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تأثیر دورههای آموزشی ترویجی بر توانمندی اقتصادی زنان روستایی عضو
صندوق اعتبارات خرد استان سمنان
2

شهرام مقدس فریمانی 9و مهدیه السادات میرترابی

 -1عضو هیات علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،ساازما تق ی اات ،آماوزش و تارویج
کشاورزی.
 -2دانش آموخته دکتری تارویج و آماوزش کشااورزی ،پاردیس کشااورزی و منااع ب یعای،
دانشگاه تهرا .

چکیده
هدف از این پژوهش ،عررسی تأثیر دورههای آموزشی ترویجی عر توانمندی اقتصادی زنا روساتایی اساتا
سمنا عود .جامعه آماری پژوهش شامل  1161تن زنا روستایی عضو صندوق اعت ارات خارد اساتا سامنا
(نفر) عود که  112تن از آنا عا استفاده از فرمول کوکرا عهعنوا نمونه عا روش نمونهگیری تصاادفی انتخاا
شدند .این تق یق از نوع پیمایشی عوده و عرای گردآوری دادهها از اعزار پرسشنامه مق ق ساخته استفاده شاد.
روایی پرسشنامه توسط نظرخواهی از متخصصا و پایایی پرسشنامه پس از عررسی اولیه عاا مقاسا ه آلفاای
ترتی ی (عراعر عا  )0/922تایید شد .نتایج رت هعندی نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی نشا داد کاه
"استفادهی مناسب از اوقات فراغت عرای فعالیتهای درآمدزا"" ،عالقاه و پیگیاری فعاالناه در اماور شا لی و
تولیدی" و"کسب مستمر دانش و مهارتهای فنی و ش لی" در رت اههای اول تاا ساوق قارار داشاتند .عناا عار
یافتههای تقلیل عاملی اکتشافی ،مهمترین نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی در استا سامنا در
پنج عامل اشت ال مست ل و پایدار ،مشارکت و دسترسای عاه تساهیالت ماالی و اعت ااری ،مشاارکت در اماور
تولیدی و حرفهای ،گسترش ارت ابات در خرید ،عازاریاعی و فروش ،و ره ری و مدیریت کساب و کاار گروهای
خالصه شدند که در مجموع توانستند  32/29درصد از واریانس کل مت یرهای توانمنادی اقتصاادی را ت یاین
کنند .عنا عر یافتههای همعستگی مت یرها عین مشارکت در دورههای آموزشی ترویجای و توانمنادی اقتصاادی
زنا روستایی راعطه مث ت معنیداری وجود داشت .تقلیل رگرسیونی نشا داد که شامار دورههاای آموزشای
ترویجی گذرانده شده مهمترین عامل مؤثر عر توانمندی اقتصادی زنا عود کاه در مجماوع  22درصاد مت یار
واعسته را ت یین کرد.
نمایه واژگان :توانمندسازی اقتصادی ،صندوق اعت ارات خارد ،زناا روساتایی ،مشاارکت اقتصاادی ،دوره
آموزش ترویجی.
نویسنده مسئول :شهراق م دس فریمانی
رایانامهshmfarimani@yahoo.com :
دریافت1291/06/11 :

پذیرش1291/01/20 :
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مقدمه
زنا عخاش عزرگای از من هاای نیاروی انساانی
کشورها را تشکیل میدهند و ن ش عسایار مهمای در
توسعه جامعه ایفا میکنند .عراعر عرآورد سازما ملال
متقد ،زنا روستایی یاک چهاارق جمعیات جهاا و
نیمی از جمعیت فعال جامعههای روستایی را تشکیل
میدهند و عخش عزرگی از نیروی کاار کشااورزی عاه
شمار میآیند (کرمی دهکردی و عاعایی .)1293 ،عراعر
آمااار سرشااماری نفااوس و مسااکن سااال  1291از
جمعیت  39میلیو و  921هزار نفری کشاور ،زناا
 29میلیو و  621هزار نفر ( 11درصد) از جامعاه را
تشکیل میدهند و عراعر همین سرشماری  10میلیو
و  100هزار نفر از ساکنا روستاها را زناا روساتایی
تشکیل مایدهناد (معاونات عررسایهای راه اردی،
 .)1291عا این وجود که نیمای از جمعیات کشاور و
نیمی از سااکنا روساتاهای ایارا را زناا تشاکیل
میدهند ،نرخ مشارکت اقتصادی آنا پایین است؛ عه
بوری که عراعر ساالنامه آمااری  1296از  60درصاد
نرخ مشارکت اقتصادی جمعیات  10ساال و عیشتار
روسااتاییا  ،تنهااا  11درصااد آ متعلااق عااه زنااا
روساتایی اساات و از ایان  11درصااد نارخ مشااارکت
اقتصادی زنا روستایی ،سهم اشت ال زنا در عخاش
کشاورزی  12/2درصد ،در عخش صنعت  22/1درصد
و در عخش خدمات  11/2درصاد اسات (مرکاز آماار
ایرا .)1296 ،
جمعیت استا سمنا عاهعنوا هفتماین اساتا
پهناور کشور در ساال  1291عاال عار  302210نفار
عوده کاه  161111نفار از آناا در روساتاها سااکن
عودند و  13301نفر آنا را زناا روساتایی تشاکیل
میدادند (مرکز آمار ایرا  .)1291 ،استا سامنا از
نظر سهم ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در ساال
 1292در رت ه پنجم قرار گرفته است و نرخ مشارکت
اقتصاادی جمعی ات  10سااال و عیشتار ای ان اسااتا
 21/20درصد عوده و در رت ه  16اق کشور قرار گرفته
است (مرکز آمار ایرا  .)1296 ،در اساتا سامنا از
سال  1213تاکنو  61صندوق اعت ارات خارد زناا
تاسیس شده است که دارای  1161نفر عضو میعاشد
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(دفتر توسعه فعالیتهای کشاورزی زناا روساتایی و
عشایری.)1291 ،
هر چند زنا ن ش مهمای در توساعه روساتایی،
کشاااورزی و عه ااود کیفیاات زناادگی خااانواده در
منط ههای روستایی دارند ،عا این حاال در دسترسای
عراعر عه فرصتهای ش لی ،اعت ارات و من های مالی،
کمکهااای فن ای و ساارمایهای و آمااوزش نسا ت عااه
مردا در جایگاه ضعیفتری قرار دارند (روشان نیاا و
همکارا  .)1296 ،عناعراین توانمندی اقتصاادی زناا
روسااتایی در کنااار توانمناادیهای اجتماااعی و روا
شناختی از مهمترین عاملهای مؤثر در ایفاای ن اش
آناا در جامعاه اسات (فراشای و همکاارا .)1291 ،
یکی از روشهای مؤثر در توانمنادی زناا روساتایی
ارائه آموزشهای ترویجی و فنی و حرفهای اسات کاه
در چند سال اخیر عا هدف توانمندی اقتصاادی زناا
روستایی در روستاهای کشور اجرا میشود.
در حااال حاضاار یکاای از شاااخ های نوسااازی
اقتصااد مل ای و توساعه اجتماااعی ،مشاارکت زنااا و
چگونگی ایفای ن ش آناا در سااختارهای اقتصاادی
است (آوسترین .)2012 ،1واژه توانمندسازی زناا در
اصل عه این معنی است که زنا نیرو یاا تواناایی الزق
عرای تنظیم زندگی روزمره خود در شرایط اجتمااعی،
سیاسی و اقتصادی را کسب کنناد (عویاا .)2001 ،2
عه ع ارتی توانمندسازی یک فرایند چندععادی اسات
که عاید زنا را قادر سازد تا هویت و توا خاود را در
همااهی حوزههااای زناادگی عااه رساامیت عشناسااند
(عویمالی و پااودار .)2005 ،2ایان امار شاامل فاراهم
آورد دسترسی عیشتر عه دانش ،است الل عیشتر در
تصاامیمگیری ،توانااایی عیشتاار در عرنامااهریزی در
زندگی ،کنترل عیشتر عر شرایطی است که عر زندگی
آنا تأثیر میگاذارد و رهاایی از شارایطی اسات کاه
عهوسیله آدا  ،رسوق و عاورها عر آنا تقمیل میشود
(احمد .)2016 ،6توانمندسازی دارای اععاد مختلفی از
جمله اععاداجتماعی ،فردی ،روا شناختی و اقتصادی
اساات .یکاای از مهمتاارین اععاااد آ  ،توانمندسااازی
اقتصادی عاا هادف ایجااد اشات ال پایادار و افازایش
درآمااد خانوارهااا و در پاای آ کاااهش ف اار اساات
(آشا ور و وارناار .)2010 ،1توانمندساازی اقتصااادی
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زنا یک پیشنیاز عرای توسعه پایدار و رشد اقتصادی
عه شمار میآید ( .)2012,OECDقادیری و احمادی
( )1296توانمندسازی اقتصادی زنا در سطح خانوار
و اجتماعهااای کوچااک را شااامل ماادیریت زنااا عاار
درآمد ،حمایت از خانواده در هنگاق عقارا  ،مادیریت
من های مالی خانواده ،دسترسی زنا عاه اساتخداق،
مالکیت زمین و دیگر من ها ،شرکت در اتقادیههای
تجاری منط ه و دسترسی عه عازار میداناد .ماایوکس
( )2001توانمندسازی را فرایندی چندععدی و درهام
تنیده شده از ت ییر در راعطههای قدرت مایداناد .در
ایاان زمینااه او عااه باار سااه دیاادما (پااارادایم)
خودکفایی پایدار مالی ،دیدما کاهش ف ر و دیادما
توانمندسااازی عراعربل اای جنساایتی (فمینیسااتی)
میپردازد .وی در دیدما خودکفایی پایدار مالی ،عار
فعالیتهای خوداشات الی زناا  ،در دیادما کااهش
ف ر ،عر درآمد در سطح خانگی و استفاده از اعت اارات
و در دیدما توانمندسازی عراعربل ای جنسایتی ،عار
واعستگی و پیوستگی توانمندساازی اقتصاادی افاراد،
توانمندسااازی سیاساای و اجتماااعی تاکیااد و توجااه
میکند.
در ایرا توانمندسازی اقتصادی زنا روساتایی عاا
باار صااندوق اعت ااارات خاارد و ارائااه آموزشهااای
ترویجاای همااراه اساات .دفتاار توسااعه فعالیتهااای
کشااااورزی زناااا روساااتایی و عشاااایری وزارت
جهادکشاورزی بر تشاکیل صاندوقهای اعت اارات
خرد زنا روستایی را از سال  1239پایاهریزی کارده
است .از جمله مهمترین رسالتهای صندوق اعت ارات
خرد ،توانمندسازی زناا روساتایی از اععااد مختلاف
(اقتصادی ،اجتمااعی ،خاانوادگی ،سیاسای ،قاانونی و
روا شناختی) است (زرافشانی و همکارا .)1291 ،
سازما ملل عه اعت اارات خارد عاهعنوا یکای از
موثرترین اعزار ریشه کنی ف ر ،عه ویژه در کشاورهای
درحال توسعه توجه ویژهای دارد.
(سالوا و همکاارا  .)2012 ،1هادفهای اعت اارات
خرد و سیاساتهای اعت ااری خارد از دیادگاه عاناک
جهااانی ع ارتانااد از :کاااهش ف اار ،توانمندسااازی
گروههای مقروق عه ویژه زناا  ،کماک عاه واحادهای
تولیاادی و توسااعه آنهااا ،تشااویق در جهاات ایجاااد

واحاادهای جدی اد ،ایجاااد فرصااتهای اشاات ال از راه
خوداشت الی ،افزایش کارایی درآمد گروههاای آسایب
پااذیر ،کاااهش واعسااتگی روسااتاییا تنگدساات عااه
مقصولهایی که عه شدت متاثر از شرایط ج رافیاایی
هستند و تنوع عخشید عه این مقصولها (نظاری و
عادلی .)1290 ،عناعراین ،اعت ارات خرد ،راه اردی در
توسعه عه شمار میرود که هدف آ دسترسی زنا و
افراد کم درآمد عه من های اعت اری ضروری است تاا
توانایی اقتصاادی و اجتمااعی آناا را افازایش دهاد
(زرافشانی و همکارا .)1291 ،
صندوقهای اعت ار خرد عا گردآوری پس اندازهای
کوچک و غیرمولد ،سرمایه الزق عرای راهاندازی کسب
و کار کوچک م یاس را فراهم میکند و توانمنادی و
قاعلیتهای اعضاای خاانواده را در راهانادازی و روناق
کسب و کار عه کار مایگیارد و عاعا توانمندساازی
زنااا در راسااتای عهرهعاارداری از من هااای پایاادار
میشود .هدف از تشکیل صاندوقهای خارد مقلای،
ارائه آموزشهای هدفمند ،توانمندساازی ،خودعااوری،
مشارکت گروهای ،ایجااد اعتمااد عاه نفاس در زناا
روسااتایی ،دسترس ای آنااا عااه من هااای عیشتاار و
عهرهمندی از تسهیالت و امکانات صندوق است (دفتر
زنا روستایی و عشایری.)1291 ،
امروزه توجه عه م وله آموزش از جملاه مهمتارین
اولویتهای توساعه در الگاوی اقتصاادی جامعاههای
روسااتایی عااه شاامار ماایآیااد .در دهااههای اخیاار
جهتگیری عسیاری از رویکردهای توسعه عه ویاژه در
عخش اقتصادی نواحی روستایی عر م ولاه آماوزش و
ارت اااای ظرفیتهاااای شاااناختی روساااتاییا در
عهرهعاارداری منط ای و ع الیاای از من هااا متمرکااز
است .در این عین ،در میا رویکردهای مختلف مطر
شااده در ایاان زمینااه دیاادما توانمندسااازی دارای
اهمیت ویژهای است (عناعستانی و همکارا .)1292 ،
شکوری و همکارا ( )1211توانمنادی را حااوی
سه عنصر یا مفهوق مشترک میدانند .نخستین عنصر
من ها است که شامل مت یرهاایی مانناد آماوزش و
اشت ال است .دومین عنصر عاملیت میعاشد .عاملیات
زنا عه این موضوع اشاره دارد که زنا را ن ایاد تنهاا
عهعنوا دریافت کننادگا خادمات در نظار گرفات،
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علکه خود زناا عاهعنوا عاازیگرا اصالی در فرایناد
ت ییر عه ویژه در تدوین انتخا هاای مهام زنادگی و
نظارت کنترل عار من هاا و تصامیمهایی کاه تاأثیر
مهمی در زندگی ایشا دارند ،در نظر گرفتاه شاوند.
سومین عنصر دستاوردها یا نتایج و پیامدهاسات کاه
در اثر فرآیند توانمندسازی ایجاد مایشاود .خشانود
عود  ،عزت نفس و مشارکت در زنادگی اجتمااعی از
جمله نتایج و پیامدهای توانمندسازی است (شاکوری
و همکارا .)1211 ،
توانمندسااازی داللاات عاار مجموعااه فرآیناادهای
آموزشی و کاارآموزی ساازما یافتاهای دارد کاه عاه
کمک آ مردق استعدادهایشاا را رشاد مایدهناد،
دانااش خااود را غنیتاار ماایسااازند ،دانسااتنیها و
مهارتهای ش لی خاود را عه اود مایعخشاند یاا در
مسیری ناوین مایاندازناد .توانمندساازی اقتصاادی،
دانااش و مهااارت اداره و ماادیریت امااور اقتصااادی و
تجزیه و تقلیل مسئلههای مرعاو را عاه کشااورزا
ماایآمااوزد و در ترکیااب و عهرهعاارداری عهینااه از
عاملهای تولید و تنظیم عازار عه منظور دساتیاعی عاه
هدفها عه نقو احسن عه آنا کمک میکند .عناعراین
توانمندسازی اقتصادی عه فرآیند فراهمساازی اعازار و
امکانات الزق عرای تولیاد داناش و آگااهی و افازایش
توا کشاورزا در مدیریت و عهرهعارداری ع الیای از
من هااا و اقتصاااد عااازار اشاااره دارد (عناعسااتانی و
همکااارا  .)1211 ،در ادامااه عااه عرخاای از نتااایج
عررسیهایی که عاه عررسای توانمندساازی اقتصاادی
زنا روستایی و تأثیر آموزش عر آ پرداختهاند اشاره
میشود.
ف یااری و همکااارا ( )1292در عررساای تااأثیر
صاندوقهای اعت اارات خارد عار توانمندساازی زناا
روستایی کرمانشاه در ععد اقتصادی از مت یرهایی هم
چو کسب درآماد مسات ل ،قادرت عازپرداخات واق،
دسترسی عه من هاا و تساهیالت ،و اسات الل ماالی
عهره عردند.
هادی زاده عزار ( )1291عارای عررسای توانمنادی
اقتصااادی کشاااورزا از مت یرهااای میاازا تولیااد
مقصول ،میزا هزینههای تولید و ایجااد شا لهای
پایدار استفاده کردند.
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صایده و همکاارا ( )1296عااه ن ال از هوکی او و
آیتوها ( )2001عر این عاورناد کاه مت یرهاای میازا
درآمد ،میزا آموزش ،مهارتهاا و مشاارکت نهاادی
زنا ن ش عنیاادی را در افازایش مشاارکت آ هاا در
فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه توانمندی اقتصاادی
آنا دارند.
لیلیااا و م اعااازی ( )2011عااه عررساای تااأثیر
پروژههای توانمندساازی اقتصاادی زناا عار توساعه
اجتماعی و اقتصاادی آ هاا در پاروژه توانمندساازی
اقتصادی آگاشاکی 3پرداختند .نتایج نشا داد پاروژه
آگاشکی ن ش مهمی در توسعه اجتماعی و اقتصاادی
زنا داشته اسات .زناا توانساتهاند درآماد خاود را
افزایش دهند و شرایط اجتماعی و اقتصاادی خاود را
عه ود عخشند .عاالوه عار ایان ،تاأثیر ایان پاروژه در
افزایش توا تصمیمگیری زنا نیز قاعل توجه عود .از
این رو ایان پاروژه تاأثیر مث تای در عه اود نیازهاای
اساسی زنا در ساطح خاانوار و جامعاه داشاته و در
مجموع عه توسعه اجتماعی و اقتصاادی زناا کماک
کرده عود.
سااالوارجا و سااااوگانیا ( )2011عااااه عررساااای
توانمندسازی زناا روساتایی از راه ظرفیتساازی در
عرنامههای اعت اری خرد شهرستا تامیل ناادو 1هناد
پرداختهاند .نتایج در ععد توانمنادی اقتصاادی زناا ،
پیش از پیوستن عه مرکاز اعت اارات خارد نشاا داد
 11/33درصد پاسخگویا از لقاظ اقتصادی توانمناد
ن ودنااد 23/22 ،درصااد در راسااتای توانمناادی قاارار
داشاتند و تنهااا  6درصااد از ععاد اقتصااادی توانمنااد
عودند ،اما پس از پیوستن عاه مرکاز اعت اارات خارد،
 12/26درصد پاسخگویا توانمند اقتصاادی21/22 ،
درصد در راستای توانمندی اقتصادی عاوده و 11/22
درصد پاسخگویا از لقاظ اقتصادی توانمند ن ودناد.
همچنین یافتهها نشا داد ارت ا مث ت و معنیداری
عاین درآمااد ماهانااه خاانواده و سااطح توانمندسااازی
اقتصادی پاسخگویا وجود دارد .عا پیوستن عه مرکاز
اعت ار ،عاه ت ریاب درآماد  12درصاد پاساخگویا از
 1000روعل عه  2000افزایش داشته است.
حیدری سرعا و حسن زاده ( )2016عه شناسایی
عازدارندههای توانمندسازی اقتصاادی زناا روساتایی
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در ایرا پرداختناد .نتاایج نشاا داد کاه مهمتارین
عازدارندهها عرای توانمندسازی زنا روساتایی ع اارت
عودند از :مهارت کمتر زنا  ،نداشتن اعتماد عاه نفاس
نس ت عه مردا  ،جنسیت ،مش ول عود عه کار خانه،
ن ود فرصت اشت ال عرای زنا روستایی ،ن ود حمایت
دولتی از زناا کاارآفرین ،تواناایی نداشاتن صاق ت
کرد در نشستهای عماومی .نتاایج تقلیال عااملی
نشااا داد چهااار عاماال اصاالی مشااارکت فااردی-
روا شااناختی ،مشااارکت اقتصااادی ،زیرساااختها و
نهادهااای اجتماااعی  11درص اد عاملهااای مااؤثر عاار
توانمندسااازی اقتصااادی زنااا روسااتایی را ت یااین
میکنند.
حساانی امی اری و دی ان پناااه ( )2016عاملهااای
تاثیرگذار عر ظرفیتسازی اقتصادی زنا روستایی در
ایرا را عررسی کردند .یافتاهها نشاا داد کاه تاأثیر
اجتماعی ،مشاارکت اجتمااعی ،نگارش زناا درعااره
ظرفیت سازی ،شمار واقهای دریافات شاده عهوسایله
زنا روستایی ،داراییهای خانواده آنا  ،تفااوت سانی
عین زناا و همسارا آناا  ،فعالیتهاای اجتمااعی،
اوقات فراغت ،سن ،زما صرف شده عارای مطالعاه و
نرخ خشونت در خانواده عار ظرفیتساازی اقتصاادی
زنا روستایی مؤثر است.
پاتومین آکشی و همکارا ( )2012کاارآفرینی را
عهعنوا اعزاری عرای توانمندسازی زناا روساتایی در
هند مایدانناد .از نظار آناا کساب و کاار کوچاک
میتواند عااملی عارای رفا چاالش توانمنادی زناا
روستایی عاشد .توانمندی اقتصادی ،عه اود اساتاندارد
زندگی ،افازایش اعتمااد عاه نفاس ،افازایش آگااهی،
احساس موف یت ،افزایش تعامل اجتماعی ،مشاارکت
در فعالیتهای سیاسای ،عه اود کیفیات مهارتهاای
ره ری ،دخالت در حل مسئلههای مرت ط عاا زناا و
جامعاه ،ارت ااای قاعلی ات تصاامیمگیری در خااانواده و
جامعااه از قاعلیتهااای اجتماااعی و فااردی ناشاای از
توسعه کسب و کارهای کوچک توسط زنا روساتایی
است.
سلطانا و حسن ( )2010عه عررسی تأثیر اعت ارات
خاارد عاار توانمندسااازی اقتصااادی زنااا روسااتایی
عنگالدش پرداختند .جامعه آماری دو گروه  61نفاری

از زنا روستایی عودند که یک گروه عضو کمیته رفااه
روستایی عانگالدش عاوده و گاروه دیگار غیرعضاو و
عهعنوا گروه شاهد اعت ارهایی دریافات نمایکردناد.
سه شاخ اقتصادی درآمد شخصی ،رفتار پس اناداز
و مالکیت دارایی عررسی شد .نتایج تفااوت معنااداری
عین دو گروه نس ت عه همهی شااخ های اقتصاادی
توانمندسازی نشا داد و در همهی موارد زنا عضاو
کمیتااه رفاااه از لقاااظ اقتصااادی توانااایی عیشتااری
داشتند ،مشارکت فعالتری در فعالیتهاای گونااگو
درآماادزا داشااته و اعت ااارات خردمندانااه عیشتااری
دریافت میکردند.
قن ری و انصاری ( )1296عاه شناساایی و ت یاین
عاملهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر عر توانمندساازی
زنا روساتایی (مطالعاه ماوردی :شهرساتا رساتم)
پرداختنااد .نتااایج تق ی اق نشااا داد کااه مهمتاارین
عاملهااای مااؤثر عاار توانمندسااازی زنااا روسااتایی،
همکاری آناا در فعالیتهاای اقتصاادی ،عاملهاای
فردی و اجتماعی است کاه م ادار واریاانس تجمعای
ت یین شده توسط ایان عاملهاا  11/10درصاد عاود.
قلیپااور و رحیمیااا ( )1211عااه عررساای راعطااه
عاملهاااای اقتصاااادی ،فرهنگااای و آموزشااای عاااا
توانمندسااازی زنااا سرپرساات خااانوار پرداختنااد.
یافتههای تق یق نشا داد کاه آماوزش و بر هاای
خوداشت الی موجب عروز احساس توانمندی در زناا
سرپرست خانوار میشود.
نتااایج تق ی اق نااواعخش و همکااارا ( )1296در
زمینه عاملهای مؤثر عار توانمنادی اقتصاادی زناا
آساایبپذیر شااهر تهاارا نشااا داد کااه اشاات ال،
متواز سازی درآمد و هزینه ،پس انداز و کاارآفرینی،
در تداوق عخشای و پایدارساازی توانمنادی اقتصاادی
افاراد ،ن اش تعیینکننااده و عسازایی داشااتهاند و دو
عامل آموزش و اشت ال ،از جمله مهمترین عاملهاای
تأثیرگاذار عاار توانمندساازی زنااا آسایبپذیر شااهر
تهرا  ،عه شمار میآیند.
سااعدی و همکااارا ( )1292ن ااش آموزشهااای
ترویج ای در توانمناادی اقتصااادی زنااا روسااتایی را
عررسی کردند .نتایج تقلیل رگرسیو نشاا داد کاه
مت یرهای استفاده از فیلم آموزشی ،شرکت در کارگاه
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تأثیر دورههای آموزشی ...

آموزشی و شارکت در کارگاههاای آموزشای مختلاف
راعطه مث تی عا توانمندی اقتصادی دارند.
قن رپااور و معتمااد ( )1292ن ااش آمااوزش در
توانمندسااازی اقتصااادی-اجتماااعی زنااا نوغااا دار
روستایی را عررسی کردند .نتایج تق یق نشا داد که
آموزش در همهی زمیناهها ن اش مقاوری داشاته و
ماایتوانااد در کنااار دیگاار عاملهااا در توانمندسااازی
اقتصادی و اجتماعی زنا روستایی عسیار مؤثر عاشاد.
نوغا داری نیاز عه دانش و تجرعاه دارد و در صاورتی
که در کنار تجرعه ،آموزش الزق عاه نوغاا دارا ارائاه
شود عه حتم و ی این م ادار تولیاد و کیفیات آ هاا
افزایش مییاعد.
علاای شااکوری و همکااارا ( )1211مؤلفااههای
توانمندی اقتصادی را مت یرهاای کساب یاا افازایش
درآماد ،تواناایی عازپرداخات واق و قادرت پاس اناداز
تعریف کردناد .نتاایج ایان تق یاق نشاا داد زناا
سرپرست خانوار تقات پوشاش کمیتا اماداد اماااق
خمینای (ره) از نظر توانمناادی اقتصاادی در ساطح
پایین و درصد کمتری در ساطح متوساط و عااال (عاه
ترتیب حادود  12و  11درصاد) قارار دارند.
مرور نتایج عررسیها گویای ایان اسات کاه زناا
روساتایی اگار در معار و عساتر مناساب از جملااه
آموزشهای مناساب قارار داشاته عاشاند ،در توساعه
اقتصادی ن ش موثری ایفا خواهند کرد و آموزشهای
ترویجی در کنار صندوقهای اعت اری خرد مایتواناد
شاارایط الزق عاارای توانمندسااازی اقتصااادی زنااا را
فراهم کنند.
استا سمنا از جمله استا های کشور است کاه
عیش از یاک دهاه از تاسایس صاندوقهای اعت ااری
خرد زناا روساتایی و ارائاه آموزشهاای مارت ط عاا
توانمندی اقتصاادی در آ مایگاذرد و عارای تاداوق
توسعه من های نیروی انسانی و توسعه اقتصادی در
این استا الزق است نشانگرهای توانمندی اقتصاادی
زنا روستایی استا عررسی و تقلیل شده و آ گااه
تأثیر آموزش عر این مؤلفهها ارزیاعی شاود .از آنجاایی
که تاکنو عررسی جاامعی در ایان زمیناه در اساتا
سمنا صاورت نگرفتاه اسات ،هادف ایان پاژوهش
شناسایی و تقلیل نشانگرهای توانمندسازی اقتصادی
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زناا روسااتایی و عررسای تااأثیر دورههاای آموزش ای
ترویجی عر این مؤلفهها است تا عا ارائه راهکارهاایی از
نتایج آ در عرناماهریزی و سیاساتگذاری اساتا در
راستای توسعه من های نیروی انساانی و توانمنادی
اقتصادی زنا روستایی عهره الزق گرفته شود.
روششناسی
این پژوهش عا دیدما کمی و از نظر هدف کاارعردی
است که عه روش علای – ارت اابی انجااق شاد .ایان
عررس ای از لقاااظ روش گااردآوری ابالعااات از نااوع
تق ی ات میدانی و غیرآزمایشای مایعاشاد .در آغااز
عرای اساتخرا نشاانگرهای توانمنادی اقتصاادی ،عاا
روش نمونهگیری هدفدار ،مصاح ههای گروهی نیماه
ساختارمند عا اعضای دو صندوق اعت ااری خارد عرتار
(از نظر کارشناسا اساتا سامنا ) ،یعنای صاندوق
اعت ارات خرد "ده نمونه" در روستای داورآعاد (9نفر)
از تواع شهرساتا آرادا و صاندوق اعت اارات خارد
"شرکت تعاونی زنا فرهیخته روستایی تویاه دروار"
(3نفر) ،از تواعا شهرساتا دام اا صاورت گرفات.
پرسشها پیرامو مقور عررسی تاریخچاه و وضاعیت
کنااونی صااندوق ،مشخصااههای عااارز زنااا توانمنااد
روسااتایی و نااوع و تااأثیر آموزشهااای ترویج ای عاار
توانمندی اقتصادی زناا روساتایی عاود .پاس از آ ،
مصاح هها پیاده شاده و عاا اساتفاده از روش تقلیال
مقتوا کدهای اولیاه و مفهوقهاای کلیادی ماؤثر عار
توانمناادی زنااا روسااتایی عضااو صااندوقهای خاارد
استخرا شد .پاس از آ  ،عاا اساتفاده از مفهوقهاای
اساااتخرا شاااده از مصااااح ههای انجااااق شاااده و
عررساایهای نتااایج عررساایهای پیشااین در زمینااه
نشااانگرهای توانمناادی اقتصااادی زنااا روسااتایی،
پرسشنامه مق ق سااختهای عاا  22گویاه در زمیناه
عوامل نشاانگر توانمنادی اقتصاادی زناا روساتایی
تدوین شد .جامعه آمااری در عخاش کمای پاژوهش
 1161تن زنا روستایی عضو صاندوقهای اعت ااری
خرد استا سمنا عود .حجم نموناه پاس از مطالعاه
اولیه در شهرستا دام ا و پایش عارآورد واریاانس
جامعه در مورد مت یر میزا توانمندی اقتصادی زنا
روسااتایی و انتخااا تصااادفی اعضااای صااندوقهای
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جدول  - 9توزی فراوانی و حجم نمونه اعضای صندوقهای اعت ارات خرد زنا روستایی در استا سمنا
شهر

شهرستان

شمار اعضای صندوق

درصد

شمار نمونه

درصد

گرمسار

گرمسار – آرادا

221

11/6

11

16/2

سمنا

سمنا – سرخه – مهدی شهر

619

21/6

29

21/9

دام ا

دام ا

210

22

21

22/2

شاهرود

شاهرود – میامی  -عسطاق

109

21.9

61

21/1

1161

100

112

100

جم

اعت اری ،از بریق فرمول کوکرا مقاس ه و  112ز
روستایی عضو صندوق اعت اارات خارد زناا از چهاار
شهرستا سمنا  ،آرادا  ،دام ا و شاهرود عه شاکل
انتسا متناسب و تصادفی انتخا شدند (جدول .)1
عاارای تعیااین روایاای شااکلی ،پرسااشنامه در اختی اار
کارشناسا دفترهای توساعه فعالیتهاای کشااورزی
زنا روساتایی و عشاایری و تارویج داناش و انت اال
فناوری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفت
و پس از اصالحات مقتوایی و شکلی تایید شد.
از ضااریب آلفااای ترتی اای عاارای عررس ای پای اایی
پرسشنامه پس از پیش آزمو عهره گرفتاه شاد کاه
میزا آ عرای  22گویه نشانگر توانمنادی اقتصاادی
 0/922عه دست آمد .مت یر واعساته تق یاق ،میازا
توانمندی اقتصادی زنا روستایی عود که عا  22گویاه
و عا سواالت عسته پاسخ و بیف سنجش لیکرت پانج
گزینهای سنجیده شد .عدین منظور پس از اساتخرا
نشااانگرهای توانمناادی اقتصااادی ،از اعضااای نمونااه
خواسته شد تا میزا توانایی خود را در هر نشانگر عاا
بیف سنجش خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیااد و خیلای
زیاااد مشااخ نماینااد .مت یرهااای مساات ل شااامل
ویژگیهااای فااردی ،شاا لی ،اقتصااادی ،اجتماااعی و
مشااارکت در دورههااای آموزشاای ترویجاای زنااا
روستایی عاود .در عخاش توصایفی پاژوهش از روش
تقلیل عاملی اکتشاافی عارای اساتخرا مؤلفاهها یاا
سازههای زیرعنایی توانمندی اقتصادی زنا روساتایی
اسااتا ساامنا عهرهگیااری شااد .هاادف عیشتاار
عررسیهای تقلیال عااملی خالصاه کارد مااتریس
همعستگی عه شیوهای است که عتوا آ ها را عرحسب

چند عامل زیرعنایی ت یین کرد .از تقلیال رگرسایو
ترتی ی عرای تعیین تاأثیر آموزشهاای ترویجای عار
مت یر واعسته اساتفاه شاد .عارای پاردازش دادههاا از
نرقافزار  SPSSاستفاده شد.
یافتهها
عرای اساتخرا و تکمیال نشاانگرهای توانمنادی
اقتصادی ،عا  11نفر از نمایندگا اعضای دو صاندوق
خرد اعت اری نمونه زنا روستایی استا سامنا عاه
مدت  2ساعت و  20دقی ه مصاح ه نیمه ساختارمند
صورت گرفت .نتاایج تقلیال مقتاوای مصااح ههای
صورت گرفتاه در  32کاد اولیاه و  13م ولاه اصالی
ب هعندی شد .نتایج تقلیل مقتاوای مصااح هها در
جدول ( )2نشا داده شده است.
 13م ولااه اصاالی اسااتخرا شااده از مصاااح هها
اصال و عا توجه عه مرور من ها 1 ،گویه دیگر عه 13
گویه اضافه شد و در مجموع  22گویاه عارای تادوین
پرسشنامه و عخش کمّی استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشاا داد کاه زناا روساتایی
پاسخگو در مقدوده سنی  20تا  30سال قرار داشتند
و میااانگین ساانی آنااا  60سااال عااود .عیشتاارین
پاسخگویا ( 13/1درصد) متاهال و دارای دو فرزناد
عودناااد .از نظااار ساااطح تقصااایالت  62درصاااد از
پاسااخگویا عااا عیشتاارین فراواناای دارای ماادرک
راهنماایی عودناد و کمتاارین فراوانای ( 11/1درصااد)
متعلق عه زنا روساتایی عاا مادارک کااردانی (فاوق
دیپلم) و عاالتر عود.

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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جدول  - 2کدهای اولیه و م ولههای اصلی نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی
کدهای اولیه  -متن مصاحبه (نکات کلیدی)

مقولههای اصلی

خانمها هم کاشت گیاها دارویی را دارند و هم پرورش داق ،صنای ت دیلی ،صنای دستی هم دارند و عمده زنا روستایی در این زمینهها توانمند هستند.

در کنار کارهای که انجاق میدق دفتر عیمه دارق.
عستهعندی خشک ار داریم چو عاغ میوه داریم هر کس عاغهای کوچک دارد و از همه میوهها داریم سنجد ،گردو خشک میکنند.
فعالیت این شرکت یکی گیاها دارویی ،پروارعندی عره ،پختن انواع کلوچه سنتی ،حلوا مقلی ،نا سنتی ،تهیه ترشیجات ،درسات کارد تنااااوع شاااا لی و
رشته ،پختن سمنو است که  1ماه در سال در زمستا کار پخت سمنو را داریم نزدیک عید پخت انواع شیرینی مقلی عرای عید داریم .من های درآمدی
هم خانه داری ،هم کار خانگی ،هم کمک همسرانمو هستیم خودق خیابی و آرایشگاه دارق.
خانم میرنژاد داریم سرپرست خانواره و درآمدش از پخت سمنو و پروارعندی است (خانم میرنژاد) در سال چرخ زندگیش در میاد.
اال  11تا  11تا داق دارق در کنارش سمنو می پزق از مهر تا دو ماه ععد از عید.
زنا عالقمند هستند که کار کنند.
شرکتما فعال است و  10نفر همپای من دوست دارند کار کنند.

عالقه عه کار

از صندوق منتف شدند و عهرهعرداری کردند و موفق شدند عرنامهریزی خیلی خوعی داشته عاشند تا عتوانند کارشا را ادامه دهند.
دریافااااااات واق و
واق یک ار  100هزار توما گرفتم عرای خرید وسایل کندو.
سال  11 ،19میلیو واق درخواست کردیم شد سال  90معرفمو جها د کشاورزی عود خیلی دونادگی کاردیم عاا ایان هماه دونادگی در اعت ارات
ضمانت اذیت شدیم اما واق را گرفتیم.
اال هم انسجاق و همکاری عین خانمها است.
خانمها عرای تشکیل صندوق خودشو  2میلیو جم آوری کردند.
در کنار همدیگه و از همدیگر یاد گرفتیم و عا هم کار میکنیم.
امسال عرای غوره خشک کرد همسایهها کمک کردند و حتی عردند خونه هاشو خشک کردند.
سمنو درست میکنم دو نفر کمک میکنند و دستمزد از سمنو میگیرند از همسایهها و عضو تعاونی هستند.

راهاناادازی کسااب و
کار گروهی
عه کارگیری نیاروی
کار عا دستمزد

در تماق امور تولید در کنار همسرشو هستند.
خانمها مشارکت فعال و هدفمند دارند.
میرق عاغ غذا مرغ می دق گوسفند را نگاه میکنم و سرکشی میکنم و همسرق تو عاغه و عا هم تولید داریم
کار کشاورزی 3 ،از خانه میریم عیرو عا همسر میریم سر زمین عیشتر عرای چید س زیجات انجاق میدهیم.

مشاااااااااارکت و
تصمیمگیری درعاره
اداره فعالیتهاااای
تولیدی

ما در کنار همسرانمو کار میکنیم.
عهار رسم دارند عرای پروارعندی چندتا عره میخرند از علف عاغها استفاده میکنند و اول پاییز گوشت سالشو را از این استفاده میکنناد.
اال همو سه تا گوسفند را  10تا کردند و  3تا را عرای فروش پروارعندی میکنند.
یک ز سرپرست خانوار سه تا عره گرفته عا علفها و عاقی مانده عاغش ت ذیشو میکنه و  1ماه چاقشو کرده و عه فاروش مایرساوندکه
ماادیریت کسااب و
این کار عرند و کد عهداشتی نمیخواسته و عه اندازه یک عره سود میکند.
من  100کیلو گوجه خریدق  10هزار توما  20هزار توما عا دستگاه عا گارگر  20 + 10گاز  100توما عارای  100کیلاو گوجاه کاه  20کار خانگی
کیلو ر میده 20 .کیلو را  12هزار توما که من  10توما فروختم میشه  200توما  10 .درصد ارزش افزوده  100توما سود  1روز ز
خانهدار  100توما درآمد داشته عاشه .در ماه  600توما میدهند فروشندگی میکنند در حالی که در روز میشه  200کیلو گوجه را ر
کرد.
خودشا را سرگرق میکنند از خانه عیرو میا و افسرده نمیشن.
کار سرگرمی است.
کار آرامش میآورد و ورزش هم هست.
وقتی از وزارتخانه آمدند  60نفر از خانمها رفته عودند استخر.

استفاده مناساب از
اوقات فراغت

خانمها ورزشکارند ،والی الیستند.
خانمی که زیره میکارد  1ص ح ورزش ایروعیکش را داره.
تماق خانمهایی که اینجا میعینید خانمهای فعال و اجتماعی شناخته میشن.
خانمها عا اندک پول خودش کار میکند.
خانمها در کنار این صندوق ،صندوق خانوادگی راهاندازی کرده.
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کساااب اعت اااار و
منزلت اجتماعی

شماره  ،94تابستان 9348

کدهای اولیه  -متن مصاحبه (نکات کلیدی)

مقولههای اصلی

ت ری ا نصف نصف است مثال خونه خریداری عشه 2دنگ 2دنگ است.

مالکیااات دارایااای
تولیااادی و غیااار
تولیدی

خیلی از خانمها عاغ دارند و عرای عرداشت انجیر رفتن.
خانمهایی که میعینیم خودشو ماشین دارند خودشا رانندگی میکنند.
دوسال هست که در نمایشگاه عینالمللی نمایشگاه توانمندی زنا روستایی شرکت میکنند و این نشا دهنده توانمند شد آناا و تاوی
اجتماع وارد شد است.
فروشگاه و نمایشگاه داشتیم مقصولی که داشتیم کلوچه و غیره فصل ایاق مقرق میزاریم تهرا نمایشگاهها شرکت میکنم استا ها هم شرکت میکنیم.

مقصول از بریق غرفه ،از بریق م ازهها در روستا ،از بریق ارت ابات فروخته میشود.
اتقادیه زنا در روستا داریم .اتقادیه یک م ازه (فروشگاه) عرای ما زد جهاد سازما در اختیار قرار داد.
اال سرکه سیب من میره عهعنوا سرکه سیب خو فروخته میشود و عهتر از مدل کارخانه ای.

تقااارک مکاااانی و
گسترش ارت اباات
عاارای عازاریاااعی و
فروش مقصوالت

عخشی از مقصوالت زنا این روستا عه استرالیا فروخته شد.
اال سه ،چهار تا نمایشگاه در تهرا شرکت کردیم.
عنوا کالسهایی که شرکت کردیم زن ورداری ،پرورش قارچ ،گیاها دارویی ،کارآفرینی ،استانداردسازی ،عسته عندی ،پرورش زیتو  ،عازاریاعی.

من همین خانمها را کالس عسته عندی ،عازاریاعی سمنا عردق جهاد و تعاو کالس میزار .
وقتی من میرق خونه عستگا اعالق و معرفی میکنم مقصوالت خانمها را.
من سرکه سیب خانم سپایانی را تهرا عه فروش می رسونم سرکه سیب خانگی از بریق واسطه خودما عه فروش میرسانیم.
خودمو ت لی کار همدیگر را هم میکنیم.
اگر من ندارق دوست من هم نفروشد نیست و دغدغه فروشی مقصول همدیگر را هم داریم.

افاازایش دانااش و
مهارتهاای فنای و
تخصصی
کمک عه عازاریاعی و
فااروش مقصااوالت
زنا دیگر

هم عرای زندگی خر میشود هم عرای خودمو .
عه وض معیشت خودشو عرسند.

سااود شخصااای از
درآمد

نصف قیسی که آماده کردق را فروختم و م ل درآمدی عرای خودق عود.
اکثر خانمهایی که اینجا هستند ماشین دارند دیگر مال خودشا است و از درآمدشو خریدند.
عا کار کرد درآمد هم میآریم.
مهمترین دلیل اال کسب درآمد هست.
من کیسه جدایی ندارق و زمانی  6-2میلیو درآمد در ماه داشته عاشم کارت پولم در دست همسرمه.
درآمد هزینه زندگی میشود.
زنا روستایی کار میکنند و پول در میآورند و عه همسراشو می دهند هزینه کنند در زندگی فکر و ع یدمو این هست.
پولی که میآد خونه یکی میشه پول من و پول تو نداره من دارق و تو داری نیست.
یک ح وق عازنشستگی همسرق میگیره اما کفاف زندگی را نمیده و عیشترین هدف زندگی و اموراتما عگذرد.

کساااب درآماااد و
مشارکت در تاامین
معیشت خانوار

درآمد ف ط عه گذراند امورات میرسه.
پس انداز نداریم و همه را خر و هزینه میکنیم.
اال خانمها خودکفا شد و است الل مالی پیدا کردند.
این درآمد هم صرف خونه میشود و نه صرف خودشو .
مثل دوتا مرد در کنار هم هستیم و از نظر مالی چرخه زندگی را میچرخانیم.
ق ال عه همسرق میگفتم این را عاید هزینه کنی اما حاال خودق هزینه میکنم.
امسال میخواستم ماشین عخرق و عچهها نفهمند از پول من خرید شده و جلوی عچهها نمیگم پول خودق عوده تا جایگاه مرد در خانه حفظ شود.

عا مشورت و همدلی عا همسرمو درآمدمو را هزینه میکنیم.
ق ال شاید همین ر را خودق می خریدق اال شاید نصف او هزینه را می دق و نصف دیگه هم درآمد دارق و مواد سالم دارق.
ر سالم تولید میکنم و هم خودق استفاده میکنم و هم کمک عه اقتصاد خانه.
پارسال عاغ زردآلو رفتم  200کیلو زردآلو خریدق همین را قیسی کردق کلی که خودق مصرف کردق کلی عه فامیل دادق.

مشارکت در کساب
درآمد و هزینه کرد
درآمدها
راهاناادازی کسااب و
کار خانگی
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جدول  - 3توزی فراوانی مشخصات پاسخگویا
ویژگی

میزا تقصیالت

سن

وضعیت تاهل

شمار فرزندا

وضعیت ش لی

سطح

فراوانی

درصد

اعتدایی

26

20/6

راهنمایی

62

21/6

دیپلم

22

19/1

کاردانی و عاالتر

12

11/1

>20

12

11/1

21-60

62

21/6

61-10

22

29/1

11-10

16

12/1

<10

9

1

متاهل

91

13/1

مجرد

12

12/1

عی مورد (مرعو عه مجردا )

12

12/1

0-2

19

12/3

2-1

21

21/2

<1

1

6/1

ش ل مست ل فردی

11

16/1

ش ل مست ل گروهی

21

11/3

عدو ش ل مست ل

20

21/1

از میا  112نفار پاساخگو 11 ،نفار دارای شا ل
مست ل فردی عودند و  21نفار دارای شا ل مسات ل
گروهی عودند و دیگر پاسخگویا عدو ش ل مست ل
از خانواده عودند (جدول  .)2از نظار شامار دورههاای
آموزشی ترویجی گذرانده شده در پنج سال اخیر21 ،
نفر ( 23/1درصد) در پنج ساال اخیار در هایچ دوره
آموزشی ترویجی شرکت نکرده عودند 29 .نفر (21/9
درصد) عین یک تا ساه دوره آموزشای 11 ،نفار (11
درصد) عین چهاار تاا پانج دوره آموزشای و  26نفار
( 20/1درصد) در شش دوره آموزشی ترویجی شرکت
کارده عودنااد .ایان دورههااای در موضاوعهایی چااو
گیاها دارویی و گال گیری ،پرورش زعفرا و گل و
گیاهاا زینت ای ،عازاری ااعی و عسااتهعندی مقصااوالت،
پرورش قارچ و کارق اعریشام ،خیاابی ،قاالی عاافی و

88

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

میانگین

-

60

-

میانه و نما2:

-

انحراف معیار

-

9/3

-

_

-

کمینه

-

20

-

صفر

-

بیشینه

-

30

-

9

-

چرق دوزی ،مقصوالت ل نی و ورمی کمپوسات عاوده
است.
رت هعنااادی مهمتااارین نشاااانگرهای توانمنااادی
اقتصادی زنا روستایی اجتمااعی در اساتا سامنا
در جاادول ( )6نشااا داده شااده اساات" .اسااتفاده
مناسااب از وقتهااای فراغاات عاارای فعالیتهااای
درآمدزا"" ،عالقه و پیگیری فعاالنه در امور شا لی و
تولیدی" ،و "کسب مستمر دانش و مهارتهای فنای
و ش لی" در رت ههای اول تا سوق قرار گرفتهاند .ایان
در حالی عود کاه "عازاریااعی و فاروش مقصاوالت در
عازارچههای شهرستا و استا " و "پس انداز پول در
عاناک ،مناازل ی اا صاندوق اعت اااری" در اولویتهااای
انتهایی قرار گرفتند.

شماره  ،94تابستان 9348

جدول  - 9رت هعندی نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی
سنجه

میانگین رتبه ای انحراف معیار ضریب تغییرات رتبه

استفاده مناسب از وقتهای فراغت عرای فعالیتهای درآمدزا

2/12

1/29

0/211

1

عالقه و پیگیری فعاالنه در امور ش لی و تولیدی

2/10

1/21

0/296

2

کسب مستمر دانش و مهارتهای فنی و ش لی

2/61

1/11

0/661

2

کمک عه دیگر زنا روستایی در تامین نهادهها ،تولید مقصول یا فروش آ

2/02

1/12

0/109

6

مدیریت یک کسب و کار خانگی

2/91

1/12

0/123

1

راهاندازی یک کسب و کار خانگی

2/11

1/16

0/160

1

کسب منزلت و م ولیت اجتماعی و حرفهای عه واسطه فعالیتهای ش لی

2/11

1/19

0/162

3

ایجاد تنوع ش لی و من های درآمدی جدید

2/32

1/19

0/110

1

انجاق فعالیتهای درآمدزا و کسب درآمد

2/30

1/12

0/111

9

تصمیمگیری درعاره نقوه هزینه کرد درآمدها

2/19

1/23

0/192

10

تصمیمگیری درعاره نقوه هزینه کرد واق و اعت ارات مالی

2/11

1/62

0/100

11

تصمیمگیری در زمینه نوع و نقوه اداره فعالیتهای تولیدی درآمدزا

2/11

1/69

0/106

12

عازپرداخت اقسا واق

2/13

1/10

0/111

12

تصمیمگیری درعاره خرید نهادههای تولید

2/12

1/11

0/119

16

خرید نهادههای تولیدی و فروش مقصوالت

2/11

1/19

0/122

11

راهاندازی و مدیریت یک کسب و کار متوسط و گروهی

2/69

1/12

0/122

11

گسترش سرمایه و داراییهای شخصی و خانوادگی

2/61

1/69

0/110

13

سهم داشتن و سود عرد از درآمد کسب شده در امور شخصی یا تولیدی -ش لی

2/63

1/31

0/192

11

دریافت واق و اعت ارات مالی

2/09

1/13

0/391

19

عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچههای مقلی

1/93

1/11

0/399

20

عهرهمندی از نیروی کار دستمزدعگیر در فعالیتهای کسب و کار

1/91

1/11

0/111

21

پس انداز پول در عانک ،منزل یا صندوق اعت اری

1/12

1/69

0/116

22

عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچههای شهرستا و استا

1/11

1/12

0/916

22

م یاس :1 :خیلی کم :2 ،کم :2 ،متوسط :6 ،زیاد :1 ،خیلی زیاد

عه منظور رسید عه درک سازهای در اععاد جدیاد
و عازشناسی زیرعناهای نظری نشاانگرهای توانمنادی
اقتصادی زنا روساتایی از تقلیال عااملی اکتشاافی
عهره گرفته شد .عنا عر جدول ( ،)1مقاس ههای انجااق
شده نشا داد که انسجاق درونی دادهها مناسب عوده
( )KMO=0/120و آمااره عارتلات نیاز عاا  99درصااد
ابمینا معنیدار شد ،عناعراین ،دادهها عارای تقلیال
عاملی تایید شدند.
عا توجه عه مالک کیسر پنج عامل دارای م ادار ویاژه
عاالتر از یک استخرا شدند کاه عاه ترتیاب عیشاینه
واریانس در جدول ( )1نشا داده شدهاند .ایان پانج
عامل در مجماوع  32/29درصاد از واریاانس کال را

ت یین میکردند و تنها  21/31درصد از واریانس عاقی
مانده مرعو عه دیگر عاملهایی عاود کاه پیشعینای
آ ها در تق یق میسر نشده عود (جدول .)1
وضعیت قرارگیری  22مت یر در پنج عامل پس از
چاارخش عاااملی عااه روش وریماااکس و ناقگااذاری
عاملها عا توجاه عاه ماهیات نشاانگرهای توانمنادی
اقتصادی زنا روستایی در استا سامنا در جادول
( )3آمده است .عامل اول عا توجه عاه ماهیات هفات
مت ی ار عارگااذاری شااده در آ "اشاات ال مساات ل و
پایدار" نامیده شد .این عامل عا توجه عه م ادار ویاژه
آ ( ،)6/31که از دیگر عاملها عیشتر است20/11 ،
درصد از کل واریانس مت یرها را ت یین میکند.
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جدول  - 7م دار  KMOو آزمو عارتلت
متغیر

KMO

آماره بارتلت

Sig

نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی

0/120

912/616

0/000

جدول  - 7عاملهای استخرا شده همراه عا م دار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
شماره عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس انباشته

1
2
2

6/31
2/10
2/20

20/11
11/11
16/23

20/11
21/20
10/13

6
1

2/11
2/06

12/32
1/19

11/60
32/29

پنج مت یر عارگذاری شاده در عامال دوق عیشتار
معطوف عه مسئلههای واق و اعت اارات عاود ،عنااعراین،
عامل دوق" ،مشارکت و دسترسی عه تسهیالت مالی و
اعت اری" ناقگذاری شد .این عامل عا توجه عاه م ادار
ویژه آ ( ،)2/10م دار  11/11درصد از کل واریاانس
مت یرها را ت یین میکند .عامل سوق عا توجه عه پانج
مت یاار عارگااذاری شااده در آ "مشااارکت در امااور
تولیدی و حرفه ای" نامیده شد .این عامال عاا م ادار
ویژه ( 16/23 ،)2/20درصد از کل واریاانس مت یرهاا
را ت یین میکند .عا توجاه عاه ماهیات چهاار مت یار
عارگذاری شده در عامل چهاارق کاه پیراماو مقاور
فااروش و عااازار عااود ای ان عاماال عااه ناااق "گسااترش
ارت ابات عرای خرید ،عازاریاعی و فاروش مقصاوالت"
ناقگذاری شد و عا م دار ویاژه ( ،)2/11م ادار 12/32
درصد از کل واریانس مت یرها را ت یین میکند .عامل
پنجم عا توجه عه ماهیت دو مت یر عارگذاری شاده در
آ "ره ری و مدیریت کسب و کار گروهای" نامیاده
شد که عا م ادار ویاژه ( 1/19 ،)2/06درصاد از کال
واریانس مت یرها را ت یین میکند.
اشت ال مست ل و پایدار" عهعنوا نخستین عامال
استخرا شد و نخستین نشانگر توانمنادی اقتصاادی
از دیدگاه زنا روستایی استا سمنا عه دسات آماد
که این عامل عا نتایج عررسایهای لیلیاا و م اعاازی
( ،)2011سلوارجا و سوگانیا ( ،)2011حیدری سرعا
و حساان زاده ( ،)2016پاااتومین آکش ای و همکااارا
( ،)2012سااالطانا و حسااان ( )2010و ف یاااری و
همکارا ( )1292همخوانی داشت .در واقا اشات ال
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زنا در کسب و کارهای مختلف نخستین و مهمترین
عامل عیانگر توانمندی اقتصادی زنا روستایی اسات.
همچنین سلوارجا و سوگانیا ( ،)2011حسنی امیاری
و دیاان پناااه ( ،)2016ساالطانا و حساان ( )2010و
ف یری و همکارا ( )1292در نتایج عررسیهای خود
عه دریافت واق ،پاس اناداز ،دسترسای عاه تساهیالت
صندوق و مواردی از این دست اشاره داشاتند کاه عاا
مت یرهای عارگذاری شده در عامل دوق که "مشارکت
و دسترسی عه تسهیالت مالی و اعت ااری" ناقگاذاری
شد همخوانی داشتند .عه ع ارتی تا زماانی کاه زناا
روستایی عه من های تامین مالی دسترسای نداشاته
عاشند نمیتوانند در امور اقتصادی فعالیت و مشارکت
چشمگیری داشته عاشند" .مشارکت در امور تولیادی
و حرفااه ای" عااهعنوا سااومین نشااانگر توانمناادی
اقتصادی زنا روستایی عود که عاا نتاایج عررسایهای
سلوارجا و سوگانیا ( ،)2011حیدری سرعا و حسان
زاده ( ،)2016حسانی امی اری و دیان پناااه (،)2016
پاتومین آکشی و همکارا ( ،)2012و سلطانا و حسن
( )2010نیز همخوانی داشت.
مت یرهااای قاارار گرفتااه در عاماال چهااارق عااا ناااق
"گسترش ارت ابات عرای خریاد ،عازاریااعی و فاروش
مقصوالت" عا نتایج عررسایهای سالوارجا و ساوگانیا
( )2011همخااوانی داشاات و گوی اای ای ان عااود کااه
عازاریاعی و فروش عخش مهمی از نظاق تولید اسات و
تا زماانی کاه زناا در ایان حاوزه عارای مقصاوالت
تولیدی خود حضور نداشته عاشاند از نظار اقتصاادی
توانمناد نیسااتند .آخارین عاماال عاا ناااق "ره ااری و
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جدول  - 1عاملهای ناقگذاری شده همراه عا عار عاملی مت یرها
نام عامل (نشانگر)

اشت ال مست ل و پایدار

مشارکت و دسترسی عه تسهیالت مالی و
اعت اری

مشارکت در امور تولیدی و حرفه ای

متغیر

بار عاملی

انجاق فعالیتهای درآمدزا و کسب درآمد

0/331

راهاندازی یک کسب و کار خانگی

0/192

مدیریت یک کسب و کار خانگی

0/122

تصمیمگیری درعاره خرید نهادههای تولید

0/111

ایجاد تنوع ش لی و من های درآمدی جدید

0/130

گسترش سرمایه و داراییهای شخصی و خانوادگی

0/331

سهم داشتن و سود عرد از درآمد کسب شده

0/132

پس انداز پول در عانک ،خانه یا صندوق اعت اری

0/313

دریافت واق و اعت ارت مالی

0/111

عازپرداخت اقسا واق

0/301

تصمیمگیری درعاره نقوه هزینه کرد واق و اعت ارات مالی

0/321

تصمیمگیری درعاره نقوه هزینه کرد درآمدها

0/112

عالقه و پیگیری فعاالنه در امور ش لی و تولیدی

0/123

استفاده مناسب از وقتهای فراغت عرای فعالیتهای درآمدزا

0/309

کسب منزلت و م ولیت اجتماعی و حرفهای در مقل عه واسطه فعالیتهای ش لی و درآمدزا

0/101

کسب مستمر دانش و مهارتهای فنی و ش لی

0/102

تصمیمگیری در زمینه نوع و روش اداره فعالیتهای تولیدی درآمدزا

0/319

عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچههای مقلی

0/112

گسترش ارت ابات عرای خرید ،عازاریاعی و عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچههای شهرستا و استا
فروش مقصوالت
خرید نهادههای تولیدی و فروش مقصوالت

ره ری و مدیریت کسب و کار گروهی

0/321
0/160

کمک عه دیگر زنا روستایی در تامین نهادهها ،تولید مقصول یا فروش مقصوالت

0/123

راهاندازی و مدیریت یک کسب و کار متوسط و گروهی

0/139

عهرهمندی از نیروی کار دستمزدعگیر در کسب و کار

0/302

مدیریت کسب و کار گروهی" عاا یافتاههای پااتومین
آکشی و همکارا ( )2012همخوانی داشته است.
همعستگی اسپیرمن عین شمار دورههای آموزشای
ترویجی گذراناده شاده در پانج ساال اخیار توساط
اعضااای صااندوقهای اعت اااری خاارد زنااا و می ازا
توانمندی اقتصادی زنا روستایی نشا داد کاه عاین
عاملهای اشت ال مست ل و پایدار ،مشارکت در اماور
تولیدی و حرفهای ،گسترش ارت اباات عارای خریاد،
عازاری ااعی و فااروش مقصااوالت ،ره ااری و ماادیریت
کسب و کار گروهی و مشارکت در دورههای آموزشی
ترویجی راعطه مث ت و معنیداری وجود داشت .یعنی
هر اندازه زنا روستایی در شمار دورههاای آموزشای

ترویجی عیشتری شارکت کارده عاشاند ،توانمنادی
اقتصااادی آنااا در مؤلفااههای چهارگانااه نشااانگر
توانمندی اقتصادیشا نیز عیشتر عود (جدول .)1
عه منظور عررسی تأثیر آموزشهاای ترویجای عار
توانمناادی اقتصاااادی زناااا روساااتایی از تقلیااال
رگرسیونی استفاده شد .عار م ناای مادل رگرسایونی
مت یرهای مست ل شاامل ویژگیهاای فاردی (سان،
میزا تقصیالت ،شمار فرزند) ،ویژگیهای اقتصاادی
(میزا درآمد مست ل و خانوادگی ،میزا و شمار واق
و تسهیالت دریافتی) ،ویژگیهاای آموزشای (شامار
دورههای آموزشی گذرانده شده در پانج ساال اخیار)
وارد مدل شدند.
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جدول  - 8همعستگی عین تعداد دورههای آموزشی ترویجی گذرانده شده عا نشاانگرهای توانمنادی اقتصاادی
زنا روستایی
متغیر

r

P

اشت ال مست ل و پایدار

0/21

0/006

مشارکت و دسترسی عه تسهیالت مالی و اعت اری

0/11

0/21

مشارکت در امور تولیدی و حرفه ای

0/23

0/02

گسترش ارت ابات عرای خرید ،عازاریاعی و فروش مقصوالت

0/22

0/003

ره ری و مدیریت کسب و کار گروهی

0/21

0/06

توانمندی اقتصادی

0/26

0/02

جدول  - 4ن ش آموزشهای ترویجی عر توانمندی اقتصادی زنا روستایی عا استفاده از تقلیل رگرسیونی
متغیر مستقل

.B

t

Sig

شمار دورههای آموزشی ترویجی گذرانده شده

1/21

2/12

0/12

2/69

0/022

م دار ثاعت

26/61

11/13

__

2/90

0/011

Beta S. E.

R2=0/21 R = 0/12 R2adj = 0/22

جدول  - 98تأثیر شمار دورههای آموزشی و ترویجی عر توانمندی اقتصادی زنا روستایی عا استفاده از آزماو
کراسکال والیس
متغیر وابسته

کای اسکوئر

Sig

توانمندی اقتصادی زنا روستایی

1/23

0/061

فرآیند عرآورد مدل رگرسیونی در گاق اول متوقف
شد که نتایج در جدول  9نشا داده شده است .عنا عر
نتایج عاه دسات آماده ضاریب همعساتگی چندگاناه
 ،0/12ضریب تعیاین  ،0/21ضاریب تعیاین تعادیل
شده 0/22می عاشاد .م ادار ضاریب معنایداری عاه
دست آماده ( )Sig = 0/022گویاای نکاویی عارازش
ماادل ماایعاشااد ( .)F = 1/22عااا توجااه عااه سااطح
معنیداری  tو ضریبهای مت یرها شمار مت یر تعداد
دورههای آموزشی ترویجی گذرانده شده تأثیر مث ات
و معناایداری در سااطح خطااای کمتاار از  0/01و
ابمینا  0/91عر مت یر واعسته داشت که عا توجه عه
ضریبهای استاندارد شده مت یرها ،میتوا گفت که
این مت یر عا ضریب ( )0/12نس ت عه دیگار مت یرهاا
عیشترین سهم را ت یین مت یر واعسته داشاته اسات
(جدول  .)9نتایج آزمو کراسکال والایس نیاز نشاا
داد که زنا روستایی که در پنج سال اخیر در  2الای
 2دوره آموزشاای شاارکت کاارده عودنااد عااه بااور
معنیداری نس ت عه دیگر زنا روستایی از توانمندی
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اقتصادی عاالتری عرخوردار عودند .عهبوریکه میانگین
رت های توانمندی اقتصادی زناا روساتایی کاه در 1
الی  2دوره آموزشای شارکت کارده عودناد  16/11و
میانگین رت های توانمندی اقتصاادی زناا روساتایی
که در  2الی  6دوره آموزشای شارکت کارده عودناد
 21/11و میانگین رت های توانمنادی اقتصاادی زناا
روستایی که در  1الی  1دوره آموزشی شارکت کارده
عودند  19/13عود (جدول .)10
بحث و نتیجهگیری
توانمندسازی زنا روساتایی از جملاه هادفهای
توسعه هزاره سوق است .توانمندسازی زنا فرآینادی
اساات کااه در آ زنااا سااهم عیشتااری از کنتاارل
من ها ،دسترسی عه پول و کنتارل تصامیمگیری در
خانه ،جامعه و ملت را عه دست میآوردند که نتیجاه
آ کسب توانمنادی اسات .زناا روساتایی نیمای از
جمعیت روستایی استا سمنا را تشکل میدهناد و
عرای دستیاعی عه توسعه هم از ععاد اقتصاادی و هام
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ععد اجتماعی و من های نیاروی انساانی الزق اسات
توانمندی این گروه عررسی شد .از این رو هادف ایان
پژوهش ،عررسای مؤلفاههای ت یینکنناده توانمنادی
اقتصادی زناا روساتایی در اساتا سامنا و تاأثیر
دورههای آموزشی ترویجی عر آ عاود .عاه کاارگیری
تواناییها و اساتعدادهای زناا عاه قصاد عهرهگیاری
عیشینه از نیروی انسانی جامعاهها مساتلزق شاناخت
دقیق و علمی فعالیتهای آنا است .عناعراین در ایان
پژوهش نخست عا اعضای دو صاندوق اعت ااری خارد
نمونه زنا روستایی استا سمنا عرای دستیاعی عاه
شاخ های توانمندی اقتصادی زناا مصااح ه شاد.
نتااایج تقلی ال مصاااح هها شااامل  13گوی اه نشااانگر
توانمندی اقتصادی زنا روستایی عاود .ایان گویاهها
ع ارت عودند از :تناوع شا لی و من هاای درآمادی،
عالقه عه کار ،دریافات واق و اعت اارات ،عاه کاارگیری
نیروی انسانی دستمزدعگیر ،راهانادازی کساب و کاار
گروهااای ،مشاااارکت و تصااامیمگیری درعااااره اداره
فعالیتهای تولیدی ،مادیریت کساب و کاار خاانگی،
استفاده مناسب از وقتهای فراغات ،کساب اعت اار و
منزلااات اجتمااااعی ،مالکیااات دارایااای تولیااادی و
غیرتولیدی ،تقرک مکانی و گسترش ارت ابات عارای
عازاریاااعی و فااروش مقصااوالت ،افاازایش دانااش و
مهارتهای فنای و تخصصای ،کماک عاه عازاریااعی و
فروش مقصوالت زنا دیگر ،سود شخصی از درآماد،
کسب درآمد و مشارکت در تامین معیشت خاانوار ،و
راهاندازی کسب و کاار خاانگی .گویاههای توانمنادی
اقتصادی مستخر از مصاح هها عه انضماق گویاههای
مسااتخر از عررساایهای پیشااین در قالااب یااک
پرسشنامه  22گویهای تدوین و توسط زنا روستایی
استا سمنا تکمیل شد .عا توجه عاه نتاایج تقلیال
عاملی مهمترین ت یینکنندههای توانمندی اقتصاادی
زنا روساتایی در پانج عامال شناساایی و اساتخرا
شدند .نخساتین و مهمتارین نشاانگرهای توانمنادی
اقتصاادی زنااا روساتایی اشاات ال مسات ل و پای ادار
عدست آمد ،تعاونیها و صندوقهای خرد زنا عا ارائه
آمااوزش و اعت ااارات ماایتواننااد در توسااعه اشاات ال
مست ل زنا تاثیرگذار عاشند .عیشترین اشت ال زنا
روسااتایی در کارهااای خااانگی و کسااب و کارهااای

کوچک عود .اشت ال زنا روستایی عه ویژه در کسب و
کارهااای خااانگی از سااویی موجااب کاااهش نشاات
اقتصااادی مقلاای عااه منط ااههای دیگاار و کاااهش
مهاجرت میشود و از سوی دیگر رشد مقلی پایدار را
آسااانگری ماایکنااد .کسااب و کارهااای خااانگی آغاااز
مناس ی عرای زنا روستایی است ،زیارا راهانادازی آ
در م ایسه عا دیگر انواع کسب و کارهاا کام هزیناه و
آسا است .از برف دیگر زنا روستایی که کساب و
کارهای خانگی عه راه میاندازند عه ایجاد تواز میاا
کااار و زناادگی خااویش گاارایش دارنااد .در کسااب و
کارهای کوچک و خاانگی زناا روساتایی عاه دلیال
ذینفا عااود انگیازه عیشتااری دارناد و در نتیجااه
عهرهوری عیشتری نشا میدهند.
دسترسی عه تساهیالت ماالی و اعت ااری دوماین
مؤلفه نشانگر توانمندی اقتصادی زنا روستایی است.
اعت ارات و تساهیالت چاه در ساطح خارد و چاه در
سطح کال عنصار مهمای در راساتای توانمندساازی
اقتصادی زنا عه شمار میروند .در واق زنانی که عاه
من ها مالی دسترسی دارند اختیار و توا عیشتاری
عرای سرمایهگذاری و انجاق فعالیتهای تولیدی دارند.
دسترسی عه تسهیالت عانکی عا سود کم و عازپرداخت
درازمدت و گسترش تعاونیهای تولید زمینه افازایش
دسترسی ،کنترل و حتی تملاک زناا روساتایی عاه
من ها و عاملهای تولید را فراهم مایکناد .عاا ایان
حال دسترسی زنا روستایی عاه اعت اار از من هاای
رسمی عه علت نیاز عاه ضامانت و قاوانین و م اررات
پیچیده عانکی عا مقدودیت روعه رو است .عاه ع اارتی
ناکارآماادی عازارهااای مااالی و ن ااود زمینااه عاادالت
اجتماعی الزق ،دسترسی عسیاری از زنا روستایی عاه
تسهیالت عانکی را مقدود میکند.
مؤلفه ععادی نشاانگر توانمنادی اقتصاادی زناا
روستایی گسترش ارت ابات عارای خریاد ،عازاریااعی و
فروش مقصوالت عود .در عخش کشاورزی تولید عرای
خودمصرفی کاهش یافته و در م اعل ،تولید عرای عازار
روا پیدا کرده است .امروزه عازاریاعی از ضارورتهای
نظاق تولیاد اسات و اهمیات آ در فرایناد تولیادات
روسااتایی عساایار مشااهود اساات .در حااال حاضاار
عزرگترین دغدغه زناا روساتایی عازاریااعی و فاروش
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مقصوالت تولیدی است .عناعراین زنا زماانی از نظار
اقتصادی توانمند هستند که عتوانند مقصوالت خاود
را عه عازار عرضه کنند و آ هاا را عاه قیمات مناساب
عهفروش عرسانند .عناعراین زنا روستایی زمانی که در
تصمیمگیریهای حسااس مانناد فاروش مقصاول و
خرید نهاده ن ش داشته عاشند توانمندترند.
آخرین مؤلفه نشاانگر توانمنادی اقتصاادی زناا
روستایی ره ری و مدیریت کسب و کاار گروهای عاه
دست آمد .الزق عاه یاادآوری اسات ،حضاور زناا در
صندوقها و تشکلها افزو عر عرخورداری از عرتری و
سودمندیهای اقتصاادی ،فرصات کساب تجرعاه در
زمینااه ره ااری و ماادیریت و همچنااین شکسااتن
حصارهای جدایی آنا از نیمه دیگر جامعه –ماردا -
را فراهم میکند .همچنین فعالیت در گروههای کاری
زنا عه آنا کمک میکند تا حس خودعااوری را کاه
پیشنیاز مشارکت در تشکل هاست را عه دست آورند.
در نهایت همعستگی پیرساو عاین شامار دورههاای
آموزشی ترویجی گذرانده شاده در پانج ساال اخیار
توسااط اعضااای صااندوقهای اعت اااری خاارد زنااا و
میزا توانمندی اقتصادی زنا روستایی نشا داد که
عین عاملهای اشت ال مست ل و پایادار ،مشاارکت در
امور تولیادی و حرفاهای ،گساترش ارت اباات عارای
خریااد ،عازاریاااعی و فااروش مقصااوالت ،ره ااری و
مدیریت کسب و کار گروهی و مشارکت در دورههای
آموزشی ترویجی راعطاه مث ات و معنایداری وجاود
داشت .عناعراین ،هر کسب و کاری عخواهاد عهصاورت
حرفهای دن ال شود و عدو آزماایش و خطاا عاه عاار
عنشیند ،نیازمند دانش تخصصی در حوزه خود اسات
زیرا عه حتم و ی ین کیفیت کسب و کار عاا همراهای
آموزش حرفهای و غیررسمی افزایش خواهاد یافات و
عه ع ارتی آموزش عاع افازایش عهارهوری و ع النای
کرد فعالیتها میشود ،عناعراین عرگازاری دورههاای
آموزشی عرای زنا عاع میشود کاه عاه مهارتهاا و
توانمناادیهای عیشتااری دساات یاعنااد .آمااوزش و
آگاهساازی عاعا افازایش می ازا عازت نفاس زنااا
سرپرست خانوار میشود و مشاوره آموزشهای فنی و
حرفهای ،کارهای هناری و کاارآفرینی عاه توانمنادی
زناا سرپرساات خااانوار کماک ماایکنااد .آمااوزش و
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ظرفیتسااااازی از اعزارهااااای زیرعنااااایی فراینااااد
توانمندسازی هستند .عا آماوزش ،زناا روساتایی عاا
مفهوق افزایش عهرهوری و تاوا کساب درآماد آشانا
میشوند .آموزش و ترعیت میتواند تاوا چاناه زنای
افراد را افزایش دهد ،آگاهی و اعتماد عه نفس آناا را
پرورش دهد ،آگاهی از قاوانین و ح اوق اجتمااعی را
ارت ااا دهااد و دسترساای عااه اسااتفاده از من هااای
اقتصادی مانند مشاغل ،زماین ،اعت اار و ابالعاات را
عه ود عخشد .آموزش و مهاارت آماوزی از اقاداقهایی
است که میتواند آمادگی زنا عرای اشت ال را فاراهم
کنااد .عاارای عهرهمنااد شااد هاار چااه عیشتاار از
نشانگرهای توانمندی اقتصادی زنا روستایی در ارائه
آموزشهای اثرعخش ترویجی راهکارهای زیر پیشنهاد
میشود:
 عه علت تاثیرگذار عود آموزش تاکید مایشاوددور ههای آموزشی توسط صندوقهای اعت اری خارد
عاارای زنااا روسااتایی عااه منظااور توسااعه دانااش و
مهارتهای کارآفرینانه عه ویژه آموزشهای مرت ط عاا
اسااتمرار فعالیتهااای کسااب و کارهااای کوچااک و
مدیریت کسب و کارهای کوچک عرگزار شود.
 از آنجایی که یکای از مؤلفاههای توانمندساازیاقتصااادی زنااا گسااترش ارت ابااات عاارای خری اد و
عازاریاعی است و عیشتر زنا روستایی در ایان زمیناه
عا مشکل روعه رو هستند ضرورت دارد عازارچه دائمای
و موقاات کسااب و کارهااای کوچااک و خااانگی در
شهرسااتا ها و اسااتا ها عاارای ارائااه هرچااه عیشتاار
مقصوالت تولیادی زناا روساتایی عاه هماراه ارائاه
آموزشهای ترویجی در خصوص عازاریاعی مقصاوالت
کشاورزی ایجاد شود.
 ضروری است سازوکارهایی اتخاذ شود تا شرایطاعطای واقهای مشارکتی عه زنا در قالب تشاکلهای
اقتصادی عرای توسعه کارهاای تولیادی و اشات ال زا
آسانگری شاود و دورههاای آموزشای الزق در زمیناه
چگااونگی راهاناادازی و ماادیریت کسااب و کارهااای
کوچک و خانگی عرنامهریزی و عرگزار شود.
 همچناین در نهای ات عایسااتی دورههااایی عاارایمعرفی شرایط عضویت در صندوقهای اعت اری خارد

شماره  ،94تابستان 9348

و معرفی صندوقهای نمونه عرای ایجاد انگیزه عیشتر
در عین زنا روستایی عرگزار شود.
پینوشتها
1- Austrain
2- Bhuyan
3- Bhuimali & Poddar

4- Ahmed
5- Ashburn & Warner
6- Salwa et al
7- Agaseke
8- Tamilnadu
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Abstract
The purpose of this research was to analysis the Impact of Extension Training Courses on
economic empowerment of rural women in the Semnan province in Iran. The statistical
population of the study consisted of all members of rural women's microfinance funds in the
province of Semnan that 112 of them were selected according to Cochran formula as sample
and stratified random sampling method. This research was a survey and a researcher-made
questionnaire was used to data collection. Reliability of the questionnaire by calculating
Cranach's alpha (α= 0932) and validity of the questionnaire was confirmed by a panel of
experts. The results of ranking the determinants of economic empowerment of rural women
showed, suitable use of leisure for income-generating activities, Interesting and active pursuit of
job and production affairs and continuous acquisition of knowledge, technical and professional
skills in the first to third ranks and there are the most important factors of the economic
empowerment of rural women in the Semnan province. Also, according to the results of
exploratory factor analysis the most important explanations for the economic empowerment of
rural women in the Semnan province submitted in 5 factors included: Independent and
sustainable employment, access to financial and credit facilities, participation in social and
professional affairs, expansion of communication in the purchase, marketing and sales, and
leadership and management of business group. These factors, in total, were able to explain
73.29% of the total variance. There is a meaningful positive correlation between participation in
educational extensions and four factors explaining the economic empowerment of rural women.
The results of regression analysis also showed that the number of extension education courses is
the most important factor affecting the economic empowerment of women, which in total
explains 32 percent of dependent variable.
Index Terms: economic empowerment, microfinance funds, rural women, extension
education courses.
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