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تبيين عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان در فراگرد توسعه
سكونتگاههای روستايي (مطالعه موردی :ناحيه گيلوان و آببر شهرستان
طارم)
ناصر شفیعی ثابت ،*1سمیه یوسفی

2

 -9استاديار گروه جغرافياي انساني ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -2دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامهريزي روستايي ،دانشگاه شهيد بهشتي
پذيرش مقاله9314/3/25 :
تأييد نهايي مقاله9314/7/8 :
چكيده
زنان روستايي از پتانسيلهاي زيادي براي مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي ـ اقتصادي برخوردار هستند.
براساس ديدگاه صاحبنظران در ادبيات توسعه ،بيتوجهي به ارتقاي ظرفيتمندي و توانمندسازي آنها،
چالشهاي فراواني در فراگرد توسعه سكونتگاههاي روستايي ايجاد ميکند .مطالعه حاضر بر آن است عوامل مؤثر
بر ارتقاي ظرفيتمندي و توانمندسازي زنان و نقش آنها در فرآيند توسعه سكونتگاههاي روستايي را مشخص
سازد .روش پژوهش توصيفي ـ تحليلي بر روي  319خانوار نمونه تصادفي در  24سكونتگاه روستايي در ناحيه
طارم است .بر اساس يافتههاي تحقيق ،اجراي دورههاي آموزشي براي زنان روستايي در زمينه فعاليتهاي
کشاورزي و غيرکشاورزي در ارتقاي ميزان آگاهي ،توسعه ظرفيتي و توانمندي فردي و خانواري آنان اثرگذار
بوده است .همچنين ،ارتقاي توانمندي فردي و خانواري زنان روستايي در مشارکت آنها در فعاليتهاي کشاورزي
و غيرکشاورزي مؤثر بوده است .عالوه بر اين ،افزايش توانمندي فردي و خانواري زنان روستايي در ميزان
دسترسي به وام بانكي و ابزارآالت کشاورزي و فنآوري غيرکشاورزي و در نتيجه ارتقاي شاخصهاي توسعه
سكونتگاههاي روستايي نيز اثرگذاري مثبت داشته است .با اين وجود ،توجه بيش از پيش به آموزشهاي فني و
حرفهاي زنان و ارايه مدارك رسمي براي ارتقاي توانمندي زنان روستايي پيشنهاد ميشود.
واژههای كليدی :توانمندسازي زنان ،توسعه سكونتگاهها ،گيلوان و آببر ،شهرستان طارم.

* -نويسنده مسئول21921722482 :

Email: n_shafiei@sbu.ac.ir
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نمايند و جنبههاي مثبت زندگيشان را بهبود بخشند
(کيميايي .)9312 ،در کشورهاي در حال توسعه ،زنان
بهعنوان نيمي از جمعيت کشور بهرغم برخورداري از
ظرفيتها و توانمندي فراوان در زمينه فعاليتهاي
کشاورزي و غيرکشاورزي ،به دليل بيتوجهي به
ظرفيتمندي آنها ،از آموزش مهارتهاي نوين و
ارتباط مستقيم با بازار کار محروم هستند .همچنين،
آنان در فعاليتهاي اجتماعي ،حضور موثر در تصميم-
گيريها و برنامهريزيهاي توسعه اجتماعي -اقتصادي
و کالبدي ندارند و همواره به عنوان اقشاري آسيبپذير،
با چالشهاي متعددي نظير بيقدرتي ،ضعف جسماني
و فقر روبهرو هستند .محروميتي که اساساً جايگاه
اجتماعي و اقتصادي آنها را در فرآيند توسعه پايدار به
شدت کاهش ميدهد (چمبرز .)9371 ،بدين ترتيب،
بيتوجهي به نقش زنان در برنامهريزيها و تخصيص
منابع در روند سياستگذاريها و اقدامات ،موجب کند
شدن و حتي عدم توفيق در برخي از برنامههاي توسعه
ميگردد .بنابراين ،افزايش تواناييها و مهارتهاي زنان
روستايي ميتواند نقش مهمي در ارتقاي وضعيت
اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي و در نتيجه
زندگي روستايي داشته باشد (خاني و همكاران،
 .)9319اين مقوله به ويژه در ناحيه مورد مطالعه ،به
رغم باال بودن ظرفيتمندي زنان براي مشارکت
گسترده در فعاليتهاي متنوع توليدي و غير توليدي،
به دليل بيتوجهي به تواناييهاي فردي و اجتماعي
زنان باعث ناديده انگاشتن توانمندي زنان در برنامه
ريزيهاي توسعه شده است .عالوه براين ،بيتوجهي به
توانمندي آنان باعث ميشود؛ ميزان مشارکت آنان در
فراگرد توسعه اجتماعي ـ اقتصادي سكونتگاهها کمرنگ
گردد .بهگونهاي که زنان در ناحيه مورد مطالعه بهرغم
حضور موثر در فعاليتهاي توليدي و غير توليدي ،در
تصميمگيريها و برنامهريزيهاي سكونتگاه هاي
روستايي مشارکت محدودي داشته باشند .از اين رو،

مقدمه
براساس پژوهشهاي انجام شده در ادبيات توسعه ،زنان
در سكونتگاههاي روستايي نقشي اساسي ايفا ميکنند.
آنها بهرغم اينکه عهدهدار انواع فعاليتهاي کشاورزي
و غيرکشاورزي هستند .اما ،از درآمدي اندك برخوردار
بوده و در مشاغل با دستمزدهاي ناچيز اشتغال دارند
(کالنتري و همكاران .)9381 ،واقعيت اين است که
پتانسيلها و توانايي زنان روستايي به ميزان بسيار
کمتري ارزشگذاري شده و از اين تواناييها براي بهتر
ساختن زندگي آنان و خانوادهشان و اجتماع به درستي
استفاده نميشود (کوئينگ و همكاران .)2223 ،بر
مبناي وجود چنين مسألهاي ،محققان و نظريهپردازان
علوم مختلف براي درك عميقتر سازوکارهاي
توانمندسازي زنان روستايي ،تحقيقات گستردهاي براي
شناسايي اين توانمندي در مناطق مختلف کشورها
انجام دادهاند (کالنتري و همكاران .)9381 ،براساس
يافتههاي آنها ،در بازنگري از رويكردهاي برنامه-
ريزيهاي توسعه ،الزم است توجه و تاکيد ويژهاي به
زنان در فراگرد توسعه صورت پذيرد .بر اين مبنا ،در
ديدگاههاي توسعه ،رهيافت توانمندسازي و مشارکت
زنان روستايي مورد توجه ويژه قرار گرفته است (آيت و
اعظميان .)9312 ،ظرفيتمندي و توانمندسازي زنان
روستايي به مثابه يكي از مهمترين مؤلفه توسعه پايدار
روستايي (کلدي و سلحشوري ،)9319 ،زمينه الزم
براي توانمندسازي افراد کم درآمد و فقير براي رسيدن
به حقوق خود از طريق دستيابي و کنترل بر منابع
طبيعي سازمانهاي موجود و تغيير يافته است.
همچنين توانمندسازي فرآيندي است که در آن افراد،
گروهها و سازمانها بر مسائل و مشكالتي که با آن
مواجه هستند ،کنترل و اختيار پيدا کنند .بنابراين،
هدف توانمندسازي کمک به افراد ضعيف است که
تالش نمايند مهارتها و تواناييهايشان را براي کنترل
عاقالنه بر زندگي افزايش داده و بر ضعفهايشان غلبه
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شكوري و همكاران ( .)9381مالهاترا توانمندسازي
زنان را فرآيندي تعريف ميکند که به وسيله آن زنان
براي سازماندهي خودشان توانمند ميشوند و اعتماد
به نفس خود را افزايش ميدهند و از حقوق خود براي
انتخاب مستقل و کنترل بر منابع ،که منجر به از بين
رفتن جايگاه فرودستي ايشان ميگردد؛ دفاع ميکنند
(مالهاترا و همكاران )2222 ،به نقل از شكوري و
همكاران )9381 ،توانمندسازي به معناي برتري فردي
بر فرد ديگر يا جنسيتي بر جنسيت ديگر نيست ،بلكه
در اين مسير ،ارتقاي خودباوري و خوداتكايي گروهي و
فردي مدنظر است .تعريف سازمان ملل متحد از مقوله
توانمندسازي ،پنج محور عمده را شامل ميشود که
عبارت است از :احساس ارزش داشتن ،حق مالكيت و
تصميمگيري ،حق دسترسي به فرصتها و منابع حق
کنترل زندگي خود در محيط اجتماعي و قدرت
تاثيرگذاري بر تغييرات اجتماعي به منظور فرآهم
کردن نظام عادالنه اقتصادي در محدوده ملي و جهاني
(سازمان ملل متحد9115 ،به نقل از خاني .)9319
رويكردهاي تاريخي در ارتباط با توانمندسازي زنان به
طور عمومي به رويكردهاي جنسيتگرا برميگردد .اين
ديدگاهها بر سه دستهاند .گروه اول که خود را گروه
توسعه براي زنان در عصر جديد نام نهادهاند ،براي ايجاد
تغييرات دو دسته سياست کوتاه مدت و بلند مدت را
در نظر ميگيرند .سياستهاي دراز مدت براي شكستن
ساختارهاي نابرابري بين جنسيت ،طبقه اجتماعي و
ملتها الزم است .سياستهاي کوتاه مدت روشهايي
هستند که جوابگوي بحرانهاي جاري باشند و در
جهت کمک به زنان در توليد مواد غذايي از طريق تنوع
پايههاي کشاورزي و ايجاد کار در بخش رسمي و
غيررسمي موثرند .به نظر اين گروه قوانين مدني،
سيستمهاي حقوقي ،قوانين کار و نهادهاي اجتماعي و
حقوقي که تقويتکننده کنترل و امتيازات مردان مي-
باشند ،الزم است تغيير يابند تا زنان به عدالت اجتماعي
برسند (خاني .)9319 ،ديدگاه ديگر را طرفداران ليبرال

توجه به توانمندسازي زنان روستايي در ناحيه مورد
مطالعه به مثابه عامل کليدي توسعه پايدار ،امري
ضروري است .به اين معني که زنان روستايي بايد
دسترسي الزم به اطالعات ،آموزش ،منابع و فرصتها،
قدرت تصميمگيري ،استقالل و خودمختاري و تسلط
بر زندگي خود و توانايي تاثيرگذاري بر تغييرات
اجتماعي و اقتصادي و غيره را داشته باشند .برمبناي
مسائل مذکور ،اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به
سؤالهاي زير است:
 .9تا چه ميزان زنان روستايي در ناحيه گيلوان و آببر
در فعاليتهاي مربوط به کشاورزي و غيرکشاورزي
نقش داشتهاند؟
 .2ميزان سهم و نقش زنان در درآمد خانوار و در نتيجه
در توسعه اقتصادي سكونتگاههاي روستايي ناحيه
گيلوان و آببر چگونه است؟
 .3ميزان دسترسي و کنترل زنان بر منابع توليد در
سكونتگاههاي روستايي ناحيه گيلوان و آببر چگونه
است؟
در خصوص مفهوم توانمندسازي ،تعاريف متعددي از
سوي محققان و صاحبنظران مختلف ارائه شده است.
در ادبيات توسعه ،براي تعريف اين مفهوم به گسترهاي
وسيع از مفاهيمي نظير :حق انتخاب ،کنترل داشتن و
دسترسي به منابع ،احساس استقالل و اعتماد به نفس
بيشتر و غيره اشاره شده است (شكوري و همكاران،
 .)9381دادويک و همكاران ( )2221توانمندسازي را
حق اساسي انسان و اصل اساسي توسعه ميدانند .باون
و الولر ( )9112توانمندسازي را بهصورت راهبرد
مديريتي براي تسهيل قدرت تصميمگيري تعريف مي-
کنند .اگبومه ( )2229توانمندسازي را به معناي
دستيابي بيشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگي خود
ميداند که موجب احساس استقالل و اعتماد به نفس
بيشتري در آنها ميشود .اين فرآيند موجب افزايش
عزت نفس زنان ميگردد به اين معنا که موجب بهبود
تصويري ميشود که زنان از خودشان دارند به نقل از
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جنسيتي ميانجامد -2 .نظريه حاشيهای شدن ،که
معتقد است توسعه سرمايهداري ،زنان را بيش از بيش
از نقشهاي کليدي کنار ميگذارد و به قلمرو خصوصي
خانه محدود ميکند ،و در اين روند زنان کنترل خود
را بر امكانات مادي از دست ميدهند و از نظر مالي به
مردان وابسته ميشوند .رالسربلومبرگ ( )9189در
مورد اين که چرا توسعه اقتصادي به حاشيهاي شدن
زنان ميانجامد ،سه دليل زير را بيان ميکند:
الف -کار زنان در عمل سنگينتر ميشود ،ب -منابع
درآمدي زنان کاهش مييابد ،ج-رفاه و فرصتهاي زنان
به عنوان انسان کاهش مييابد.
 -3نظريه بهرهكشي ،که معتقد است مدرنيزه شدن به
پيدايش نوعي نيرويکار زنانه با دستمزد پايين مي-
انجامد و زنان براي توليد صنعتي اهميت بيشتري مي-
يابند ،اما از آنجاکه نيرويکار درجه دوم محسوب مي-
شوند ،در معرض بهرهکشي قرار ميگيرند( .آبوت و
واالس .)9382 ،نظريه توانمندسازي بر مبناي تاليفات
فيمينستها و با تكيه بر تجارب کشورهاي جهان سوم
شكل گرفته است .در ادبيات موجود در سياست
توانمندسازي ،بر افزايش ميزان توانايي زنان در مراحل
مختلف توانمندسازي و ابعاد متنوع آن در کشورهاي
مختلف تاکيد شده است .تاکيد بر مراحل توانمندسازي
در پژوهشهاي زنان ،ايده ساراالنگه است .بنابر نظر
ساراالنگه ( ،)9119توانمندسازي زنان مستلزم روندي
از چرخه مرتبط از پنچ سطح مختلف ،شامل رفاه،
دسترسي ،آگاهي ،کنترل و مشارکت استوار بود که در
چارچوبي مرتبط ،هر يک زمينهساز ديگري به شمار
ميرفت (خاني و سعيدي .)9388 ،در مرحله رفاه ،رفاه
مادي زنان (مانند تغذيه ،درآمد ،بهداشت و غيره) مورد
توجه است .در اين مرحله از توانمندسازي ،رفع تبعيض
بين زنان و مردان مدنظر قرار ميگيرد .در مرحله
دسترسي ،زنان در مقايسه با مردان دسترسي کمتري
به آموزش ،عوامل توليد (زمين و سرمايه) حتي نتيجه

اصالت جنسيت ارائه ميکنند .آنها موقعيت پايينتر
زنان را ناشي از کمتر بودن فرصتها ،فقدان يا اندك
بودن ميزان تعليم و تربيت و محدوديتهاي مربوط به
محيط خانوادگي ميدانند .آنان ادعا ميکنند که حقوق
زنان با مردان برابر است و بايد از حق تحصيل،
استخدام ،تملک دارايي و حمايتهاي قانوني برخوردار
باشند (والريه 9111 ،به نقل از کتابي و همكاران،
 .)9382فمينيستهاي ليبرال معتقدند که جامعه
شايسته بايد بيشترين فرصتها را براي توسعه
استعدادهاي فردي مهيا کند و اين فرصتها بايد در
دسترس همگان باشد .در نظريههاي سياسي ليبرالها،
ارزشهاي فردي در تقاضا براي آزادي و برابري متجلي
ميشود (جاگار9183 ،به نقل از کتابي و همكاران،
 .)9382در ضلع سوم اين مثلث ،طرفداران اصالت زن
اصالح طلب حضور دارند .طرفداران اصالت زن اصالح
طلب فرصت رقابت با مردان را طلب ميکنند .آنها
معتقدند که اموري چون مراقبت از کودکان و زندگي
خانوادگي بايد به گونهاي انجام شود که زنان نيز بتوانند
همانند مردان کار کنند و به رغم آنان مردان نيز بايد
طرز تلقي خود را نسبت به پرورش کودکان ،کار در
خانه و ديگر جنبههاي سنتي تغيير دهند (تاور،
9111به نقل از خاني .)9319 ،نظريات مربوط به نقش
زنان در توسعه متاثر از نظريات فمينيستي و به طور
عمده برخاسته از يافتههاي بوزروپ است .بوزرپ نشان
داده است که برنامههاي توسعه بهکار گرفته شده در
کشورهاي در حال توسعه ناموفق بوده يا حتي در جهت
عكس توسعه عمل کرده است (النگه .)9379 ،يكي از
حوزههاي مورد توجه فمينستها آثار توسعه اجتماعي
و اقتصادي بر زندگي زنان بوده است .به نظر تيانو
( )9187سه نگرش متضاد در مورد تاثير توسعه
اقتصادي بر زنان وجود دارد -9 :نظريه ادغام ،که معتقد
است توسعه با درگير کردن هرچه بيشتر زنان در
اقتصاد و زندگي عمومي به رهايي زنان و برابري
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مينمايد ،بهطوريکه اين مشارکت براي کسب افزايش
کنترل در عوامل توليد و دسترسي برابر به منابع و
منافع ميباشد .بهعبارت ديگر ،برابري کنترل به معناي
توازن قدرت بين زنان و مردان است و اين به هيچ وجه
به معناي برتري يكي بر ديگري نيست .در اين
مرحله"،فواصلجنسيتي" فرمي از قدرت نابرابر بين
زنان و مردان را به خود ميگيرد .بهعنوان مثال ،کنترل
شوهر بر کار و درآمد همسرش به معناي اين است که
قدرت توليد زن ممكن است افزايش يابد ولي صرف
رفاه خود و فرزندانش نشود و در اين وضعيت " فواصل
جنسيتي" بهصورت شكاف بين کوشش و پاداش
خودنمايي ميکند (دفتر امور زنان رياست جمهوري و
يونيسف .)9371 ،ديدگاه حاکم بر پژوهش حاضر،
نظريه توسعه پايدار با تاکيد بر ظرفيتمندي و
توانمندسازي زنان است (شكل .)9

کار خود (درآمد) دارند .معناي تواناسازي در اين مرحله
اين است که زنان حقي برابر ،براي دسترسي به منابع
در خانواده و جامعه داشته باشند .در مرحله آگاهي،
زنان بايد درك کنند که مشكالت آنها از بيکفايتيها
و کمبودهاي شخصيتيشان نيست بلكه نشات گرفته
از نقشهاي جنسيتي مربوط به فرهنگ است و به
همين دليل قابل تغيير ميباشد .در مرحله مشاركت،
مشارکت برابر زنان ،در فرآيند تصميمگيري مدنظر
است .در يک پروژه توسعه اين به معناي حضور فعال
زنان در تمام مراحل بررسي نيازها ،شناسايي مشكالت،
برنامهريزي ،مديريت ،اجرا و ارزشيابي ميباشد .برابری
در مشارکت در يک جامعه مردساالر به آساني بهدست
نخواهد آمد ،بنابراين ،نياز به افزايش بسيج زنان براي
ازدياد حضور آنان در جامعه خواهد بود .در مرحله
کنترل ،افزايش مشارکت زنان در حد تصميمگيري،
آنان را بهسوي توسعه فزاينده سوق داده و آنان را تواناتر

شكل  :9الگوي توانمندسازي زنان در ابعاد مختلف محيطي ،اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي و کالبدي
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خانوادگي ،تصميمگيري در مورد ازدواج و تحصيل خود
و فرزندان ،معاشرت با ديگران و تصميمگيري در مورد
دادوستد مالي و غيره به عنوان متغيرهاي مطرح ،قابل
سنجش هستند ( عبدل نصير و همكاران.)2227 ،
پژوهشي در بنگالدش با عنوان "رابطه بين توسعه
کارآفريني زنان و توانمندسازي" به اين نتيجه رسيد
که بين توسعه کارآفريني و توانمندسازي زنان رابطه
معناداري وجود دارد (نزاز .)2221 ،در مطالعهاي ديگر،
رابطه بين جنسيت ،سرمايه اجتماعي و توانمندسازي
در مناطق روستايي شمال اتيوپي را بررسي شد .نتايج
اين پژوهش نشان داد که سرمايه اجتماعي يک عامل
مهم در توانمندسازي بهشمار ميرود .همچنين،
مشخص شد که بين سرمايه اجتماعي و توانمندسازي
در گروه زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد ،به
نحوي که سرمايه اجتماعي از تاثير بيشتري در
توانمندي مردان سرپرست خانوار در مقايسه با زنان
سرپرست خانوار برخوردار بود ( نگا و همكاران.)2221 ،
پژوهشي با عنوان نقش فناوري اطالعات در
توانمندسازي زنان روستايي در بنگالدش به اين نتيجه
رسيد که بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطالت و توانمندسازي زنان رابطه مثبت و معني-

در زمينه جايگاه توانمندسازي زنان در توسعه
سكونتگاههاي روستايي مطالعات متعددي صورت
گرفته است .مهمترين تحقيقاتي که در اين زمينه انجام
شده به شرح زير است :در پژوهشي با عنوان
توانمندسازي زنان از راه ترويج کشاورزي؛ يک ديدگاه
جهاني ،به اين نتيجه رسيدند که ترويج نقش مهمي
در توانمندسازي زنان و در نتيجه توسعه پايدار
روستايي دارد (ريورا و کورنينگ .)9112 ،يافتههاي
پژوهش ديگر نشان داد که زنان رواندا ،بهطور مداوم
تحت ثاثير فقر ،فقدان دسترسي به منابع و نابرابريهاي
جنسيتي قرار دارند که آنها را از فرصتهايي به منظور
بهبود امرار معاش و حقوقشان محروم کرده است .پروژه
رواندا قسمتي از کار ابتكاري سازمان ملل متحد در
پرکردن فاصله و شكاف ديجيتالي جنسيتي در آفريقا
است که از طريق مشارکتکنندگاني انجام شده است
که تالش ميکنند با استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات ،بهطور راهبردي از اهرم دانش و آگاهي،
تخصص و منابع ،براي ريشهکني فقر در بين زنان
آفريقايي استفاده کنند (برنامه توسعه ملل متحد،
 .)2225در مطالعهاي ديگر ،با عنوان "توانمندسازي
زنان از طريق شرکت در پروژه هاي مولد :يک تجربه
ناموفق" به اين نتيجه رسيدند که دستيابي زنان به
توانمندي از طريق انجام کار گروهي ،مشارکت در
تصميمگيري پروژه ،داشتن تفاهم و روابط مناسب در
بين اعضاء پروژه و مشارکت در فعاليتهاي پروژه امكان
پذير است (مارين و اکالي .)2228 ،پژوهشي در
پاکستان نشان داد که توانمندسازي زنان روستايي مي-
بايست از سه بعد اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي مورد
بررسي قرار گيرد .در بعد توانمندسازي اجتماعي
متغيرهاي همچون شرکت در مجالس مذهبي و
فرهنگي ،آزادي در رفت و آمد ،شرکت در فعاليتهاي
گروهي و غيره قابل توجه بوده است .در بعد اقتصادي
متغيرهايي نظير درآمد ،بازپرداخت وام ،پسانداز و غيره
مدنظر پژوهشگر بوده است .در بعد توانمندي

داري وجود دارد (سادويكز .)2292 ،در ايران نيز در
تحقيقي با بكارگيري روش پيمايشي  -تحليلي ،عوامل
موثر بر توانمندسازي زنان استان اصفهان را مورد
بررسي قرار گرفت .يافتهها نشان داد که افزايش سطح
تحصيالت ،دسترسي به منابع مالي ،بهبود وضع
سالمت ،برخوداري از حق مالكيت قانوني ،رفع تبعيض
از بازار کار و حذف باورهاي سنتي جامعه در خصوص
اشتغال زنان ،عوامل موثر در تسهيل فرآيند
توانمندسازي زنان هستند (کتابي و همكاران.)9382 ،
در پژوهشي ديگر ،ابعاد توانمندي زنان سرپرست
خانوار ،به عنوان يكي از گروههاي مهم در معرض خطر
فقر ،در شهر تهران بررسي شده است .بررسيها نشان
داد که ويژگيهاي فردي زنان ،نقش بسياري را در فقر
41
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در پژوهشي با عنوان بررسي عوامل موثر بر
توانمندسازي کشاورزان در استان مازندران نشان داد
که  22درصد واريانس توانمندسازي کشاورزان استان
مازندران به وسيله چهار عامل منابع وامگيري ،راهكارها
(عوامل مثبت) ،روشهاي آموزشي و موانع تبيين شد.
بيشترين وام توسط کشاورزان استان مازندران از بانک
گرفته شد .دادن وام و اعتبارات به کشاورزان در رتبه
اول راهكارها (عوامل مثبت) براي توانمندسازي
کشاورزان استان مازندران بود .پايين بودن سطح
تحصيالت مهمترين مانع در توانمندسازي کشاورزان
استان مازندران است (چرمچيان.)9319 ،
را در بر ميگيرد (فرمانداري شهرستان طارم.)9312 ،
اين شهرستان ،جزئي از رشته کوههاي البرزغربي است
کـه در حوضـــه آبخيز رودخانه قزلاوزن به طول 72
کيلومتر قراردارد .جلگههايرســوبي ايجاد شده توسط
رودخانه قزل اوزن زمينه را براي اســـتقرار جمعيت و
فعاليتهاي اقتصــادي بهويژه کشــاورزي فراهم آورده
اســت .از آنجاييکه شــكل غالب فعاليتها در نواحي
روســـتـايي مورد مطالعه (گيلوان و آببر) بهصـــورت
بهرهبرداري خانوادگي اســت؛ از اينرو ،زنان و دختران
روسـتايي سـهم بهسـزايي در اقتصـاد خانوار روستايي
دارنــد .بــهطوريکــه در نــاحيــه مورد مطــالعــه زنــان
دوشــادوش مردان در فعاليتهاي کشــاورزي (زراعت،
باغداري و دامداري) و غيرکشــاورزي (صــنايع تبدلي و
خدمات عمومي) حضور فعال و کارآمد دارند (شكل.)2

آنان دارد و فقر زنان از ابعاد چندگانه اقتصادي،
اجتماعي و رواني برخوردار است .مطابق يافتههاي اين
پژوهش ،با وجود برخي تالشها که در قالب طرحهاي
حمايتي انجام شده است ،توانمندي آنان همچنان در
سطح پاييني قرار دارد .داليل اين مسئله را در ماهيت
و رويكرد حاکم بر اين تالشها ،کميت پايين آنها و
همچنين فقر قابليتي زنان ذکر ميکنند .با توجه به
يافتههاي پژوهش ،نتيجه گرفته شده است که براي از
بين فقر زنان و نابرابري جنسيتي و تحول در پايگاه
اقتصادي و اجتماعي آنان ،تحوالت ساختاري با
حمايتهاي دولتي است (شكوري و همكاران.)9381 ،
قلمرو جغرافيايي پژوهش :شــهرستان طارم به مرکزيت
شــهر آببر ،يكي از شــهرســتانهاي هفتگانه اســتان
زنجان اسـت که در شمال اين استان واقع شده است.
از لحاظ موقعيت رياضي اين شهرستان بين  48درجه
و  32دقيقه تا  41درجه و  95دقيقه طول شـــرقي ،و
 31درجه و  42دقيقه تا  37درجه و  92دقيقه عرض
شمالي واقع شده است .اين شهرستان از سمت شمال
با اسـتان اردبيل ،از ســمت شــمال و شــمال شرقي با
استان گيالن ،از سمت شرق با استان قزوين ،از سمت
جنوب با شـــهرســـتان خرم دره و از ســـمت غرب با
شـــهرســـتان زنجان همجوار اســـت .مســـاحت اين
شهرستان با طول و عرض فوق برابر به  2235کيلومتر
مربع بوده (ســـازمـان مديريت و برنامهريزي اســـتان
زنجان .)9389 ،که حدود  92درصد از مساحت استان
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شكل :2موقعيت جغرافيايي ناحيه مورد مطالعه

انتخاب شـدهاند .پاسـخگويان در سطح  24سكونتگاه،
شـامل :مسـئوالن شوراهاي اسالمي و گروه معتمدين
سكونتگاهها بودند .براي تعميم اطالعات بهدست آمده
بـه کـل جـامعـه آمـاري ،از طريق روش نمونــهگيري
کوکران از کــل  3131خــانوار بهره بردار نــاحيــه مورد
بررسي ،تعداد  319خانوار بهرهبردار بهصورت تصادفي
انتخاب شـدند (سرايي .)9375 ،عالوه بر اين ،براساس
روش« 9»P.P.Sبــه نســـبــت خــانوار بهره بردار 24
ســـكونتگـاه ،نمونه هاي تصـــادفي نســـبت به حجم
بهرهبرداران هر ســـكونتگاه انتخاب شـــدند و در آنها
پرســشــگري به عمل آمد .در تجزيه و تحليل دادهها
براي پاســـخگويي به ســـؤالها وتبيين فرضـــيههاي
پژوهش از روشهاي آمار توصــيفي ،و براي ســنجش
رابطـه معنـاداري متغيرها از آزمونهاي کندال تائوبي،

مواد و روشها
تحقيق حاضـر با استفاده از روش توصيفي -تحليلي و
بهصـــورت بررســـي کمي و ميداني به مطالعه جايگاه
توانمندســازي زنان در توســعه ســكونتگاهها در ناحيه
گيلوان و آب بر شهرستان طارم استان زنجان پرداخته
است .در تبيين متغيرهاي تحقيق از پيشينه موضوع و
مشــاهدات ميداني بهرهگيري شــده اســت .ســنجش و
انـدازهگيري مؤلفـهها ،متغيرها و شـــاخصهاي مورد
بررسي تحقيق از طريق مولفههاي نظام محيطي ،نظام
اجتماعي و فرهنگي ،نظام اقتصـــادي ،نظام کالبدي و
سـياسـتهاي نظام سـياسـي مورد بررسي قرار گرفته
اســـت (جدول  .)9جامعه آماري در اين تحقيق تعداد
 32سكونتگاه و تعداد  3131خانوار بهره بردار کشاورز
در ناحيه گيلوان و آببر شـهرستان طارم است .از کل
جامعه آماري  24ســكونتگاه نمونه بهصــورت تصادفي

اسپيرمن ،کاي -اسكوئير استفاده شد

1: Probability of proportional to Size
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جدول  :9مولفهها و شاخصهاي توانمندي زنان در توسعه سكونتگاههاي روستايي ناحيه گيلوان و آببر

اقتصـــادي و ميزان  97شـــاخص نظام کالبدي مورد
سنجش قرار ميگيرد (جدول.)2

همچنين ،مؤلفه اثرپذير توســعه ســكونتگاهها از طريق
تعداد  5شـــاخص نظام محيطي ،ميزان  91شـــاخص
نظـام اجتمـاعي -فرهنگي ،حدود  21شـــاخص نظام
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جدول :2شاخصهاي سنجش سطح توسعه يافتگي سكونتگاهاي روستايي متأثر از توانمندسازي و مشارکت زنان

53

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،25بهار  ،9315صفحات 54 ...................................................... 19-44
توانمنديهاي اقتصــادي ،يافتههاي تحقيق نشــان داد،
از مجموع  54/2درصـــد خـانوارهـاي فعـال در توليد
محصــوالت زراعي ،حدود  7/7درص ـد خانوارها ،ســهم
زنان خانوارشــان در توليد محصــوالت زراعي نســبتا
پـايين بوده ،ميزان  94/8درصـــد در حد متوســـط و
باالخره  39/7درصـد خانوارها ،ســهم زنان خانوارشان
در توليد محصوالت زراعي زياد و خيلي زياد بوده است
(جـدول .)3همچنين ،از کل خانوارهاي فعال در توليد
محصــوالت باغي ،حدود  27/3درصــد خانوارها ،ســهم
زنان آنها در توليد محصوالت باغي نسبتا پايين بوده،
ميزان  27/1درصــد در حد متوســط و بالخره23/8 ،
درصـد خانوارها ،سـهم زنانشــان در توليد محصوالت
باغي نسبتا باال بوده است (جدول .)3

نتايج
يافته هاي پژوهش نشــان داد ،ميانگين سني سرپرست
خانوار روسـتايي برابر  59ســال ميباشد .حدود 82/1
درصـد از سـرپرست خانوار روستايي را مردان و ميزان
 91/4درصـــد را زنان تشـــكيل ميدهند .از نقطه نظر
وضـــعيت تاهل نيز حدود  2/3درصـــد مجرد ،ميزان
 82/3درصد متاهل و معادل  91/4درصد بيوه تشكيل
ميدهند .همچنين ،يافتههاي تحقيق نشان داد ،حدود
 42/4درصـد از سـرپرسـت خانوار روســتايي بيسواد،
حدود  94/8درصد ميزان سواد آنها در حد خواندن و
نوشـــتن ،معادل  23درصـــد در ســـطح دوره ابتدائي
بودهاست .به اين ترتيب ،مجموعا  78/3درصد پايينتر
از پنجم ابتدائي ســواد داشــتهاند .در اين ميان از نظر

جدول  :3سهم مشارکت زنان در توليدات زراعي و باغي در سكونتگاههاي ناحيه مورد مطالعه

درصــد زنان خانوارها ســهمشــان در توليد محصــوالت
دامي در حــد متوســـط ،ميزان  22/2درصـــد زنــان
خانوارها ،سـهم شـان در توليد محصوالت دامي زياد و
خيلي زياد بوده است.
درصـد رابطه معنيداري وجود دارد .به طوريكه سطح
معني داري ضـريب محاسبه شده براساس آزمون کاي
دو برابر ) (p=0/000اســـت .چون ســـطح معنيداري

عالوه بر اين ،يافتهها نشان ميدهد ،حدود  72/1درصد
زنان خانوارها ،در توليد محصـــوالت دامي مشـــارکتي
نداشــته و تنها ميزان  27/9درصــد زنان خانوارها به
فعـاليـت دامي مي پردازنـد .در اين ميـان ،حدود 4/1
 -ارتباط بين دورههای آموزشیي طي شیده توسط زنان

خیانوار و مياان توانیايي فردی و خیانواری آنها :نتيجه
آزمون کاي دو ( )Chi-squareنشان داد ،بين دو متغير
دورههاي آموزشــي طي شــده توســط زنان خانوار و
ميزان توانــايي فردي و خــانواري آنهــا در ســـطح 9
54
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کمتر از  2/25درصد ميباشد ،بنابراين رابطه معنيدار
است (جدول .)4
جدول :4ارتباط بين دورههاي آموزشي طي شده توسط زنان خانوار و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها9313 ،

معني داري ضـريب محاسبه شده براساس آزمون کاي
دو برابر ) (p=0/000است .به عبارت ديگر هرچه ميزان
آگـاهي زنان خانوار افزايش يافته ،ميزان توانايي فردي
و خانواري آنها نيز افزايش پيدا کرده اســـت (جدول
.)5

-ارتبیاط بين مياان آگیاهي و توانیايي فردی و خانواری

زنان :نتيجه آزمون کاي دو ( )Chi-squareنشـــان داد
بين دو متغير دورههاي آموزشي طي شده توسط زنان
خانوار و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها در سطح
 9درصد رابطه معنيداري وجود دارد .بهطوريكه سطح

جدول :5ارتباط ميزان آگاهي زنان و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها9313 ،

اقتصــادي آنها در ســطح  9درصــد رابطه معنيداري
وجود دارد به طوريكه سـطح معنيداري محاسبه شده
براســـاس آزمون کاي دو برابر ) (p=0/000اســـت .به
عبـارت ديگر هرچــه ميزان توانـايي فردي و خــانواري

-ارتبیاط بين مياان توانايي فردی و خانواری زنان و

مياان مشییاركت اجتماعي و اقتدییادی آنها :نتيجه
آزمون کاي دو ( )Chi-squareنشـــان داد ،بين ميزان
توانـايي فردي و خــانواري زنــان و ميزان مشـــارکــت
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زنـان افزايش يــافتـه ،ميزان مشـــارکــت اجتمــاعي و
اقتصادي آنها نيز افزايش پيدا کرده است (جدول .)1
جدول :1ارتباط بين ميزان توانايي فردي و خانواري زنان و ميزان مشارکت اجتماعي و اقتصادي آنها9313 ،

سـطح معنيداري محاســبه شده براساس آزمون کاي
دو برابر ) (p=0/000است .به عبارت ديگر هرچه ميزان
توانـايي فردي و خـانواري زنان افزايش يافته ،ســـهم
آن ها در درآمد خانوار افزايش پيدا کرده است (جدول
.)7

 -ارتباط بين مياان توانايي فردی و خانواری زنان و سهم

آنهیا در افاايش درآمد خانوار :نتيجه آزمون کاي دو
( )Chi-squareنشــان داد ،بين ميزان توانايي فردي و
خانواري زنان و سهم آنها در افزايش درآمد خانوار در
سطح  9درصد رابطه معنيداري وجود دارد به طوريكه

جدول :7ارتباط بين ميزان توانايي فردي و خانواري زنان و سهم آنها در افزايش درآمد خانوار9313 ،

-ارتباط بين مياان دسیترسي به وام و اعتبارا

رابطــه معنيداري وجود دارد ( .)p=0/000بــه عبــارت
ديگر هرچه ميزان دســترســي زنان به وام و اعتبارات
بانكي بيشـــتر شـــده ،ميزان توانايي فردي و خانواري
آنها نيز افزايش يافته است (جدول .)8

بانكي و

مياان توانیايي فردی و خیانواری آنهیا :نتيجــه آزمون
اسـپرمن نشان داد بين ميزان دسترسي زنان به وام و
اعتبارات بانكي و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها

51
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جدول  :8ارتباط بين ميزان دسترسي زنان خانوار به وام و اعتبارات بانكي و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها9313 ،

رابطـه معنيداري وجود دارد ( .)p=0/000بــه عبــارت
ديگر هرچه ميزان دســترســي زنان به فنآوري ابزاري
کشـاورزي و غيرکشـاورزي بيشتر شده ،ميزان توانايي
فردي و خانواري آنها نيز افزايش يافته اســت (جدول
.)1

 ارتباط بين مياان دسییترسییي زنان به فن وری ابااریكشییاورزی و غيركشییاورزی و مياان توانیايي فردی و

خانواری آنها :نتيجه آزمون اســپرمن نشــان داد ،بين
ميزان دســترســي زنان به فنآوري ابزاري کشــاورزي و
غيرکشـــاورزي و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها

جدول  :1ارتباط بين ميزان دسترسي زنان خانوار به فنآوري کشاورزي و غيرکشاورزي و ميزان توانايي فردي و خانواري آنها،
9313

فرهنگي ،نظیام اقتدییادی و نظیام كیالبدی توسییعه و

شــاخصهاي نظام محيطي ،نظام اجتماعي -فرهنگي،
نظـام اقتصـــادي و نظـام زيربنايي وکالبدي توســـعه

توانمندی زنان روسییتايي :براي ســـنجش اثرات مؤلفه
اثرگذار توانمندي زنان روســـتايي ناحيه مورد مطالعه،
تعداد  28شـــاخص مؤلفه توانمندي زنان روســـتايي
ترکيب شــد .مؤلفه اثرپذير توســعه ســكونتگاهها نيز از
طريق ترکيب تعداد  5شـــاخص نظام محيطي ،ميزان
 91شـــاخص نظــام اجتمــاعي -فرهنگي ،حــدود 21
شــاخص نظام اقتصــادي و ميزان  97شــاخص نظام
زيربنايي و کالبدي توســـعه مورد ارزيابي قرار گرفت.
براساس نتايج آزمونهاي کندال تائوبي و اسپرمن بين

سكونتگاههاي روستايي و افزايش ميزان توانمنديزنان
روسـتايي رابطه معنيداري در ســطح  9درصد وجود
دارد (( )p=0/000جــدول  .)92بــه عــبــارت ديگر،
توانمندسازي و مشارکت زنان روستايي در ناحيه مورد
مطـالعــه در زمينــه فعــاليــتهــاي کشـــاورزي و غير
کشـــاورزي موجـب ارتقاي نقش آنها در فعاليتهاي
اجتماعي ــــ اقتصادي سكونتگاهها و در نتيجه ارتقاي
شــاخص توســعهيافتگي ســكونتگاههاي روســتايي در
ناحيه مورد مطالعه شدهاست.

 -ارتباط بين شییاخ های نظام محيطي ،نظام اجتماعي-
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جدول :92تحليل روابط معناداري بين مؤلفه ترکيبي توانمندي زنان با مؤلفههاي ترکيبي توسعه سكونتگاههاي روستايي 

نتيجهگيری
زنــان بــه وام بــانكي و فنــآوري ابزاري کشـــاورزي و
غيرکشـــاورزي ،ميزان توانـايي فردي و خانواري آنها
افزايش يـافته؛ که اين مقوله در ارتقاي شـــاخصهاي
سـطح توسـعه يافتگي سـكونتگاههاي روستايي ناحيه
مورد مطالعه اثرگذار بوده است .اين مقوله با يافتههاي
کتــابي و همكــاران ( ،)9382شـــكوري و همكــاران
( )9381و چرمچيان ( )9319مطابقت دارد .توســـعه
ظرفيتي و توانمند شــدن زنان روســتايي و مشــارکت
آن هـا در فعـاليتهاي متنوع کشـــاورزي نظير :توليد
محصــوالت زراعي ،باغي ،دامي و طيور و فعاليتهاي
غيرکشــاورزي نظير :فرآوري محصــوالت زراعي ،باغي،
دامي و طيور باعث افزايش اشتغال کشاورزي و اشتغال
غيرکشــاورزي زنان شــده اســت .در اين ميان ،افزايش
ميزان اشـتغال کشاورزي و غيرکشاورزي زنان بر روي
توسعه سكونتگاهها در ناحيه مورد مطالعه اثرگذار بوده
اســت .عالوه براين زنان اين ناحيه با انجام فعاليتهاي
متنوع کشــاورزي و غيرکشــاورزي در افزايش درآمد،
رفـاه و کـاهش هزينـههاي مربوط به نيروي کار نقش
چشــمگيري در ناحيه مورد مطالعه داشـــتهاند .با اين
وجود ،بهرغم حضـــور گســـترده زنان در فعاليتهاي
متنوع که زمينهســاز توســعه ســكونتگاههاي اينناحيه
است؛ به دليل اينکه زنان مهارتهاي الزم را در زمينه
فعاليتهاي اقتصـــادي از منابع رســـمي فرانگرفته و
گواهينامه مهارتي ندارند ،ميزان دســترســي آنها به

براســـاس نتايج حاصـــل از يافته هاي تحقيق ميداني،
افزايش ميزان توانــاييهــاي فردي و خــانواري زنــان
روستايي در ناحيه مورد مطالعه در ارتقاي شاخصهاي
ســـطح توســـعــهيـافتگي مؤلفــههـاي نظــام طبيعي،
اجتماعي -فرهنگي ،نظام اقتصـادي و نظام زيرساختي
و کالبدي توســعه ســكونتگاههاي روســتايي مؤثر بوده
اســـت .بر اين مبنا يافتههاي اين پژوهش با يافتههاي
عبــدل نصـــير و همكــاران ( ،)2227ريــانو و اکــالي
( ،)2228نزاز ( )2221و ســـادويكز ( )2292تا حدود
زيـادي مطابقت دارد .همچنين بر اســـاس يافتههاي
پژوهش حاضر ،دورههاي آموزش طي شده توسط زنان
روســـتايي در ميزان افزايش توانايي فردي و خانواري
آنــان و در نتيجــه ميزان ارتقــاي ســـطح آگــاهي و
توانمنـدي آنــان براي مشـــارکــت در فعــاليــتهــاي
اجتماعي و اقتصـادي سـكونتگاههاي روستايي اثرگذار
بوده است .به عبارت ديگر فراگيري دورههاي آموزشي
در زمينه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصــادي روســتايي
باعث ارتقا ظرفيتمندي و توانمندي فردي و خانواري
زنان روســـتايي شـــد؛ که افزايش ميزان مشـــارکت
اجتماعي و اقتصــادي زنان را در ناحيه مورد مطالعه به
همراه داشـته اسـت .عالوهبراين ميزان دسترسي زنان
خـانوار بـه وام بـانكي و فنآوري ابزاري کشـــاورزي و
غيرکشـــاورزي در افزايش توانمندي فردي و خانواري
آنان مؤثر اسـت .به طوريكه با افزايش ميزان دسترسي
58
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مردان دسترسي کمتري به منابع آب و زمين دارند-2 .
با توجه به اينکه در ناحيه مورد مطالعه ،زنان روستايي
تاکنون آموزش رسمي از طريق مراکز فني و حرفهاي
در ارتباط با حرفه شغلي خود دريافت نكردهاند؛ از
اينرو توجه به آموزش آنها از طريق مراکز فني و
حرفهاي به منظور ارتقاي ظرفيتهاي مهارتي و
توانمندي آنان ،همراه با ارائه مدارك معتبر و قانوني به
زنان روستايي ضروري به نظر ميرسد .زيرا اينمقوله
زمينه را براي دريافت آسانتر وامهاي خود اشتغالي
براي فعاليتهاي کشاورزي و غير کشاورزي
(کارگاههاي فرآوري محصول باغي و زراعي) ،فراهم
کرده و موجب ارتقاي ميزان مشارکت اجتماعي و
اقتصادي زنان ميگردد .بدينترتيب ،اعمال
سياستهاي حمايتي و هدايتي براي گروه زنان
روستايي ،ارايه آموزشهاي رسمي براي ظرفيتسازي
و توانمندي آنها به عنوان نيروي اثرگذار در
برنامهريزيهاي توسعه امري ضروري بهنظر ميرسد.
 -3در ناحيه مورد مطالعه زنان روستايي در فرآوري
محصوالت کشاورزي (زراعي ،باغي و دامي) مهارت
دارند .در اين راستا راهاندازي و گسترش کارگاههاي
صنايع تبديلي و تكميلي توسط زنان روستايي ،تاثير
بهسزايي در افزايش درآمد و ارتقاي جايگاه و نقش زنان
روستايي دارد .در اين خصوص الزم است زنان روستايي
از خدمات آموزشي -ترويجي و مهارتهاي فني مناسب
در ارتباط با فعاليت خود بهرهمند شوند؛ تا کارائي آنان
ارتقاء يابد .از جمله اين اقدامات ميتوان به تشكيل
کالسهاي کوتاه مدت و بلند مدت براي زنان روستايي
همراه با نمايش فيلم و اساليد ،آموزش مروجين زن و
برگزاري نمايشگاههاي دورهاي براي فروش توليدات
کشاورزي و غيرکشاورزي زنان روستايي که بهدليل
محدوديتهاي فرهنگي امكان حضور شخصي در
بازارها را ندارند ،اشاره کرد -4 .سازماندهي و ساماندهي
جايگاههاي عرضه محصوالت توليدي بهمنظور مشارکت
دادن بيشتر زنان روستايي در بازاررساني و عرضه

وام و اعتبارات بانكي اندك اســت .همچنين در تحقيق
حاضـر ،رويكردها و سـياسـتگذاري نظام سـياسي در
ميزان مشـارکت زنان روستايي در فرآيند توسعه موثر
نبوده است .اين مقوله متاثر از بيتوجهي برنامهريزان
توسعه به نقش زنان مي باشد .اما به رغم بيتوجهي به
نقش زنان در امر توســـعه ،آنها در افزايش اشـــتغال
کشــاورزي و اشــتغال غيرکشــاورزي ،افزايش درآمد و
رفاه خانوار و در نتيجه توســعه اقتصــادي ناحيه مورد
مطالعه اثرگذار هســتند .شــايان ذکر اســت ،در ناحيه
مورد مطـالعـه ،ســـهم عوامل درونزاد نظام فضـــايي
ســـكونتگاههاي روســـتايي نظير :تواناييهاي فردي و
خانواري زنان ،توانمندي کشـــاورزي و غيرکشـــاورزي
خانوارها و گســترش نســبتاً زياد اراضــي زراعي و باغي
در کنـار فعـاليتهاي دامي در ســـكونتگاههاي ناحيه
مورد مطـالعـه ،بيش از عوامل برون زاد نظام فضـــايي
(برنامهها و ســـياســـتهاي حمايتي و هدايتي) زمينه
حضـــور مؤثر زنــان را در فعــاليــت هــاي اجتمــاعي -
اقتصــادي در ســكونتگاههاي مورد مطالعه فراهم کرده
اســـت .بنابراين در برنامهريزي توســـعه توجه به اين
مقوله به منظور ارتقاي ظرفيتمندي ،توانمندســازي و
مشارکت دادن بيش از پيش زنان در فرآيند توسعه در
نـاحيـه گيلوان و آببر بـا توجه به موقعيت عملكردي
کشاورزي و غير کشاورزي آن ضروري به نظر ميرسد.
پيشنهادا و راهكارها

با توجه به نتايج بهدست آمده از تحقيق حاضر ،به
منظور بهبود وضعيت زنان در روستاهاي ناحيه مورد
مطالعه و اثرگذاري بيش از پيش نقش آنها در توسعه
اقتصاد خانوار و کل روستا توجه به پيشنهادهاي زير
توصيه ميگردد -9 :با توجه به نتايج تحقيق حاضر ،به
منظور توانمندسازي و آگاهيبخشي زنان روستايي
پيشنهاد ميگردد آموزشهاي الزم در ارتباط با توسعه
مهارتي زنان به منظور افزايش ميزان دسترسي آنها به
منابع آب و زمين صورت پذيرد .زيرا در ناحيه مورد
مطالعه حدود  222نفر سرپرست خانوار زن نسبت به
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محصوالت توليدي کشاورزي و غيرکشاورزي در
روستاهاي مورد مطالعه -5 ،هوشمندسازي روستاها
( ICTروستايي) ،بهمنظور افزايش دسترسي روستاييان

بهويژه زنان روستايي به نهادههاي کشاورزي و همچنين
بازاريابي براي توليدات کشاورزي و غيرکشاورزي خود.
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