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عضو  ییزنان روستا یاقتصاد یبر توانمند یجیترو یآموزشهای دوره تأثیر

 صندوق اعتبارات خرد استان سمنان

 2یرترابیم السادات هیمهدو  9یمانیشهرام مقدس فر

 جیآماوزش و تارو،  ااتیساازما  تق ، کشاورزیو ترویج آموزش  مؤسسه یعلم اتیعضو ه -1
 .  یکشاورز

، یعایو منااع  ب  یکشااورز سیپارد، یو آماوزش کشااورز جیتارو دکتری آموخته دانش -2
 . دانشگاه تهرا 

 

 چکیده

اساتا   ییزنا  روساتا یاقتصاد یعر توانمند یجیترو یآموزشهای دوره تأثیر یعررس، پژوهش نیهدف از ا
 عضو صندوق اعت ارات خارد اساتا  سامنا  ییزنا  روستاتن  1161پژوهش شامل  یآمارجامعه . سمنا  عود

انتخاا   یتصاادفگیری روش نمونه انمونه ع عنوا عهاز آنا  عا استفاده از فرمول کوکرا   تن 112عود که ( نفر)
. ق ساخته استفاده شادمق  نامهپرسشاز اعزار ها داده یگردآور یعوده و عرا یشیمایاز نوع پ قیتق  نیا. شدند

 یعاا مقاسا ه آلفاا هیاول یپس از عررس نامهپرسش ییایپاو از متخصصا   یتوسط نظرخواه نامهپرسش ییروا
 کاه نشا  داد ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند ینشانگرهاعندی رت ه جینتا. شد دییتا( 922/0عراعر عا ) ترتی ی

و  یفعاالناه در اماور شا لگیاری یعالقاه و پ"، "درآمدزاهای تیفعال یمناسب از اوقات فراغت عرای استفاده"
 رعناا عا. اول تاا ساوق قارار داشاتندهای در رت اه "یو ش ل یفنهای کسب مستمر دانش و مهارت"و "یدیتول

در استا  سامنا  در  ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند ینشانگرها ترینمهم، یاکتشاف یعامل لیتقلهای یافته
مشاارکت در اماور ، یو اعت اار یماال التیعاه تساه یمشارکت و دسترسا، داریعامل اشت ال مست ل و پا پنج
 یکساب و کاار گروها تیریو مد یو ره ر، و فروش یاعیعازار، دیگسترش ارت ابات در خر ای،و حرفه یدیتول

 نیایرا ت  یاقتصااد یتوانمنادهای مت یرکل  انسیدرصد از وار 29/32خالصه شدند که در مجموع توانستند 
 یاقتصااد یو توانمناد یجایترو یآموزشهای مشارکت در دوره نیع مت یرها عستگیهمهای افتهیعنا عر . کنند

 یآموزشاهاای نشا  داد که شامار دورهی ونیرگرس لیتقل. وجود داشتداری معنی راعطه مث ت ییزنا  روستا
 ریادرصاد مت  22زنا  عود کاه در مجماوع  یاقتصاد یعامل مؤثر عر توانمند ترینمهمگذرانده شده  یجیترو

 . کرد نییواعسته را ت 
 

دوره ، یمشاارکت اقتصااد، ییزناا  روساتا، صندوق اعت ارات خارد، یاقتصاد یتوانمندساز واژگان: هینما
 . یجیآموزش ترو

 
 یمانیشهراق م دس فر مسئول: نویسنده
 shmfarimani@yahoo.com رایانامه:

 

 20/01/1291 پذیرش:  11/06/1291 دریافت:
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 قدمهم
 یانساان یرویان یهاامن  از  یزنا  عخاش عزرگا

در  یمهما اریو ن ش عسا دهندمی لیکشورها را تشک
عراعر عرآورد سازما  ملال . کنندمی فایتوسعه جامعه ا

جهاا  و  تیاچهاارق جمع کیا ییزنا  روستا، متقد
 لیرا تشک ییروستاهای فعال جامعه تیاز جمع یمین

عاه  یاورزکاار کشا یرویاز ن یو عخش عزرگ دهندمی
عراعر (. 1293، ییو عاعا یدهکرد یکرم) ندیآمی شمار

از  1291نفااوس و مسااکن سااال  یآمااار سرشاامار
زناا  ، کشاور یهزار نفر 921و  و یلیم 39 تیجمع
از جامعاه را ( درصد 11) هزار نفر 621و  و یلیم 29
 و یلیم 10 یسرشمار نیو عراعر هم دهندمی لیتشک
 ییرا زناا  روساتا وستاهاهزار نفر از ساکنا  ر 100و 

، یراه اردهای یمعاونات عررسا) دهنادمای لیتشک
کشاور و  تیااز جمع یمایوجود که ن نیعا ا(. 1291

 لیرا زناا  تشاک را یاا یاز سااکنا  روساتاها یمین
است؛ عه  نییآنا  پا ینرخ مشارکت اقتصاد، دهندمی
درصاد  60از  1296 یکه عراعر ساالنامه آماار یبور

تار عیش ساال و 10 تیاجمع یصادنرخ مشارکت اقت
درصااد آ  متعلااق عااه زنااا   11تنهااا ، ا ییروسااتا
خ مشااارکت درصااد نار 11 نیااساات و از ا ییروساتا
سهم اشت ال زنا  در عخاش ، ییزنا  روستا یاقتصاد
درصد  1/22در عخش صنعت ، درصد 2/12 یکشاورز

مرکاز آماار ) درصاد اسات 2/11و در عخش خدمات 
 (. 1296، را یا

اساتا   نیهفتما عنوا عاهاستا  سمنا   تیجمع
نفار  302210عاال  عار  1291پهناور کشور در ساال 

ناا  در روساتاها سااکن نفار از آ 161111عوده کاه 
 لیتشاک یینفر آنا  را زناا  روساتا 13301عودند و 

استا  سامنا  از (. 1291، را یمرکز آمار ا) دادندمی
در ساال  یداقتصاهای تینظر سهم ارزش افزوده فعال

در رت ه پنجم قرار گرفته است و نرخ مشارکت  1292
اسااتا   نیاااتار عیش سااال و 10 تیااجمع یاقتصااد

اق کشور قرار گرفته  16درصد عوده و در رت ه  20/21
در اساتا  سامنا  از (. 1296، را یمرکز آمار ا) است
صندوق اعت ارات خارد زناا   61تاکنو   1213سال 
 عاشدمی نفر عضو 1161 یشده است که دارا سیتاس

و  ییزناا  روساتا یکشاورزهای تیدفتر توسعه فعال)
 (. 1291، یریعشا

، ییدر توساعه روساتا ید زنا  ن ش مهماچن هر
خااانواده در  یزناادگ تیاافیو عه ااود ک یکشاااورز
 یحاال در دسترسا نیعا ا، دارند ییروستاهای منط ه

، یمال یهامن  اعت ارات و ، یش لهای عراعر عه فرصت
و آمااوزش نساا ت عااه ای هیو ساارما یفنااهااای کمک

و  ایانروشان ) قرار دارندتری فیضع گاهیمردا  در جا
زناا   یاقتصااد یتوانمند نیعناعرا(. 1296، همکارا 
و روا   یاجتماااعهای یدر کنااار توانمنااد ییروسااتا
ن اش  یفاایمؤثر در اهای عامل ترینمهماز  یشناخت

(. 1291، و همکاارا  یفراشا) آناا  در جامعاه اسات
 ییزناا  روساتا یمؤثر در توانمنادهای از روش یکی

اسات کاه ای و حرفه یفنو  یجیتروهای ارائه آموزش
زناا   یاقتصااد یعا هدف توانمند ریدر چند سال اخ

 . شودمی کشور اجرا یدر روستاها ییروستا
 ینوسااازهای از شاااخ  یکاایدر حااال حاضاار 

مشاارکت زنااا  و ، یو توساعه اجتماااع یاقتصااد ملاا
 یاقتصااد ین ش آناا  در سااختارها یفایا یچگونگ
زناا  در  یتوانمندسازواژه (. 2012 ،1ینآوستر) است

الزق  ییتواناا ایا رویاست که زنا  ن یمعن نیاصل عه ا
، یتمااعاج طیروزمره خود در شرا یزندگ میتنظ یعرا
(. 2001 ،2یاا عو) را کسب کنناد یو اقتصاد یاسیس

اسات  یچندععاد ندیفرا کی یتوانمندساز یعه ع ارت
و توا  خاود را در  تیزنا  را قادر سازد تا هو دیکه عا
 عشناسااند تیعااه رساام یزناادگهااای حوزهی همااه

امار شاامل فاراهم  نیاا(. 2005، 2و پااودار یمالیعو)
در تر عیش است الل، شعه دانتر عیش یآورد  دسترس

در  ریزیعرنامااهدر تاار عیش ییتوانااا، گیریتصاامیم
 یاست که عر زندگ یطیعر شراتر عیش کنترل، یزندگ
 اسات کاه یطیاز شارا ییو رهاا گاذاردتأثیر میآنا  

 شودمی لیرسوق و عاورها عر آنا  تقم، آدا وسیله عه
از  یاععاد مختلف یدارا یتوانمندساز(. 2016، 6احمد)

 یو اقتصاد یروا  شناخت، یفرد، یاععاداجتماع جمله
 یتوانمندساااز، اععاااد آ  تاارینمهماز  یکاای .اساات
 شیو افازا داریااشات ال پا جاادیعاا هادف ا یاقتصاد

 آ  کاااهش ف اار اساات یدرآمااد خانوارهااا و در پاا
 یاقتصاااد یتوانمندسااز(. 2010، 1آشا ور  و وارناار)
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 یو رشد اقتصاد داریتوسعه پا یعرا نیازپیش کیزنا  
 یو احماد یریقاد(. OECD,2012) دیآمی عه شمار

زنا  در سطح خانوار  یاقتصاد یتوانمندساز( 1296)
زنااا  عاار  تیریمااد کوچااک را شاااملهااای و اجتماع

 تیریماد، از خانواده در هنگاق عقارا  تیحما، درآمد
، زنا  عاه اساتخداق یدسترس، خانواده یمال یهامن  
های هیشرکت در اتقادها، من   گریو د نیزم تیمالک
 وکسیماا. دانادمی عه عازار یمنط ه و دسترس یتجار

و درهام  یچندععد یندیرا فرا یتوانمندساز( 2001)
در . دانادمای قدرتهای در راعطه رییشده از ت  دهیتن
( میپااارادا) دما یاااو عااه باار  سااه د نااهیزم نیااا

 دما یاکاهش ف ر و د دما ید، یمال داریپا ییخودکفا
( یسااتینیفم) یتیجنساا یعراعربل اا یتوانمندساااز

عار ، یمال داریپا ییخودکفا دما یدر د یو. پردازدمی
کااهش  دما یادر د، زناا  یخوداشات الهای تیفعال
و استفاده از اعت اارات  یعر درآمد در سطح خانگ، ف ر

عار ، یتیجنسا یعراعربل ا یتوانمندساز دما یو در د
، افاراد یاقتصااد یتوانمندسااز یوستگیو پ یواعستگ

 و توجااه دیااتاک یو اجتماااع یاساایس یتوانمندساااز
 .  کندمی

عاا  ییزنا  روساتا یاقتصاد یتوانمندساز را یدر ا
هااای ت ااارات خاارد و ارائااه آموزشباار  صااندوق اع

هااای تیدفتاار توسااعه فعال. همااراه اساات یجاایترو
وزارت  یریو عشاااا ییزناااا  روساااتا یکشااااورز

اعت اارات های صاندوق لیبر  تشاک یجهادکشاورز
کارده ریزی هیاپا 1239را از سال  ییخرد زنا  روستا

صندوق اعت ارات های رسالت ترینمهمجمله  از. است
 از اععااد مختلاف ییزناا  روساتا یتوانمندساز، خرد

و  یقاانون، یاسایس، یخاانوادگ، یاجتمااع، یاقتصاد)
 (. 1291، و همکارا  یزرافشان) است( یروا  شناخت

از  یکای عنوا عاهسازما  ملل عه اعت اارات خارد 
 یدر کشاورها ژهیعه و، ف ر یکن شهیاعزار ر نیموثرتر

 .داردای ژهیدرحال توسعه توجه و
اعت اارات های هادف(. 2012، 1همکاارا سالوا و )

عاناک  دگاهیاخارد از د یاعت اارهای اساتیخرد و س
 یتوانمندساااز، از: کاااهش ف اارانااد ع ارت یجهااان
 یکماک عاه واحادها، زناا  ژهیعه و قروقمهای گروه
 جااادیدر جهاات ا قیتشااو، و توسااعه آنهااا یدیااتول

اشاات ال از راه های فرصاات جااادیا، دیااجد یواحاادها
 بیآساهاای درآمد گروه ییکارا شیافزا، یخوداشت ال

تنگدساات عااه  ا ییروسااتا یکاااهش واعسااتگ، ریپااذ
 ییایاج راف طیکه عه شدت متاثر از شراهایی مقصول

و  ینظارها )مقصول نیعه ا د یعخش تنوعهستند و 
در  یراه ارد، اعت ارات خرد، نیعناعرا(. 1290، یعادل

و  زنا  یکه هدف آ  دسترس رودمی توسعه عه شمار
است تاا  یضرور یاعت ار یهامن  افراد کم درآمد عه 

 دهاد شیآناا  را افازا یو اجتمااع یاقتصااد ییتوانا
 (. 1291، و همکارا  یزرافشان)

 یپس اندازها یاعت ار خرد عا گردآورهای صندوق
کسب  اندازیراه یالزق عرا هیسرما، رمولدیکوچک و غ

و  یو توانمناد کندمی را فراهم اسیو کار کوچک م 
و روناق  انادازیراهخاانواده را در  یاعضااهای تیقاعل

 یو عاعا  توانمندسااز ردیاگمای کسب و کار عه کار
 داریااپا یهااامن  از  عاارداریعهره یزنااا  در راسااتا

، یخارد مقلاهای صاندوق لیهدف از تشک. شودمی
، یخودعااور، یتوانمندسااز، هدفمندهای ارائه آموزش

اعتمااد عاه نفاس در زناا   جاادیا، یمشارکت گروها
و تاار عیش یهااامن  آنااا  عااه  یدسترساا، ییروسااتا
دفتر ) و امکانات صندوق است التیاز تسه یمندعهره

 (. 1291، یریشاو ع ییزنا  روستا
 تارینمهمامروزه توجه عه م وله آموزش از جملاه 

های جامعاه یاقتصااد یتوساعه در الگاوهای تیاولو
 ریاااخهای در دهااه. دیااآماای عااه شاامار ییروسااتا
در  ژهیاتوسعه عه و یکردهایاز رو یاریعسگیری جهت

عر م ولاه آماوزش و  ییروستا ینواح یعخش اقتصاد
در  ا ییروساااتا یشاااناختهاااای تیظرف یارت اااا

متمرکااز  هااامن  از  یاایو ع ال یمنط اا عاارداریعهره
مختلف مطر   یکردهایرو ا یدر م، نیع نیدر ا. است

 یدارا یتوانمندساااز دما یااد نااهیزم نیااشااده در ا
 (. 1292، و همکارا  یعناعستان) استای ژهیو تیاهم

 یرا حااو یتوانمناد( 1211) و همکارا  یشکور
عنصر  نینخست. دانندمی مفهوق مشترک ایسه عنصر 

مانناد آماوزش و  ییرهاایاست که شامل مت  هامن  
 تیاعامل. عاشدمی تیعنصر عامل نیدوم. اشت ال است

تنهاا  دیاموضوع اشاره دارد که زنا  را ن ا نیزنا  عه ا
، نظار گرفات درکننادگا  خادمات  افتیدر عنوا عه
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 نادیدر فرا یاصال گرا یعااز عنوا عاهعلکه خود زناا  
و  یمهام زنادگهاای انتخا  نیدر تدو ژهیعه و رییت 

 تاأثیرکاه هایی میو تصام هاامن  نظارت کنترل عار 
. گرفتاه شاونددر نظر ، دارند شا یا یدر زندگ یمهم
کاه  امدهاساتیو پ جینتا ایعنصر دستاوردها  نیسوم

خشانود . شاودمای جادیا یتوانمندساز ندیدر اثر فرآ
از  یاجتمااع یعزت نفس و مشارکت در زنادگ، عود 

 یشاکور) است یتوانمندساز یامدهایو پ جیجمله نتا
 (. 1211، و همکارا 

 یناادهایداللاات عاار مجموعااه فرآ یتوانمندساااز
دارد کاه عاه ای افتاهیساازما   یو کاارآموز یآموزش

، دهنادمای را رشاد شاا یکمک آ  مردق استعدادها
و ها یدانسااتن، سااازندماایتاار یدانااش خااود را غن

در  ایا عخشاندمای خاود را عه اود یش لهای مهارت
، یاقتصااد یتوانمندسااز. اندازنادمای نیناو یریمس
و  یامااور اقتصاااد تیریو مهااارت اداره و مااد انااشد

 مرعاو  را عاه کشااورزا های مسئله لیو تقل هیتجز
از  نااهیعه عاارداریعهرهو  بیااو در ترک آمااوزدماای
عاه  یاعیعازار عه منظور دسات میو تنظ دیتولهای عامل
 نیعناعرا. کندمی عه نقو احسن عه آنا  کمکها هدف

اعازار و ساازی فراهم ندیعه فرآ یاقتصاد یتوانمندساز
 شیو افازا یاناش و آگااهد دیاتول یامکانات الزق عرا

از  یایع ال عارداریعهرهو  تیریتوا  کشاورزا  در مد
و  یعناعسااتان) و اقتصاااد عااازار اشاااره دارد هااامن  

 جیاز نتااا یدر ادامااه عااه عرخاا(. 1211، همکااارا 
 یاقتصااد یتوانمندسااز یکه عاه عررساهایی یعررس

 اشارهاند آموزش عر آ  پرداخته تأثیرو  ییزنا  روستا
 . شودمی

 تااأثیر یدر عررساا( 1292) و همکااارا  یریااف 
زناا   یاعت اارات خارد عار توانمندساازهای صاندوق

 هم ییرهایاز مت  یکرمانشاه در ععد اقتصاد ییروستا
، قادرت عازپرداخات واق، چو  کسب درآماد مسات ل

 یو اسات الل ماال، التیو تساه هاامن  عه  یدسترس
 . عهره عردند

 یتوانمناد یعررسا یعارا( 1291) زاده عزار یهاد
 دیااتول زا یاام یرهااایکشاااورزا  از مت  یاقتصاااد
های شا ل جاادیو ا دیتولهای نهیهز زا یم، مقصول

 . استفاده کردند داریپا

و  ویااعااه ن ال از هوک( 1296) و همکاارا  دهیصا
 زا یام یرهاایعاورناد کاه مت  نیعر ا( 2001) توهایآ

 ینهاادو مشاارکت هاا مهارت، آموزش زا یم، درآمد
در هاا آ  مشاارکت شیرا در افازا یادیازنا  ن ش عن

 یاقتصااد یتوانمند جهیو در نت یاقتصادهای تیفعال
 . آنا  دارند

 تااأثیر یعااه عررساا( 2011) یو م اعاااز ا یاالیل
زناا  عار توساعه  یاقتصااد یتوانمندساازهای پروژه
 یدر پاروژه توانمندساازهاا آ  یو اقتصااد یاجتماع
نشا  داد پاروژه  جینتا. پرداختند 3یآگاشاک یاقتصاد
 یو اقتصااد یدر توسعه اجتماع ین ش مهم یآگاشک

درآماد خاود را اند ساتهزناا  توان. زنا  داشته اسات
خاود را  یو اقتصااد یاجتماع طیدهند و شرا شیافزا

پاروژه در  نیاا تاأثیر، نیاعاالوه عار ا. عه ود عخشند
از . قاعل توجه عود زیزنا  ن گیریتصمیمتوا   شیافزا
 یازهاایدر عه اود ن یمث تا تاأثیرپاروژه  نیارو ا نیا

زنا  در ساطح خاانوار و جامعاه داشاته و در  یاساس
زناا  کماک  یو اقتصااد یعه توسعه اجتماع عمجمو

 . کرده عود
 یعااااه عررساااا( 2011) ایسااالوارجا و سااااوگان

در ساازی تیاز راه ظرف ییزناا  روساتا یتوانمندساز
هناد  1ناادو لیخرد شهرستا  تام یاعت ارهای عرنامه

، زناا  یاقتصااد یدر ععد توانمناد جینتااند. پرداخته
عه مرکاز اعت اارات خارد نشاا  داد  وستنیاز پ شیپ

توانمناد  یاز لقاظ اقتصاد ا یدرصد پاسخگو 33/11
قاارار  یتوانمنااد یدرصااد در راسااتا 22/23، ن ودنااد

توانمنااد  یدرصااد از ععاد اقتصاااد 6داشاتند و تنهااا 
، عاه مرکاز اعت اارات خارد وستنیاما پس از پ، دندعو
 22/21، یتوانمند اقتصااد ا یدرصد پاسخگو 26/12

 22/11عاوده و  یاقتصاد یتوانمند یدرصد در راستا
. توانمند ن ودناد یا  از لقاظ اقتصادیدرصد پاسخگو

داری معنی نشا  داد ارت ا  مث ت وها افتهیچنین هم
 یسااطح توانمندساااز درآمااد ماهانااه خاانواده و نیعا

عه مرکاز  وستنیعا پ. وجود دارد ا یپاسخگو یاقتصاد
از  ا یدرصاد پاساخگو 12درآماد  بیاعاه ت ر، اعت ار
 . داشته است شیافزا 2000روعل عه  1000
 ییعه شناسا( 2016) سرعا  و حسن زاده یدریح

 ییزناا  روساتا یاقتصااد یتوانمندسازهای عازدارنده
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 تارینمهمنشاا  داد کاه  جینتاا. پرداختناد را یدر ا
ع اارت  ییزنا  روساتا یتوانمندساز یعراها عازدارنده

نداشتن اعتماد عاه نفاس ، عودند از: مهارت کمتر زنا 
، عود  عه کار خانه  ولمش، تیجنس، نس ت عه مردا 

 تین ود حما، ییزنا  روستا ین ود فرصت اشت ال عرا
نداشاتن صاق ت  ییتواناا، نیاز زناا  کاارآفر یدولت

 یعاامل لیاتقل جینتاا. یعماومهای کرد  در نشست
-یمشااارکت فاارد ینشااا  داد چهااار عاماال اصاال

و ها رساااختیز، یمشااارکت اقتصاااد، یشااناختروا 
مااؤثر عاار هااای عامل ددرصاا 11 یاجتماااع ینهادهااا

 نیاایرا ت  ییزنااا  روسااتا یاقتصاااد یتوانمندساااز
 .  کنندمی

هااای املع( 2016) پناااه نیااو د یریااام یحساان
در  ییزنا  روستا یاقتصادسازی تیعر ظرف رگذاریتاث
 تاأثیرنشاا  داد کاه ها افتاهی. کردند یرا عررس را یا

نگارش زناا  درعااره ، یمشاارکت اجتمااع، یاجتماع
وسایله عه شاده افاتیدرهای شمار واق، یساز تیظرف

 یتفااوت سان، آنا خانواده های ییدارا، ییزنا  روستا
، یاجتمااعهاای تیفعال، زناا  و همسارا  آناا  نیع

مطالعاه و  یزما  صرف شده عارا، سن، اوقات فراغت
 یاقتصاادساازی تینرخ خشونت در خانواده عار ظرف

 . مؤثر است ییزنا  روستا
را  ینیکاارآفر( 2012) و همکارا  یآکش نیپاتوم

در  ییزناا  روساتا یتوانمندساز یعرا یاعزار عنوا عه
 از نظار آناا  کساب و کاار کوچاک. داننادمای هند
زناا   یرفا  چاالش توانمناد یعارا یعاامل تواندمی

عه اود اساتاندارد ، یاقتصاد یتوانمند. عاشد ییروستا
، یآگااه شیفازاا، اعتمااد عاه نفاس شیافازا، یزندگ

مشاارکت ، یتعامل اجتماع شیافزا، تیاحساس موف 
هاای مهارت تیافیعه اود ک، یاسایسهای تیدر فعال
مرت ط عاا زناا  و های دخالت در حل مسئله، یره ر

در خااانواده و  گیریتصاامیم تیااقاعل یارت ااا، جامعاه
از  یناشاا یو فاارد یاجتماااعهااای تیجامعااه از قاعل

 ییزنا  روساتا توسطکوچک  یتوسعه کسب و کارها
 . است

اعت ارات  تأثیر یعه عررس( 2010) سلطانا و حسن
 ییزنااا  روسااتا یاقتصاااد یخاارد عاار توانمندساااز

 ینفار 61دو گروه  یجامعه آمار. عنگالدش پرداختند

رفااه  تهیگروه عضو کم کیعودند که  ییاز زنا  روستا
و  رعضاویغ گاریعانگالدش عاوده و گاروه د ییروستا

. کردنادنمای افاتیدر ییگروه شاهد اعت ارها عنوا عه
رفتار پس اناداز ، یدرآمد شخص یسه شاخ  اقتصاد

 یتفااوت معناادار جینتا. شد یعررس ییدارا تیو مالک
 یاقتصاادهای شااخ ی دو گروه نس ت عه همه نیع

موارد زنا  عضاو ی نشا  داد و در همه یتوانمندساز
تااری شیع ییتوانااا یرفاااه از لقاااظ اقتصاااد تااهیکم

گونااگو  هاای تیدر فعالتری مشارکت فعال، داشتند
تااری شیدرآماادزا داشااته و اعت ااارات خردمندانااه ع

 . ندکردمی افتیدر
 نیایو ت  ییعاه شناساا( 1296) یو انصار یقن ر

 یمؤثر عر توانمندسااز یو اقتصاد یاجتماعهای عامل
( : شهرساتا  رساتمیمطالعاه ماورد) ییزنا  روساتا
 تاارینمهمنشااا  داد کااه  قیااتق  جینتااا. پرداختنااد

، ییزنااا  روسااتا یمااؤثر عاار توانمندسااازهااای عامل
هاای عامل، یاقتصاادهاای تیآناا  در فعال یهمکار
 یتجمعا انسیااست کاه م ادار وار یو اجتماع یفرد
. درصاد عاود 10/11هاا عامل نیاشده توسط ا نییت 
راعطااه  یعااه عررساا( 1211) ا یاامیو رحپااور یقل

عاااا  یو آموزشااا یفرهنگااا، یاقتصاااادهاااای عامل
. زنااا  سرپرساات خااانوار پرداختنااد یتوانمندساااز

هاای نشا  داد کاه آماوزش و بر  قیتق های افتهی
در زناا   یموجب عروز احساس توانمند یشت الخودا

 . شودمی سرپرست خانوار
در ( 1296) نااواعخش و همکااارا  قیااتق  جینتااا

زناا   یاقتصااد یمؤثر عار توانمنادهای عامل نهیزم
، شااهر تهاارا  نشااا  داد کااه اشاات الپذیر بیآساا

، ینیپس انداز و کاارآفر، نهیدرآمد و هزسازی متواز 
 یاقتصااد یتوانمنادساازی داریو پا یدر تداوق عخشا

و دو اند داشااته ییو عسازاکننااده نیین اش تع، افاراد
هاای عامل ترینمهماز جمله ، عامل آموزش و اشت ال

شااهر پذیر بیزنااا  آسا یعاار توانمندسااز رگاذاریتأث
 . ندیآمی عه شمار، تهرا 

هااای ن ااش آموزش( 1292) و همکااارا  یسااعد
را  ییزنااا  روسااتا یاقتصاااد یدر توانمنااد یجاایترو

نشاا  داد کاه  و یرگرس لیتقل جینتا. کردند یعررس
شرکت در کارگاه ، یآموزش لمیاستفاده از ف یرهایمت 
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مختلاف  یآموزشاهاای و شارکت در کارگاه یآموزش
 .  دارند یاقتصاد یعا توانمند یراعطه مث ت

ن ااش آمااوزش در ( 1292) و معتمااد قن رپااور
 دارنوغااا زنااا   یاجتماااع-یاقتصاااد یتوانمندساااز

نشا  داد که  قیتق  جینتا. کردند یرا عررس ییروستا
 داشاته و ین اش مقاورها ناهیزمی آموزش در همه

 یدر توانمندسااازهااا عامل گااریدر کنااار د تواناادماای
. اشادمؤثر ع اریعس ییزنا  روستا یو اجتماع یاقتصاد
 یعه دانش و تجرعاه دارد و در صاورت ازین دارینوغا 

ارائاه  دارا نوغاا آموزش الزق عاه ، که در کنار تجرعه
هاا آ  تیافیو ک دیام ادار تول نی ایشود عه حتم و 

 .  اعدیمی شیافزا
های مؤلفااه( 1211) و همکااارا  یشااکور یعلاا
 شیافازا ایاکساب  یرهاایرا مت  یاقتصاد یتوانمند
عازپرداخات واق و قادرت پاس اناداز  ییتواناا، درآماد

نشاا  داد زناا   قیاتق  نیاا جینتاا. کردناد فیتعر
اماداد اماااق  تا یسرپرست خانوار تقات پوشاش کم

در ساطح  یاقتصااد یاز نظر توانمنااد( ره) ینایخم
عاه ) در ساطح متوساط و عااال یو درصد کمتر نییپا
 . قارار دارند( درصاد 11و  12حادود  بیترت

اسات کاه زناا   نیاا یایگوها یعررس جیمرور نتا
و عساتر مناساب از جملااه اگار در معار   ییروساتا
در توساعه ، مناساب قارار داشاته عاشاندهای آموزش
های خواهند کرد و آموزش فایا ین ش موثر یاقتصاد

 توانادمای خرد یاعت ارهای در کنار صندوق یجیترو
را  نااا ز یاقتصاااد یتوانمندساااز یالزق عاارا طیشاارا

 .  فراهم کنند
کشور است کاه های استا  سمنا  از جمله استا 

 یاعت اارهای صاندوق سیدهاه از تاسا کیااز  شیع
مارت ط عاا هاای و ارائاه آموزش ییخرد زناا  روساتا

تاداوق  یو عارا گاذردمای در آ  یاقتصااد یتوانمند
در  یو توسعه اقتصاد یانسان یروین یهامن  توسعه 

 یاقتصااد یتوانمند ینشانگرهااستا  الزق است  نیا
گااه  شده و آ  لیو تقل یاستا  عررس ییزنا  روستا

 ییاز آنجاا. شاود یاعیارزها مؤلفه نیآموزش عر ا تأثیر
در اساتا   ناهیزم نیادر ا یجاامع یکه تاکنو  عررس

پاژوهش  نیاهادف ا، سمنا  صاورت نگرفتاه اسات
 یاقتصاد یتوانمندساز ینشانگرها لیو تقل ییشناسا

 یآموزشااهاای دوره تااأثیر یو عررسا ییروسااتازناا  
از  ییاست تا عا ارائه راهکارهااا همؤلفه نیعر ا یجیترو
اساتا  در گذاری اساتیو س ریزیعرناماهآ  در  جینتا

 یو توانمناد یانساان یروین یهامن  توسعه  یراستا
 . عهره الزق گرفته شود ییزنا  روستا یاقتصاد

 شناسیروش
 یاز نظر هدف کاارعرد عا دیدما  کمی و پژوهش نیا

 نیاا. ارت اابی انجااق شاد –است که عه روش علای 
ابالعااات از نااوع  یاز لقاااظ روش گااردآور یعررساا
در آغااز . عاشادمای یشایرآزمایو غ میدانی  اتیتق 
عاا ، یاقتصااد یتوانمناد یاساتخرا  نشاانگرها یعرا

 ماهین یگروههای مصاح ه، هدفدارگیری روش نمونه
 خارد عرتار یدو صندوق اعت اار یعا اعضا ختارمندسا
صاندوق  یعنای(، کارشناسا  اساتا  سامنا از نظر )

( نفر9) داورآعاد یدر روستا "ده نمونه"اعت ارات خرد 
از تواع  شهرساتا  آرادا  و صاندوق اعت اارات خارد 

 "دروار هیاتو ییروستا ختهیزنا  فره یشرکت تعاون"
. گرفات تاز تواعا  شهرساتا  دام اا  صاور (،نفر3)

 تیوضاعو  خچاهیتار یمقور عررس رامو یپها پرسش
عااارز زنااا  توانمنااد های مشخصااه، صااندوق یکنااون

عاار  یجاایتروهااای آموزش تااأثیرو نااوع و  ییروسااتا
، پاس از آ . عاود ییزناا  روساتا یاقتصاد یتوانمند
 لیاروش تقل شاده و عاا اساتفاده از ادهیپها مصاح ه

 ماؤثر عار یدیالکهاای و مفهوق هیااول یمقتوا کدها
های خاارد عضااو صااندوق ییزنااا  روسااتا یتوانمنااد

هاای استخرا  شد. پاس از آ ، عاا اساتفاده از مفهوق
های انجااااق شاااده و اساااتخرا  شاااده از مصااااح ه

 نااهیدر زم نیشاایپهای یعررساا جینتاااهای یعررساا
، ییزنااا  روسااتا یاقتصاااد یتوانمنااد ینشااانگرها

 ناهیدر زم هیاگو 22ای عاا نامه مق ق سااختهپرسش
 ییزناا  روساتا یداقتصاا یعوامل نشاانگر توانمناد

پاژوهش  ی در عخاش کمایشد. جامعه آماار نیتدو
 یهای اعت اارعضو صاندوق ییزنا  روستا تن 1161

حجم نموناه پاس از مطالعاه عود. خرد استا  سمنا  
 انسیاعارآورد وار شیدر شهرستا  دام ا  و پا هیاول

 زنا  یاقتصاد یتوانمند زا یم ریت جامعه در مورد م
 هایصااندوق یاعضااا یو انتخااا  تصااادف ییروسااتا
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 در استا  سمنا  ییاعت ارات خرد زنا  روستاهای صندوق یو حجم نمونه اعضا یفراوان  یتوز -9جدول 

 درصد شمار نمونه درصد شمار اعضای صندوق شهرستان شهر

 2/16 11 6/11 221 آرادا  –گرمسار  گرمسار

 9/21 29 6/21 619 شهر مهدی –سرخه  –سمنا   سمنا 

 2/22 21 22 210 دام ا  دام ا 

 1/21 61 21.9 109 عسطاق -میامی  –شاهرود  شاهرود

 100 112 100 1161 جم 

 
ز   112فرمول کوکرا  مقاس ه و  قیاز بر، یاعت ار
عضو صندوق اعت اارات خارد زناا  از چهاار  ییروستا

شاکل شهرستا  سمنا ، آرادا ، دام ا  و شاهرود عه 
 (.1انتخا  شدند )جدول  یتصادف انتسا  متناسب و

 اریاانامه در اختپرسااش، شااکلی یاایروا نیاایتع یعاارا
 یکشااورزهاای یتتوساعه فعال هایدفترکارشناسا  
داناش و انت اال  یجو تارو یریو عشاا ییزنا  روساتا

قرار گرفت  یکشاورز جیمؤسسه آموزش و ترو یفناور
 شد. دییتا یو شکل ییو پس از اصالحات مقتوا

 ییایااپا یعررساا یعاارا ترتی اای یآلفااا بیاز ضاار
گرفتاه شاد کاه  هرهآزمو  ع شیپس از پ نامهپرسش

 یاقتصااد ینشانگر توانمناد هیگو 22 یآ  عرا زا یم
 زا یام، قیاواعساته تق  ریمت . عه دست آمد 922/0

 هیاگو 22عود که عا  ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند
 پانج کرتیل سنجش فیب سواالت عسته پاسخ و و عا
عدین منظور پس از اساتخرا  . شد یدهسنجای نهیگز

از اعضااای نمونااه ، نشااانگرهای توانمناادی اقتصااادی
خواسته شد تا میزا  توانایی خود را در هر نشانگر عاا 

 زیااد و خیلای، متوسط، کم، کم بیف سنجش خیلی
مساات ل شااامل  یرهااایمت . نمایناادزیاااد مشااخ  

و  یاجتماااع، یاقتصاااد، یشاا ل، یفااردهااای یژگیو
زنااا   یجاایترو یآموزشااهااای مشااارکت در دوره

پاژوهش از روش  توصایفیدر عخاش . عاود ییروستا
 ایاها اساتخرا  مؤلفاه یعارا یاکتشااف یعامل لیتقل
 ییزنا  روساتا یاقتصاد یتوانمند ییرعنایزهای سازه

تاار عیش هاادف. شاادگیااری اسااتا  ساامنا  عهره
 سیخالصاه کارد  مااتر یعاامل لیاتقلهای یعررس
را عرحسب ها آ  است که عتوا ای وهیعه ش عستگیهم

 و یرگرسا لیااز تقل. کرد نییت  ییرعنایچند عامل ز
عار  یجایتروهاای آموزش تاأثیر نییتع یعرا ترتی ی

از هاا پاردازش داده یعارا. واعسته اساتفاه شاد ریمت 
 . استفاده شد SPSS افزارنرق

 ها افتهی

عرای اساتخرا  و تکمیال نشاانگرهای توانمنادی 
دو صاندوق  یاعضانمایندگا  نفر از  11عا ، اقتصادی

استا  سامنا  عاه  یینمونه زنا  روستا یخرد اعت ار
ساختارمند  مهیمصاح ه ن  هیدق 20ساعت و  2مدت 

های مصااح ه یمقتاوا لیاتقل جینتاا. صورت گرفت
 یم ولاه اصال 13و  هیاکاد اول 32در  صورت گرفتاه

در ها مصااح ه یمقتاوا لیتقل جینتا. شد عندیب  ه
 . نشا  داده شده است( 2) جدول
ها اسااتخرا  شااده از مصاااح ه یم ولااه اصاال 13

 13عه  گرید هیگو 1ها، اصال  و عا توجه عه مرور من  
 نیتادو یعارا هیاگو 22اضافه شد و در مجموع  هیگو

 استفاده شد.  ینامه و عخش کمّپرسش
 ییپژوهش نشاا  داد کاه زناا  روساتاهای افتهی
سال قرار داشتند  30تا  20 یگو در مقدوده سنپاسخ
تاارین شیسااال عااود. ع 60آنااا   یساان نیانگیااو م

دو فرزناد  یدرصد( متاهال و دارا 1/13) ا یپاسخگو
درصاااد از  62 التیعودناااد. از نظااار ساااطح تقصااا

ماادرک  یدارا یفراوانااتاارین شیعااا ع ا یپاسااخگو
درصااد(  1/11) یفراوانا نیعودناد و کمتاار ییمااراهن

)فاوق  یرک کاارداناعاا ماد ییمتعلق عه زنا  روساتا
 ( و عاالتر عود.پلمید
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 ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمندهای نشانگر یاصلهای و م وله هیاول یکدها -2جدول 
 اصلیهای مقوله ( نکات کلیدی) متن مصاحبه -اولیه کدهای 

 . توانمند هستندها صنای  دستی هم دارند و عمده زنا  روستایی در این زمینه، صنای  ت دیلی، هم کاشت گیاها  دارویی را دارند و هم پرورش داقها خانم

تنااااوع شاااا لی و 

 ی درآمدیهامن  

 . ه دارقدر کنار کارهای که انجاق میدق دفتر عیم

 . کنندمی گردو خشک، داریم سنجدها کوچک دارد و از همه میوههای خشک ار داریم چو  عاغ میوه داریم هر کس عاغعندی عسته

درسات کارد  ، تهیه ترشیجات، نا  سنتی، حلوا مقلی، پختن انواع کلوچه سنتی، پروارعندی عره، فعالیت این شرکت یکی گیاها  دارویی

 . ماه در سال در زمستا  کار پخت سمنو را داریم نزدیک عید پخت انواع شیرینی مقلی عرای عید داریم 1سمنو است که پختن ، رشته

 . هم کمک همسرانمو  هستیم خودق خیابی و آرایشگاه دارق، هم کار خانگی، هم خانه داری

 . در سال چرخ زندگیش در میاد( خانم میرنژاد) است خانم میرنژاد داریم سرپرست خانواره و درآمدش از پخت سمنو و پروارعندی

 . پزق از مهر تا دو ماه ععد از عیدمی تا داق دارق در کنارش سمنو 11تا  11اال  

 . زنا  عالقمند هستند که کار کنند
 عالقه عه کار

 . نفر همپای من دوست دارند کار کنند 10شرکتما  فعال است و 

 . خیلی خوعی داشته عاشند تا عتوانند کارشا  را ادامه دهند ریزیعرنامهکردند و موفق شدند  عرداریعهرهاز صندوق منتف  شدند و 

دریافااااااات واق و 

 اعت ارات
 . هزار توما  گرفتم عرای خرید وسایل کندو 100واق یک ار 

د کشاورزی عود خیلی دونادگی کاردیم عاا ایان هماه دونادگی در معرفمو  جها 90میلیو  واق درخواست کردیم شد سال  11، 19سال 

 . ضمانت اذیت شدیم اما واق را گرفتیم

 . استها اال  هم انسجاق و همکاری عین خانم
کسااب و  اناادازیراه

 کار گروهی
 . کردند آوریجم میلیو   2عرای تشکیل صندوق خودشو  ها خانم

 . کنیممی گرفتیم و عا هم کاردر کنار همدیگه و از همدیگر یاد 

عه کارگیری نیاروی  . کمک کردند و حتی عردند خونه هاشو  خشک کردندها امسال عرای غوره خشک کرد  همسایه

 . و عضو تعاونی هستندها گیرند از همسایهمی کنند و دستمزد از سمنومی کنم دو نفر کمکمی سمنو درست کار عا دستمزد

 . تولید در کنار همسرشو  هستنددر تماق امور 
مشاااااااااارکت و 

درعاره  گیریتصمیم

هاااای اداره فعالیت

 تولیدی

 . خانمها مشارکت فعال و هدفمند دارند

 کنم و همسرق تو عاغه و عا هم تولید داریممی کنم و سرکشیمی دق گوسفند را نگاهمی میرق عاغ غذا مرغ

 . دهیممی عرای چید  س زیجات انجاقتر عیش ریم سر زمینمی همسر ریم عیرو  عامی از خانه 3، کار کشاورزی

 . کنیممی ما در کنار همسرانمو  کار

. کننادمی کنند و اول پاییز گوشت سالشو  را از این استفادهمی استفادهها خرند از علف عاغمی عهار رسم دارند عرای پروارعندی چندتا عره

 . کنندمی تا را عرای فروش پروارعندی 3تا کردند و  10اال  همو  سه تا گوسفند را 

ماادیریت کسااب و 

 کار خانگی

رساوندکه مای ماه چاقشو  کرده و عه فاروش 1کنه و می مانده عاغش ت ذیشو  و عاقیها یک ز  سرپرست خانوار سه تا عره گرفته عا علف

 . کندمی خواسته و عه اندازه یک عره سودنمی این کار عرند و کد عهداشتی

 20کیلاو گوجاه کاه  100توما  عارای  100گاز  20+  10هزار توما  عا دستگاه عا گارگر  20هزار توما   10کیلو گوجه خریدق  100من 

روز ز   1توما  سود  100درصد ارزش افزوده  10. توما  200توما  فروختم میشه  10هزار توما  که من  12کیلو را  20. کیلو ر  میده

کیلو گوجه را ر   200شه می کنند در حالی که در روزمی دهند فروشندگیمی توما  600در ماه . توما  درآمد داشته عاشه 100ر داخانه

 . کرد

 . کنند از خانه عیرو  میا  و افسرده نمیشنمی خودشا  را سرگرق

استفاده مناساب از 

 اوقات فراغت

 . کار سرگرمی است

 . ورزش هم هستآورد و می کار آرامش

 . رفته عودند استخرها نفر از خانم 60وقتی از وزارتخانه آمدند 

 . والی الیستند، خانمها ورزشکارند

 . ص ح ورزش ایروعیکش را داره 1کارد می خانمی که زیره

 . فعال و اجتماعی شناخته میشنهای عینید خانممی که اینجاهایی تماق خانم
کساااب اعت اااار و 

 ت اجتماعیمنزل
 . کندمی خانمها عا اندک پول خودش کار

 . کرده اندازیراهصندوق خانوادگی ، در کنار این صندوقها خانم
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 اصلیهای مقوله ( نکات کلیدی) متن مصاحبه -اولیه کدهای 

مالکیااات دارایااای  . عاغ دارند و عرای عرداشت انجیر رفتنها خیلی از خانم

تولیااادی و غیااار 

 تولیدی

 . دنگ است2دنگ 2ت ری ا نصف نصف است مثال خونه خریداری عشه 

 . کنندمی عینیم خودشو  ماشین دارند خودشا  رانندگیمی کههایی خانم

توانمند شد  آناا  و تاوی دهنده کنند و این نشا می نمایشگاه توانمندی زنا  روستایی شرکت المللیعیندوسال هست که در نمایشگاه 

 . اجتماع وارد شد  است

تقااارک مکاااانی و 

گسترش ارت اباات 

و عاارای عازاریاااعی 

 فروش مقصوالت

 . کنیممی هم شرکتها کنم استا می زاریم تهرا  نمایشگاهها شرکتمی فروشگاه و نمایشگاه داشتیم مقصولی که داشتیم کلوچه و غیره فصل ایاق مقرق

 . شودمی از بریق ارت ابات فروخته، در روستاها از بریق م ازه، مقصول از بریق غرفه

 . عرای ما زد جهاد سازما  در اختیار قرار داد( فروشگاه) اتقادیه یک م ازه. داریم اتقادیه زنا  در روستا

 . شود و عهتر از مدل کارخانه ایمی سرکه سیب خو  فروخته عنوا عهاال  سرکه سیب من میره 

 . عخشی از مقصوالت زنا  این روستا عه استرالیا فروخته شد

 . تهرا  شرکت کردیمچهار تا نمایشگاه در ، اال  سه

افاازایش دانااش و  . عازاریاعی، پرورش زیتو ، عندی عسته، استانداردسازی، کارآفرینی، گیاها  دارویی، پرورش قارچ، که شرکت کردیم زن ورداریهایی عنوا  کالس

فنای و هاای مهارت

 . کالس میزار  عازاریاعی سمنا  عردق جهاد و تعاو ، را کالس عسته عندیها من همین خانم تخصصی

 . راها کنم مقصوالت خانممی رق خونه عستگا  اعالق و معرفیمی وقتی من
کمک عه عازاریاعی و 

فااروش مقصااوالت 

 زنا  دیگر

 . رسانیممی رسونم سرکه سیب خانگی از بریق واسطه خودما  عه فروشمی من سرکه سیب خانم سپایانی را تهرا  عه فروش

 . کنیممی همدیگر را همخودمو  ت لی  کار 

 . اگر من ندارق دوست من هم نفروشد نیست و دغدغه فروشی مقصول همدیگر را هم داریم

 . شود هم عرای خودمو می هم عرای زندگی خر 

سااود شخصااای از 

 درآمد

 . عه وض  معیشت خودشو  عرسند

 . نصف قیسی که آماده کردق را فروختم و م ل  درآمدی عرای خودق عود

 . که اینجا هستند ماشین دارند دیگر مال خودشا  است و از درآمدشو  خریدندهایی اکثر خانم

 . آریممی عا کار کرد  درآمد هم

کساااب درآماااد و 

مشارکت در تاامین 

 معیشت خانوار

 .  دلیل اال  کسب درآمد هست ترینمهم

 . داشته عاشم کارت پولم در دست همسرمهمیلیو  درآمد در ماه  6-2من کیسه جدایی ندارق و زمانی 

 . شودمی درآمد هزینه زندگی

 . دهند هزینه کنند در زندگی فکر و ع یدمو  این هستمی آورند و عه همسراشو می کنند و پول درمی زنا  روستایی کار

 . آد خونه یکی میشه پول من و پول تو نداره من دارق و تو داری نیستمی پولی که

 . هدف زندگی و اموراتما  عگذردترین ده و عیشنمی گیره اما کفاف زندگی رامی یک ح وق عازنشستگی همسرق

 . رسهمی درآمد ف ط عه گذراند  امورات

 . کنیممی پس انداز نداریم و همه را خر  و هزینه

 . خودکفا شد  و است الل مالی پیدا کردندها اال  خانم

 . شود و نه صرف خودشو می صرف خونهاین درآمد هم 

 . چرخانیممی مثل دوتا مرد در کنار هم هستیم و از نظر مالی چرخه زندگی را

مشارکت در کساب  . کنممی گفتم این را عاید هزینه کنی اما حاال خودق هزینهمی ق ال عه همسرق 

درآمد و هزینه کرد 

 درآمدها

 .  گم پول خودق عوده تا جایگاه مرد در خانه حفظ شودها نمینفهمند از پول من خرید شده و جلوی عچهها خواستم ماشین عخرق و عچهمی امسال

 . کنیممی عا مشورت و همدلی عا همسرمو  درآمدمو  را هزینه 

 . د سالم دارقدق و نصف دیگه هم درآمد دارق و موامی خریدق اال  شاید نصف او  هزینه رامی ق ال شاید همین ر  را خودق
کسااب و  اناادازیراه

 کار خانگی
 . کنم و هم کمک عه اقتصاد خانهمی کنم و هم خودق استفادهمی ر  سالم تولید

 . کیلو زردآلو خریدق همین را قیسی کردق کلی که خودق مصرف کردق کلی عه فامیل دادق 200پارسال عاغ زردآلو رفتم 
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 ا یمشخصات پاسخگو یفراوان  یتوز -3جدول 
 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطح ویژگی

 میزا  تقصیالت

 6/20 26 اعتدایی

- - - - 
 6/21 62 راهنمایی

 1/19 22 دیپلم

 1/11 12 کاردانی و عاالتر

 سن

20> 12 1/11 

60 3/9 20 30 

60-21 62 6/21 

10-61 22 1/29 

10-11 16 1/12 

10< 9 1 

 وضعیت تاهل
 1/13 91 متاهل

- - - - 
 1/12 12 مجرد

 فرزندا  شمار

 1/12 12 ( مرعو  عه مجردا ) عی مورد

 9 صفر _ 2میانه و نما:
2-0 19 3/12 

1-2 21 2/21 

1< 1 1/6 

 وضعیت ش لی

 1/16 11 ش ل مست ل فردی

 3/11 21 ش ل مست ل گروهی - - - -

 1/21 20 عدو  ش ل مست ل

 
شا ل  ینفار دارا 11گو، نفار پاساخ 112 ا یاز م

شا ل مسات ل  ینفار دارا 21عودند و  یمست ل فرد
عدو  ش ل مست ل  ا یپاسخگو گریعودند و د یگروه

هاای از نظار شامار دوره (.2از خانواده عودند )جدول 
 21، ریگذرانده شده در پنج سال اخ یجیترو یآموزش

دوره  چیدر ها ریادر پنج ساال اخ( درصد 1/23) نفر
 9/21) نفر 29. شرکت نکرده عودند یجیترو یآموزش
 11) نفار 11، یتا ساه دوره آموزشا کی نیع( درصد
 نفار 26و  یچهاار تاا پانج دوره آموزشا نیع( درصد

شرکت  یجیترو یدر شش دوره آموزش( درصد 1/20)
چااو  هایی در موضاوعهااای دوره نیاا. کارده عودنااد

پرورش زعفرا  و گل و  گیری،و گال  ییدارو اها یگ
، مقصااوالتعندی و عسااته یاعیااعازار، ینتاایز اهاا یگ

و  یعااف یقاال، یابیاخ، شامیپرورش قارچ و کارق اعر

کمپوسات عاوده  یو ورم یمقصوالت ل ن، یچرق دوز
 . است

 یتوانمناااد یتااارین نشاااانگرهامهمعنااادی رت ه
در اساتا  سامنا   یاجتمااع ییزنا  روستا یاقتصاد

اسااتفاده "( نشااا  داده شااده اساات. 6در جاادول )
هااای تیفعال یهااای فراغاات عاارامناسااب از وقت

و  یفعاالنه در امور شا لگیری یعالقه و پ"، "درآمدزا
 یهای فناکسب مستمر دانش و مهارت"، و "یدیتول
 نیااند. اهای اول تا سوق قرار گرفتهت هدر ر "یش لو 

و فاروش مقصاوالت در  یاعیاعازار"عود کاه  یدر حال
پس انداز پول در "و  "های شهرستا  و استا عازارچه

هااای تیدر اولو "یصاندوق اعت ااار ایااعاناک، مناازل 
 قرار گرفتند. ییانتها
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 ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند ینشانگرهاعندی رت ه -9جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار ای میانگین رتبه سنجه

 1 211/0 29/1 12/2 درآمدزاهای فراغت عرای فعالیتهای استفاده مناسب از وقت

 2 296/0 21/1 10/2 فعاالنه در امور ش لی و تولیدیگیری عالقه و پی

 2 661/0 11/1 61/2 ش لیفنی و های کسب مستمر دانش و مهارت

 6 109/0 12/1 02/2 تولید مقصول یا فروش آ ها، کمک عه دیگر زنا  روستایی در تامین نهاده

 1 123/0 12/1 91/2 مدیریت یک کسب و کار خانگی

 1 160/0 16/1 11/2 یک کسب و کار خانگی اندازیراه

 3 162/0 19/1 11/2 ش لی های فعالیتعه واسطه ای کسب منزلت و م  ولیت اجتماعی و حرفه

 1 110/0 19/1 32/2 ی درآمدی جدیدهامن  ایجاد تنوع ش لی و 

 9 111/0 12/1 30/2 درآمدزا و کسب درآمدهای انجاق فعالیت

 10 192/0 23/1 19/2 کرد درآمدها درعاره نقوه هزینه گیریتصمیم

 11 100/0 62/1 11/2 اعت ارات مالیکرد واق و  درعاره نقوه هزینه گیریتصمیم

 12 106/0 69/1 11/2 تولیدی درآمدزاهای در زمینه نوع و نقوه اداره فعالیت گیریتصمیم

 12 111/0 10/1 13/2 عازپرداخت اقسا  واق

 16 119/0 11/1 12/2 تولیدهای درعاره خرید نهاده گیریتصمیم

 11 122/0 19/1 11/2 تولیدی و فروش مقصوالتهای خرید نهاده

 11 122/0 12/1 69/2 و مدیریت یک کسب و کار متوسط و گروهی اندازیراه

 13 110/0 69/1 61/2 شخصی و خانوادگیهای گسترش سرمایه و دارایی

 11 192/0 31/1 63/2 ش لی -سهم داشتن و سود عرد  از درآمد کسب شده در امور شخصی یا تولیدی

 19 391/0 13/1 09/2 اعت ارات مالیدریافت واق و 

 20 399/0 11/1 93/1 مقلیهای عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچه

 21 111/0 11/1 91/1 کسب و کار های ی از نیروی کار دستمزدعگیر در فعالیتمندعهره

 22 116/0 69/1 12/1 منزل یا صندوق اعت اری، پس انداز پول در عانک

 22 916/0 12/1 11/1 شهرستا  و استا های فروش مقصوالت در عازارچهعازاریاعی و 

 : خیلی زیاد1، : زیاد6، : متوسط2، : کم2، : خیلی کم1م یاس: 

 
 دیادر اععاد جدای عه درک سازه د یعه منظور رس

 یتوانمنادهای نشاانگر ینظر یرعناهایز یو عازشناس
 یاکتشااف یعاامل لیااز تقل ییزنا  روساتا یاقتصاد

 انجااقهای مقاس ه(، 1) عنا عر جدول. عهره گرفته شد
 مناسب عودهها داده یشده نشا  داد که انسجاق درون

(120/0=KMO )درصااد  99عاا  زیاو آمااره عارتلات ن
 لیاتقل یعاراها داده، نیعناعرا، شددار یمعن نا یابم
 .  شدند دییتا یعامل
 ویاژه م ادار دارای عامل پنج کیسر مالک عه توجه عا

 عیشاینه ترتیاب عاه کاه شدند استخرا  یک از عاالتر
ایان پانج  اند.شده دادهشا  ن( 1) واریانس در جدول
درصاد از واریاانس کال را  29/32عامل در مجماوع 

 درصد از واریانس عاقی 31/21کردند و تنها می ت یین
عینای پیشعاود کاه هایی مانده مرعو  عه دیگر عامل

 (. 1جدول ) در تق یق میسر نشده عودها آ 
در پنج عامل پس از  ریمت  22 یریقرارگ تیوضع

گااذاری و ناق ماااکسیعااه روش ور یچاارخش عااامل
 یتوانمنادهای نشاانگر تیاعا توجاه عاه ماهها عامل

 در استا  سامنا  در جادول ییزنا  روستا یاقتصاد
هفات  تیاعامل اول عا توجه عاه ماه. آمده است( 3)

اشاات ال مساات ل و "شااده در آ   یعارگااذار ریاامت 
 ژهیاعامل عا توجه عه م ادار و نیا .شد دهینام "داریپا
 11/20، استتر ها عیشعامل گریکه از د(، 31/6) آ 

 .کندمی نییرا ت  رهایمت  انسیدرصد از کل وار
 



 ... یآموزش یهادوره ریتأث 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیفصل 82 

 و آزمو  عارتلت KMOم دار  -7جدول 
 Sig آماره بارتلت KMO متغیر

 000/0 616/912 120/0 توانمندی اقتصادی زنا  روستاییهای نشانگر

 
 یتجمع انسیو درصد وار انسیدرصد وار، ژهیاستخرا  شده همراه عا م دار وهای عامل -7جدول 

 درصد واریانس انباشته درصد واریانس مقدار ویژه شماره عامل

1 31/6 11/20 11/20 

2 10/2 11/11 20/21 

2 20/2 23/16 13/10 

6 11/2 32/12 60/11 

1 06/2 19/1 29/32 

 
تار عیش شاده در عامال دوق یعارگذار ریپنج مت 

، نیعنااعرا، واق و اعت اارات عاودهای معطوف عه مسئله
و  یمال التیعه تسه یمشارکت و دسترس"، عامل دوق

عامل عا توجه عاه م ادار  نیا. شدگذاری ناق "یاعت ار
 انسیادرصد از کل وار 11/11م دار (، 10/2) آ  ژهیو

عامل سوق عا توجه عه پانج . کندمی نییرا ت  رهایمت 
مشااارکت در امااور "شااده در آ   یعارگااذار ریاامت 
عامال عاا م ادار  نیا. شد دهینام "یو حرفه ا یدیتول
 ارهایمت  انسیادرصد از کل وار 23/16(، 20/2) ژهیو

 ریاچهاار مت  تیاعا توجاه عاه ماه. کندمی نییرا ت 
مقاور  راماو یشده در عامل چهاارق کاه پ یعارگذار

گسااترش "عاماال عااه ناااق  نیاافااروش و عااازار عااود ا
 "و فاروش مقصاوالت یاعیعازار، دیخر یارت ابات عرا

 32/12 دارم ا(، 11/2) ژهیاشد و عا م دار وگذاری ناق
عامل . کندمی نییرا ت  رهایمت  انسیدرصد از کل وار

شاده در  یعارگذار ریدو مت  تیپنجم عا توجه عه ماه
 دهیانام "یکسب و کار گروها تیریو مد یره ر"آ  

درصاد از کال  19/1(، 06/2) ژهیاشد که عا م ادار و
 . کندمی نییرا ت  رهایمت  انسیوار

عامال  نینخست عنوا عه "داریاشت ال مست ل و پا
 یاقتصااد ینشانگر توانمناد نیاستخرا  شد و نخست

دسات آماد  عهاستا  سمنا   ییزنا  روستا دگاهیاز د
 یو م اعااز ا یالیلهای یعررسا جیعامل عا نتا نیکه ا

سرعا   یدریح(، 2011) ایسلوارجا و سوگان(، 2011)
 و همکااارا  یآکشاا نیپاااتوم(، 2016) و حساان زاده

و  یریاااو ف ( 2010) سااالطانا و حسااان(، 2012)
در واقا  اشات ال . داشت یهمخوان( 1292) همکارا 

 ترینمهمو  نیمختلف نخست یکارهازنا  در کسب و 
. اسات ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند انگریعامل ع

 یریاام یحسن(، 2011) ایسلوارجا و سوگانچنین هم
و ( 2010) ساالطانا و حساان(، 2016) پناااه نیااو د
 خودهای یعررس جیدر نتا( 1292) و همکارا  یریف 

 التیعاه تساه یدسترسا، پاس اناداز، واق افتیعه در
دست اشاره داشاتند کاه عاا  نیاز ا یو موارد وقصند
 مشارکت"شده در عامل دوق که  یعارگذار یرهایمت 

گاذاری ناق "یو اعت اار یمال التیعه تسه یو دسترس
 کاه زناا  یتا زماان یعه ع ارت. داشتند یشد همخوان

نداشاته  یدسترسا یمال نیتام یهاعه من   ییروستا
و مشارکت  تیفعال یدر امور اقتصاد توانندعاشند نمی

 یدیامشارکت در امور تول"داشته عاشند.  یریچشمگ
 ینشااانگر توانمنااد نیعنوا  سااومعااه "یا و حرفااه
های یعررسا جیعود که عاا نتاا ییزنا  روستا یاقتصاد

سرعا  و حسان  یدری(، ح2011) ایسلوارجا و سوگان
(، 2016پناااه ) نیاو د یریااام ین(، حسا2016زاده )
(، و سلطانا و حسن 2012) را و همکا یآکش نیپاتوم

  داشت.  یهمخوان زی( ن2010)
قاارار گرفتااه در عاماال چهااارق عااا ناااق  یرهااایمت 

و فاروش  یاعیاعازارد، یاخر یگسترش ارت ابات عرا"
 ایسالوارجا و ساوگانهای یعررسا جیعا نتا "مقصوالت

عااود کااه  نیااا یایااداشاات و گو ی( همخااوان2011)
اسات و  دیتولاز نظاق  یو فروش عخش مهم یاعیعازار

مقصاوالت  یحاوزه عارا نیاکاه زناا  در ا یتا زماان
 یخود حضور نداشته عاشاند از نظار اقتصااد یدیتول

و  یره اار"عاماال عاا ناااق  نی. آخارسااتندیتوانمناد ن
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 رهایمت  یشده همراه عا عار عاملگذاری ناقهای عامل -1جدول 
 بار عاملی متغیر ( نشانگر) نام عامل

 اشت ال مست ل و پایدار

 331/0 درآمدزا و کسب درآمدهای انجاق فعالیت

 192/0 یک کسب و کار خانگی اندازیراه

 122/0 مدیریت یک کسب و کار خانگی

 111/0 تولیدهای درعاره خرید نهاده گیریتصمیم

 130/0 ی درآمدی جدیدهامن  ایجاد تنوع ش لی و 

 331/0 شخصی و خانوادگیهای گسترش سرمایه و دارایی

 132/0 سهم داشتن و سود عرد  از درآمد کسب شده

مشارکت و دسترسی عه تسهیالت مالی و 

 اعت اری 

 313/0 خانه یا صندوق اعت اری، پس انداز پول در عانک

 111/0 دریافت واق و اعت ارت مالی

 301/0 عازپرداخت اقسا  واق

 321/0 کرد واق و اعت ارات مالی درعاره نقوه هزینه گیریتصمیم

 112/0 درآمدهاکرد  درعاره نقوه هزینه گیریتصمیم

 ای مشارکت در امور تولیدی و حرفه

 123/0 فعاالنه در امور ش لی و تولیدیگیری عالقه و پی

 309/0 درآمدزاهای فراغت عرای فعالیتهای استفاده مناسب از وقت

 101/0 ش لی و درآمدزاهای در مقل عه واسطه فعالیتای کسب منزلت و م  ولیت اجتماعی و حرفه

 102/0 فنی و ش لیهای مستمر دانش و مهارتکسب 

 319/0 تولیدی درآمدزاهای در زمینه نوع و روش اداره فعالیت گیریتصمیم

عازاریاعی و ، گسترش ارت ابات عرای خرید

 فروش مقصوالت

 112/0 مقلیهای عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچه

 321/0 شهرستا  و استا های عازاریاعی و فروش مقصوالت در عازارچه

 160/0 تولیدی و فروش مقصوالتهای خرید نهاده

 123/0 تولید مقصول یا فروش مقصوالتها، کمک عه دیگر زنا  روستایی در تامین نهاده 

 ره ری و مدیریت کسب و کار گروهی
 139/0 و مدیریت یک کسب و کار متوسط و گروهی اندازیراه

 302/0 کار دستمزدعگیر در کسب و کاری از نیروی مندعهره

 
 نیپااتومهای افتاهیعاا  "یگروه کار و کسب تیریمد
 داشته است. ی( همخوان2012و همکارا  ) یآکش

 یهای آموزشاشمار دوره نیع اسپیرمنعستگی هم
توساط  ریاگذراناده شاده در پانج ساال اخ یجیترو

 زا یااخاارد زنااا  و م یهای اعت ااارصااندوق یاعضااا
 نینشا  داد کاه عا ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند
مشارکت در اماور دار، یپاهای اشت ال مست ل و عامل
د، یاخر یگسترش ارت اباات عارا ای،و حرفه یدیتول
 تیریو مااد یو فااروش مقصااوالت، ره اار یاعیااعازار

 یهای آموزشو مشارکت در دوره یکسب و کار گروه
 یعنیداری وجود داشت. راعطه مث ت و معنی یجیترو

 یهاای آموزشادر شمار دوره ییهر اندازه زنا  روستا

 یشارکت کارده عاشاند، توانمنادتری شیع یجیترو
های چهارگانااه نشااانگر آنااا  در مؤلفااه یاقتصاااد
 (. 1تر عود )جدول عیش زینشا  یاقتصاد یتوانمند
عار  یجایهاای تروتأثیر آموزش یمنظور عررس عه

 لیااااز تقل ییزناااا  روساااتا یاقتصااااد یتوانمنااد
 یونیمادل رگرسا یاستفاده شد. عار م ناا یونیرگرس
)سان،  یفاردهاای یژگی ل شاامل ومست یرهایمت 
 یاقتصاادهای یژگیشمار فرزند(، والت، یتقص زا یم
و شمار واق  زا یم، یخانوادگدرآمد مست ل و  زا ی)م

 )شامار یآموزشاهاای یژگی(، ویافتیدر التیو تسه

( ریاگذرانده شده در پانج ساال اخ یهای آموزشدوره
 وارد مدل شدند.
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 یاقتصااد یتوانمناد یگذرانده شده عا نشاانگرها یجیترو یآموزشهای تعداد دوره نیع عستگیهم -8جدول 
 ییزنا  روستا

 r P متغیر

 006/0 21/0 داریپا و مست ل اشت ال

 21/0 11/0 یاعت ار و یمال التیتسه عه یدسترس و مشارکت

 02/0 23/0 یا حرفه و یدیتول امور در مشارکت

 003/0 22/0 مقصوالتو فروش  یاعیعازارد، یخر یارت ابات عرا گسترش

 06/0 21/0 یگروه کار و کسب تیریمد و یره ر

 02/0 26/0 یاقتصاد یتوانمند

 

  یونیرگرس لیعا استفاده از تقل ییزنا  روستا یاقتصاد یعر توانمند یجیتروهای آموزشن ش  -4جدول 
 B . S. E.  Beta t Sig متغیر مستقل

 022/0 69/2 12/0 12/2 21/1 ی گذرانده شدهجیترو یآموزشهای دوره شمار

 011/0 90/2 __ 13/11 61/26 م دار ثاعت

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

 
آزماو  عا استفاده از  ییزنا  روستا یاقتصاد یعر توانمند یجیترو و یموزشآهای تأثیر شمار دوره -98جدول 
 والیس کراسکال

 Sig کای اسکوئر وابستهمتغیر 

 061/0 23/1 توانمندی اقتصادی زنا  روستایی

 
در گاق اول متوقف  یونیعرآورد مدل رگرس ندیفرآ

عنا عر . نشا  داده شده است 9در جدول  جیشد که نتا
 دگاناهچن عساتگیهم بیعاه دسات آماده ضار جینتا
 لیتعاد نیایتع بیضار، 21/0 نیایتع بیضر، 12/0

عاه داری معنای بیم ادار ضار. عاشاد یم22/0شده 
عارازش  یینکاو یایاگو( Sig=  022/0) دست آماده

 عااا توجااه عااه سااطح(. F=  22/1) عاشاادماای ماادل
تعداد  ریشمار مت  رهایمت های بیو ضر tداری معنی
مث ات  تأثیرگذرانده شده  یجیترو یآموزشهای دوره

و  01/0کمتاار از  یدر سااطح خطاااداری معناای و
واعسته داشت که عا توجه عه  ریعر مت  91/0 نا یابم
گفت که  توا ، میرهایاستاندارد شده مت های بیضر
 رهاایمت  گارینس ت عه د( 12/0) بیعا ضر ریمت  نیا
 واعسته داشاته اسات ریمت  نییسهم را ت ترین شیع
والایس نیاز نشاا   نتایج آزمو  کراسکال (.9جدول )

الای  2در  سال اخیر در پنج ا  روستایی کهداد که زن
 دوره آموزشاای شاارکت کاارده عودنااد عااه بااور 2

توانمندی نس ت عه دیگر زنا  روستایی از داری معنی

میانگین که بوری. عهاقتصادی عاالتری عرخوردار عودند
 1توانمندی اقتصادی زناا  روساتایی کاه در ای رت ه
و  11/16دوره آموزشای شارکت کارده عودناد  2الی 

توانمندی اقتصاادی زناا  روساتایی ای میانگین رت ه
دوره آموزشای شارکت کارده عودناد  6الی  2که در 

توانمنادی اقتصاادی زناا  ای و میانگین رت ه 11/21
دوره آموزشی شارکت کارده  1الی  1روستایی که در 

 (. 10 جدول) عود 13/19عودند 

  گیرینتیجهبحث و 
های از جملاه هادف ییزنا  روساتا یتوانمندساز

 ینادیزنا  فرآ یتوانمندساز. توسعه هزاره سوق است
از کنتاارل تااری شیاساات کااه در آ  زنااا  سااهم ع

در  گیریتصامیمعه پول و کنتارل  یدسترسها، من  
 جاهیکه نت آوردندمی جامعه و ملت را عه دست، خانه

از  یماین ییزناا  روساتا. اسات یآ  کسب توانمناد
و  دهنادمی سمنا  را تشکلاستا   ییروستا تیجمع
و هام  یعه توسعه هم از ععاد اقتصااد یاعیدست یعرا
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الزق اسات  یانساان یرویان یهامن  و  یععد اجتماع
 نیارو هادف ا نیاز ا. شد یگروه عررس نیا یتوانمند
 یتوانمنادکنناده نییت های مؤلفاه یعررسا، پژوهش
 تاأثیرسامنا  و  ا در اسات ییزناا  روساتا یاقتصاد
 یریعاه کاارگ. عر آ  عاود یجیترو یآموزشهای دوره
گیاری زناا  عاه قصاد عهره یو اساتعدادهاها ییتوانا

مساتلزق شاناخت ها جامعاه یانسان یرویاز ن نهیشیع
 نیادر ا نیعناعرا. آنا  استهای تیفعال یو علم قیدق

خارد  یدو صاندوق اعت اار یپژوهش نخست عا اعضا
عاه  یاعیدست یاستا  سمنا  عرا ییستانمونه زنا  رو

. زناا  مصااح ه شاد یاقتصاد یتوانمندهای شاخ 
نشااانگر  هیااگو 13شااامل ها مصاااح ه لیااتقل جینتااا

ها هیاگو نیاا. عاود ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند
، یدرآماد یهاامن  و  یع ارت عودند از: تناوع شا ل

 یریعاه کاارگ، واق و اعت اارات افاتیدر، عالقه عه کار
کساب و کاار  انادازیراه، ریدستمزدعگ یانسان یروین

درعااااره اداره  گیریتصااامیممشاااارکت و ، یگروهااا
، یکساب و کاار خاانگ تیریماد، یدیتولهای تیفعال

کساب اعت اار و ، فراغاتهای استفاده مناسب از وقت
و  یدیاااتول یااایدارا تیااامالک، یمنزلااات اجتمااااع

 یو گسترش ارت ابات عارا یتقرک مکان، یدیرتولیغ
دانااش و  شیافاازا، و فااروش مقصااوالت یاعیاازارعا

و  یاعیاکماک عاه عازار، یو تخصصا یفناهای مهارت
، از درآماد یسود شخص، گریفروش مقصوالت زنا  د

و ، خاانوار شتیمع نیکسب درآمد و مشارکت در تام
 یتوانمنادهای هیاگو. یکسب و کاار خاانگ اندازیراه

های هیاوعه انضماق گها مستخر  از مصاح ه یاقتصاد
 کیاادر قالااب  نیشاایپهای یمسااتخر  از عررساا

 ییو توسط زنا  روستا نیتدوای هیگو 22 نامهپرسش
 لیاتقل جیعا توجه عاه نتاا. شد لیاستا  سمنا  تکم

 یاقتصااد یتوانمندهای کنندهنییت  ترینمهم یعامل
و اساتخرا   ییدر پانج عامال شناساا ییزنا  روساتا

 یتوانمنادهای گرنشاان تارینمهمو  نینخسات. شدند
 داریاااشاات ال مسات ل و پا ییزنااا  روساتا یاقتصااد

خرد زنا  عا ارائه های و صندوقها یتعاون، عدست آمد
در توسااعه اشاات ال  توانناادماای آمااوزش و اعت ااارات

اشت ال زنا  ترین شیع. عاشند رگذاریمست ل زنا  تاث
 یو کسااب و کارهااا یخااانگ یدر کارهااا ییروسااتا

در کسب و  ژهیعه و یینا  روستااشت ال ز. کوچک عود
موجااب کاااهش نشاات  ییاز سااو یخااانگ یکارهااا

و کاااهش  گااریدهای عااه منط ااه یمقلاا یاقتصاااد
را  داریپا یرشد مقل گرید یو از سو شودمی مهاجرت
آغاااز  یخااانگ یکسااب و کارهااا. کناادماای یآسااانگر
آ   انادازیراه رایاز، است ییزنا  روستا یعرا یمناس 
و  ناهیانواع کسب و کارهاا کام هز گریعا د سهیدر م ا

که کساب و  ییزنا  روستا گریاز برف د. آسا  است
 ا یاتواز  م جادیعه ا اندازندمی عه راه یخانگ یکارها

در کسااب و . دارنااد شیگاارا شیخااو یکااار و زناادگ
 لیاعاه دل ییزناا  روساتا یکوچک و خاانگ یکارها
 جااهیدارناد و در نتتااری شیع زهیاعااود  انگ نفا ذی
 . دهندمی نشا تری شیع وریعهره

 نیدوما یو اعت اار یماال التیعه تساه یدسترس
. است ییزنا  روستا یاقتصاد یمؤلفه نشانگر توانمند

چاه در ساطح خارد و چاه در  التیاعت ارات و تساه
 یتوانمندسااز یدر راساتا یسطح کال  عنصار مهما

که عاه  یدر واق  زنان. روندمی زنا  عه شمار یاقتصاد
تاری شیع ا و تو اریدارند اخت یدسترس یمال هامن  
. دارند یدیتولهای تیو انجاق فعال یگذارسرمایه یعرا

عا سود کم و عازپرداخت  یعانک التیعه تسه یدسترس
 شیافازا نهیزم دیتولهای یدرازمدت و گسترش تعاون

عاه  ییتملاک زناا  روساتا یکنترل و حت، یدسترس
 نیاعاا ا. کنادمای را فراهم دیتولهای و عامل هامن  

 یهاامن  عاه اعت اار از  ییروستا نا ز یحال دسترس
و م اررات  نیعاه ضامانت و قاوان ازیعه علت ن یرسم

 یعاه ع اارت. روعه رو است تیعا مقدود یعانک دهیچیپ
عاادالت  نااهیو ن ااود زم یمااال یعازارهااا یناکارآمااد
عاه  ییاز زنا  روستا یاریعس یدسترس، الزق یاجتماع
 . کندمی را مقدود یعانک التیتسه

زناا   یاقتصااد ینشاانگر توانمناد یععاد مؤلفه
و  یاعیاعازار، دیاخر یگسترش ارت ابات عارا ییروستا

 یعرا دیتول یدر عخش کشاورز. فروش مقصوالت عود
عازار  یعرا دیتول، و در م اعل افتهیکاهش  یخودمصرف

ی هااز ضارورت یاعیامروزه عازار. کرده است دایروا  پ
 داتیاتول نادیفرا رآ  د تیااسات و اهم دیانظاق تول
در حااال حاضاار . مشااهود اساات اریعساا ییروسااتا
و فاروش  یاعیاعازار ییدغدغه زناا  روساتا نیعزرگتر
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از نظار  یزنا  زماان نیعناعرا. است یدیمقصوالت تول
توانمند هستند که عتوانند مقصوالت خاود  یاقتصاد

مناساب  ماتیقرا عاه هاا آ  را عه عازار عرضه کنند و
که در  یزمان ییزنا  روستا نیعراعنا. عرسانند فروشعه

حسااس مانناد فاروش مقصاول و های گیریتصمیم
 . نهاده ن ش داشته عاشند توانمندترند دیخر

زناا   یاقتصااد یمؤلفه نشاانگر توانمناد نیآخر
عاه  یکسب و کاار گروها تیریو مد یره ر ییروستا

حضاور زناا  در ، اسات یادآوریاالزق عاه . دست آمد
و  یاز عرتر یافزو  عر عرخوردارها و تشکلها صندوق
فرصات کساب تجرعاه در ، یاقتصاادهای یسودمند

شکسااتن چنااین هم و تیریو مااد یره اار نااهیزم
 -ماردا –جامعه  گرید مهیآنا  از ن ییجدا یاحصاره

 یکارهای در گروه تیفعالچنین . همکندمی فراهم را
را کاه  یتا حس خودعااور کندمی زنا  عه آنا  کمک

. مشارکت در تشکل هاست را عه دست آورند ازینشیپ
هاای شامار دوره نیعا رساو یپ عستگیهم تیدر نها
 ریاگذرانده شاده در پانج ساال اخ یجیترو یآموزش

خاارد زنااا  و  یاعت ااارهای صااندوق یتوسااط اعضااا
نشا  داد که  ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمند زا یم
مشاارکت در ، داریااشت ال مست ل و پاهای عامل نیع

 یگساترش ارت اباات عارا ای،و حرفاه یدیاامور تول
و  یره اار، و فااروش مقصااوالت یاعیااعازار، دیااخر
های در دوره کتو مشار یکسب و کار گروه تیریمد

وجاود داری معنای راعطاه مث ات و یجیترو یآموزش
صاورت عه عخواهاد یهر کسب و کار، نیعناعرا. داشت
و خطاا عاه عاار  شیدن ال شود و عدو  آزمااای حرفه
در حوزه خود اسات  یدانش تخصص ازمندین، ندیعنش
 یکسب و کار عاا همراها تیفیک نی یعه حتم و  رایز

و  افاتیخواهاد  شیافزا یررسمیو غای آموزش حرفه
 یو ع النا وریعهاره شیآموزش عاع  افازا یعه ع ارت

هاای ورهد یعرگازار نیعناعرا، شودمیها تیکرد  فعال
و هاا کاه عاه مهارت شودمی زنا  عاع  یعرا یآموزش

آمااوزش و . اعناادیدساات تااری شیعهای یتوانمنااد
عازت نفاس زنااا   زا یاام شیعاعا  افازاساازی آگاه

و  یفنهای و مشاوره آموزش شودمی ارسرپرست خانو
 یعاه توانمناد ینیو کاارآفر یهنار یکارها ای،حرفه

آمااوزش و . کناادماای زناا  سرپرساات خااانوار کماک

 ناااادیفرا ییرعنااااایز یاز اعزارهاااااسااااازی تیظرف
عاا  ییزناا  روساتا، عا آماوزش. هستند یتوانمندساز
 و تاوا  کساب درآماد آشانا وریعهره شیمفهوق افزا

 یتاوا  چاناه زنا تواندمی تیو ترع آموزش. شوندمی
و اعتماد عه نفس آناا  را  یآگاه، دهد شیافراد را افزا

را  یو ح اوق اجتمااع نیاز قاوان یآگاه، پرورش دهد
 یهااامن  عااه اسااتفاده از  یارت ااا دهااد و دسترساا

اعت اار و ابالعاات را ، نیزما، مانند مشاغل یاقتصاد
هایی از اقاداق یآموزش و مهاارت آماوز. عه ود عخشد

اشت ال را فاراهم  یزنا  عرا یآمادگ تواندمی است که
از تاار عیش شااد  هاار چااه مناادعهره یعاارا. کنااد
در ارائه  ییزنا  روستا یاقتصاد یتوانمندهای گرنشان

 شنهادیپ ریز یراهکارها یجیاثرعخش تروهای آموزش
 :شودمی

 شاودمای دیعود  آموزش تاک رگذاریعه علت تاث -
خارد  یاعت ارهای توسط صندوق یآموزشهای دور ه
عااه منظااور توسااعه دانااش و  ییزنااا  روسااتا یعاارا

مرت ط عاا های آموزش ژهیعه و نانهیکارآفرهای مهارت
کوچااک و  یکسااب و کارهاااهااای تیاسااتمرار فعال

 . کوچک عرگزار شود یکسب و کارها تیریمد
 یتوانمندساازهای از مؤلفاه یکایکه  ییاز آنجا -

و  دیااخر یزنااا  گسااترش ارت ابااات عاارا یاقتصاااد
 ناهیزم نیادر ا ییزنا  روستاتر عیش است و یاعیعازار

 یت دارد عازارچه دائماعا مشکل روعه رو هستند ضرور
در  یکوچااک و خااانگ یو موقاات کسااب و کارهااا

تاار عیش ارائااه هرچااه یعااراها و اسااتا ها شهرسااتا 
عاه هماراه ارائاه  ییزناا  روساتا یدیامقصوالت تول

مقصاوالت  یاعیدر خصوص عازار یجیتروهای آموزش
 . شود جادیا یکشاورز
 طیاتخاذ شود تا شرا ییاست سازوکارها یضرور -
های عه زنا  در قالب تشاکل یمشارکتهای واق یاعطا

و اشات ال زا  یدیاتول یتوسعه کارهاا یعرا یاقتصاد
 ناهیالزق در زم یآموزشاهاای شاود و دوره یآسانگر

 یکسااب و کارهااا تیریو مااد اناادازیراه یچگااونگ
 . و عرگزار شود ریزیعرنامه یکوچک و خانگ

 یعااراهااایی دوره یسااتیعا تیاادر نهاچناین هم -
خارد  یاعت ارهای در صندوق تیعضو طیشرا یمعرف
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تر عیش زهیانگ جادیا ینمونه عرا هایصندوق یو معرف
 . عرگزار شود ییزنا  روستا نیدر ع
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، زدهیساال سا، ییایاج راف یفضاا یپژوهشا یعلما نامهفصل، یعر عخش کشاورز دیعا تاک ییروستا ینواح

 . 90-32ص : ، 66شماره 
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، 1290-91 یساالها یآمار با نهییزنا  و خانواده در آ تیگزارش وضع(. 1291) یراه ردهای یعررس معاونت
 . یجمهور استیمعاونت امور زنا  و خانواده ر

 یکوهستان یدر نواح ییاعت ارات خرد عر اقشار جامعه روستا یاثرعخش سهیم ا(. 1290. ) ، یو عادل.، ع، ینظر
 . 216-191ص : ( 21) 9. را یا ییایانجمن ج راف یپژوهش یعلم نامهفصل، شهرستا  آزادشهر یو دشت

و  یفن یتوانمند شیدر افزا ییروستا دیتولهای ین ش تعاون یعررس(. 1291. )خ، یعوزرجهرم.، ق، عزار زادهیهاد
، 2جلاد ، ییتوساعه روساتا یراه ردهاا نامهفصال، شاعوریشهرستا  ن ییکشاورزا  منابق روستا یاقتصاد
 . 619-662ص  ، 6شماره 
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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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