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دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
تاریخ دریافت6931/ 02 /3 :

تاریخ پذیرش96 6931/ 07 / 14 :

چکيده
توانمندسازي فرآيندي است که طي آن زنان روستا يي از نيازها و خواستههاي خود آگاه ميشوند و جرات دستيابي به رد ار فده    
خود تقويت ميکنند .بسياري از پژوهشگران بر اين عقيده هستند توانمندسازي زن من نا يييييتوان هب دودحم اهنت د  لماوع ا ،يداصتق       
مح يطي  ،زيربنا يي  ،فيزيکي و اطالعاتي ،آموزشي و ترويجي باشد بلکه عامل د گي ري به نام سرمايه اجتماعي هم بر اين فرآيند م ثؤ ررر
يباشد .تحقيق حا زا رض
است .هدف اين مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي زنان روستا يي شهرستان مش يگ ن شهر م 
نوع کاربردي و روش تحقيق آن ،از نوع تحقيقات تحليلي-تبييني است .که در آن با استفاده از نمونهگيري تصادفي از طريق فرم لو
شنامه .تسا 
کوکران 196 ،نفر از زنان روستا يي ساکن در مناطق روستا يي شهرستان مش يگ نشهر انتخاب شدند .اب سرپ قيقحت راز ششش ششش

  

همچنين در تحقيق حاضر جهت تع يي ن روا يي پرسشنامه ت يه ه شده ،از نظرات تني چند از کارشناسان و استاتید برنامهريزي روستا يي ،
علوم ترو جي و آم و يزرواشک شزو

خ-آلفا
 يياتسور هعسوت ا فتس اده يياياپ و .تسا هدش  ب نآ ا رهب  ههه ه هههه هههههههههههههگ ابنورک لومرف زا يري خخخ خخخ

(  )α<0/ 80ونرم افزار  SPSSمحاسبه گرديد .نتا جي عمده اين مطالعات نشان داد به جز مولفههاي تعاون اجتماعي و تضاد اجتم يعا
بين تمامي مولفههاي سرمايه اجتماعي با توانمندسازي زنان روستا يي شهرستان مش يگ ن شهر رابطه و ميقتسم 

.دراد دوجو يرادانعم     

عالوه بر اين ،نتا جي حاصل از تحليل رگرسيون چند متغيره در م انز يزاسدنمناوت درو ن لقتسم ياهريغتم هک داد ناشن يياتسور 

      

مشارکت اجتماعي ،ميزان آگاهي ،اعتماد به نهادها ،ميزان اطالعات با خارج از اجتماع ،اعتم بيرغ هب دامتعا ،يصخش نيب دا ههههه ههههههههه ،ا
روابط رسمي و ميزان تعامل با اعضاي اجتماع قادرند  0/39درصد از تغ يي رات در متغير وابسته يعن انز يزاسدنمناوت ي ن ار يياتسور 

  

تب يي ن کنند.

واژگان کلیدی :سرمايه اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،توانمندسازي زنان روستا يي  ،توسعه روستا يي  ،شهرس ات ننن

مشگين شهر.

( -1نویسنده مسئول) vheidari56@gmail.com
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مقدمه
آمارهاي موجود نشان از آن دارد که وضعيت زنان در فرآيند توسعه مساعد نبوده و به آنان به عنوان يک عامل بنيادي
توجه نشده است .هم اينک  90درصد کشورهاي جهان داراي تشکيالتي براي پيش انز يعامتجا تفر ن اب دنتسه 

   

يگنس ن رد يکدنا روضح    ،

  

وجود اين ،آنان به دليل آموزش کم ،نداشتن اعتماد به نفس مسئوليته و نوگانوگ يا

سطوح مختلف تصميمگيري دارند (عرب مازار ،سعدي ) 1383 ،توجه ب دنيارف رد يياتسور نانز هدرتسگ شقن ه       
توسعه از اهميت زيادي برخوردار ميباشد .زنان روستا يي نه تنها نيروي عمدهاي در ايجاد تحول و منبعي بالقوه براي
پيشرفت اقتصاد روستا يي و افزايش هر چه بيشتر رشد توليدات مواد غذا يي ب م رامش ه يييييييرون راد هکلب ،د ا شقن ي    
يدهد که زنان روستا يي
يباشند .شواهد موجود نشان م 
اساسي در ابعاد فرهنگي و معنوي اين تحوالت و پيشرفتها م 
ايران در طي سدههاي گذشته در عرصه فعاليت اقتص دا ييي  -اجتم تبسن هریغ و يعا    

ته يا
ب يلاعف هعماج لک ه تتتت تتتت

چشمگيري داشتهاند که از ديد روشنفکران وپژوهشگران غالبًاًا دور مانده است (روستا و همک ،نارا

.)39- 94 : 1389

طبق تحقيقات انجام شده در کشورهاي در حال توسعه ،زنان در اجتماعات روستا يي نقش حياتي ايفاء ميکنند ،آنها
  

عهدهدار انواع فعاليتهاي کشاورزي و دامداري ،کسب درآمدهاي اندک و اشتغال در مشاغل ب زيچان ياهدزمتسد ا
هستند .اما واقعيت آن است که توانا يي آنان به ميزان کمتري ارزشگذاري شده است ،و از توانا يي هاي زنان روستا يي
براي ساختن بهتر زندگي خود ،خانواده و اجتماع به درستي استفاده نشده است( .کالنتري و همک ،نارا

) 08 1 : 1389

از اين رو محققان و نظريهپردازان در زمينههاي مختلف علمي براي فهم عميقت مناوت ياهراکوزاس ر ن  يزاسد ز نان     

روستا يي  ،تحقيقات گستردهاي انجام دادهاند .به زعم آلندرف ) 2006 (1توانمندسازي مت راک يورين ليدبت اب فدار

    

جسمي به فکري ميباشد .هم چنين توانمندسازی ،تشويق افراد به مشارکت بيشتر در تصميمگيريها يي ميباشد که
تهاي آنان تأثیر گذاراست (سيد جوادين و همکاران.) 77 : 388 1،
بر فعالي 
معالوصف با مراجعه به برخي از مکاتب و نظريات جامعهشناسي ميتوان دريافت که جهت بررسي پديدهها بايد ديد
يها و ع مد
سيستمي داشت .مث ًالًال براي شناخت علل عدم فرآيند انگيزش دروني ،عدم مشارکت در تصميمگير 

دوبهب   

مهارت ،دانش ،شايستگي ،پا يي ن بودن کفايت نفس و اعتماد به نف  هریغ و يياتسور نانز س و مدع مالک کي رد 

   

توانمندسازي زنان روستا يي بايد موضوعات را فراتر از ابعاد سطحيشان مورد مطالعه قرار داد ،ب ديد هک يروط ه     
سيستمي روح غالب و اساس بررسي باشد .بر اين مبنا ،باور اوليه در اين تحقيق اين ميباشد که توانمندس ز يزا نن نننان
روستا يي نميتواند تنها محدود به عوامل اقتصادي ،مح يطي  ،زير بنا يي  ،فيزيک و يتاعالطا و ي

 يشزومآ و يجيورت      

باشد بلکه عامل ديگري به نام سرمايه اجتماعي هم بر اين فرآيند مؤثر است و از آنجا يي که اکثريت زن يياتسور نا   
در کشورهاي جهان سوم از سرمايه فيزيکي و مالي در سطح پا يي ني برخوردار هستند ،لذا در اين بين توجه به سرمايه
يتواند در راستاي ارتقای ميزان دانش ،مهارت و تغ يي ر نگرش بس رمثم راي   
اجتماعي به عنوان يک سرمايه جايگزين م 
ثمر باشد .اعتماد اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مبادله اطالعات و شبکه روابط اجتماعي مهمت نير
.Alendorf

1

نقش سرمايه اجتماعي در توانمندسازي زنان241 ...

يتوان با تغ يي ر در اين مولفهههه رما رد ا   
مولفههاي سرمايه اجتماعي در يک اجتماع ميباشند .در ميان زنان روستا يي م 
توانمندسازي زنان روستا يي و در نهايت توسعه روستا يي تأثیر گذاشت.
واکاوی اسناد و مدارک نشان میدهد از آن جایی که توانمندسازی زنان ی متجا هدیدپ ک ااا ااااعی اس دیدپ و ت هه هههه یا
اجتماعی تک علتی نیستند ،توانمندشدن زنان به عوامل درونی و بیرونی متعددی بستگی دارد؛ در ای زا ،صوصخ ن   
یک سو عوامل درونی ،ه ا و ،هداوناخ یداصتقا تیعضو و ینامسج و یناور تیعضو نوچ م زززززززز ززززززززز سو رگید ی   
ساختارهای اجتماعی میتوانند نقش تعیینکنندهای داشته باشند در ای رایسب ،نایم ن ی زا 

مشناد ن اب ناققحم و ناد       

پررنگتر کردن نقش ساختارهای اجتماعی ،تاکید ویژهای بر سرمایه اجتماعی و مولفههای آن به منزله یکی از عوامل
تاثیرگذار بر توانمندسازی گروهها و قشرهای مختلف جامعه از جمله زنان دارند .و بررسیهای محقق نش د نا ااد که
شهرستان مشگین شهر برمبنای شاخصهای مختلف انسانی به ویژه جنسیت ،بسیار متفاوت بوده و زنان در وض تیع
یبرند؛ به عنوان نمونه ،از نظر نرخ بیکاری ،میزان ای یارب صخاش ن    
به مراتب حادتری در مقایسه با مردان به سر م 
مردان  14 /5درصد و برای زنان در حدود  31درصد و یا از نظر نرخ مشارکت اقتصادی ،می یارب صخاش نیا ناز     
مردان  55 /5درصد بوده ،در حالی که برای زنان روستایی فقط  11درصد است و با توجه به وجود چنین ش و یطیار
وضعیت نامطلوب زنان روستایی در سطح شهرستان ،و با در نظر گ هعسوت دنیآرف رد اهنآ ریذپانراکنا شقن نتفر       
روستایی در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،ضروری اس هب ،دوجوم طیارش قیقد یسررب اب ت        
نش ره
زمینهسازی برای توانمندسازی و بهبود سطح توانمندسازی زنان روستایی در مناطق مختلف شهرس یگشم نات نن نن
پرداخته شود براساس مطالب اشاره شده هدف کلي پژوهش حاضر بررسي نقش سرمايه اجتماعععي در توانمندس يزا
زنان روستا يي شهرستان مشگين شهر است و اين تحقيق به دنبال آن است که اين سئوال را مو رب در ر و يس

شواک    

قرار دهد :که آيا بين سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زنان روستایی شهرستان مش يگ نننش دوجو رادانعم طابترا ره     
دارد؟ به همين خاطر ابتدا مباني نظري سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زنان روستایی مو و ثحب در

رارق يسررب     

گرفته و سپس نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی بررسي گرديده است و از آنجا يي که در س حط
استان تاکنون مطالعه خاصي در خصوص نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زنان روستایی صورت نگرفته است
به همين خاطر مقاله حاضر در راستاي بررسي اثرات سرمایه اجتم انز یزاسدنمناوت رد یعا ن قطانم رد ییاتسور       
يباشد.
روستا يي شهرستان مشگین شهر م 
مباني نظري
تاکيدات برتوانمندسازي زنان ،نه تنها به داليل انساندوستانه و عدالت جنسيتي بلک يلد هب ه ل دها  ا عسوت ف ههههه ههههههاي و
نقشي که در ارتقای بهرهوري و رشد اقتصادي جوامع دارد صورت گرفته و زنان ب دادملق هعسوت نالماع ناونع ه      
شدهاند .از اين رو ،آنان در خط مقدم مبارزه با فقر در نظر گرفته شدهاند .که به داليل گون و يخيرات نوگا

يگنهرف    

قدرت مشارکت چنداني در فرآيند تصميمگيري جامعه و خانواده پيدا نکردهاند( .شکوري وهمکاران.)3 : 1386 ،
متون توسعه نشان میدهد از زمان طرح موضوع نقش زنان در توسعه ،رهيافتهاي متفاوتي ب ياوتحم فيرعت يار    
برنامههاي آنان در مقاطع مختلف تاريخي بيان شده است که ميتوان آن را در سه نوع کلي ،نظريات رفاهي ،مساوات
و فقرزدا يي  ،نظريات کارآ يي و نظريات توانمندسازي مطرح نمود .نظريه مقبولتر امروزي توانمندسازي ميباشد .ا ني
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نظريه استقالل سياسي و اقتصادي را دو جز مهم دانسته و مش  تايح رد نانز تکرا ا م هيصوت ار يعامتج يييييييييييييکند
(شجاعي .) 1379 ،در اين ميان نظريه توانمندسازي بر مبناي تاليفات فيمينستها و ب ياهروشک براجت رب هيکت ا      
جهان سوم شکل گرفتهاند .اين نظريات خواستار قدرت دادن به زنان ،نه به معناي برتري يک فرد بر فرد ديگر ،بلکه
به معناي افزايش توان آنها براي اتکای به خود و گسترش حق انتخاب در زندگي هستند .نظريههاي ياد شده خواهان
رفع نابرابري در جامعه ،تأمین همه احتياجات اوليه زنان ،تقسيم کار در خانواده ميان زن و مرد ،امکان بهرهبرداري هر
فرد از توانا يي هاي خود و رفع تبعيضهاي قانوني بين زن و مرد هستند .ساراالنگه ،يکي از نظريه پردازان اين گ ،هور
معتقد است که براي توانمندسازي زنان بايد پنج مرحله؛ رفاه ،دسترسي ،آگاهي ،مشارکت و کنت  .درک يط ار لر در   
يشود .در اين مرحله از توانمندسازي ،رفع تبعيض بين زنان و
مرحله رفاه مادي زنان (مانند تغذيه و درآمد) بررسي م 
مردان مدنظر قرار ميگيرد .در مرحله دسترسي ،زنان بايد به عوامل توليد (زمين ،کار و سرمايه) ،کارهاي مولد درآمد،
خدمات ،آموزشهاي مهارتزا (که استخدام و توليد را ممکن ميسازد) و حتي محصول و دس  دوخ جنرت د يسرتس    
داشته باشند .در مرحله آگاهي ،زنان بايد تشخيص دهند که مشکالت آنها ناشي از کمبوده صخش يا

يييييش تسين نا   
    

شهاي جنسيتي مربوط به فرهنگ است و به همين دل نيا رد يهاگآ .تسا رييغت لباق لي
بلکه نشات گرفته از نق 

مفهوم به معني باور داشتن برابري است .در مرحله مشارکت ،زنان در تمام برنامهههه تکراشم دوخ هب طوبرم يا      
ميکنند .مشارکت آنان بايد با شمار آنان در جامعه متناسب باشد .برابري در کنترل به معني توازن قدرت بين زن و نا
   

مردان است (کتابي و همکاران .) 11 : 1382 ،در کل ،نظريه توانمندسازي ب قح شيازفا ،تردق شيازفا تيمها ه   

انتخاب در زندگي و تاثيرگذاري بر اجتماع از طريق بدست گرفتن کنترل منابع مادي و غير مادي تاکيد اساس .دراد ي
اگبومه از جمله طرفداران دستيابي بيشتر زنان به منابع و کنترل بر زندگي خود ميباشد .وي معتق رما نيا تسا د     
موجب احساس استقالل و اعتماد به نفس بيشتر زنان و افزايش عزت نفس آنها ميگ در د دوبهب يانعم هب نيا و       
تصويري است که زنان از خود ميبينند (خاني ،مرداني .) 82 : 387 1 ،و توانمندسازی به معنی افزایش ظرفیت اف و دار
یهایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است یعنی این که فضایی برای افراد
گروهها برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیر 
فراهم شود تا بتوانند ایدههای خوبی بیافرینند و آنها را به عمل تبدیل کنند .توانمندس رد یتایح رصنع یزا د یاین     
نوین است (حیدری ساربان ) 156 :2931 ،و توانمندسازي زنان به معناي کسب قدرت تفکر و اقدام آزادان هعسوت ،ه   
له يا
خودارزشمندي ،اعتقاد به توانا يي ايجاد تغ يي رات مطلوب در خود ،قدرت چانهزني ،بالفعل نمودن همه پتانسيل ل
زنان و برابري در جامعه است .به طور کلي توانمندسازي زنان کنت و تيلاعف ره رد ناشدوخ يگدنز رب اهنآ لر      
بنظ ،نار
فرآيندي اس وپ يلق( ت ررر رررر و همک ،نارا  .) 119 : 387 1ع انب ،نيا رب هوال ب ص و ناققحم تاعلاطم ر اح ببببببب ببببببب

توانمندسازي مفهومي چندبعدي است که شامل پنج بعد شناختي :احساس خود اثربخشي ،1خودمخت را ييي  ،2احس سا

تاثيرگذاري ،3احساس معنيدار بودن 4و احساس اعتماد 5ميگردد و جمعًاًا منعکس کننده جهتگيري شخصي نس تب

به شغل و نقش فرد در فضاي کسب و کار م يييباش و يهللادبع( دن

،يرديح      .)5-6 : 388 1ب اب ه و سرپ ر ر و

سن
1

.Self-effectiveness
.Self-Determination
3
.Impact
4
.Meaning
5
.Trust In others
2

نقش سرمايه اجتماعي در توانمندسازي زنان3 24 ...

(  ،) 2008توانمندسازي زنان روستا يي اساسيترين راهبرد در راستاي به وجود آوردن حداقل شرايط ممکن در نيل به
برابري جنسيتي در مناطق روستا يي ميباشد که از پا يي ن به باال و به صورت دلبخو نانز ينورد تساوخ اب و يها      
  

روستا يي صورت ميگيرد نه به صورت کليشهاي و از باال به پ دب و نييا و  تساوخ ن و رد و .يياتسور نانز هدارا 

نهايت هدف غا يي آن رساندن زنان به جايگاه واقعي خودشان و در نهايت کنار گذاشتن زنجيرهاي اسارت و تبعيض

است .به باور ک با ررر ،) 2001 ( 1نت مناوت زا لصاح جيا ن  يزاسد ز شم فدارتم ،يياتسور نان ا نآ تکر ا مت رد ن ا يم          

فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي و فرهنگي ،تحقق برابري جنسيتي و کاهش فقر ميباشد .به زعم کوئینگ و
همکاران (  ،) 2003توانمندسازي زنان در مناطق روستا يي به نوعي حمايت از زنان جهت باال بردن کيفيت ،ک و ييارا

به کارگيري ابتکارات شخصي ،پرورش عاطفي ،رشد خود ،2افزايش بهرهوري ،فرصت جهت ش ادعتسا ييافوک د ،اه   
خالقيت ،انعطافپذيري ،بهبود عملکرد ،تقويت اعتماد به نفس ،استتقالل در تص يم مممگ ،سفن تيافک تيوقت ،يري     
ارتقای سالمت و بهداشت رواني و تصميمات اثربخش میباشد ،که به بهبود مداوم کيفيت زندگي و ارتقاي رض تيا

آنان منجر ميشود .النگوه ) 997 1( 3در يافتههاي ميداني خود دريافت بين توانمندسازي زنان با بهبود مهارت ،دان ،ش
شايستگي ،عملکرد ،حل مشکالت ،افزايش عملکرد ،بهرهوري شغلي ،يادگيري توانا يي هاي جد دي

راب دانعم هط ا ير   

تآميز،
وجود دارد .راکاش  )0102(4بر اين باور است که خودکارآمدي ،کارآفريني ،انجام کار و فعاليت به طور موفقي 
ريسکپذيري ،خودتصميمگيري ،آزادي عمل و تحت کنترل در آوردن موانع و محدوديتها از اث يزاسدنمناوت تار   
زنان روستا يي ميباشد .بانک جهاني در مطالعات خود ( ،)5 00 2به ارتباط معنادار بين توانمندسازي و رضايت ش يلغ

دست يافته است .هم چنين وندي 5بر اين باور است با توانمندسازي زنان در مناطق روس ،يتسيز هافر حطس ييات     

سالمتي و تندرستي زنان روستا يي افزايش مييابد هم چنين توانمندسازي با پ  و يگتسياش ساسحا شرور ببب ببببوجود
آوردن آزادي عمل براي زنان روستا يي اين فرصت را بوجود خواهد آورد تا توانا يي ها و مهارتهاي خو دوبهب ار د   

بخشيده و موجبات اثر بخشي خود را فراهم سازند .آراستي ) 2007 (6بر اين اعتق  تسا دا ت مناو ن اب فدارتم يزاسد

   

خلق شرا يطي براي زنان روستا يي ميباشد که اين احساس در وجود آنها پديدار شود که توانا يي کنترل بر سرنوشت
خود را داشته باشند و ميتوانند درتوسعه روستا نقش داشته باشند .همچنين مطالعات رام (  ،) 2009حاکی از آن است
که توانمندسازي زنان روستا يي موجبات تعهد کاري را در وجود آنان سبب میشود به این دلیل ک آرف زا دعب ،ه ييييي ند
توانمندسازي خودانديشي زنان باال ميرود و متعاقب آن زنان با انگيزه مضاعف در راستاي پيدا کردن راه حل جهت
رفع مشکالت فراروي خود بر ميآيند .نتايج يافتههاي پژوهشهاي امين و همکاران ،) 2003 (7ح ک تسا نآ زا يکا

بين تقویت سرمايه اجتماعي و افزایش میزان خودتعیینی ،شایستگی و اعتماد رابطه معنيداري وجود دارد .ذک نیا ر   
1
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نکته الزم است امروزه استفاده از توانایی و استعداد درونی زنان روستایی ،یکی شیوههای مناسب رس  هب ندی ه فد    
است که میتواند در قالب رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی بروز کند.
شايان ذکر است مطالعات سرمايه اجتماعي در علوم اجتماعي به سرعت رشد کرده و کام ًالًال ش  ،تسا هدش هتخان تا    
جا يي که به عنوان عنصر مشهود در دامنه وسيعي از خطومشي اجتماعي از جمله توسعه اقتصادي ،بهداشت ،توس هع
اجتماعي ،محروميت اجتماعي و مبارزه با فقر تبديل شده است ( .)Falk,Kilpatrick,2007: 12سرمايه اجتماعي هم
چون مفاهيم سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني (يعني ابزار و آموزشها يي که بهرهوري فرد را اف م شياز يييييده هب )،د   
و ژي گيهاي سازمان اجتماعي از قبيل شبکه ،هنجارها و اعتماد اشاره دارند ،که هماهنگي و همکاري براي کسب سود
متقابل را تسهيل ميکنند ،سرمايه اجتماعي سود سرمايه گذاري در زمينه سرمايه فيزيکي و سرمايه انساني را اف شياز
يدهد .در جامعهاي که از نعمت سرمايه اجتماعي چشمگ اسآ يراکمه ،تسا رادوخرب يري ننننن ننننننت ،ايکزا( تسا ر    
م
فيروزآبادي .) 1387:81 ،مطالعات متعددی پیرامون مزایای سرمایه اجتماعی صورت گرفته اس تسار نیا رد هک ت ا     ،
بورديو معتقد به توانا يي سرمايه اجتماعي در ايجاد منابع اقتصادي میباشد ( .)Flora,2001:482-48به ب روا

پانت وجا

(  ،) 2009سرمايه اجتماعي شي واحدي نيست بلکه انواع يچ زهاي گوناگوني است که دو و ژي گي مشترک دارند :همه
آنها جنبهاي از ساخت اجتماعي هستند و کنشهاي معين افراد را در درون ساختار تسهيل ميکنند .سرمايه اجتماعي،
مانند شکلهاي ديگر سرمايه مولد است و دست يابي به هدفهاي معين را که در نبود آن دست نيافتني نخواهد بود
امکان پذير ميسازد .به اعتقاد پير بورديو سرمايه اجتماعي مجموعه منابع بالقوه و واقعي است که حاصل شبکهه ههاي
با دوام از روابط کما بيش آشنا يي  ،ش و لباقتم تخان

رد تيوضع

گر هو      اس  ت ( (س ،اينرادر  .) 134 : 387 1ب اب ه ور   

یداری و
ببگینتون و پراالت (  ،) 2000بين تقوی ت و يعامتجا هيامرس ت و ر نانز يزاسدنمنا و عم رظنم زا ییاتس ن یییییییی یییییییی
اثرگذاری در نيل به توسعه روستا يي رابطه معنيداري وجود دارد .به زعم مايوکس ) 2008 (1بين س و يعامتجا هيامر

ارتقای ابتکارات شخصي ،احساس توانا يي کنترل ب  هب داقتعا و يدنمشزرادوخ هعسوت ،دوخ تشونرس ر ا داجي

      

تغ يي رات مطلوب در خود رابطه معناداري وجود دارد .فرانسيس (  ،) 2009نيز معتق  هيامرس هک تسا د ا متج ا ر يع ا   

  

ميتوان حاصل پدیدههای اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعي متقابل ،گ ور ههه اسحا ،يعامتجا يا س و يعمج تيوه     
گروهي ،احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي در ديد زا .تسناد يعامتجا متسيس کي گناب      
جهاني سرمايه اجتماعي چسبي است که پيوند بخشهاي جامعه را نگه ميدارد .سرمايه اجتماعي منابعي است که از،
يا در درون شبکههای کسب و کار يا فردي در دسترس است .اين منابع هم شيدنا ،تاعالطا ه ههه ههههه يامنهار ،ا يييييه ،ا
فرصتهاي کسب و کار ،سرمايه ملي ،توان نفوذ ،پش متعا ،يهاوخ ريخ ،يساسحا ينابيت ا رد ار يراکمه و د

رب       

ميگيرد( .سيروس کرراهي .) 230 : 387 1،عالوه بر اين اوبرین (  ،) 2000در سال  998 1با پيروي از تقسيم بندي پاتنام
دو مفهوم روابط اجتماعي دروني و بيروني را براي بيان روابط اجتماعي موجود در جامعه روستا يي م حرط

م ممیکن .د

روابط اجتماعي دروني به سرمايه اجتماعي درونگروهي و روابط اجتماعي بيروني به سرمايه اجتماعي ب ورگ ني هه هههي
اشاره ميکند .سرمايه اجتماعي درون گروهي ،پيوندهاي دروني اجتماع است که افراد فقير به و ژي ه زنان روس ار ييات
در جامعه روستا يي قادر ميسازد تا بتوانند از منابع ،امکانات و مساعدتهاي اجتماع خود ب نکمم لکش نيرتهب ه     
.Mayoux

1

نقش سرمايه اجتماعي در توانمندسازي زنان245 ...

بهرهمند شوند .اين شکل از سرمايه به صورت پيوندهاي بسيار قوي ميان اعضاي اجتماع نمايان ميشو تياهن رد .د   
همانطوري که گفته شد با توجه به اينکه زنان درصد قابل توجهي از جمعيت روستا يي ان را در ايران تشکيل ميدهد
و در اين ارتباط يکي از ابعاد مهم توجه به زنان روستا يي در راستاي توسعه روستا يي توجه به روابط آنها با يک رگيد
در اين مسير است .سطح روابط اين زنان از روابط ساده در روستاها تا رواب ي نامزاس لکش هب ط ا رد و هتف

بلاق      

انجمنها و نهادها متغير است .هم چنين فرض بر اين است که يک رابطهاي مستقيم و علت و معلو تيوقت نيب يل    
سرمايه اجتماعي و توانمندسازي زنان روستا يي وجود دارد .و اثرات توانمندسازي زن رد هک يياتسور نا بر يگ ر هدن     
کاهش آسيبپذيري زنان روستا يي از جنبههاي مختلف ،ارتقای اطالعات اقتصادي ،اشتغالزا يي  ،کاهش مرگوم و ري
يباش عا تيوقت هياس رد زج د تما ،يصخش نيب د
ارتقای ظرفيتهاي شناختي (آگاهي و دانش) و غیره م 

اعت ون       

اجتماعي ،تعامل اجتماعي ،تحقق کار تيمي ،کاهش تعارضات ،ايجاد نيروي عظيم همافزا يي  ،تقويت روابط مبتن رب ي   
صداقت و اعتماد متقابل ،نهادينه شدن ارزشها و اهداف مشترک ،همکاري به عنوان يک ضرورت ،مش ،لاعف تکرا   
تبادل اجتماعي باال ،اشتراک اطالعات و دانش ،عضو يک خانواده مشترک بو  کي رد و ند ک  هيامرس مال ا متج ا يع      
ممکن نيست.

به باور کلمن ،) 2000 ( 1وجود مولفههاي مختلف سرمايه اجتماعي در ميان زنان روستا يي  ،باعث افزايش مهارته يا
ارتباطي ،تقويت روحيه تعاون و همياري در در بين زنان روس ب سامت نازيم شيازفا ،ات ا نيجورم و ناسانشراک         
  

کشاورزي ميشود و موجب ميشود به کار ديدگاه مثبت پبدا کنن ار نارگيد قوقح د ر نآ بقاعتم و دننک تياع    
مسئوليتپذيري و همبستگي با ساير روستا يي ان در تمام ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و زيست مح يلد هب يطي ل نتشاد      
مهارت و قدرت استفاده از مهارت فني ارتقای پیدا کند و در نها هب رجنم تي     اق ماد و يعمج

مناوت ن نانآ يزاسد     

میگردد .ليپي ) 2009 ( 2بر اين باور است در جا يي که سرمايه اجتماعي قو انز تسا ي ن  يياتسور  ا خ ساسح ود

    

ن) 2007 (3
اثربخشي ،خودمختاري ،تاثيرگذاري و معنيداري باال يي را در مناطق روستا يي تجربه ميکنند .به زعم ب قني ن ن
بين سرمايه اجتماعي در مناطق روستا يي با ابعاد خود تع يي ني ،شايستگي ،مداخلههاي مالي ،مداخلهههه و يبايرازاب يا

اعتماد رابطه معناداري وجود دارد .جاک ،)5 00 2(4در يافتههاي خود به اين نتيجه رسيد که بين اعتماد زنان به نهادها

و مشارکت اجتماعي آنان با توسعه دانش ،نگرش و مه يقتسم هطبار نانآ ترا مممم ممممم وجو لبوس .دراد د زز ززز 5و همک نارا

شتر باشد
(  ،) 2007در يافتههاي ميداني خود دريافتند که هرچه قدر تعامل و تعاون اجتماعي در بين زنان روستا يي بي 
به همان ميزان دانش ،توان مديريت ،مشارکت با ديگر فعاالن و کار گروه انز يدرف و ي ن الاب يياتسور  م يييييييييييييرود.

دونالد 6و همکاران (  ،)2 007بيان کردند بين مبادله اطالعات با اعضاي نظام اجتماعي ،اعتماد ب و يصخش ني

هکبش    

روابط غير رسمي با خودباوري ،پذيرش اجتماعي ،تمايل به ايجاد تنوع و داشتن قابليت انعطاف و انطباق ب طيارش ا   
1
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متغير مح يطي زنان روستا يي رابطه معناداري وجود دارد .مطالعه جالبرت ،)0102(1مويد اين واقع نيب هک تسا تي     
ارتقای شاخصهاي سرمايه اجتماعي با ارتقای مولفههاي خودتع ييي  ،شايس ،يگت

تأثثیر ،معن يييداري و اعتم هطبار دا   

مسقيم و معناداري وجود دارد .ويليامز ) 2007 ( 2در يافتههاي ميداني خود به اين نتيجه رسيد ه س ردق هچ ر ر هيام     
اجتماعي در مناطق روستا يي بيشتر باشد به همان ميزان استعدادها ،شايستگيها و توانا يي هاي زنان روس کش ييات و اف   
يشود.
م
در نهايت بين ارتقای مولفههاي سرمايه اجتماعي (مانند اعتماد اجتماعي ،مبادله اجتم هکبش ،تاعالطا هلدابم ،يعا     
روابط اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و ميزان آگاهي) با ريسکپذيري ،ابتکار و خالقيت ،کارآفريني ،فقرزدا يي  ،ارتق ءا
شاخصهاي رفاه ،مداخلههاي مالي ،مداخلههای بازاريابي ،مداخلههاي اجتماعي ،داشتن ديدگاه مثبت به کار ،رعايت
حقوق ديگران ،داشتن تعهد ،مسئوليتپذيري ،همبستگي با ساير روستا يي ان در تمام ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،زيست
مح يطي  ،اعتماد به نفس ،پيشقدمي در کارهاي گروهي ،سعي در تبديل تهديدات به فرصت ،اعتقاد به وجود نداش نت
تها و توانمند يييه يا
کار غير ممکن ،احساس پيشرفت در قبال نتايج خود کنترل ،قادر بودن به استفاده از تمام مهار 
خود و در نهايت تعهد در قبال پايداري محيط روستا يي و توانمندسازي زنان روس يرادانعم و ميقتسم هطبار ييات     
وجود دارد.
تحقيق حاضر از نوع کاربردي و به روش تحليلي-تب يي ني بوده و روش جمعآوري اطالعات بر اساس مطالعه اسنادي،
کتابخانهاي و مطالعه ميداني انجام شده است .ابزار اندازهگيري پرسشنامه محقق ساخته ميباشد .جامعه آماري مو در
بررسي در اين تحقيق شامل زنان روستا يي بخش مرکزي شهرستان مشگينشهر م يييباش ادعت هک د ددددددد  56308نف ار ر
نش قيرط زا ره   
شامل ميشود .در اين تحقيق تعداد  196نف يگشم ناتسرهش يزکرم شخب يياتسور نانز زا ر ن نننننن ننننننن
نمونهگيري تصادفي و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند .برای باال بردن میزان دقت و اعتبار یافتهه مجح ،ا   

اعضا به  200نفر افزایش یافت .روا يي صوري 3پرسش نامه توسط پانل متخصصان 4مورد تأیید قرار گرف هعلاطم .ت   

راهنما 5در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد  30پرسش نامه صورت گرفت و با دادههای کسب ش زا هدافتسا و هد   

شنامه تحق قي
فرمول و ژي ه کرونباخ آلفا در نرم افزار  ،SPSSپايا يي  6بخشهای مختلف پرس 

 0/ 75الی

 0/ 87بدست

آمد .متغیرهای مستقل این تحقیق شامل مولفههای سرمایه اجتماعی (شامل :مشارکت اجتماعی ،میزان آگاهی ،اعتم دا
به نهادها ،اطالعات با خارج از اجتماع ،اعتماد بین شخصی ،اعتماد به غریبهههه اب لماعت نازیم و یمسر طباور ،ا       
صهای توانمندس فت نازیم ،تبثم شرگن ،تقادص( یزا ا ،یعمج مه
اعضای اجتماع) و متغیر وابسته شامل شاخ 

      
  

پذیرش اجتماعی ،اثربخشی ،انگیزش درونی ،تمرکز بر نتایج ،ابتکار عمل ،پذیرش رهبری ،مهم بون ک ،تیلاعف و را

مسئولیتپذیری ،میزان قاطعیت در کار و فعالیت ،خالقیت ،خود اتکایی ،ریسکپذیری ،مسالهی ،یراتخم دوخ ،یبا    
خود آغازگری و داوطلبانه و غیره) مناطق روستایی میباشد .متغير وابسته نوشتار حاضر شاخصه یزاسدنمناوت یا   
1

.Jalbert

2

.Williams
.Face Validity
4
.Panel of Expert
5
Pilot study
6
.Reliability
3
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در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر ميباشد .در این نوشتار ،متغیر وابسته در  34گویه به شیوه خودس اب یجن   
طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلی کم= ،0کم= ،1متوسط= ،2زیاد= ،3و خیلی زیاد= )4اندازهگیری شد .براي تجزيه و
تحليل از آمار توصيفي (فراواني ،درصد) و آمار استنباطي شامل ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و
تحلیل مسیر استفاده شده است و کليه محاسبات آماري اين اين پژوهش بوسيله نرم افزار  ،SPSSانجام گرفته است.
یافتهها
با توجه به جدول  ،1بين متغيرهاي روابط رسمي ( )r= -0/ 97 1و تعام  يعامتجا ل (( (((  ،)r= -0/ 216ب يزاسدنمناوت ا   
زنان روستا يي رابطه منفي و معنيدار به ترتيب در س حط

 0/ 018و  0/ 009وجو  د ددارد و ب هب دامتعا ياهريغتم ني    

نهادها (  ،)r= 0/ 204مشارکت اجتماعي (  ،)r= -0/ 208روابط غير رسمي (  ،)r= 0/ 217اعتماد ب ني

شخص  ي ( ( 0/ 775

= ،)rمبادله اطالعات با خارج از اجتماع (  ،)r= 0/ 682اعتماد به غريبهه  ا ( (  ،)r= 0/ 400مبادل ضعا اب تاعالطا ه اي     
اجتماع ( ،)r= 0/243و ميزان آگاهي (  ،)r= 0/ 397با توانمندسازي زنان روستا يي رابطه مثبت و معنيداري به ترت بي
در سطح  0/ 009 ،0/ 012 ،0/ 014و  0/ 000وجود دارد .ولي ب نواعت ياهريغتم ني     اجتم  يعا ( (  ،)r= 0/ 023و تض دا
اجتماعي ( )r= 0/ 840با توانمندسازي زنان روستا يي هيچ رابطه معني داري وجود ندارد.
جدول ( :)1همبستگي مؤلفههای سرمايه اجتماعي با توانمندسازي
رديف

م تغ يره ا

1

تعاون اجتماعي

2

تضاد اجتماعي

3

اعتماد به غريبهها

ضريب همبستگي ()r

سطح معني داري ()p

0/ 023

0/ 785

0/840

0/ 564

0/ 400

0/ 000

4

مشارکت اجتماعي

0/ 208

0/ 012

5

روابط غير رسمي

0/ 217

0/ 009

6

اعتماد بين شخصي

0/ 775

0/ 000

7

اعتماد به نهادها

0/ 204

0/ 014

8

مبادله اطالعات با خارج از اجتماع

0/ 682

0/ 000

9

مبادله اطالعات با اعضاي اجتماع

0/243

0/ 000

01

روابط رسمي

-0/ 97 1

0/ 018

11

تعامل اجتماعي

-0/ 216

0/ 009

12

ميزان آگاهي

0/ 397

0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش.

مطابق جدول ( ،)2به منظور تع يي ن اثرات سرمايه اجتماعي در توانمندسازي زنان روستا يي از رگرسيون چندگانههه به
روش گام به گام استفاده شد .هشت متغير مستقل با متغير وابسته (توانمندسازي زنان روستا يي ) داراي رابطه معنيدار
شبيني متغير وابسته مورد استفاده واقع شدند .هم چنين در اول ني
در سطح  p= 0/ 05بودهاند .لذا هشت متغير براي پي 
گام مشارکت اجتماعي وارد معادله گرديد .مقدار ضريب همبستگي چندگانه ( )Rبرابر  0/ 77و ض ربارب نييعت بير    
 0/ 60بدست آمد ،به عبارتي ديگر  0/ 60درصد تغ يي رات متغير وابسته يعني توانمندسازي زنان روس نيا طسوت ييات    
متغير تب يي ن ميگردد .در گام دوم متغير ميزان آگاهي وارد معادله گرديد .اين متغير ضريب همبس هب ار هناگدنچ يگت    
 0/ 88و مقدار ضريب تع يي ن را نيز تا حد  0/ 77باال برد .در گام سوم ض ارب هناگدنچ يگتسبمه بير بر با      0/ 91و
ضريب تع يي ن برابر با  0/ 83بدست آمد ،و سهم خالص اين متغير  6درصد ميباشد .همچنين ،در مدل چه مرا يتقو   
ميزان اطالعات با خارج از اجتماع وارد معادله ميشود مق راد  R،،به  0/39و مق اد ررر  ، R 2به

 0/ 88درص شيازفا د   
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يشود
يباشد .در مدل پنجم ،وقتي متغير اعتماد بين شخصي وارد معادله م 
مييابد و سهم خالص اين متغير  5درصد م 
ييابد و سهم خالص اين متغير  1درصد م يييباش لدم رد .د   
مقدار R،به  0/ 94و مقدار  ، R 2به  0/ 89درصد افزايش م 
ششم ،وقتي متغير اعتماد به غريبهها وارد معادله ميشود مقدار R،به

 0/ 95و مق اد ررر  ، R 2به

 0/ 91درص شيازفا د   

مييابد و سهم خالص اين متغير  2درصد ميباشد .در مدل ،هفتم ،وقتي متغير رواب م هلداعم دراو يمسر ط يييييييييشود
يباشد .در نها تي
مقدار R،به  0/ 96و مقدار  ، R 2به  0/ 92درصد افزايش مييابد و سهم خالص اين متغير  1درصد م 
در مدل هشتم وقتي ميزان تعامل با اعضاي اجتماع وارد معادله م يييشو رادقم د  R،،، ،،به

 0/ 96و مق اد ررر  ، R 2به 0/39

درصد افزايش مييابد يعني اين  8متغير  0/39درصد از واريانس مربوط ب انز يزاسدنمناوت ه ن نييبت ار يياتسور       
ميکنند .و سهم خالص متغير ميزان تعامل با اعضاي اجتماع  1درصد ميباش ينعي د     1درص طوبرم تارييغت زا د    
يشود.
توانمندسازي زنان روستا يي توسط اين متغير تب يي ن م 
جدول ( :)2نتايج حاصل از رگرسيون چند گانه با ورود متغيرهاي مولفههاي سرمايه اجتماعي به معادله
R

م دل

R2

2

 Rتعديل شده

مقدار F

س حط          

Beta

مقدار p

مقدار t

يداري F
مع ن 

متغیرهای مستقل

مشارکت اجتماعي

0/ 776

0/ 602

0/ 599

512/ 95

0/ 000

0/ 783

34 / 67

0/ 000

ميزان آگاهي

0/ 883

0/ 779

0/ 776

250 / 38

0/ 000

0/404

71/ 55

0/ 000

اعتماد به نهادها

0/ 914

0/ 835

0/1 83

237 / 51

0/ 000

0/ 228

01/ 14

0/ 000

اطالعات با خارج از اجتماع

0/ 939

0/ 882

0/ 878

261 / 22

0/ 000

0/ 183

7/ 67

0/ 000

اعتماد بين شخصي

0/849

0/ 899

0/ 896

842/93

0/ 000

0/ 136

6/ 06

0/ 000

اعتماد به غريبهها

0/ 956

0/319

0/ 909

142/ 60

0/ 000

0/ 135

5/ 91

0/ 000

روابط رسمي

0/ 964

0/ 929

0/ 925

256 / 13

0/ 000

0/ 132

5/ 80

0/ 000

ميزان تعامل با اعضاي اجتماع

0/ 965

0/ 932

0/ 928

232 / 72

0/ 000

0/ 056

2/ 41

0/ 017

منبع :یافتههای پژوهش.

هم چنين ضريب همبستگي دو شکل س تخاس( يعامتجا هيامر ا  هارمه هب )يتخانش و ير م ريغت هتسباو

قيقحت          

(توانمندسازي زنان روستا يي ) که از نوع دادههاي فاصلهاي بودند و بوسيله آزمون همبستگي پيرسون مو شجنس در   
قرار گرفتند .و همانطوري که جدول شماره ( )3نشان ميدهد هر دو شکل از سرمايه اجتم ،يعا

س  يراتخا ( ( 0/ 266

= )rو شناختي (  )r= 0/1 81داراي رابطه مثبت و معنيدار در سطح  99درصد با متغير توانمندس يياتسور نانز يزا    
هستند.
جدول ( :)3ميزان همبستگي مولفههاي سرمايه اجتماعي ساختاري و شناختي با توانمندسازي
رديف

توانمندسازي زنان روستا يي
ميزان همبستگي ()r

م تغ يره ا
1

سرمايه اجتماعي ساختاري

0/ 266

2

سرمايه اجتماعي شناختي

0/1 81

سطح معني داري ()p
0/100
0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش

عالوه بر اين ،ضريب همبستگي دو شکل سرمايه اجتماعي (درون گروهي و برون گروهي) به هم هتسباو ريغتم هار    
تحقيق (توانمندسازي زنان روستا يي ) که از نوع دادههاي فاصلهاي بودند و بوسيله آزمون همبس دروم نوسريپ يگت    
سنجش قرار گرفتند و همانطوري که در جدول شماره ( )4نشان داده شده است هر دو شکل از س ،يعامتجا هيامر   
درون گروهي (  )r= 0/ 206و برون گروهي (  )r= 0/ 294داراي رابطه مثبت و معني دار در سطح  99درصد ب ريغتم ا   
توانمندسازي زنان روستا يي هستند.
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جدول ( :)4ميزان همبستگي سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي با توانمندسازي
رديف

توانمندسازي زنان روستا يي
ميزان همبستگي ()r

م تغ يره ا
1

سرمايه اجتماعي درون گروهي

0/ 206

2

سرمايه اجتماعي برون گروهي

0/ 294

سطح معني داري ()p
0/ 013
0/ 000

منبع :یافتههای پژوهش.

شايان ذکر است در اين مرحله به صورت يکجا به تحليل مسير مولفهههه لصا يا ييييي تاثيرگ رب يعامتجا هيامرس راذ

   

توانمندسازي زنان روستا يي مبادرت شده است بر اساس نتايج حاصل از تحليل مسير ،مولفههاي اعتم ،اهداهن هب دا    
مشارکت اجتماعي و ميزان آگاهي بر متغير وابسته تأثیر مستقيم داشتهاند .و متغيرهاي ش هلدابم ،يمسر طباور هکب     
اطالعات با خارج از اجتماع ،اعتماد به غريبه عالوه بر اثرات مس زفا رب هك يميقت ا يم شي

ززززز ززززززان توانمندس نانز يزا   

روستا يي در روستاهاي نمونه داشته با تاثيرگذاري بر سه مؤلفه ديگر ،اثرات غير مستقيمي ن هتشاد هنيمز نيا رد زي     
است كه نبايد مورد بي توجهي قرار گيرد .درنهايت ضرايب بدست آمده براي کليه مسيرها در نمودار ( )1آمده است.

نمودار ( :)1نمودار نها يي تحليل مسير همراه با ضرايب بتا

همانطوري که در جدول ( )5مشاهده میشود نتايج محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم هر متغير مستقل و مجموع
اين اثرات حاکي از آن است که مؤلفههای ميزان آگاهي (ضريب بتا=  ،)0/ 614مشارکت اجتماعي (ضريب بتا= )045و
اعتماد به نهادها (ض تب بير اا ااا= ،)0/842در ب ني

مؤلفههههاای س م بيترت هب يعامتجا هيامر و فلوم نيرترث هههههه هههههههه رد ا

يباشد.
توانمندسازي زنان روستا يي م 
جدول ( :)5مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم مولفههاي سرمايه اجتماعي بر توانمندسازي زنان روستا يي
متغيرهاي مستقل
ميزان آگاهي
مبادله اطالعات با خارج از اجتماع
اعتماد به نهادها
مشارکت اجتماعي

اثرات مستقيم
0/ 472

اثرات غير مستقيم
0/241

0/ 614

0/ 221

0/ 221

0/ 37 1

0/842

0/ 111
0/045

مجموع اثرات

-

0/045

روابط رسمي

-

0/ 230

0/ 230

اعتماد به غریبهها

-

0/ 77 1

0/ 77 1

منبع :یافتههای پژوهش
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بحث و نتيجه گيري
توانمندسازي زنان و مشارکت آنان در فرآيند مختلف زندگي در عين حال خود به عنوان يکي از نشانننگره مهم يا   
موفقيت برنامه مبارزه با فقر تلقي شده است .همچنين با عنايت به اثرات اقتص  يگنهرف ،يعامتجا ،يدا و ،يطيحم      
توانمندسازي ابزاري جهت مشارکت زنان روستا يي در تصميم گيريها ،احساس توانا يي کنترل ب ،دوخ تشونرس ر    
پيدا کردن ديدگاه مثبت به کار و فعاليت ،توسعه خود ارزشمندي ،اعتقاد به ايجاد تغ طم تاريي ل ،بو

ندومن لعفلاب     

همه پتانسيلهاي زنان ،تقليل فقر ،آگاهي از نيازها و خواستههاي خود ،تقويت کارآفريني ،فقرزدا يي  ،نيل ب يربارب ه   
جنسيتي ،رفع تبعيض ،به کارگيري ابتکارات شخصي ،پرورش عاطفي ،تقويت رشد خود ،تقويت کفايت نفس ،ب زور
خالقيت ،تقويت اعتماد به نفس ،ارتقای سالمت و بهداشت رواني ،ارتق رهب یا هه هههوري ش يشيدنادوخ یاقترا ،يلغ    
زنان ،حل مسائل و مشکالت فرارو ،بهبود عملکرد و مهارت ،ريسکپذيري ،تقويت کارآفريني ،تقويت مداخلهههه يا
مالي ،بازاريابي ،تعهد در قبال پايداري محيط روستا يي و غیره محسوب م يييشو  اب و د ا هب دانتس يبدا ا يرظن ت

و     

يافتههاي ميداني تحقيق ميتوان ادعا نمود که تحقق توانمندسازي به ميزان درخور توجهي تابعي از تقو هيامرس تي   
يباشد.
اجتماعي در مناطق روستا يي م 
نشهررر
همانطور که بحث شد اين مقاله نقش سرمايه اجتماعي را در توانمندسازي زنان روس يگشم ناتسرهش ييات ننن ننن
مورد بحث و بررسي قرار داده است .عالوه بر اين ،همانطوريکه نتايج استنباطي تحقيق نشان داد به جز مولفهههه يا
تعاون اجتماعي و تضاد اجتماعي بين تمامي مولفههاي سرمايه اجتماعي (اعتماد به غریبهههه ،يعامتجا تکراشم ،ا    
روابط غير رسمي ،اعتماد شخصي ،اعتماد به نهادها ،مبادله اطالعات با خارج از اجتماع ،مبادله اطالعات ب ياضعا ا   
نش ششهر راب هط
اجتماع ،روابط رسمي ،تعامل اجتماعي و ميزان آگاهي) با توانمندسازي زنان روستا يي شهرستان مش يگ ن ن
مستقيم و معناداري وجود دارد .اين يافته با مطالعات (مانسو ،ن  ،5 00 2ویتل ،ی

 2009و ج ،یبوجا

 ) 2004مطابقت

دارد .هم چنين نتايج حاصل از آزمون فرضيه تحقيق بوسيله رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام نشان داد که 8
مؤلفه مشارکت اجتماعي ،ميزان آگاهي ،اعتماد به نهادها ،ميزان اطالعات با خارج از اجتم ،يصخش نيب دامتعا ،عا

    

اعتماد به غریبهها ،روابط رسمي و ميزان تعامل با اعضاي اجتماع بر اساس ميزان بتاي بدس هب بيترت هب ،هدمآ ت

   

عنوان موثرترين مولفههاي تب يي نکننده ميزان توانمندسازي زنان روستا يي معرفي شدند .مقدار ض ت بير ععع ماگ رد نيي
هشتم براي اين هشت متغير  0/39بدست آمده است .اين مقدار نشان ميدهد  39درص مناوت تارييغت زا د ن يزاسد    
زنان روستا يي را اين هشت مؤلفه سرمايه اجتماعي تبين ميکند و بقيه تغ يي رات ب مه .دراد يگتسب رگيد لماوع ه
چنين نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد که مولفههاي ميزان آگ  يها ( (ض تب بير اا ااا=  ،)0/ 614مش تکرا

   

اجتم يعا

(ضريب بتا= ،)045اعتماد به نهادها (ضريب بتا= )0/842و شبکه روابط رسمي (ضريب بتا=  )0/ 230در بين مولفههاي
سرمايه اجتماعي به ترتيب موثرترين مولفهها در توانمندسازي زنان روستا يي ميباشد .اين يافته با مطالعات (چستتون
و کوهن 2002 ،و کلی و باچایان ) 2000 ،همخوان است.
در نهایت ،با استناد به نتايج تحقيق مبني بر اينکه مشارکت اجتماعي زنان روس مناوت تابجوم ييات ن ر نانآ يزاسد ا
فراهم ميکند .لذا پيشنهاد ميشود ترتیب آموزشهایی در این زمین رد ات دوش هداد ه روم دددد ددددد فوا انز تکراشم دي ن    
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روستا يي به آنان اطالعرساني شود هم چنين سازمانها و نهاده تابجوم لمع نيا هک ددرگ تيوقت يمدرم يا

       

مشارکت زنان در برنامههاي توسعهاي روستا را باال ميبرد و به دنبال آن سرمايه اجتماعي را تقويت ميکند .همچنين
به تشکيل جلساتي در روستاهاي هدف ،دعوت از زنان در آن جلس ندينش ،تا    رأی و نظ ميصت رد اهنآ ر مم مممممگ يري
جهت بهبود توانمنديهاي خود توسط مروجان کشاورزي اقدام شود .هم چنين شایسته است به دليل ارتب هلدابم طا   
اطالعات با خارج از نظام اجتماعي در توانمندسازي زنان روستا يي شرا يطي فراهم شود که زنان روستا يي به راحتي
بتوانند با نظام اجتماعي بيرون خود ارتباط برقرار کنند و در مورد فوايد و محاسنات توانمندسازي بيشتر ياد بگيرند.
عالوه بر اين شبکه روابط رسمي در ميزان توانمندسازي زنان روستا يي مؤثر است .لذا مطلوب اس و ناسانشراک ،ت
مروجان کشاورزي با افزايش تعداد مالقات با زنان روستا يي و صحبت کردن با آنها در مورد فوايد توانمندسازي ،هم
چنين ايجاد يک رابطه دوستانه و مبتني بر اعتماد متقابل ضريب توانمندسازي زنان روستا يي را باال ببرند.
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