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 چکیده 

 و از بر پایه مدیریت محلی استوار باشدو یی به عنوان یک عامل بسیار مهم در توسعه روستاها مدیریت روستا

 همه توسعه در ثرؤم راهبردهای از یکی . امروزهآیدبه شمار می اییروست مشکالت و مسائل حل اصلی ارکان

ید است بنابراین مدیران جد روستایی توسعه جریان در محلی مدیران روستایی، نقش و پایدار نواحی جانبه

 اتوانند بمی ها( به عنوان یک نهاد مردمی که مدیریت روستاها را بر عهده دارند،)شوراهای اسالمی ودهیاری

 از استفاده برای آنها هدایت قالب در روستایی توسعه هایو برنامه مدیریت صحیح و اجرای گذاریسیاست

 هموار را روستایی پایدار توسعه به رسیدن محلی راه مردمان مشارکتها و ها، ظرفیتها، قابلیتتوانمندی

ویژه تولیدات کشاورزی، صنایع روستایی با توجه به اینکه زنان روستایی نقش کلیدی در امور مختلف ب .نمایند

 توسعه جدید مفاهیم کانوندر آنان و توانمندسازیو... دارند، در جریان توسعه روستایی حائز اهمیت هستند، 

در این راستا، است.  شده شناخته روستایی مناطق در پیشرفت و نقش آنها در ریشه کن کردن فقر وگرسنگی و

 روستایی زنان سازیتوانمند در (و دهیار اسالمی شورای) محلی مدیران نقش سیبرر مقاله حاضر سعی دارد به

تحلیلی است و تعداد  -توصیفی بصورت حاضر پژوهش بخش خشکبیجار شهرستان رشت بپردازد. روش در

ایی زنان نامهنفر بدست آمده است. سپس بعد از طراحی پرسش 483ها با استفاده از فرمول کوکران ونهنم

بصورت تصادفی ساده/سیستمایتک مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند. برای  ایی بخش خشکبیجارروست

 SPSS افزارنمار در محیط نرم)اسپیرمن، کندال، کرامر( و مک همبستگی های تحلیلها از آزموندادهسنجش 

قابل ثیر أی خود تبا عملکردها مدیران محلی که است آن از حاکیهای تحقیق است و یافته شده استفاده

های مشارکت تشویق زنان به فعالیت وهای شغلی مناسب، های مختلف اعم از ایجاد فرصتتوجهی در زمینه

 اند.مورد مطالعه داشته روستایی محدودهزنان  تقویت روحیه خالقیت درو  اجتماعی

 ار، شهرستان رشت.بخش خشکبیجروستایی،  زنان سازی،  محلی،  توانمند مدیریتهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

انسان از دیرباز متوجه بوده که برای رسیدن به اهداف خود باید  مدیریت منحصر به قرن حاضر نیست.  

های دور، ن ایران هم از گذشتهبا بسیج وهدایت امکانات به سوی هدف گام بردارد. جوامع روستانشی

اجتماعی وسیاسی زمان خود، سلسله  ال اقتصادی واحو همانند سایر جوامع انسانی، متناسب با اوضاع و

های روستایی به عنوان حوزه (.293:1452، همکاران )بدری و انداتب مدیریتی ونظام اجتماعی داشتهمر

پایدار سرزمین وابسته ملی دارند، زیرا توسعه فعالیت ملی، نقش اساسی در توسعهً  نظام سکونت و قاعده

ای وملی تواند نقش مؤثری در توسعه منطقهدر ابعاد مختلف است که میوستایی به پایداری فضاهای ر

در تحقیق حاضر، مدیریت روستایی معادل مدیریت محلی در  (.18:1452،همکاران و شیخی) داشته باشد

نظر گرفته شده است وآن عبارت است از واحدی عمومی که با مجموعه اختیاراتی در قسمتی از خاک 

دارة امور محلی دهستان، برای ا ان وشهرستان، یا نواحی محدودتری، مانند بخش ویک کشور، مانند است

توسعه همه جانبه و ثر در ؤیکی از راهبردهای م (.293:1452،همکاران )بدری و آیدآن قسمت بوجود می

و  های مردمی، بویژه روستاییان برای عمرانپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندی خود

توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است. مهمترین ابزار نیل به این مقصود تشکیل نهادهای سازمان 

های مختلف ساکن روستا، در غیردولتی است. که بر اساس نیاز و توانایی گروهمحلی و دهی شده 

روستاها ایجاد ای های توسعههموضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی به منظور اجرای برنام

دیریت جدید روستاها تعریف ها به عنوان مهای اخیر شوراهای اسالمی و دهیاریگردد. در سالمی

اند و دهیاران و شوراهای اسالمی به عنوان نهادهای مردمی و محلی که مدیریت روستاها را بر گردیده

مختلف آموزشی، توسعه های ست گذاری، مدیریت و اجرای برنامهتوانند با سیادارند میعهده 

نقشی اساسی  های الزم، کمک به جذب منابع مالی و اموری از این دست در توسعه روستاهازیرساخت

شوراهای اسالمی پل ارتباطی بین مردم و دولت  از این رو (.54:1452،همکاران و کنند )هاشمیایفا می

تی کشور را به سمت مردم ساالرانه هستند، نهادهای مدیریتی منسجمی که وظیفه دارند ساختار مدیری

شدن سوق دهند. مشارکت مردم را در اداره امور و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف مرتبط با محل 

زندگی خود آسان کنند. و در نهایت عاملی برای ارتقای سطح زندگی روستاییان باشند )احمدی پور و 

 تشکیالت است و بدون نظارتی و مشورتی نهاد کی اساساً شورا که آنجا از اما (.4: 1488همکاران، 

 دهیاری و دهیار برای نیازمند امور دهد و برای انجام را خود وظایف تواندنمی و است ناقص اجرایی

ها خودکفا در روستاهای کشور در سال شورا است، قانون تاسیس دهیاری تصمیمات نیازمند امور تمشیت

 از هریک و اختیارات وظایف حدود واحد مدیریت اصل تحقق ایبر این قانون به تصویب رسید.1411

روستا، اهداف  با ارتباط در و مهم جداگانه وظایفی دارای که هر کدام .است کرده مشخص را نهاد دو این

جاجرمی و ) باشندمی محلی و فقیر محروم اقشار و توانمندسازی روستایی پایدار توسعه هایبرنامه

های اخیر نیز، مفهوم وبیش تر رواج پیدا کرد. در سال1553ژه توانمندسازی در دهه(. وا53:1483،کریمی
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-برنامه از های غیر دولتی و توسعه برای حمایتهای سازمانبخش جدایی ناپذیر سیاست سازیتوانمند

 محور ترین(. مهم133:1452،علی بیگی)چرمچیان لنگرودی و گردیده است مطرح روستایی توسعه های

 و لنگرودی)مطیعی های بالقوهآگاهی از توانایی اعتماد به نفس، کسب انگیزه، سبک آن

-است که  انسانی حیات برگذار  ثیرأت نیروهای بر و هدایت وتسلط کنترل (. قدرت،122:1453،همکاران

-به ند توامی توانمندسازی موضوع ایران، روستایی ریزیبرنامه روند در. باشد اجتماعی یا فردی تواندمی

-در مشارکت روستا و افزایش در باسواد نیروی سواد، بقای و دانش افزایش :گردد مطرح هاشکل این

 -ماعی. اما با توجه به اینکه زنان قلب توسعه اجت(141: 1485،وگنجی پورشاطریان ) گیریتصمیم

های أسفانه در برنامهمت. (133:1452،علی بیگی و)چرمچیان لنگرودی  باشنداقتصادی جوامع روستایی می

-ریزان به توانمندیبرنامهتوسعه نقش زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهمتر از همه عدم اعتقاد 

های زنان، به خصوص زنان روستایی میزان مشارکت آنان در ان و همچنین پایین بودن توانمندیهای زن

ست به منظور تحقق توسعه روستایی و گسترش های توسعه بسیار محدود است. بنابراین، الزم ابرنامه

(. بنابراین 39:1453)یاسوری، مشارکت روستاییان به خصوص زنان روستایی به توانمندی آنان بپردازیم

مشارکت زنان به عنوان نیمی از نیروی کار موجود در جوامع توسعه یافته ودر حال توسعه را نمی توان 

 کندان رسیدن به توسعه را آسان تر مین منبع با ارزش انسانی امکنادیده گرفت وتجهیز وتوانمندسازی ای

شناخت جایگاه جامعه بدون ای برابر وپایدار دربنابراین رسیدن به توسعه (.14:1451،همکاران )قنبری و

رهبران آینده در  دتواننمی   زنان   که است این واقعیت و زنان روستایی، امری دست نیافتنی خواهد بود

سطح  های تبعیض آمیز در کار،های مختلفی مانند شیوهمحلی باشند، با این همه محدودیت سیاستعرصة 

شوند. بنابراین تضمین تغییر مادی نسیل یک زن برای توانمند سازی میپایین مهارتها، باعث کاهش پتا

تواند نسبتاً یها مهای همراه آننسبت به ایجاد یک تغییر در ساختارهای قدرت وایدئولوژی ها ونگرش

نقش  در این راستا مقاله حاضر در صدد است، به بررسی (.Umashankar, 6002:V) آسانتر باشد

بخش در  (فردی، اجتماعی و اقتصادی)ابعاد مختلف  در روستایی زنان مدیران محلی در توانمندسازی

-سوال بهکوشد تا می بپردازد و لذا با عنایت به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر رشتشهرستان  خشکبیجار

 دهد: پاسخزیر اصلی  های

 آیا عملکرد مدیران محلی منجر به توانمندسازی زنان روستایی در ناحیه مورد مطالعه شده است؟ -

آیا زنان روستایی ساکن در ناحیه مورد مطالعه از عملکرد شورای اسالمی و دهیاران در امور زنان  -

 رضایت دارند؟

 پیشینه پژوهش -2

چارجوبی  (NGO) ای تحت عنوان توانمندسازی زنان از طریق اقدامات(، درمقاله2333) پاندایشرام  

ها را که ت فرآیند توانمندسازی، دید سیستمبرای سنجش به این نتیجه رسیده است که برای درک درس
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های دف، برنامه توسعه، محیط، گروه ه(NGO) مانند مؤسسة خارجی درآن همة عناصر به هم پیوسته

را که درآن قرار دارند را  (NGO)فوری گروه هدف ومؤسسة خارجی و محیط بزرگ که گروه هدف و

ای تحت عنوان (، در مقاله2333آماشان ) (.mishra panda, 60000002) باید مورد تحلیل قرار داد

یالت شمالی ی مطالعه: در بخش نوات ا)نمونههای خودیاریتوانمندسازی زنان: تأثیر مشارکت در گروه

پردازد و به این نتیجه ای میزی، مادی، شناختی، ادراکی ورابطههاریانا( به بررسی ابعاد مختلف توانمندسا

تواند به توسعه پایگاه مالی زنان وتوسعة کسب وکارهای کوچک که سیده است که دسترسی به اعتبار میر

 ،(2311شیخ خطیبی ). (Umashankar, 6002:V) اغلب همراه با دسترسی به بازار است کمک کند

ایالت ( NGO)های های خودیار: تجربهای تحت عنوان توانمندسازی زنان از طریق گروهدر مقاله

کارناتاکا، هند به بررسی رویکرد طرح دهم اجرای سیاست ملی برای توانمندسازی زنان از طریق 

اند که می پردازد وبه این نتیجه رسیده یاستراتژی سه گانه توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی وعدالت جنس

به عامالن ارتقای پایداری  توانندان و مدیریت وجود دارند و زنان مییک رابطه بین توانمندسازی زن

عنوان توانمندسازی ای تحت در مقاله ،(2311) هیل. (shaikh khatibi, 6000062)تبدیل شوند

-ها وشیوهبه بررسی محدودیت )نمونه موردی: غنا( کتها ومشاراقتصادی زنان روستایی: نهادها، فرصت

توان انتخاب نمود های بلند مدت را میکند که از آنها راه حلای اشاره میهای خوب ونقاط ورودی بالقوه

ها، جامة مدنی ودیگر اند که توانمندسازی زنان روستایی باید مورد توجه دولتبه این نتیجه رسیده و

فرآیندهای هایی را برای تسهیل مشارکت و رهبری کامل زنان در قرار گیرد وروشذینفعان مورد توجه 

ای تحت عنوان دسترسی زنان (، در مقاله2311) رادگبر .(hill, 600002) اندتصمیم گیری بیان نموده

های جدید روستایی به علم وفناوری در حوزة مدیریت به این نتیجه رسیده است که بسیاری از فن آوری

کند اما به خاطر سطح تحصیالت کمتر، ی زنان پتانسیل خوبی را ایجاد مینوظهور برای توانمندساز و

های تبعیض آمیز، مردان اغلب ها ودیگر شیوهاجاره داری زمین آنها به اعتبار، فقدان دسترسی کمتر آن

های سنتی کاربر فن آوریفقیرترین زنان به استفاده از  های جدید وبهبود یافته هستند ونافعان فن آوری

 راستابی و همکاران .(Rathgeber, 600000) کنندآوری استفاده نمیدهند ویا اصالً از هیچ فنادامه می

که عواملی اندای با موضوع توانمندی زنان برای مشارکت در توسعه، به این نتیجه رسیده( در مقاله1482)

مالی، بهبود وضع سالمت، برخورداری از حق  همچون افزایش سطح تحصیالت، دسترسی به منابع

ثر بر توانمندسازی ؤترین عوامل محذف باورهای سنتی مهمقانونی، رفع تبعیض از بازارکار و مالکیت 

ای تحت عنوان ارزیابی (، در مقاله1483نعمتی ) بدری و (.9:1482،همکاران )راستابی و باشندزنان می

های فعال در روستاهای کوچک قی دهیاریتایی مقایسه تطبینقش کارکردی نظام نوین مدیریت روس

وبزرگ مطالعه موردی: استان گلستان به این نتیجه رسیده است که عوامل ساختاری، اجتماعی واقتصادی 

رابطه تنگاتنگی با میزان موفقیت دهیاری در روستاهای کوچک دارد عالوه بر اینکه دهیاری در روستاهای 

)بدری  دریافت سرانه اعتباری بیشتر موفق تر از روستاهای کوچک عمل کرده است پرجمعیت نیز به دلیل
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ثر بر توانمندسازی زنان به ؤ( در تحقیقی با عنوان، عوامل م1481و رهنورد )حسینی (. 131:1483،نعمتی و

 عوامل ترینمهم قرار دارد و متوسط حد در زن کارکنان توانمندی این نتایج دست یافتند که سطح

-بین های( ارزش4 گروهی؛ساختار( 2 مدیریت؛ نگرش( 1 در توانمندسازی عبارت است از: تأثیرگذار

ای با ( در مقاله1488(. کریمی و جاجرمی )139:1481،)حسینی ورهنورد اطالعاتی روابط( 3 و گروهی؛

ن چالش تریدهد که مهمهای اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی نشان میعنوان چالش

رغم جمعیت قابل ارکت آنان در مدیریت روستایی علیاجتماعی مدیران روستایی، سهم اندک زنان و مش

مهر و همکاران  (. سروش85:1488،)کریمی وجاجرمی ساختار جمعیت روستاها است نان درتوجه آ

قتصادی زنان ای با عنوان بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمندسازی ا(، در مقاله1485)

گذار بر تسهیل ثیرأهای تترین مولفهاند که مهمروستایی در شهرستان همدان به این نتیجه رسیده

 توانمندسازی اقتصادی زنان، سه عامل مشارکت اقتصادی، انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی است

های توانمند سازی زنان های تحت عنوان شیومقاله( در1453کیمیائی )(. 131:1485،وهمکاران)سروش مهر

اند که اجرای برنامه توانمندسازی نه تنها به اشتغال، افزایش سطح رپرست خانوار به این نتیجه رسیدهس

 های روانها در حوزهشود بلکه توانایی آنتگی زنان سرپرست خانوار منتهی میدرآمد وکاهش وابس

-عنوان نقش سازمان تحتای (، درمقاله1453) سورییا(. 34:1453،)کیمیائی شناختی را نیز به دنبال دارد

ستای اردوغش( به این نتیجه )نمونه: رو در توانمندی زنان وجوانان روستایی  (NGO)دولتی های غیر

اند که استفاده مستمر از نیروی کار زنان همراه با مشارکت دادن آنان در عرصه تصمیم گیری وایجاد رسیده

های مختلف باعث باال رفتن آگاهی وتوانایی آنان در مسائل مربوط به فعالیت مینه برای مشارکت آنان درز

خود و روستا است. از طرف دیگر عواملی نظیر: عدم اطالع رسانی مناسب، مشکالت مالی، عدم پشتیبانی 

های ند شدن روند حرکت وپیشرفت برنامههای ذیربط و موانع فرهنگی واجتماعی در کمناسب دستگاه

ای با ( در مقاله1452) علی بیگیچرمچیان لنگرودی و(. 33:1453)یاسوری اندکور مؤثر بودهتشکل مذ

هرستان ساری( ش )نمونه موردی: عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی

له شش عامل اند که توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان ساری به وسیبه این نتیجه رسیده

ها، موانع، ها ورهیافتمیزان ارتباطات، میزان گرفتن وام از منابع گوناگون، میزان مفید بودن روش

 (. 139:1452،لنگرودی وعلی بیگی)چرمچیان  باشدراهکارها وتحصیالت می
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 مبانی نظری تحقیق -3

 محلی مدیریت -3ـ1

توسعه و افزایش میزان مشارکت برای مشارکت مردم در کند که دن به توسعه وادارهً آن ایجاب میرسی  

های اجتماعی، اقتصادی واداری در هر جامعه به وتشکل های خاصی، متناسب با ویژگیها، نهادها آن

نبهً مردم در روند توسعه، همه جا مشارکت فعال وة بهره گیری از وجودآید. از مهمترین واصلی ترین شیو

اصلی مدیریت روستایی از ارکان  (.53:1453،)هاشمی وهمکاران اشدبهای غیر دولتی میسازمان

-دهی شده در نواحی روستایی برنامهباشد زیرا در نبود مدیریت سازمانوجدانشدنی توسعه روستایی می

وجود مدیریت واحد روستایی از سردرگرمی  شماری مواجه خواهد شدهای توسعه نیز با مشکالت بی

کند که متولیان امر توسعه کند به همین جهت تدبیر حکم میا جلوگیری میتاییان در امور روستروس

وجود مدیریت  .(132:1453،)بدری روستایی توجه به نهادهای محلی را وجهه همت خویش قرار دهند

ها با چارچوب مشخص، که به بررسی وشناسایی مشکالت برقراری امور وسازماندهی برنامه محلی برای

)فال سلیمان و  باشدها بپردازد، ضروری میرین راه حل ممکن برای رفع آنروستا واتخاذ بهت

(. مدیریت روستایی در فرآیند توسعهً روستایی یکپارچه وپایدار نقش اساسی دارد. 13:1451،همکاران

به مدیریت روستایی در واقع فرآیند سازمان دهی وهدایت جامعه محیط روستایی از طریق شکل دادن 

های جامعه روستایی هدفادها ونهادها، ابزار یا وسایل تأمین نه ها ودهاست. این سازمانسازمان ونها

توسعهً روستایی فرآیند پذیرند. همچنین مدیریت کنند و میها را ترسیم میهایی که مردم آنفهستند، هد

ا مشارکت ای است که شامل سه رکن مردم، دولت ونهادهای عمومی است. در این فرآیند بچند جانبه

-های توسعة روستایی تدوین واجرا میها وطرحههای روستایی برناماز طرق تشکیالت وسازمان مردم و

در برنامه سوم توسعه از این رو (. 211:1484،)رضوانی گیرددد وتحت نظارت وارزشیابی قرارمیگر

دولتی به عنوان یکی از های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رویکرد تمرکززدایی از وظایف دستگاه

رویکردهایی است که درعرصه جهانی تجربه شده است. بطوریکه در تدوین برنامه سوم توسعه کشور، 

تالش گردید های غیر ضرور در بدنه دولت، در چندین ماده قانونی ضمن آگاهی از مضرات تمرکز تصدی

نهادهای عمومی غیر دولتی و محلی های دولتی به تا زمینه واگذاری برخی از وظایف اجرایی دستگاه

قانون برنامه سوم به این امر توجه  141ماده  2ریزی روستایی، بند فراهم گردد. درحوزه مدیریت و برنامه

-های مالی تفویض و واگذاری اموری که جنیه محلی دارند از دستگاهشده و در سایر قوانین نیز پشتوانه

است  شدهبینی پیش ها(ها و دهیاری)شهرداری لیها و نهادهای محهای دولتی به سازمان

توان به مدیریت محلی روستایی که متشکل از شورای اسالمی و می میان این در (.131:1453)حسنوند،

 رای با قانون اساس بر آن اعضای که است روستا، نهادی اسالمی شوراهای دهیار است اشاره نمود.

 و داشته برعهده را روستایی مدیریت یوظیفه نهاد این .شوندمی انتخاب سال 3 مدت برای مردم مستقیم
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 و نیازها کمبودها، و شناخت بررسی :آن وظایف و ازجمله دارد عام نظارت  روستا عمومی امور کلیه بر

مسئول،  مقامات به حل راه و ارائه و آموزشی اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی هاینارسایی

های توسعه و نظارت بر اقدامات همه مراحل و برنامه در مردم مشارکت در جهت اقدام و زیریبرنامه

- با تصویب قانون1411از سال  روستا اجرایی تشکیالت  عنوان به ها،دولت در روستا و غیره. اما دهیاری

از  دهیاری وظایف از توان به برخیمی    که های خودکفا آغاز به کار کردنددهیاری سازمان تشکیل

 به روستاییان ترغیب و اشتغال، تشویق هایزمینه اسالمی، شناسایی شورای مصوبات تمام اجرای :جمله

روستا،  در دامی و کشاورزی محصوالت بازاریابی و توسعه ترویج، به اهتمام و دستی صنایع توسعه

 محیط بهداشت مینأت ایبر مناسب یزمینه و ایجاد نظافت حفظ و بهداشتی قوانین اجرای در مراقبت

 .(59: 1451و همکاران، ملکان) اشاره کرد...و

 

 توانمندسازی و زنان روستایی -3 ـ2

 اندرا کارآمدترین روش یافته "توانمندسازی"امروزه اغلب کشورها برای دست یابی به توسعة پایدار،   

یک انتخاب راهبردی است که  یی،بنابراین توانمند سازی در عرصه توسعه روستا .(34:1453،)کیمیائی

(. 1:1454،همکاران ساربان و)حیدری تواند گذار موفقیت آمیز توسعه روستایی رابه ارمغان آوردمی

اند. مشابه یکدیگر با هانآ از بسیاری که شده ارائه توانمندسازی از متفاوتی تفسیرهای و تعاریف

 به خاص کاری انجام واگذاری یا قدرت کسب معنای به ،Epowerment معادل التین توانمندسازی

 تسهیم برای مدیریتی استراتژی نوعی را توانمندسازیای عده است. مشخصی دستیابی به هدف منظور

 از؛ است عبارت توانمندسازی بنابراین (.413:1485،پورو گنجی)شاطریان  دانندمی  گیریتصمیم قدرت

 را خود کنندة تعیین نیروهای بر تأثیرگذاری یا کنترل ییتوانا جامعه و فرد آن طی که هاییقابلیت کسب

حال توسعه افزایش توانمندسازی زنان روستایی در کشورهای در . (19:1483،دارابی) آورندمی دستب

کند عالوه بر توسعة ه به رشد اقتصادی یک کشور کمک میکاتالیزوری برای توسعه است، چیزی ک

 کندبه کاهش فقر کمک می ت را ارتقاء میدهد واجتماعی زنان، کل جمعی - اقتصادی

(Ajani,onwubuya and mgbenka6002022).  توانمند سازی ناشی از انگیزه ذاتی ودرونی برای

 انجام وظایف وکارها، قدرت سازگاری با محیط وشغل واحساس شایستگی در انجام وظایف است

 آگاهی وایجادروستایی، توانمندسازی به معنای های جدید توسعه در برنامه(. 3:1451،همکاران )قیصری و

مردان منافعشان بطور  هایی که زنان ونهادها به روش ها ومشارکت، ارتقاء گفتگو وفرصت و هاظرفیت

های درک عمیقتری از روشنفعان توانمندسازی زنان باید ر ذیدیگ ها، جامعة مدنی ودولت و برابر باشد

های موردنیاز برای یک زندگی با دیدگاه بهبود معیشتی را مورد توجه ها و فعالیتمعیشتی، قابلیت

حصیل با کیفیت، سازماندهی توانمندسازی زنان شامل دسترسی به ت  (.2313،سازمان ملل)قراردهند 

پز کارآمد از لحاظ انرژی  ، متنوع سازی محصول واستفاده از اجاق گازهای پخت وهای آموزشیبرنامه

ها در توسعة طرح زنانتوانمندسازی  .(Ajani,onwubuya and mgbenka, 6002022) است
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چرا که امروزه نیمی از جمعیت روستاها  .(Mishra Panda, 600000) باشدمی ها در صدروسیاست

ن بیشتر دهند. با این همه هنوز زنان روستایی جایگاه خود را  در ایران و همچنیرا زنان تشکیل می

-حال توسعه به عنوان افراد فعال و برخوردار از استعداد مشارکت در عرصهدر  کشورهای جهان به ویژه

اگرچه و  (.48: 1451 ،)انوری و همکاران اندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دست نیاورده

 های آموزش وشده است اما شرکت زنان در برنامهبه نقش زنان روستایی در توسعه روستایی تأکید 

 شودنسیل یک زن برای توانمند سازی میهمین امر باعث کاهش پتا محدود است توسعه

(Umashankar, 6002:V).  در کشورهای در حال توسعه کشاورزی در مرکز اقتصاد ملی قرار دارد و

وری به فرآ ها در تولیدات کشاورزی وبنابراین نقش آن زنان نقش اصلی را در تولید غذا به عهده دارند

-حقوق بگیر محسوب می رگر خانواده وزنان اغلب به صورت کا پردازد.ادی وکاهش فقر میرشد اقتص

توسعة اقتصادی  توسعة کشاورزی وها درو نقش آن ها ندارنددیگر فرصت شود وکنترلی بر اغلب موارد و

ة اگر چه زنان نقش قابل توجهی در اقتصاد خانواد(. Martini, 600000) مانداجتماعی محدود می و

 (.Uniyal, 600202) ها را بر عهده دارندمالکیت دارایی ن مدیریت خانواده وخود دارند اما هنوز مردا

توسعه، توانمندسازی آنان به عنوان رویکرد و راهبردی  بنابراین با توجه به نقش و اهمیت جایگاه زنان در

 از حاکی گفتارشان و کردار که است معنی این به زنان سازی نوین مد نظر قرار گرفته است و توانمند

 به باشند، خویشتن واقعی شناخت و صحیح ارزیابی به قادر باشد، خاطر اطمینان و نفس به اعتماد

 بکوشند، هاآن رفع در و باشند داشته را ها دشواری با رویارویی قدرت باشند، آگاه خویش استعدادهای

 بریمانی و) یابند دست نظر مورد اهداف به خویش توانمندی افزایش با بشناسند و را خود اهداف

 (.35:1451،همکاران

 و زنان توانمندسازی بحث در 2312سال در  (FAO) سازمان غذا وکشاورزی متحد و ملل سازمان  

برای  های فعلی پرداختند. وچالش گرسنگی را به عنوان پیشرفت ونقش آنان در ریشه کن کردن فقر و

 های مشارکت، حقفرصت چون: ایجاد نهادها و عواملی ن روستایی بهمیسر ساختن توانمندسازی زنا

 هایتقویت بنگاه مردان، حمایت و ارتقاء نهادهای اجتماعی و گفتگو، برابری منافع زنان و گیری، تصمیم

 دارد برای و عقیده کند می کیدأت المللیبین و محلی، ملی سطح توسعه اجتماعی در تقویت و اقتصادی،

 : جمله کرد از طی زیر را مرحله پنج باید زنان زیتوانمندسا

های کاهش شیوهو  ، کاهش فقر،کاربهترتغذیه،  مانند زنان مادی این مرحله، رفاه در نسبی: رفاه ایجادـ 

 گیرد. می قرار نظر مد تبعیض آمیز

 و سرمایه مانند تولید عوامل به باید زنان ،تغییر موقعیت زنان از باروری به مولدمنابع:  به دسترسیـ 

 .باشند داشته دسترسی سازد می ممکن را تولید و استخدام که زا مهارتی آموزش هایبرنامه
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 شان شخصی کمبودهای از ناشی ها آن مشکالت که دهند تشخیص باید زنان آگاهی، مرحله آگاهی: درـ 

. است تغییر قابل لیلد همین به و است هاهای جنسیتی مربوط به ملتشکاف از گرفته نشات بلکه نیست

 .است برابری به داشتن باور معنی به مفهوم دراین آگاهی

 مشارکت و کنند  شرکت جامعه و خود به مربوط های برنامه تمام در زنان مشارکت، مرحله مشارکت: درـ 

 باشد. متناسب جامعه در ها آن شمار با باید ها آن

 ,hill) رابری جنسیتی، برابری منافع زنان ومردانارتقاء ب معنی به کنترل کنترل: در این مرحله،ـ 

600000). 

 روش شناسی تحقیق  -4

- منظـور  است که بـه  تحلیلی - توصیفی پژوهش آن روش مبنایاز نظر هدف کاربردی و حاضرتحقیق   

بـدین ترتیـب    میدانی استفاده شده است. ای( وهای اسنادی )کتابخانه گردآوری داده و اطالعات از روش

تبیین موضوع، مبانی نظری و مفهومی، پیشینه تحقیق و محدوده مورد مطالعه از طریق روش اسنادی و که 

جهت تعیین نقش مدیریت محلی در توانمند سازی زنان روسـتایی از روش میـدانی و پیمایشـی اسـتفاده     

ستان رشت در بخش خشکبیجار شهر زنان بر مطالعه در این تحقیق مشتمل مورد آماری جامعهشده است. 

ها از طریـق فرمـول   باشند که نمونهزنان  روستایی می از نفر 483 شامل تحقیق این آماری باشد. نمونهمی

ها بصورت تصادفی ساده و سیسـتماتیک بـوده اسـت و    نحوه دسترسی به نمونه .کوکران تعیین شده است

 های آمـاری همبسـتگی  ده از روشبا استفا SPSS تحلیل آنها در محیط وها تجزیه آوری دادهبعد از جمع

 .استفاده شده است اسپیرمن، کندال، فای/کرامر( و  مک نمار)

 محدوده مورد مطالعه -5

کیلومتر مربع  مساحت در شمال شرقی شهرستان رشت واقع شده است. از نظر  59بخش خشکبیجار با   

دقیقه عرض  22درجه و 41دقیقه طول شرقی و  33درجه  35مختصات جغرافیایی بخش خشکبیجار بین 

های: به نام نفر جمعیت، دو دهستان  23113دارای  1453این محدوده در سال شمالی قرارگرفته است

  بوده است.روستا  41حاجی بکنده و نوشر و 
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جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری .1شکل  

 

 های تحقیقیافته -6

 های توصیفییافته -6 ـ1

های توصیفی، ازکل نمونه آماری زنان بخش خشکبیجار بیشترین فراوانی سنی مربوط به یافته بر اساس  

 سال 23کمتر از درصد و کمترین فراوانی سنی مربوط به گروه سنی  99سال معادل 33ـ33گروه سنی

زیر درصد است. از نظر تحصیالت، بیشترین فراوانی سطح تحصیالت مربوط به تحصیالت 15معادل 

کارشناسی ارشد زنانی است که دارای تحصیالت  به درصد و کمترین فراوانی مربوط 93معادل  دیپلم

معادل فعالیت زراعی همچنین بیشترین فراوانی فعالیت اقتصادی زنان روستایی مربوط به هستند.  وباالتر

 درصد است.1952 های خدماتی معادلدرصد و کمترین فراوانی مربوط به فعالیت 98

 های استنباطیتهیاف -6ـ2

به منظور سنجش رابطه بین عملکرد مدیران محلی و توانمندسازی زنان روستایی دربخش خشکبیجار   

 فردی استفاده گردیده است.و شهرستان رشت از آزمون همبستگی اسپیرمن در ابعاد، اقتصادی، اجتماعی 

 55و درصد 59ی معناداری در سطحها رابطهشود، برای شاخصمی   ( مشاهده 1همانطور که در جدول )

بدست آمده است. در واقع ارتباط بسیار قوی بین عملکرد مدیران محلی در همه ابعاد با میزان  درصد

 هایدر بعد اقتصادی ایجاد فرصتتوانمندسازی زنان روستایی ناحیه مورد مطالعه وجود دارد. بطوریکه 

های تشویق زنان به فعالیت و مشارکت بعد اجتماعی (، در45335شغلی مناسب برای زنان با میانگین )
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 با میانگین تقویت روحیه خالقیت در زنان( و همچنین در بعد فردی توجه به 2554) با میانگین اجتماعی

 ثیر را در توانمندسازی زنان به همراه داشته است.أ( از سوی مدیران محلی روستا بیشترین ت1593)
 ن عملکرد دهیاران و توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از تحلیل همبستگی اسپیرمنبررسی میزان رابطه بی .1جدول

ضریب  سطح معناداری

 همبستگی

میانگین 

ایرتبه  

هاشاخص  ابعاد 

 ایجاد فرصت شغلی مناسب برای زنان 45335 35249 **3533

 تامین سرمایه  و مواد تولیدی زنان 2585 35318 *35333 اقتصادی

 فروش محصوالت تولیدی زنان 2511 35191 *35331

 اجتماعی تقویت تعاونی و تشکل های زنان 2533 35248 **35333

 
 

 تشویق زنان به فعالیت و مشارکت های اجتماعی 2554 35154 **35333

مهارتی زنان -برگزاری کالس های آموزشی 2531 35434 **35333  

روستایی تقویت خودباوری زنان 1533 35131 *35335  
 

 فردی

 

 تشویق زنان به ارتقاء تحصیالت 1543 35133 **35333

 توجه به مهارت های زنان 1521 35439 *35339

 تقویت روحیه خالقیت در زنان 1593 35453 **35333

     درصد 33 داری در سطحمعنا  * درصد    * 35* معناداری در سطح             1333های تحقیق، ماخذ: یافته                     

( برای بررسی رابطه بین دو متغیر عملکرد مدیران محلی در حوزه توانمندسازی زنان 2براساس جدول )  

روستایی و رضایت زنان در قالب فرضیه دوم از آزمون کندال استفاده شده است. به طوریکه مشخص 

باشد. که بیانگر وجود رابطه معنادار تا سطح می 3531گردید که سطح معناداری براساس این آزمون برابر  

که مدیران محلی در امور مربوط باشد و این نشان از این دارد، در صورتیدرصد بین این دو متغیر می 59

ریزی را داشته باشند و دنبال کنند، به همان میزان به توانمندی زنان عملکرد مطلوب و همراه با برنامه

 .                                          یابد.دیران و عملکرد آنها افزایش میرضایت زنان روستایی از م

رابطه بین عملکرد مدیران محلی در امور زنان با رضایت زنان روستایی با استفاده از تحلیل همبستگی کندال بررسی میزان .2جدول   

 متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب کندال سطح معناداری

 عملکرد مدیران محلی رضایت زنان 35438 *35331

درصد 35* معناداری در سطح                                   1333های تحقیق، ماخذ: یافته  

( به منظور سنجش رابطه بین توانمندسازی زنان و توسعه پایدار روستایی از آزمون فای/کرامر 4براساس جدول )

-ای قوی بین این دو متغیر وجود دارد به گونهده نشانگر این است که رابطهاستفاده گردیده است. نتایج به دست آم

 باشد.گذار میثیر أدرصد بر توسعه پایدار روستایی ت 55ای که توانمندسازی زنان تا سطح 
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رابطه بین توانمندسازی زنان روستایی با توسعه روستایی با استفاده از آماره فای/کرامربررسی میزان  .3جدول    

 متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب فای سطح معناداری

 توانمندسازی زنان توسعه پایدار روستایی 35931 **35333

درصد 33** معناداری در سطح                            1333های تحقیق،ماخذ: یافته  

 

ها از اسیس دهیاریبرای سنجش رابطه بین توانمندسازی زنان دربخش خشکبیجاردر قبل و بعد از ت      

 53نفر موافق و  43(، 3نمار استفاده گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده از جدول )آزمون مک

نفر  94نفر موافق  و  239اند و  همچنین از تاسیس دهیاری بودهنفر مخالف، توانمندسازی زنان در قبل 

باشند. در واقع نتایج حاصل از می بخشر این ها دسیس دهیاریأمخالف توانمندسازی زنان در بعد از ت

درصد بین توانمندسازی زنان در ناحیه مورد  59دهد رابطه معناداری تا سطحآزمون مک نمار نشان می

های وجود دارد. به این معنا که توجه به توانمندسازی زنان در قبل مطالعه در قبل و بعد از تاسیس دهیاری

های توسعه پایدار روستایی جایی نداشته و کم اهمیت تلقی ان در برنامهاز وجود دهیار در روستا چند

های اقتصادی ها در روستا، به تدریج توجه به نقش زنان و فعالیتشده است اما با تاسیس دهیاریمی

های توانمندسازی آنان را در ابعاد آنان در روستا شکل گرفت و به تبع آن زمینه ارزشمند و در خور توجه

 فراهم کردند. تلف مخ
 

هاسیس دهیاریأبررسی توانمندسازی زنان در قبل و بعد از ت .4جدول  

معناداری مک 

 نمار
 ضریب مک نمار

 موافق مخالف
لفهؤم  

 فراوانی فراوانی

35334 43511 
 توانمندسازی زنان روستایی قبل از تاسیس دهیاری 43 53

تاسیس دهیاریاز  بعدتوانمندسازی زنان روستایی  239 94  

درصد 35** معناداری تا سطح                        1333های تحقیق،مأخذ،یافته  

 گیری نتیجه -5

به شمار  2333در سال در نیویورک توانمندسازی زنان، یکی از اهداف توسعة هزاره سوم سازمان ملل   

تضمین پایداری، از جمله : عوامل  آید که در جریان توانمندسازی آنان دخالت عوامل و عناصر مختلفیمی

توان نام برد. لذا در این تحقیق جنسی را می ارتقاء اجتماعی، اقتصادی، دسترسی زنان به علم وفن آوری و

به بررسی نقش مدیران محلی به عنوان یکی از عوامل نهادی در توانمندسازی زنان روستایی در ابعاد 

دهد که شده است. نتایج حاصل آزمون های آماری نشان می مختلف اقتصادی، اجتماعی و فردی پرداخته

بین عملکرد مدیران محلی و توانمندسازی زنان روستایی و همچنین بین عملکرد آنان و رضایت زنان 

ای که مدیران محلی روستا از یک سو وجود دارد. به گونه درصد 59 و 55 سطحرابطه معناداری تا 

تشویق در بعد اجتماعی های شغلی مناسب، در بعد اقتصادی با ایجاد فرصتثیر را أاند بیشترین تتوانسته
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در در بعد فردی  توجه به تقویت روحیه خالقیت در زنانو  مشارکت های اجتماعی زنان به فعالیت و

توانند با بهبود عملکرد خود در حوزه توانمندسازی زنان به توانمندسازی داشته باشند. از سویی دیگر می

مبنی بر  H1توان اذعان داشت که فرضیه را افزایش دهند. بر این اساس می میزان رضایت زنان همان

یید می گردد. عالوه بر أارتباط بین عملکرد مدیران محلی با توانمندسازی و میزان رضایت زنان روستایی ت

درصدی  55 و 59اداردهد رابطه معنیید و نشان میأآن رابطه بین توانمندسازی زنان و توسعه روستایی ت

بین آنها وجود دارد به نوعی که توانمندسازی زنان به عنوان متغیر مستقل در توسعه روستایی ناحیه مورد 

أسیس مطالعه نقش بسزایی داشته است. همچنین تفاوت معنادار در توانمندسازی زنان در قبل و بعد از ت

به سیس دهیاری أدهد که در قبل از تمی    ان د و نششودرصد تایید می 59ها با سطح اطمینان دهیاری

سال  13ها و گذشت بیش از سیس دهیاریأمقوله توانمندسازی زنان توجه زیادی نشده است اما با ت

های توسعه روستایی اعم از اقتصادی، فعالیت در روستا و آشنایی با نقش مهم زنان روستایی در همه زمینه

 ه توانمندسازی آنان مدنظر مدیران قرار گرفت.اجتماعی و محیطی و غیره توجه ب

های پژوهش، راهکارهای کاربردی برای بهبود و افزایش اقدامات براساس نتایج بدست آمده از یافته

 د: شونان روستایی به شرح زیر ارائه میمدیران محلی در زمینه توانمندسازی ز

 ؛(SHG) منظور توانمندسازی زنان از طریق به (NGO) سازمانهای غیر دولتی نهادها و وایجاد تشویق -

برای زنان به منظور  نهادهای اجتماعی ارتقاء گفتگو ومهارتی و  -های آموزشیراه اندازی کارگاه -

 توانمندسازی آنان در تعامالت و ارتباطات اجتماعی درون و بیرون از روستا؛

 فرآیندهای تصمیم گیری؛تسهیل مشارکت ورهبری کامل زنان در هایی برای ایجاد فرصت -

ها به منظور تقویت روحیه های شخصی زنان روستایی و حمایت از این مهارتتوجه به مهارت -

 استقالل واتکاء به خود، استحقاق، کاهش فقر؛خودباوری و 

ها در راستای در بخشنامه و دستورالعمل بودجه دهیاری توسعه پایگاه مالی زنان دسترسی به اعتبار و -

 مندسازی زنان روستایی؛توان

 ؛ایسی زنان روستایی به منابع سرمایهاصالح قوانین و مقررات مربوط به عدم دستر -

 استفاده از دانش نظری و و یخدمات آموزشفن آوری و  علم وافزایش دسترسی زنان روستایی به ـ 

با استفاده از  مزرعه درآمدزا غیر از و های تولیدیمتنوع سازی فعالیت عملی گستردة زنان به منظور

  ؛مدیریت

 نابعم

توانمندسازی زنان روستایی در مدیریت ضایعات کشاورزی، خانگی و تولید ، 1451انوری، سمیرا، حسینی،  .1

 .131شماره  ،ورمی کمپوست

چالش های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت ، 1488، ، علیرضاکریمی و ایمانی جاجرمی، حسین .2

 15وسعه  روستایی، دوره اول، شماره، مجله تمحلی
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نقش مدیریت محلی در توسعة ، 1452جواد،  قصابی، محمد علی، اکبریان رونیزی، سعیدرضا وسید  بدری، .4

، 3های روستایی، دورهپژوهش )مطالعه موردی: شهرستان آران وبیدگل(، های روستاییکالبدی سکونتگاه

 15شماره

)نمونه  بررسی نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی، 1451،هرا، زنیک منش و بریمانی، فرامرز .3

 15نامه اقتصاد فضا وتوسعه روستایی، سال یکم، شمارهفصلموردی: دهستان لکستان شهرستان سلماس(، 

ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی مقایسه  ،1483 ،، مرتضینعمتی و علیسید  بدری،  .9

های پژوهش دهیاری های فعال در روستاهای کوچک وبزرگ )مطالعه موردی: استان گلستان(، تطبیقی

 ..95شماره جغرافیایی،

نامه فصل های راهبردی،ت روستایی در ایران وارایه سیاستهای مدیریچالش، 1453علی، سید بدری،  .3

 25شمارة ،2سیاستگذاری، سال

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان ، 1452، امیر حسین بیگی،علی   و چرمچیان لنگرودی، مهدی .1

 15،شمارة3جامعه، سال  ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن وشناختی زنان روستایی

سومین همایش توسعة پایدار ، 1454وحید،  طالعی حور، ، ارسطو و . حیدری ساربان، وکیل، یاری حصار8

 روستایی همدان.

) مطالعه  ها، موانع توفیق و کارکردهای آنهاتجربه دهیاری، 1453اسماعیل،  ند،حسنو و  حسوند، احسان .5

 .  2 ، شماره13، فصلنامه روستا و توسعه، سالسلسه در استان لرستان( موردی دهیاری های شهرستان

 ،3دوره های زنان، پژوهشفصلنامه موثر بر توانمندسازی زنان، عوامل  ،1481حسینی، نسرین و رهنورد،  .13

. 1شماره  

های عمرانی در پرتو مشارکت مردمی مورد تبیین پیامدهای فضایی فعالیت، 1483دارابی، حسن،  .11

 رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.های روستایی ناحیه کاشان، سکونتگاه

مدیریت بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند ، 1452شیخی، حجت، پریزادی، طاهر و ورمزیار، بیژن،  .12

سال  ،)جغرافیا( ریزی فضاییمجله علمی ـ پژوهشی برنامه)مطالعه موردی: شهرستان همدان(  وتوسعه روستایی

 .4 ، شمارة4

های عمرانی در توانمندسازی روستاها تاثیرات سرمایه گذاری، 1485گنجی پور،  و محسن،  شاطریان .14

، 1های روستایی، دورهژوهشفصلنامه پکاشان(،  شهرستان -)مطالعه موردی: روستاهای بخش ابوزید آباد

 45شماره

بررسی وارزیابی عملکرد دهیاران در ، 1451مرادی، محمود،  فال سلیمان، محمود، صادقی، حجت اهلل و .13

 15ریزی روستایی، شمارةژوهش و برنامهمجله پفرآیند مدیریت و توسعة روستایی، 

ع مشارکت زنان روستایی شناسایی عوامل وموان، 1451ی، رحیمه،انصار قنبری، یوسف، حجاریان، احمد و .19

ریزی روستایی، مجلة پژوهش و برنامه)مطالعه موردی: شهرستان فریدونشهر(،  های کشاورزیدر فعالیت

 25شمارة
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انمندی روان شناختی اعضای بررسی تو، 1451قیصری، حمیده، شاه ولی، منصور و رضایی مقدم، کوروش،  .13

25پژوهش های روستایی، سال سوم، شمارة ای تولید روستایی استان فارس،هتعاونی  

فصلنامة علمی ـ پژوهشی رفاه  های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار،شیوه، 1453کیمیائی، علی،  .11

 .33اجتماعی، سال یازدهم، شماره

امل تسهیل کننده و بازدارنده بررسی عو، 1485کالنتری، خلیل، شعبانعلی قمی، حسین و سروش مهر، هما،  .18

توسعه روستایی، دوره اول، مجله شهرستان همدان(.  مطالعه موردی:اقتصادی زنان روستایی ) توانمندسازی

 .2 ةشمار

پژوهشی،  ، مجلهکید بر نقش شورا و دهیاریأ، بررسی مدیریت روستایی در ایران با ت1451ملکان، کریمی،  .15

 . 49شماره  ها.آموزشی و ترویجی دهیاری

، سید عقیمیمو  ، محمد رضارضوانی مجتبی، ،سید حسن، قدیری معصومهاشمی، سعید، مطیعی لنگرودی،  .23

)مطالعه موردی: بهاباد  ها و شورای اسالمی در توسعه کارآفرینی روستاییتبیین نقش دهیاری، 1453، محمد

  .1 ةهای روستایی، سال دوم، شمارپژوهش ،استان یزد(

در توانمندسازی زنان وجوانان  (NGO)های غیر دولتینقش سازمان، 1453سوری، مجید،یا .21

 115 ة)مطالعات انسانی(، سال ششم، شمار انداز جغرافیاییمجله چشم روستایی)نمونه: روستای اردوغش(،
66. Ajani,E.N,onwubuya,E.A.and R.N.Mgbenka.,6002, Approaches to economic 

empowerment of rural women for climate change mitigation and adaptation 

implications for policy, Nigeria,Vol.0,pp22-06. 

62. Hill, catherine,6000, Enabling Rural Womens Economic Empowerment: 
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