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ABSTRACT
Rural women, as one of the most important social groups, play an important role in the rural development process. Economically, rural women, in addition to being agricultural producers, can sustain their
livelihood by controlling resources and household income. The purpose of this study was to investigate
the index of women's empowerment in agriculture and its role in improving the sustainable livelihood of
rural households. The study follows the quantitative paradigm and empirical research method in terms
of purpose. Also, in terms of data collection and analysis, it is a survey based on a descriptive-correlational analysis. The statistical population of this study was rural women involved in agricultural work in
Tuyserkan county of Hamadan province (20 villages) from which 140 people were randomly selected as
a sample. Data were collected using a questionnaire whose validity was confirmed by experts’ opinions
and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done in
the IBMSPSS software environment and the results showed that rural women's empowerment in agriculture has a positive and significant effect on the sustainable livelihood of rural households. In addition,
all components of women's empowerment in the agriculture index except for community leadership had
a significant correlation with the sustainable livelihood of rural households. Also, the income component
of women's empowerment in the agriculture index was identified as the strongest predictor of rural
households’ sustainable livelihood.

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

R

1. Introduction
ural women, as one of the most important social groups, play an important role
in the rural development process. Eco-

nomically, rural women, in addition to being agricultural
producers, can sustain their livelihood by controlling resources and household income. Unlike developed countries, in most developing countries women are the main
agricultural producers for cash crops and providers of
livelihood. It is argued that empowering women in agriculture is essential to increasing agricultural productivity
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and achieving sustainable livelihood in rural areas. One of
the important indicators of empowerment is the Women's
Empowerment in Agriculture Index (WEAI). It is a new
index used to measure women's empowerment, agency
and accountability in agriculture which consists of five
components of 1) decision-making regarding agricultural
production, (2) access and decision-making power over
productive resources, (3) income control, (4) community
leadership, and (5) time allocation. Sustainable rural livelihood and women's empowerment have been for many
years one of the key issues of rural development in the
sustainable development paradigm. Livelihood also consists of five main types of capital, including physical, financial, natural, human and social capital. The purpose
of this study was to investigate the index of women's
empowerment in agriculture and its role in improving the
sustainable livelihood of rural households.

2. Methodology
The present study follows the quantitative paradigm and
empirical research method in terms of purpose. Also, in
terms of data collection and analysis, it is a survey based
on the descriptive-correlational analysis. The statistical population of this study was rural women involved
in agricultural work in Tuyserkan county of Hamadan
province from which 140 people were randomly selected
as a sample. Data were collected using a questionnaire
whose validity was confirmed by experts’ opinions and its
reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha
coefficient. Five-point Likert scale (very low = 1 to very
high = 5) was used to measure the five dimensions of the
women’s empowerment in agriculture index (1. Decisionmaking regarding agricultural production, 2. access and
decision-making power over productive resources, 3. income control, 4. community leadership, and 5. time allocation) and sustainable livelihood of rural households
(physical, financial, natural, human and social capital).
Cronbach's alpha coefficient for the agricultural empowerment index was 0.715 and the sustainable livelihood of
the rural households was 0.785. Data analysis was done in
the IBMSPSS software environment.

3. Results
The results showed that among the factors affecting
women's empowerment in the agriculture index, the
component of decision-making regarding agricultural
products was identified as the most important component.
Also, among the factors affecting the sustainable livelihood of rural households, physical capital was identified
as the most important component. Moreover, the results
showed that rural women's empowerment in agriculture
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has a positive and significant effect on the sustainable
livelihood of rural households. In addition, all components of women's empowerment in the agriculture index
except for leadership had a significant correlation with the
sustainable livelihood of rural households. In other words,
empowering rural women in any of the following components can improve the livelihood of rural households.
Also, the income component of women's empowerment
in the agriculture index was identified as the strongest
predictor of rural households’ sustainable livelihood and
explained about 30 percent of its variance.

4. Discussion
Rural development includes quality rural development
in all socio-economic and cultural areas. Therefore, it is
important to consider rural women as members of the
rural community who play a key role in rural activities.
Women are not only the subject and goal of any kind of
development, but they are also the driving force behind
economic and social development goals. In this regard,
this study aimed to investigate the role of women’s empowerment in agriculture in improving the livelihood of
rural households. The results also showed that there is
a positive correlation between women's empowerment
in agriculture index and sustainable livelihood of rural
households, and women's empowerment in agriculture
has a significant effect on improving rural livelihood. This
result confirms the results of studies by Kilby (2006) and
Cunningham et al. (2015) which showed the positive correlation between women's empowerment in agriculture and
sustainable livelihood of rural households.

5. Conclusion
Based on the results of the present study, it can be concluded that the level of control over household income
alone, or jointly by women, can have a decisive role in
improving rural household livelihood. Therefore, it is
recommended to recognize the empowerment and skills
of women and to direct these abilities and talents to enhance the economic and social status of rural women in
sustainable development planning at different levels. The
results of this study can be useful to the Agricultural Jihad
Organization, Emdad committees, and credit funds to empower rural women.
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کلیدواژهها:

شاخص توانمندسازي
زنان در کشاورزي ،توسعه
روستايي ،معيشت پايدار،
زنان روستايي ،شهرستان
تويسرکان ،استان همدان

زنان روستايي به عنوان يکي از مهمترين گروههاي اجتماعي ،نقش بهسزايي در روند توسعه روستايي دارند .به طوريکه از جنبه اقتصادی،
عالوه بر توليد محصوالت کشاورزي با کنترل منابع و درآمد خانوار ،ميتوانند موجبات معيشت پايدار خانوار روستايي را نيز فراهم آورند.
هدف از اين پژوهش ،بررسي شاخص توانمندسازي کشاورزي زنان و نقش آن در بهبود معيشت پايدار خانوار روستاييان بود .پژوهش
حاضر ،از نظر ماهيت از نوع پژوهشهاي کمي و از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی است .همچنين به لحاظ نحوه گردآوري دادهها ،از
نوع تحقيقات پيمايشي و از نظر شيوه تحليل دا دهها از نوع تحقيقات توصيفي -همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق ،زنان روستايي
مشارکتکننده در کشاورزي در شهرستان تويسرکان از استان همدان ( 20روستا) بودند که  140نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب و
بهصورت تصادفي ساده نمونهگيري شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه محققساخته ،جمعآوري شد که روايي آن با نظر متخصصان
و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت .تحليل دادهها در محيط نرمافزار  IBMSPSSانجام و نتايج نشان
داد که توانمندسازي کشاورزي زنان روستايي تأثير مثبت و معناداري بر معيشت پايدار خانوار روستايي دارد .همچنين همه مؤلفههاي
يداري داشتند و درآمد ،قويترين
شاخص توانمندسازي کشاورزي زنان بهجز مؤلفه رهبري ،با معيشت پايدار خانوار روستايي رابطه معن 
بعد توانمندسازي کشاورزي زنان براي پيشبيني معيشت پايدار خانوار روستايي شناخته شد.

مقدمه
زنان يکي از مهمترین گروههاي اجتماعي مؤثر در فرايند توسعه
به شمار ميآيند ) .(Lohani & Aburaida, 2017نظام جنسيتي در
کشورها و جوامع مختلف بسته به هنجارها و ارزشها متنوع و
البته بسيار پيچيده است ) .(Alkire et al., 2013بهعنوان مثال در
قانون اساسي ايران نيز مانند بسياري از کشورهاي دیگر اصول
توانمندسازي زنان و برابري جنسيتي رعايت شده است .مطابق
اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،همه افراد
ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از
همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي با
رعايت موازين اسالم برخوردارند .هدف اصلي اين قانون ،پيشرفت،
ه ايران است (Janghorban
توسعه و توانمندسازي زنان در جامع 
) .et al., 2014بهعالوه ،اين حساسيت موضوعي توانمندسازي در
کنفرانس سازمان ملل متحد در ريو دوژانيرو در سال  2012نيز

افزايش يافت .تا جايي که يکي از اهداف توسعه پايدار را دستيابي
به برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان عنوان نمودند (United
) .Nations, 2015توانمندسازي يک فرايند اجتماعي چند بعدی
است که به معني به دست آوردن قدرت بيشتر توسط زنان است،
به نحوي که بتوانند زندگي خود را کنترل نمايند & (Lohani
) .Aburaida, 2017بدیهي است جامعه روستايي نيز از اين قاعده
کلي مستثنا نيست .طي سالهاي اخير ،توانمندسازي بخش
جداییناپذیر سياستهاي سازمانهاي توسعه بهمنظور حمايت
از توسعه روستايي و کشاورزي نيز بوده است (Jaliliyan & Saadi,
).2016
يکي از چالشهاي برنامهریزی در جوامع انساني ،بهویژه جوامع
روستايي که کانون تمرکز فقرا در کشورهاي درحالتوسعهاند
تأمین معيشت است ) .(NZAID, 2002جوامع روستايي با عمدتاً
با ويژگيهايي مانند فقر اطالعاتي ،مهارتهاي پايين ،فرهنگ
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کارآفرینی ضعيف ،و نابرابريهاي قومي و قبیلهای روبهرو هستند
که تأثیر به سزايي در ناپايداري معيشت آنها دارد (Sojasi Ghidari
) .et al., 2016بهعالوه فقر روستايي به جهت فشار مضاعف بر
منابع ،خود بهعنوان يکي از عوامل ناپايداري در بهرهگیری از منابع
به شمار ميرود ) .(Sojasi Ghidari et al., 2016از طرفي اگرچه
زنان طي سه دهه اخير بيش از مردان از پيشرفتهاي اجتماعي
و اقتصادی بهرهمند گشتهاند ،آنها هنوز هم در بين گروههاي به
شدت آسيبپذير جهان قرار دارند ).(Lohani & Aburaida, 2017
شواهد حاکي از آن است که عليرغم رشد نقش زنان در تأمين
معيشت خانوارهاي روستايي ،هنوز ظرفيت زنان جهت بهبود
معيشت خانوارهايشان به اندازه کافي شناخته نشده و موردتوجه
قرار نگرفته است ،زيرا که زنان از لحاظ اجتماعي و اقتصادی چه
در کشاورزي و يا در عرصههاي مدني به اندازه مردان مورداحترام
قرار نگرفتهاند ) .(Sharaunga et al., 2015پژوهشگران معتقدند که
مردم معيشت خود را از ميان مجموعهاي از داراییها و سرمايهها
يدهند و شناخت معيشت آنها از طريق شناخت اين
شکل م 
چهارچوب امکانپذير خواهد بود ).(Guillotreau et al., 2012
کشاورزي ميتواند موتور محرکه توسعه روستا باشد ،اما اين
بخش در اغلب کشورها بسيار ضعيف عمل ميکند ،چرا که
زنان بهعنوان منبع حياتي در کشاورزي و اقتصاد روستايي با
يدهد
محدودیتهايي مواجهاند که بهرهوري آنها را کاهش م 
) .(Ghanem, 2011بنابراين ميتوان زنان را در بخش کشاورزي
بهعنوان عنصر تأثیرگذار در توسعه روستايي توانمند کرد (Alkire
) .et al., 2012توانمندسازي در کشاورزي بهطورکلی توانايي فرد
براي تصمیمگیری در امور مربوط به کشاورزي است و با دسترسي
به منابع مادی و اجتماعي براي اجراي آن تصميمات ارتباط دارد
) .(Alkire et al., 2013شاخص توانمندسازي زنان در کشاورزي
( ،)WEAIدر واقع يک شاخص جدید مبتني بر پيمايش است
که توانمندی ،نمايندگي و حضور زنان در بخش کشاورزي را با
هدف شناسايي راهکارهايي براي غلبه بر موانع و محدودیتهاي
آنها اندازهگيري میکند .اين شاخص چند بعدی شامل اقدامات
نقش و ميزان مشارکت زنان در بخش کشاورزي در پنج حوزه
است ) .(Johnso & Rosell, 2015به همين دليل است که موضوع
توانمندسازي زنان محور تحقيقات کشاورزي در کشورهاي
درحالتوسعه باقي مانده است .از اين رو ،توانمندسازي کشاورزي
زنان به منظور دستيابي به اهداف معيشتي موردنظر ضرورت
مييابد ).(Sharaunga et al., 2015
معيشت پايدار ،در واقع امکانات و ظرفیتهای مردم را در
راستاي انجام و حفظ شیوههای مناسب زندگي به کار ميگيرد و
ضمن توجه به رفاه نسل حاضر ،نسلهای آينده را نيز موردتوجه
يدهد .اين امر مستلزم وجود و در دسترس بودن
قرار م 
گزینههای بومشناختی ،اجتماعي  -فرهنگي ،اقتصادی و سياسي
بوده و مبتني بر مساوات ،مالکيت منابع و نظام تصميمسازي
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مشارکتي است .تعريف فوق به اهميت نقش توانمندسازي افراد
در برآورده کردن نيازهاي خود اشاره دارد ).(Pasteur, 2001
برخالف کشورهاي توسعهيافته ،بخش عم دهای از مردم مناطق
روستايي اکثر کشورهاي درحالتوسعه به دليل حفظ معيشت
خود از جمله غذا به کشاورزي وابستگي دارند .در اين کشورها
زنان تولیدکنندگان اصلي کشاورزي براي محصوالت نقدی و
محصوالت معيشتي هستند ) .(IFAD, 2011به اين ترتيب سؤال
اصلي تحقيق اين است که چگونه توانمندسازي زنان در بخش
کشاورزي ميتواند منجر به افزايش بهرهوري در کشاورزي و
دستيابي خانوار روستايي به معيشت پايدار شود؟
در همين راستا بايد اذعان داشت ،تأکید شاخص WEAI

به توانمند کردن زنان در بخش کشاورزي از اين جهت بسيار
حائز اهميت است که کشاورزي ،پايه و اساس معيشت پايدار
بيشتر مردم روستايي در کشورهاي ک مدرآمد و با درآمد متوسط
است ) .(Malapit et al., 2019برخي محققان معتقدند براي اينکه
زنان بتوانند نقش خود را در جامعه بيشتر نمايان کنند ،بايد در
زمينههاي مختلف توانمند شوند و اين توانمندسازي منجر به
بهبود کيفيت زندگي و دسترسي به داراييهايي ميشود که از
جنبههاي مهم معيشت پايدار است ) .(Jackson, 2010در مطالعات
مختلفي نشان داده شده است که بين توانمندسازي کشاورزي و
معيشت پايدار رابطه وجود داشته و افرادی که توانمند ميشوند،
توانايي دسترسي به داراييهاي معيشتي را پیدا نموده و در تأمين
معيشت خانوار سهيم ميشوند ) .(Malapit et al., 2020مطالعه
شراونگا  1و همکاران ( )2016نيز نشان داد که توانمندسازي يک
فرايند چندبعدی بوده و شامل افزايش تواناییهای (براي مثال،
منابع و نمايندگيها) موردنیاز زنان براي دستيابي به دستاوردهاي
معيشتي است .توانمندسازي را فرايند افزايش قابليتهاي افراد
يدانند؛ بهنحویکه اين
براي داشتن انتخابهاي هدفمند م 
انتخابها به اقدامات و نتايج مطلوب در چهارچوب معيشت پايدار
منجر شود ).(Chakrabarti & Biswas, 2008; World bank, 2000
بنابراين ميتوان شواهدی دال بر وجود رابطه بين توانمندسازي
و معيشت پايدار را در ادبيات توانمندسازي بهویژه توانمندسازي
در کشاورزي مشاهده نمود؛ زيرا منبع معيشت اصلي روستا بر
پايه کشاورزي و توليدات کشاورزی است (Keshavarz et al.,
) .2017يکي از زمينههاي توانمندسازي زنان در کشاورزي،
اشتغال آنها در بخشهای مختلف کشاورزي است که مطابق
با مطالعه جمشیدی و همکاران ( ،)2014اشتغال زنان نيز بر
اقتصاد خانوارهاي آنها تأثیرگذار بوده و از اين طريق آنها زمينه
ارتقاي معيشت خانوار خود را فراهم ميآورند .همچنين شکور
( )2005به اين نتيجه رسيد که زنان روستايي در فعاليتهاي
کشاورزي ،صنای عدستی و دامداري ،اداره منزل ،تربيت و نگهداري
فرزندان و اقتصاد خانوار نقش مهمي ايفا نموده و بهعنوان دومين
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توليدکننده درآمد خانوار شناخته ميشوند که نقش مهمي در
بهبود معيشت خانوار دارد.
طبق مطالعات صورت گرفته ،کيلبي )2006( 2تأکيد
ميکند که توانمندسازي زنان به خودی خود وسيلهاي براي
حاشيهنشينترين افراد در راستای بهبود دسترسي آنها به
منابع جامعه است ،و اينکه چگونه عدم توانمندی منجر به عدم
مالکيت و عدم توانايي در جمعآوري ،کنترل و استفاده از منابع
3
معيشتی میشود .نتايج مطالعه صورت گرفته توسط کانينگهام
و همکاران ( )2015بيانگر اين است که تصمیمگیری ،کنترل
و استقالل زنان در خانوار باعث بهبود تغذيه کودکان میشود.
مطالعه جيمز 4و همکاران ( )2002نيز نشان داد كه کنترل بر
زمان براي توانمندسازي بسيار مهم است ،زيرا به زنان اين امکان
یدهد تا تالشهای خود را به فعاليتهاي موردنظر اختصاص
را م 
دهند .چگونگي كنترل زنان بر زمان باعث افزايش توانمندی آنها
ميشود ،زيرا زنان تصميم گرفتند درگير فعاليتهاي درآمدزايي
باشند كه تصميمگيري و وضعيت آنها درون خانواده را تقويت
میکند .مايزن ديک 5و همکاران ( )2014در مطالعه خود به اين
نتيجه رسيدند که کنترل بر دارايي وسيلهاي براي توانمندسازي
است ،زيرا آنها براي ايجاد معيشت ،ايجاد معنا در زندگي و اقدام
به چالش کشيدن ساختارهاي مؤثر بر زندگي ضروري هستند.
همچنين آريموند 6و همکاران ( )2011در مطالعه خود پنج
مسير که از طريق آنها مداخالت کشاورزي میتواند بر تغذيه
و معيشت تأثیر بگذارد را شناسايی کرده که شامل :افزايش مواد
غذايي براي مصرف خود ،افزايش درآمد ،کاهش در قيمت بازار،
تغيير در ترجيحات و تغيير در کنترل منابع در داخل خانوار
میشود.
بنابراين ميتوان گفت که توانمندسازي کشاورزي زنان
ميتواند نقش مهمي در پايداري معيشت خانوارهاي روستايي
داشته باشد که ضرورتهاي پژوهشي جامعه روستايي مبني
بر تأثیر توانمندسازي کشاورزي بر بهبود وضعيت معيشت
پايدار خانوارهاي روستايي را نمايان ميسازد .بررسيها نشان
يدهد علیرغم اينکه مطالعات متع ددی نقش زنان روستايي
م
در جنبههای مختلف توسعه روستايي را موردبررسی قرار دا دهاند،
ولي شاخص توانمندسازي زنان در بخش کشاورزي و تأثیر آن بر
پايداري معيشت خانوار روستائيان موردمطالعه قرار نگرفته و خأل
مطالعاتي در اين زمينه مشاهده میشود .بنابراين ضرورت انجام
مطالعهاي در اين زمينه در شهرستان تويسرکان در استان همدان
از آن جهت که اقتصاد روستايي آن مبتني بر فعاليت کشاورزي
بوده و نقش زنان در حوزههاي مختلف کشاورزي و انجام

فعاليتهاي کشاورزي کام ً
ال مشهود بود ،احساس شد .در اين
شهرستان زنان پا به پاي مردان در امر کشاورزي مشغول فعاليت
هستند ) .(Bashirahsan & Ghorbaninejad, 2017بهطورکلی در
استان همدان ،وضعيت اشتغال زنان در بخش کشاورزي (26
درصد) از حد متوسط کشور ( 21/8درصد) باالتر بوده که بيشتر
به علت محوريت کشاورزي در شهرستانهاي استان همدان
منجمله شهرستان تويسرکان است که زنان نقش برجستهاي
در فعالیتهای کشاورزي آن دارند (Ministry of Cooperatives,
) .Labor and Social Welfare, 2018وجود باغات ارزشمند و
گسترده گردو ،بادام ،آلو و ...با عوايد ساالنه باال ،همچنين وجود
گياهان داروئي در اراضي کشاورزي و منابع طبيعي مانند زعفران،
سماق،گون،کتيرا ،آويشن و  ...موجب شده تا شهرستان تويسرکان
به يکي از قطبهاي توليد کشاورزي در استان همدان و توليد
گردو در سطح جهاني دست پيدا کند (Management & Planning
) .Organization of Hamadan Province, 2019در همين راستا
مشارکت زنان در مراحل کاشت ،داشت و برداشت و همچنين
فرآوري محصول گردو از فعاليتهاي عمده زنان زحمتکش
روستاهاي مختلف شهرستان تويسرکان در مسير تحقق رفاه و
معيشت اقتصادی خانوار خود است که شامل کاشت دانههاي
گردو در خاک مناسب ،جمعآوري گردو از زير درخت ،تمیز
کردن گردو و جداسازي پوسته و خشککردن آنها میشود
) .(Karimi Machiani, 2017حتي خالقيت زنان روستايي شهرستان
تويسرکان در تبدیل ضايعات محصوالت کشاورزي به محصوالت
با ارزشافزوده همانند ايجاد ترشي و مربا از دیگر زمينههاي
مشارکت آنان در بخش کشاورزي در راستاي بهبود وضعيت
معيشت خانوارشان است که ضرورت مطالعه نقش آنان و توانمند
شدنشان در بخش کشاورزي و ارتباط آن با بهبود معيشت خانوار
روستايي را بيشتر نمايان میسازد .نتايج اين مطالعه میتواند از
طريق فعاليتهاي آموزشي و اقدامات حمايتي میتواند موردتوجه
ارگانهاي مسئول قرار بگيرد و در افزايش توانمندی زنان روستايي
و در نتيجه بهبود معيشت روستاييان مؤثر واقع شود .عالوه بر این،
سازمانهاي غیردولتی ،سازمانهاي دولتي نظير مدیريت جهاد
کشاورزي ،مدیران عالي برنامهريزي روستايي و بسياري دیگر از
سازمانها و ادارات مرتبط با روستا میتوانند از نتايج اين تحقيق
در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای خود استفاده نمايند.
بنابراين هدف از اين مطالعه ،پيشبيني تأثیر توانمندسازي زنان
در کشاورزي در بهبود معيشت پايدار خانوارهايشان است .سؤال
کلي تحقيق نيز اين است که آيا توانمندسازي زنان در بخش
کشاورزي بر وضعيت معيشت پايدار خانوار آنها تأثیر دارد يا
خير؟

2. Kilby
3. Cunningham
4. James
5. Meinzen-Dick
6. Arimond
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مروری بر ادبیات موضوع
شاخص توانمندسازي زنان در کشاورزي

يکي از شاخصهاي مهم توانمندسازي ،شاخص توانمندسازي
زنان در کشاورزي  WEAIاست .يک شاخص نوين که جهت
اندازهگيري توانمندسازي ،عامليت و مشموليت زنان در بخش
کشاورزي به کار ميرود ) .(Johnso & Rosell, 2015شاخص
توانمندسازي زنان در کشاورزي يک شاخص تجمعي است که
در سطح کشور يا منطقه به کار ميرود و مبتني بر جمعآوری
دا دههاي انفرادی است .اين شاخص ارزيابي ميکند که زنان در
کدام يک از پنج حوزه کشاورزي توانمند هستند .اين پنج حوزه
شامل موارد زير است ):(Alkire et al., 2012
( )1تصميمگيري در خصوص توليد محصوالت کشاورزي،
( )2دسترسي و قدرت تصميمگيري درباره منابع توليدی)3( ،
کنترل استفاده از درآمد )4( ،رهبري در جامعه ( )5تخصيص
زمان (جدول شماره .)1
ماهيت پيچيده و چند بعدی توانمندسازي ،سنجش آن را
دشوار نموده است .اين ويژگي به خصوص در زمينه توانمندسازي
کشاورزي که زمينه جدید و نوظهور است بيشتر به چشم ميآيد
) .(Alkire et al., 2013گروه مشاوره تحقيقات بينالمللي کشاورزي
دو شاخص عمده براي ارزيابي توانمندسازي زنان پيشنهاد نموده
است :اول ،کنترل زنان بر منابع توليدی مانند زمين ،دام ،آب،
جنگلها ،اموال مشترک ،کود ،ماشینآالت ،داراییهای مالي و
درآمد حاصل از فروش محصول ،دام و محصوالت جنگلي .دوم
قدرت تصمیمگیری زنان در رابطه با زمان و نحوه استفاده از
اين منابع و همچنين قدرت تصمیمگیری آنها در گروهها و
سازمانهای جمعي ) .(CGIAR, 2014معيشت پايدار روستايي و
توانمندسازي زنان سالها است که بهعنوان يكي از موضوعات
كليدی توسعه روستايي در پارادایم توسعه پايدار مطرح است .به
گونهای که سازمان ملل توانمندسازي زنان در سطح گسترده را به
عنوان يکي از اهداف کليدی اعالميه هزاره سوم اعالم کرده است
) .(Khan & Bibi, 2011بنابراين با توجه به اقتصاد کشاورزي در اکثر
نواحي روستايي استان همدان ميتوان گفت که توانمندسازي
کشاورزي نقش مهم و تأثیرگذاري بر معيشت پايدار روستاييان
دارد ،از اين رو بررسي اين اهم ضروري به نظر ميرسد.
معيشت پايدار

امروزه مفهوم معيشت پايدار بهطور گستر دهاي در ادبيات توسعه
مورداستفاده قرار ميگيرد .اما تعريف واحدی از آن وجود ندارد
و هريک از سازمانها و افراد مختلف تعريف خاصي از آن ارائه
کر دهاند ) .(Krantz, 2001براي نخستين بار مفهوم معيشت پايدار
در مطالعات رابرت چمبرز و موسسه مطالعات توسعه در دانشگاه

530

ساسکس نمايان شد ) .(Timalsina, 2007مهمترین تعريف معيشت
پايدار را کميسيون جهاني محیطزیست و توسعه ( )WCEDتحت
عنوان ايمني معيشت ارائه کرده است .معيشت پايدار به مفهوم
داشتن يکسري تواناييها و امکانات است که اين داراييها در طول
حيات فرد مورداستفاده او قرار گرفته و بتواند در مقابل شوکها و
تهدیدهاي موجود مقاومت نموده و نه تنها در زمان حال بلکه در
آينده نيز در مقابل اين تهدیدها مقابله نمايد .تحقق چنين امري
مستلزم توجه به پايداري محیطزیست و جلوگيري از تخريب آن
است .در تعريفي دیگر که توسط مؤسسه بینالمللی توسعه پايدار
ارائه شده است ،معيشت پايدار ،در واقع ،امکانات و ظرفیتهای
مردم را در راستاي انجام و حفظ شیوههای مناسب زندگي به کار
میگیرد و ضمن توجه به رفاه نسل حاضر ،نسلهای آينده را نيز
یدهد .اين امر مستلزم وجود و در دسترس بودن
موردتوجه قرار م 
گزینههای بومشناختی ،اجتماعي  -فرهنگي ،اقتصادی و سياسي
بوده و مبتني بر مساوات ،مالکيت منابع و نظام تصميم سازي
مشارکتي است .تعريف فوق به اهميت نقش توانمندسازي افراد
در برآورده کردن نيازهايشان اشاره دارد ).(Pasteur, 2001
ابعاد معيشت پايدار
سرمايههاي معيشتي شامل  5نوع سرمايه اصلي هستند.
معيشت دربردارنده توانمن دیها ،سرمايهها (ذخاير ،منابع در
دسترس) و فعاليتهاي ضروري براي زندگي است & (Anriquez
) .stamoulis, 2007سرمايههاي پنجگانه معيشت پايدار روستايي
شامل مؤلفههای زير است:
 .1سرمايههاي طبيعي :دسترسي به منابع آبي و زمين و باغ
 .2سرمايه فيزيکي :راههاي ارتباطي ،زيرساختها ،دسترسي
به وسايل ضروري ،دسترسي به وسيله نقليه ،دسترسي به انرژي،
دسترسي به ابزارآالت کشاورزي ،کميت و کيفيت مسکن
 .3سرمايه انساني :تحصيالت ،مهارت ،نوآوری
 .4سرمايه اجتماعي :اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،همکاري،
شبکه اجتماعي
 .5سرمايه مالي :درامد ،اشتغال ،وام ،پسانداز ،تسهيالت مالي
).(Rakodi, 1999
با توجه به مطالعه سجاسی قیداری و همکاران (،)2016
سرمايه نهادی با مؤلفههای نهادهاي دولتي و نهادهاي محلي به
 5مؤلفه اصلي اضافه گردید .با توجه به مباني نظري و پیشینه
تحقيق در نهايت به مدل  1ميتوان ارجاع کرد که به صورت زير
نمايش داده شده است (تصویر شماره .)1
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جدول  .1پنج حوزه موردمطالعه شاخص توانمندسازي زنان در بخش کشاورزي (.)WEAI
حوزه

شاخص

تعريف شاخص

محصول

تصميمگيري مربوط به توليد
استقالل در توليد

 تصمیمگیری تنها يا مشترک در خصوص موادغذايي و توليد محصوالت کشاورزي ،دامي و آبزي استقالل در محصوالت کشاورزي (مانند :چه نها دههایی خريداري شود ،چه حيواناتي پرورش داده شود).خدهنده به تصمیمگیری است.
ندهنده ميزان انگيزه پاس 
نشا 

منابع

مالکيت ،خريد ،فروش و انتقال داراییها
دسترسي و تصميمگيري در خصوص
اعتبارات

 مالکيت تنها يا اشتراکي داراییهای اصلي خانوارخدهنده در تصمیمهای مربوط به خريد ،فروش و يا انتقال داراييهاي خود مشارکت دارد.
 آيا پاس  -دسترسي و مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به اعتبارات

درآمد

کنترل استفاده از درآمد

-کنترل تنها يا اشتراکي بر درآمد و مخارج

رهبري

عضويت در گروه
صحبت کردن در عموم

خدهنده عضو فعال يک گروه اقتصادی يا اجتماعي است (گروههاي مثل بازاريابي کشاورزي ،اعتبارات،
 آيا پاس گروههای مصرفکننده آب).
خدهنده میتواند به راحتي در مکانهای عمومي به اظهارنظر خود در خصوص موارد مختلف بپردازد.
 -آيا پاس 

زمان

حجم کاري
اوقات فراغت

 تخصيص زمان به کارهاي خانگي و توليدی -احساس رضايت در خصوص زمان کافي براي اوقات فراغت

منبعAlkire et al., 2013 :
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تصویر  .1چهارچوب مفهومي تحقيق .منبعAlkire et al., 2013; Anriquez & stamoulis, 2007 :

فصلنامه پژوهشهای روستایی

روششناسی تحقيق
تحقيق حاضر ،از نظر ماهيت از نوع پژوهشهاي کمي بوده
و از نظر هدف در زمره پژوهش کاربردی قرار دارد .از لحاظ
نحوه گردآوري دا دهها نيز از نوع تحقيقات ميداني و از نظر شيوه
تجزیهوتحلیل دا دهها از نوع تحقيقات توصيفي -همبستگي به
شمار ميرود .جامعه آماري اين تحقيق شامل زنان روستايي
شهرستان تويسرکان از استان همدان بود که در بخش کشاورزي
فعاليت داشتند .با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  140نفر
از اين زنان روستايي بهعنوان نمونه آماري انتخاب و به صورت
نمونهگيري چندمرحلهاي با انتخاب تصادفي از  20روستای
مختلف انتخاب شدند .ابزار اصلي براي جمعآوري اطالعات و
دا دهها ،يک پرسشنامه محققساخته مشتمل بر دو بخش براي
سنجش توانمندسازي کشاورزي در پنج حوزه محصول ،منابع،
درآمد ،رهبري ،زمان و معيشت پايدار خانوار روستايي با پنج

سرمايه اجتماعي (اعتماد اجتماعي ،مشارکت ،همکاري ،شبکه
اجتماعي) ،سرمايه مالي (درآمد ،اشتغال ،وام ،پسانداز ،تسهيالت
مالي) ،سرمايه انساني (تحصيالت ،مهارت ،نوآوري) ،سرمايه
فيزيکي (راههاي ارتباطي ،زيرساختها ،دسترسي به وسايل
ضروري ،دسترسي به وسيله نقليه ،دسترسي به انرژي ،دسترسي
به ابزارآالت کشاورزي ،کميت و کيفيت مسکن) و سرمايه طبيعي
(دسترسي به منابع آبي و زمين و باغ) بود .براي سنجش ابعاد
پنجگانه شاخص توانمندسازي زنان در کشاورزي و معيشت پايدار
خانوار روستايي از مقياس پنج گزينهاي طيف ليکرت (خيلي
کم= 1تا خيلي زياد = )5استفاده شد .روايي پرسشنامه با استفاده
از نظر متخصصان تأیید و پايايي مقیاسهای ابعاد مختلف هر دو
متغیر توانمندسازي زنان در کشاورزي و معيشت پايدار خانوار
روستايي نيز با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار
گرفت (جداول شماره  2و  .)3جهت تحليل دا دهها در دو بخش
آمار توصيفي و استنباطي از نرمافزار  SPSSاستفاده شد.
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جدول  .2ابعاد شاخص توانمندسازي زنان در کشاورزي به همراه گویهها و مقادیر ضريب آلفاي کرونباخ.
ابعاد شاخص توانمندسازي زنان

آلفاي کرونباخ

گويهها

زمان اختصاصيافته به اوقات فراغت

زمان

0/89

زمان اختصاصيافته به کارهاي خانه و کارهاي توليدی
تصميمگيري براي خريد مواد غذايي و توليد محصول کشاورزي ،دامي يا آبزي

محصول

0/79

تصميمگيري در خصوص خريد نها دههاي کشاورزي مثل کود ،بذر ،سموم
تصميمگيري در مورد اينکه چه حيواناتي پرورش داده شود
ميزان فعاليت در گروههاي فعال اقتصادی يا اجتماعي

رهبري

0/78

راحتي اظهارنظر در محافل عمومي در خصوص موارد مختلف
ميزان مالکيت داراييهاي خانواده
همفکري در خصوص تصميمگيري به خريد ،فروش يا انتقال داراييهاي شخصي

منابع

0/76

ميزان دسترسي به تسهيالت و اعتبارات
تصميمگيري در مورد نحوه استفاده از اعتبارات
اظهارنظر و همفکري در مورد پسانداز و نحوه استفاده از آن

درآمد

0/88

اظهارنظر و همفکري در مورد نحوه استفاده از درآمد خانواده
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جدول  .3ابعاد شاخص معيشت پايدار به همراه گویهها و مقادیر ضريب آلفاي کرونباخ.
ابعاد معيشت پايدار

گويهها

آلفاي کرونباخ

سرمايه اجتماعي

ميزان قابلاعتماد بودن مردم ،ميزان اعتماد به اعضاي خانواده خود ،ميزان اعتماد به همسايگان خود ،ميزان اعتماد به
اقوام و خويشاوندان خود ،ميزان اعتماد به دوستان خود ،ميزان سپري کردن وقت روزانه با اعضاي خانواده ،ميزان سپري
کردن وقت روزانه با دوستان ،ميزان مهماني کردن دوستان ،ميزان حساب روي کمک خانواده در هنگام داشتن مشکل
مالي،

0/87

سرمايه مالي

ميزان درامد حاصل از شغل اصلي و فرعي ،ميزان دسترسي به وام و اعتبارات ،ميزان توانايي بازپرداخت وام ،ميزان
استفاده از وام براي ايجاد کسبوکار ،وجود فرصتهاي دريافت اعتبارات بانکي با سود پايين ،ارزان بودن هزينههاي اوليه
فعالیتهای اقتصادی در روستا (زمين ،آب ،نيروي کار)

0/79

سرمايه انساني

ميزان تحصيالت شما ،ميزان دورههاي آموزشي مشارکتشده ،تعداد دورههاي فني گذران دهشده ،ميزان حضور در سمينار
ال کشاورزي) ،ميزان توانايي انتقال مهارت خود
و همايشهاي مرتبط ،ميزان توانايي و مهارت براي انجام شغل خود (مث ً
به دیگران نظير فرزندان ،دوستان يا آشنايان ،ميزان عالقه به يادگيري مهارتهای جدید وجود نيروي کار ارزان و کارآمد
در روستا ،وجود نيروي کار خانوادگي ،ميزان عالقه به انجام کارهاي جدید ،ميزان لذت بردن از ساختن چيزهاي جدید

0/75

سرمايه فيزيکي

کيفيت و کميت مسکن ،برخورداري روستا از امکانات اوليه (آب ،برق ،گاز) ،دسترسي به انواع انرژي ،دسترسي به اينترنت،
تلفن ،تلفن همراه ،دسترسي به خدمات آموزشي،دسترسي به خدمات بهداشتي ،امکان آسان به بازاررساني توليدات و
محصوالت روستايي -دسترسي راحت به وسايل حملونقل و جابهجايي ،دسترسي به ابزارآالت و ماشینآالت کشاورزي

0/74

سرمايه طبيعي

دسترسي به زمين کشاورزي کافي ،اراضی باغی ،دسترسي آسان به آب ،وجود منابع آب سطحي و زيرزميني در روستا،
وضعيت بارندگي ،دسترسي به اراضي حاصلخيز ،محدودیتهای مکاني براي توسعه فعالیتها ،شرايط اقليمی مساعد
فعاليتهاي کشاورزي ،دسترسي مناسب مراتع و چراگاهها

0/77
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با توجه به نتايج جدول شماره  ،4در بين شاخصهاي تأثیرگذار
بر توانمندسازي کشاورزي زنان روستايي در حوزه محصول
که شامل دو گويه تصمیمگیری مربوط به توليد و استقالل در
توليد با ضريب تغييرات  0/23بيشترين تأثیر را در توانمندسازي
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کشاورزي زنان روستايي در منطقه موردمطالعه دارد .پس از آن
شاخص رهبري که خود شامل دو گويه عضويت در گروههاي
اجتماعي يا اقتصادی و صحبت کردن در عموم با ضريب تغييرات
 0/24بيشترين تأثیر را دارد .شاخص بعدی به ترتيب ضريب
تغييرات شامل شاخص درآمد با مؤلفه کنترل استفاده از درآمد
با ضريب تغييرات  0/30و زمان با مؤلفههای حجم کاري و اوقات
فراغت با ضريب تغييرات  0/42و در نهايت شاخص منابع با
مؤلفههای مالکيت ،خريد ،فروش و انتقال داراييها و دسترسي
و تصمیمگیری در خصوص اعتبارات با ضريب تغييرات 0/48
تبیینکننده توانمندسازي کشاورزي زنان روستايي است (جدول
شماره .)4
نتايج جدول شماره  5بيانگر اين است که در بين مؤلفههای مؤثر
بر معيشت پايدار سرمايه فيزيکي که خود شامل گويههاي راههاي
ارتباطي ،زيرساختها ،دسترسي به وسايل ضروري ،دسترسي به
وسيله نقليه ،دسترسي به انرژي ،دسترسي به ابزارآالت کشاورزي،
کميت و کيفيت مسکن است ،بيشترين تأثیر را بر معيشت پايدار
خانوار روستايي با ضريب تغييرات  0/21داشته است .سرمايه مالي
به عنوان دومين عامل تأثیرگذار بر معيشت پايدار با مؤلفههای
درآمد ،اشتغال ،وام ،پسانداز ،دسترسي به تسهيالت مالي با
ضريب تغييرات  0/22بيشترين نقش را در تبيين معيشت پايدار
خانوار روستايي دارد .سرمايه انساني با مؤلفههای تحصيالت،
مهارت ،نوآوری با ضريب تغييرات  0/26و سرمايه اجتماعي با

ضريب تغييرات  ،0/31سرمايه طبيعي با ضريب تغييرات 0/83
در جايگاه بعدی در بين عوامل مؤثر بر معيشت پايدار خانوار
روستايي قرار گرفتهاند (جدول شماره .)5
همبستگي بين متغيرهاي تحقيق

همبستگي روابط بين متغيرها را ميسنجد و اينکه اين ارتباط
در چه سطحي است .بنابراين با توجه به هدف تحقیق که بررسي
نقش توانمندسازي کشاورزي زنان بر معيشت پايدار است،
همبستگي بين ابعاد توانمندسازي کشاورزي زنان را با معيشت
پايدار سنجيده ،که نتايج حاصل از آن در جدول شماره  6گزارش
شده است .نتايج نشان داد که بين مؤلفههای محصول ،منابع،
درآمد و زمان با معيشت پايدار رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد به اين معني که هر چه قدر عوامل عنوانشده تقويت يا
افزايش پيدا کنند منجر به بهبود معيشت پايدار ميگردد .اما
با توجه به نتايج عنوانشده بين مؤلفه رهبري با معيشت پايدار
يداري وجود ندارد .به اين معني که تقويت رهبري در
رابطه معن 
بين زنان روستايي تأثيري بر بهبود معيشت پايدار خانوار ندارد .در
نهايت با توجه به نتايج همبستگي ،بين توانمندسازي کشاورزي
زنان با معيشت پايدار خانوار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
به اين معني که توانمندسازي کشاورزي زنان منجر به بهبود
معيشت خانواده آنها ميشود (جدول شماره .)6

جدول  .4رتبهبندی ابعاد شاخص توانمندسازي کشاورزي.
ابعاد توانمندسازي زنان کشاورزي

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

رتبه

محصول

3/03

0/70

0/23

1

منابع

9/25

4/50

0/48

5

درآمد

3/15

0/96

0/30

3

رهبري

4/40

1/07

0/24

2

زمان

4/58

1/94

0/42

4
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جدول  .5مؤلفههای معيشت پايدار.
معيشت پايدار

ميانگين

انحراف معيار

ضريب تغييرات

رتبه

سرمايه فيزيکي

17/11

3/59

0/21

1

سرمايه اجتماعي

13/17

4/18

0/31

4

سرمايه مالي

11/46

3/03

0/22

2

سرمايه انساني

8/37

2/19

0/26

3

سرمايه طبيعي

0/52

0/43

0/83

5
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جدول  .6همبستگي بين ابعاد توانمندسازي کشاورزي زنان با معيشت پايدار.
معيشت پايدار

سرمايه طبيعي

سرمايه فيزيکي

سرمايه مالي

معيشت پايدار

زمان

0/354

**

0/224

**

0/075-

0/176

0/249

0/344

رهبري

0/252

**

0/115

**

-0/24

-0/52

0/198

0/164

درامد

0/433

**

0/187

0/072

0/159

منابع

0/112

0/163

0/015

0/016

0/183

محصول

0/163

توانمندسازي کشاورزي

0/366

توانمندسازي

سرمايه انساني

**

سرمايه اجتماعي

0/475

**

0/305

**

0/329

**

0/135

0/023

0/496

**

0/321

**

0/287

**

0/11

0/089

0/341

**

0/412

**

**

0/206

**

**

يداري در سطح يک درصد
** معن 
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پیشبینی اثرات ابعاد توانمندسازي کشاورزي بر معيشت پايدار
خانوار روستايي

در اين مطالعه براي رسيدن به مدل پيشبيني مناسب از
رگرسيون گامبهگام استفاده شد .به بيان دیگر مدل ارائهشده در
رگرسيون گامبهگام متغيرهايي که تغييرات متغير وابسته را بيشتر
يدهند و از آنها بهتر ميتوان براي پيشبيني
تحت پوشش قرار م 
متغير وابسته استفاده کرد ،را بر اساس ضريب استانداردشده (بتا)

نشان م 
يدهد .با توجه به نتايج آورده شده در جدول شماره
 7متغير درآمد قويترين متغير براي پیشبینی معيشت پايدار
است .مقدار مثبت ضريب بتا و همچنين عدد ب هدستآمده بر
ندهنده رابطه مثبت و معنادار و مستقل
روي دوربين واتسون نشا 
بودن خطاها از يکدیگر است .بر اساس ضريب تعيين آورده شده
در جدول شماره  8متغير درآمد حدود  30درصد از واريانس
متغير معيشت پايدار را تبيين ميکند.

جدول  .7خالصه مدل رگرسيون پيشبيني معيشت پايدار.
مدل

همبستگي()R

ضريب تعيين()R2

مقدار F

سطح معناداري

دوربين واتسون

1

0/479

0/299

25/27

0/000

1/389
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جدول  .8نتايج حاصل از آزمون رگرسيون گام به گام.
گام

اول

ضرايب استاندارد نشده

مدل

ضرايب استانداردشده

آمارهt

سطح معناداري

0/000
0/000

()B

خطاي معيار

بتا()β

عدد ثابت

35/112

3/315

-

10/59

درآمد

5/086

1/012

0/479

5/027
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بحث و نتيجهگيري
توسعه روستايي شامل رشد کيفي روستا در همه زمينههاي
اجتماعي اقتصادی و فرهنگي است .بنابراين توجه به زنان
روستايي بهعنوان عضوي از جامعه روستايي که نقش اساسي در
فعاليتهاي روستايي بر عهده دارند نيز از اهميت زيادی برخوردار
است .در گذشته زنان بيشتر در امور کشاورزي فعاليت ميکردند
ولي امروزه با گسترش سطح سواد در بين زنان روستايي حيطه
فعاليت آنان نيز گسترش يافته است و جايگاه زن در مبحث
توسعه به عنوان موضوعي اساسي مطرح گردیده است .با توجه
به اینکه زنان روستايي بخشي از نيروي مولد جامعه روستايي
يدهند ميتوانند با فعاليتهاي خود به روند توسعه
را تشکيل م 
سرعت بخشند .امروزه دیگر فعاليت زنان محدود به کارهاي خانه
و مزرعه نبوده بلکه آنان در زمينههاي اجتماعي و اقتصادی نيز
مشارکت دارند .از جمله فعاليتهاي آنان ميتوان به همکاريهاي
متناسب در اداره امور اجتماع خود ،آگاهيهاي الزم براي ايجاد
هستههاي رهبري زنان به منظور ايجاد تشکلهاي حرفهاي و
تعاوني و نيز ابراز وجود زنان جهت استيفاي حقوق سياسي و
اجتماعي اشاره کرد.
زنان نه تنها موضوع و هدف هر نوع توسعهاي هستند ،بلكه
عامل پيشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعي نيز به شمار
ميآيند .اين منبع انساني مهم و به كار گرفتن صحيح و مطلوب
آن ،فعاليتهاي اقتصادی ،اجتماعي زنان روستايي ،تابعي از
موقعيت اقتصادی  -اجتماعي خانوار ،پايگاه اجتماعي زنان
روستايي ،وضعيت قدرت رهبري زنان ،ميزان آگاهي فرهنگي
مردان از اهميت زنان و همچنين عوامل جغرافيايي است .بنابراين
ميتوان گفت که توانمندسازي زنان و کاهش نابرابري جنسيتي
به عنوان يکي از اهداف توسعه مطرح است .نتايج مطالعه صورت
يدهد که
گرفته در زمينه توانمندسازي کشاورزي زنان نشان م 
مشارکت در تصمیمگیری به صورت تنها يا مشترک در خصوص
توليد محصوالت کشاورزي ،دامي و آبزي و همچنين استقالل در
خصوص تصميم به خريداري نها دههاي کشاورزي يا تصمیمگیری
خدهنده به
در خصوص پرورش حيوانات ،ميزان انگيزه پاس 
يدهد که اين امر با توجه به
تصمیمگیری را در بين زنان نشان م 
ندهنده اين است که تأثیر مثبتي بر
نتايج تحليل همبستگي نشا 
معيشت پايدار دارد و منجر به بهبود معيشت پايدار ميشود که
همسو با نتايج مطالعه کیلبی ( )2006و کانینگهام و همکاران
( )2015است .از طرفي مالکيت تنها يا اشتراکي داراییهای اصلي
و ميزان مشارکت زنان در تصميمهاي مربوط به خريد ،فروش و
يا انتقال داراییهای خود و همچنين دسترسي و مشارکت در
تصمیمگیریهاي مربوط به اعتبارات نيز موجبات بهبود معيشت
پايدار را فراهم ميآورد که نتايج تحقيق در اين قسمت با نتايج
حاصل از تحقيق ماینزن دیک و همکاران ( )2014همسو است.
همچنين کنترل تنها يا اشتراکي بر درآمد و مخارج توسط زنان

و احساس رضايت در خصوص زمان کافي براي اوقات فراغت
و تخصيص زمان به فعاليتهاي خانگي و توليد منجر به بهبود
معيشت پايدار خانوار روستايي میشود که تطابق نتيجه در اين
قسمت با مطالعه جیمز و همکاران ( )2002وجود دارد .اما در
شاخص رهبري عضويت فعال در گروه اقتصادی يا اجتماعي ،مثل
گروههاي بازاريابي کشاورزي ،اعتبارات ،گروههای مصرفکننده
آب و همچنين به راحتي اظهارنظر کردن در مکانهای عمومي
تأثیر مثبتي بر بهبود معيشت پایدار خانوار روستايي با توجه به
نتايج حاصل از تحليل همبستگي وجود ندارد .از طرفي درآمد به
عنوان مهمترین شاخص در بين پنج شاخص اصلي توانمندسازي
کشاورزي زنان قرار دارد که با تطبيق نتيجه مطالعه با نتايج
حاصل از تحقيق آریموند و همکاران ( )2011مشخص شد که
تغيير در کنترل منابع در خانوار موجبات بهبود معيشت خانوار را
فراهم ميآورد .از ميان مؤلفههای مؤثر بر معيشت پايدار سرمايه
فيزيکي که خود شامل گويههاي راههاي ارتباطي ،زيرساختها،
دسترسي به وسايل ضروري ،دسترسي به وسيله نقليه ،دسترسي
به انرژي ،دسترسي به ادوات کشاورزي ،کميت و کيفيت مسکن
است بيشترين تأثیر را بر معيشت پايدار خانوار روستايي دارد.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که ميزان کنترل بر درآمد خانوار
به صورت تنها يا اشترکي توسط زنان ميتواند موجبات بهبود
سرمايه فيزيکي را براي خانوار روستايي فراهم کند .در نهايت
دسترسي به سرمايه فيزيکي منجر به بهبود معيشت پايدار خانوار
روستايي ميشود .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که ميزان کنترل
بر درآمد خانوار به صورت تنها يا اشترکي توسط زنان ميتواند
نقش تعیینکنن دهای در بهبود معيشت خانوار روستايي داشته
باشد .بنابراين در اين راستا پيشنهاد ميشود با شناخت توانمندی
و مهارت زنان و هدايت اين تواناييها و استعداد جهت ارتقاي
پايگاه اقتصادی و اجتماعي زنان روستايي در برنامهریزیهای
توسعه پايدار در سطوح مختلف اقدام کرد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

«نسرین جلیلیان و همکاران .پيشبيني معيشت پايدار خانوارهاي روستايي بر مبناي شاخص توانمندسازي زنان در بخش کشاورزي استان همدان»
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