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 چکیده 
اهميت سهم زنان روستايی در نيروي انسانی، نه تنها در فعاليت هاي خانگی، بلكه در فعاليت هاي توليدي بيرون از خانوار نيز می باشد. 

با توجه به اينكه زنان هم در منزل و هم در بيرون از منزل، مشغول انجام فعاليت هايی می باشند، شايسته است كه سهم آنان به طو 

 یمشاركت یابيارز هاي کيو تكن يمقاله از روش گراندد تئور نيدر امبسوط تر در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعی تعيين گردد.  دقيق و

 یو با روش گلوله برف دهياستفاده گرد یو بحث گروه ميدان پژوهش مشاهده و قدم زدن در افته،يساخت  مهيمصاحبه ن ،يیروستا

 هاي ادهد ليو تحل هاز تجزي پس و پرداخته ها و پنجم( در داده ستي)در نفر ب يتا مرحله اشباع نظر يآمار هاي نسبت به انتخاب نمونه

ه اقدام ب ،«يیزنان روستا يتوانمندساز» ي( با انتخاب مقوله مركزیو انتخاب ي)باز، محور يكدگذار قياز طر دانيشده در م يگردآور

 اصول اساس بر ها داده ليو تحل هيبا توجه به تجز ،نموده است. سپس دانيشده از م يگردآور هاي براساس داده اي هياستخراج نظر

ر د .آمد دست به ها از داده «یتوسعه محل يبرا  یمثابه عامل به يیزنان روستا يتوانمندساز» هينظر ،تئوري گراندد روش بر حاكم

: ز جملهاپنج روستا محدوده مطالعاتی شامل . ه استديگرد هيارا یشنهاداتيبه هدف، پ یابيدست تيوضع نيبرون رفت از ا براي نهايت،

كه  يدر استان خراسان رضو شابوريجلگه شهرستان ن اني، كوشكک و حصارنو، دهستان عشق آباد از بخش مرگزي، پ، محمودآباداردمه

 يانروستاي مشاركت ،جانبه همه دستيابی به اهداف توسعه يبرانتايج حاصل نشان می دهد كه  .است را شكل داده قيتحق يايجغراف

كه تمام عناصر پژوهش را در  هينظر کي هيدر خصوص ارا توان یم لذا، توسعه بسيار ضروري است. هاي در برنامه يیزنان روستا ژهوي به

رائه ا را «یتوسعه محل يبرا یبه مثابه عامل يیزنان روستا يتوانمندساز»جهت در  يراهبرد شنهاداتيپو  اقدام كردخود داشته باشد 

 .داد

 :اهداف پژوهش

 . رشابويدر دهستان عشق آباد شهرستان ن يیزنان روستا يعوامل مؤثر بر توانمندسازمشكالت و  یبررس. 1               

 . یتوسعه محلدر ارتباط با در دهستان عشق آباد زنان  يیروستا یدست عيمصنوعات صنا یبررس. 2              

 سواالت پژوهش:
 ؟ است مؤثر شابوريدر دهستان عشق آباد شهرستان ن يیزنان روستا يبر توانمندسازی عواملچه  .1

  ؟ی در اين منطقه مرتبط استزنان در دهستان عشق آباد با توسعه محل يیروستا یدست عيمصنوعات صناچگونه توليدات  .2

    .دهستان عشق آباد ،يیتوسعه روستا ،یتوسعه محل ،يیزنان روستا يتوانمندساز ،يیروستا یدست عيصنا :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 نيست، وشيدهپ كسی بر كشورها يافتگی توسعه در انسانی نيروي كننده تعيين نقش در فرآيند توسعه روستايی، امروزه

 و مديريت سرمايه، انسانی، نيروي خدادادي، ثروت و طبيعی منابع يعنی توسعه و رشد براي توليد عوامل ميان از

جمعيت  از یزنان بخش قابل مالحظه اي ،از سوي ديگر .دارد عهده بر را اصلی سهم كه است انسانی نيروي اين تكنولوژي،

 49) ايران روستاهاي جمعيت از نيمی حدود و جهان كل جمعيت چهارم يک از دهند. آنان بيشرا به خود اختصاص می

 جمعيت جزء رسمی، آمارهاي در توليدي، هايفعاليت در هاآن فعال حضور وجود بااما  و دهندمی تشكيل را( درصد

 درآمد افزايش در مهمی نقش روستايی زنان نشده پرداخت وليكن مولد كار .اندشده بندي طبقه اقتصادي غيرفعال

 ت،اس كشور ملی اقتصاد در هاآن سهم بيانگر ترمهم همه از و دارد سرمايه تشكيل و توليد هايهزينه كاهش و خانواده

 دام از یايتله در پذيرآسيب قشري عنوان به همواره كه هستند جامعه هايگروه ترينمحروم جمله از وجود اين با اما

 هايفعاليت درصد 60 در روستايی زنان نقش از حكايت آمارها برخیگرفتارند.  فقر و قدرتیبی شامل محروميت

 و اجتماعی لحاظ از هاواقعيت اين اما دارد. باغداري هايفعاليت عمده و دامداري هايفعاليت درصد 63 كشاورزي،

 زندگی مختلف جوانب و ابعاد در زنان بارز نقش و اهميت رغم به خاطر، همين به شايد و اندمانده نامرئی اقتصادي

 محدودتري بسيار سرمايه گذاري توسعه، هايساخت زير ايجاد و توزيع به شده اجرا هايبرنامه و تحوالت در و روستايی

اما بايد ديد علت يا علل  (.23-19: 1380عمادي،) است گرفته صورت آنان براي پشتيبانی هايفعاليت زمينه كليه در

وند؟ آيا شتوجهی به نقش زنان در توسعه و به تبع آن توسعه محلی، چيست؟ چرا زنان در توسعه كمتر ديده می اين بی

ر بی اند و اگ؟ آيا زنان از توانمندي بی بهره، يا اين كه عدم توانمندي آنانريشه اين امر در نوعی نگاه پدرساالرانه است

 توان آنان را توانمند ساخت به تعبيري عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان چيست؟ اند، چگونه میبهره

 صادي،اقت جنبه از طوري كه به دارند، روستايی توسعه روند در ايیكننده تعيين و مهم نقش روستايی از آنجا كه زنان

در واقع  ذا،ل .شودمی توليد روستايی مناطق در كه هستند غذايی مواد تمام از نيمی از بيش يكنندهتوليد روستايی زنان

 عهده رب را غذايی مواد فرآيند و نگهداري آماده سازي، با مرتبط هايفعاليت از بسياري بوده و خانوار اقتصاد مديران زنان

خانوار،  اقتصاد مديريت و سوخت آوريجمع غذايی، مواد تهيه ها،دام از نگهداري به مربوط امور در دارند. همچنين،

 اخير، الس چند در. كنندمی ايفا عمده اي نقش نيز توليد صنايع دستی، اكوتوريسم روستايی، حفظ منابع طبيعی و...،

 دست به زنان فعاليت طريق از روستايی خانوارهاي درآمد از یياعمده سهم كه است شده روشن به خوبی نكته اين

 نيز، غذايی مواد فرآوري در. است مردان سهم از بيش خانوار، اقتصاد در زنان درآمد سهم حتی موارد برخی در و آيدمی

 و يهته براي سوخت تأمين و جمع آوري در نيز را اساسی نقش بلكه غذايی مواد و تأمين تغذيه مديريت تنها نه زنان
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رسد كه براي ايفاي نقش بيشتر زنان روستايی در توسعه بخصوص بنابراين، به نظر میدارند.  عهده بر غذايی مواد توليد

 آنان است.توسعه محلی بايد آنان را توانمند ساخت و پيش زمينه اين امر شناسايی عوامل مؤثر بر توانمندسازي 

 بحث ی،يروستا یمشاركت یابي، ارزيیروستا عيسر یابيچون؛ ارز هايی کيو تكن یانيبن هيپژوهش از روش نظر نيا در

 يجمع آور ي. براه استدگردي استفاده ،…و  دانيمشاهده، قدم زدن در م افته،يساختار  مهيمصاحبه ن ،یگروه هاي

 كار ،…با منطقه و مشخصات افراد و يیآشنا يشدند و برا يیابتدا افراد مطلع با موضوع شناسا ،تحقيق دانهاي مي داده

 یراحط شياز پ هاي بر اساس سؤال ،يزري و برنامه ي. پس از بسترسازيده استشروع گرد يیروستا عيسر یابارزي با

 وعموض تناسب به ها سؤال نيتعداد ا . البته در طول مصاحبه برشده است افتهيساختار  مهيشده اقدام به مصاحبه ن

و پنجم  ستيكه مصاحبه در نفر بيده استفاده گرد یگلوله برف کيدر مصاحبه با افراد از تكنهمچنين، . شده است افزوده

 ها داده ره،يمصاحبه، مشاهده، ضبط صدا و غ قياز طر دانيخام از م هاي داده ي. پس از گردآورديرس يبه اشباع نظر

و  «نديپرس» یعني ياز اصول كدگذار ،خام هاي داده ليو تحل هيتجز ي. سپس براديگرد ميتنظ جداولی در و استخراج

 بر و دهش شكسته ها باز، داده يدر كدگذار م،يبه مفاه یابيدست يمرحله برا ني. در اولدياستفاده گرد« كردن سهيمقا»

 ا،يبه قضا دنيرس يشدند. سپس برا ليتبد ميبه مفاه يديجد بندي دسته در ها داده ها، داده انيم زتماي وجه اساس

و در ادامه بر همان اساس، مقوالت خرد به مقوالت گسترده  ليبه خرده مقوالت تبد ميقبل، مفاه هيرو مانابتدا بر ه

ستفاده ا يمحور ياز كدگذار تر یبه مقوالت اصل یمقوالت فرع انيارتباط م يبرقرار يبرا يشدند. در مرحله بعد ليتبد

عمل  نياهمچنين، چند مرحله انجام گرفت.  یكه ط ستا یاسيو ق يیتفكر استقرا دهيچيپ نديعمل شامل فرآ نيشد. ا

 يمداخله گر، راهبردها طيشرا نه،يزم ده،يپد ،یعل طيچون شرا يعناصر يريو به كارگ کيميمدل پارادا کيبر اساس 

از، ب يمقوالت به دست آمده در كدگذار ،یميپارادا يواقع در الگو. در رفتيصورت پذ امدهايكنش/ واكنش متقابل و پ

 وهيش دهيپد یميهفت مدل پارادا يكدگذار ني. در ادگردي مشخص هم با ها قرار داده شد و ارتباط آن یقمنط یدر نظم

 دهيوام و اشتغال، پد ،يیدرآمدزا هاي طرح دهيپد ،يساز تيآموزش و ظرف دهيپد ،يیزنان روستا يتوانمندساز هاي

بر اساس اصول حاكم بر  ،شد و سپس اختهس يیروستا تيريمد دهيپد ،يیزنان روستا يعوامل مؤثر بر توانمندساز

. ديستفاده گردا ینشيگز اي یانتخاب ياز كدگذار ايی هسته اي يمحور دهيبه پد یابيدست يبرا یانيبن هيدر نظر يكدگذار

 دهسنيمرحله پژوهشگر در نقش نو ني. در ادهد یادامه م تر یانتزاع یرا در سطح يمحور يكدگذار ،یانتخاب يكدگذار

 اه گروه ريبا سا بندي هر دسته ونديو پ يرگي داستان شكل تيداستان، كار را ادامه داد. در روا تيروا اظاهر شد و ب

 يبرا یميمقوالت در قالب مدل پارادا ريكشف و ارتباط آن با سا يداستان مقوله محور تيروا نديو در فرآ ديگرد حتشري

 خط حيو توض یفرع هاي مقوله ليو تكم یخال يجاها دنخام، پركر هاي به روابط در تقابل با داده دنياعتبار بخش

 .ديداستان مشخص گرد یاصل
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ميان  در از آنجا كه پيشينه اين پژوهش بسيار مفصل است لذا در اين مقاله به شرح كوتاهی از آن پرداخته شده است.

 فرآيند درست درک براي كه است رسيده نتيجه اين به ايدرمقاله (،2000) 4پژوهشگران خارجی؛ ميشراپاندا

 برنامه هدف، گروه (،NGO) خارجی مؤسسه مانند پيوسته هم به عناصر همه آن در كه را هاسيستم ديد توانمندسازي،

را  دارند قرار در آن (NGO) خارجی و مؤسسه هدف گروه كه بزرگ محيط و هدف گروه هاي  فوريمحيط توسعه،

 اين شمالی به ايالت نوات بخش در (2006) 5آماشانكار (mishra panda, 2000: 145).قرار داد  تحليل مورد بايد

 كه اغلب كوچک وكارهاي كسب وتوسعه زنان مالی پايگاه توسعه به می تواند اعتبار به دسترسی كه است نتيجه رسيده

نيز در پژوهشی  (2011) 6خطيبی (. شيخUmashankar, 2006: 1-6) كند كمک است بازار به دسترسی با همراه

 ارتقاي عامالن به توانندمی زنان و دارد وجود مديريت و زنان توانمندسازي بين رابطه كه يک رسيده است نتيجه اين به

 نتيجه اين به غنا موردي در نمونه (2011)7هيل (. همچنين،Shaikh khatibi, 2011:29) شوند پايداري تبديل

 قرار توجه مورد و ديگر ذينفعان مدنی جامعه دولت ها، توجه مورد بايد روستايی زنان توانمندسازي كه رسيده است

 ,Hill) نموده اند بيان گيري فرآيندهاي تصميم در زنان كامل رهبري و مشاركت تسهيل براي را هايیو روش گيرد

 نوظهور جديد و هايآوريفن از بسياري كه است رسيده نتيجه اين هم در پژوهشی به (2011) 8رادگبر(. 2011:3

 به هاآن كمتر كمتر، دسترسی تحصيالت سطح خاطر به اما كند،می را ايجاد خوبی پتانسيل زنان براي توانمندسازي

 و بهبود جديد هايآوري فن اغلب نافعان مردان آميز، تبعيض هايشيوه و ديگر هاآن زمين داري اجاره فقدان اعتبار،

 استفاده آوريفن هيچ از اصالا  و يا دهندمی سنتی ادامه هايآوري فن از استفاده به زنان فقيرترين و هستند يافته

 (. Rathgeber, 2011:1كنند )نمی

 عوامل كه اندرسيده نتيجه اين به گلستان موردي استان مطالعه در (1390) نعمتی و بدريدر پژوهش هاي داخلی نيز، 

 آنبر   عالوه دارد، كوچک روستاهاي در دهياري موفقيت ميزان با تنگاتنگی و اقتصادي رابطه اجتماعی ساختاري،

 كرده عمل كوچک روستاهاي از ترموفق بيشتر اعتباري سرانه دريافت دليل به نيز روستاهاي پرجمعيت در دهياري

نيز در روستاي كن و سولقان در شمال غرب تهران  (1391) و همكارانخانی  (.88-87: 1390)بدري و نعمتی،  است

اند كه عالوه بر وجود همگرايی و واگرايی ميان دو جنسيت در برخی موارد، به دليل ماهيت ارتباط به اين نتيجه رسيده

اي هاجتماعی آنان شده است، اما به كاهش نابرابري گردشگري، موجب كسب آگاهی بيشتر زنان و افزايش ارتباطات

                                                           
4 mishra panda 
5 Umashankar 
6 Shaikh khatibi 
7 Hill 
8 Rathgeber 
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(. 106-105: 1391ست )خانی و همكاران، ها در فعاليت هاي مربوطه منجر نشده اجنسيتی و جلب مشاركت عملی آن

 لذا، در اين مطالعه با بهره گيري از اين زمينه هاي پژوهشی، ساختار و توانمندسازي زنان روستايی تبيين می شود.

 

 روستایی زنان و نمندسازیتوا

: 1390كيميائی،) انديافته روش كارآمدترين را «توانمندسازي» پايدار، توسعة به يابیدست براي كشورها اغلب امروزه 

 توسعه آميزموفقيت گذار تواندكه می است راهبردي انتخاب يک روستايی، توسعه عرصه در توانمندسازي ،(. بنابراين 63

 توانمندسازي افزايش توسعه حال در كشورهاي (. در17: 1393همكاران،  و ساربان حيدري)آورد  ارمغان را به روستايی

توسعه  بر عالوه كندمی كمک كشور يک اقتصادي رشد به كه چيزي است، توسعه براي روستايی كاتاليزوري زنان

 Ajani and ,37:2013كند )می كمک فقر كاهش به و دهدمی ارتقاء را جمعيت كل زنان، اجتماعی اقتصادي

mgbenkaو شغل محيط با سازگاري قدرت و كارها، وظايف براي انجام و درونی ذاتی انگيزه از ناشی سازي (. توانمند 

 روستايی، توسعه جديد هايبرنامه (. در4: 1391همكاران، و )قيصري است وظايف انجام در شايستگی و احساس

 و زنان كه هايیروش به نهادها و گفتگو ارتقاء ومشاركت، هافرصت و هاوايجاد ظرفيت آگاهی معناي به توانمندسازي

 از تريعميق درک بايد زنان توانمندسازي ذينفعان ديگر و مدنی جامعه ها،دولت و باشد شان به طور برابرمنافع مردان

 توجه قراردهند مورد را معيشتی بهبود ديدگاه با زندگی يک براي موردنياز هايفعاليت و قابليت ها هاي معيشتی،روش

سازماندهی  كيفيت، با تحصيل به دسترسی شامل زنان توانمندسازي ملل سازماندر تعريف  (.2010) سازمان ملل، 

 ,2013 :37انرژي است) لحاظ از كارآمد پز و پخت گازهاي اجاق از و استفاده محصول سازي متنوع آموزشی، هايبرنامه

Ajani and mgbenka.) 

 نيمی امروزه كه چرا (،Mishra Panda,2000:1) استصدر  در هاها و سياستطرح توسعه در زنان توانمندسازي  

بيشتر  همچنين، و ايران در را خود جايگاه روستايی زنان هنوز همه اين دهند. بامی تشكيل زنان روستاها را جمعيت از

 هايعرصه در مشاركت استعداد از برخوردار و فعال افراد عنوان به توسعه حال در ويژه كشورهايبه جهان كشورهاي

 زنان نقش و اگر چه به (38: 1391 همكاران، و )انوري نياورده اند دست به فرهنگی و اجتماعی سياسی، اقتصادي،

 امر همين است. محدود وتوسعه آموزش هايبرنامه در زنان شركت اما است، شده تأكيد روستايی توسعه در روستايی

 حال در كشورهاي در (.,Umashankar 6-1 :2006) شودمی سازي توانمند براي زن يک پتانسيل كاهش باعث

 هاآن نقش بنابراين، دارند. عهده به غذا توليد در را اصلی نقش و زنان دارد قرار ملی اقتصاد مركز در كشاورزي توسعه

 حقوق و خانواده كارگر صورتبه اغلب زنان پردازد.می فقر وكاهش اقتصادي به رشد فرآوري و كشاورزي توليدات در

 توسعه و كشاورزي درتوسعه هاآن نقش و ندارند هافرصت ديگر و موارد اغلب بر و كنترلی شودمی محسوب بگير
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 مردان هنوز اما دارند، خانواده خود اقتصاد در توجهی قابل نقش زنان چه اگر ماند.می محدود اجتماعی اقتصادي و

 جايگاه اهميت و نقش به توجه با بنابراين،(. Martini,2011:1) دارند عهده بر را هادارايی مالكيت و خانواده مديريت

 به زنان توانمندسازي و است گرفته قرار نظر مد راهبردي نوين و رويكرد عنوان به آنان توانمندسازي توسعه، در زنان

 شناخت و صحيح ارزيابی به قادر باشد، خاطر اطمينان و نفس به از اعتماد حاكی گفتارشان و كردار كه است معنی اين

 هاآن رفع در و باشند داشته را هادشواري با رويارويی قدرت باشند، آگاه خويش به استعدادهاي باشند، خويشتن واقعی

 1391و همكاران، )بريمانی يابند دست نظر مورد اهداف به خويش توانمندي افزايش با و بشناسند را خود بكوشند، اهداف

 :69 .) 

  حوزه جغرافیای تحقیق

: اردمه ، محمودآباد ، پيرگز، كوشكک و حصارنو ،از دهستان عشق آباد،  روستا از جمله 5شامل  قيتحق يايحوزه جغراف

ستان هاي ااز شهرستان . شهرستان نيشابور يكیاست از بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور از استان خراسان رضوي

تهران واقع گرديده است. شهر  -كيلومتري شمال غربی مشهد بر سر راه مشهد 110خراسان رضوي است است كه در 

هاي قوچان و مشهد و غرب به اين شهرستان از شمال به شهرستان تاريخی، فرهنگی نيشابور مركز اين شهرستان است.

گردد) مركز و از جنوب به شهرستان كاشمر و تربت حيدريه منتهی میزوار، از شمال  شهرستان مشهد شهرستان سب

 (. نام پنج روستاي مورد مطالعه ذكر شود.1395آمار ايران، 

 جامعه مشارکت کنندگان

نيشابور  روستا از دهستان عشق آباد، بخش ميان جلگه شهرستان 5نفر از زنان ساكن  25جامعه مشاركت كنندگان، 

(. اين جدول و توضيح كوتاه آن صرفاا براي اطالع بوده و اين متغيرها در اين 1) جدول استان خراسان رضوي است

 گيرند.پژوهش مورد بررسی قرار نمی

 

 1: توزیع سنی، شغلی و سطح سواد پاسخگویان در جدول 1جدول ، توزیع سنی، سطح سواد و شغل پاسخگویان:  1جدول 

تشکیل می  39-49و کمترین آن را، گروه سنی 50-60های این جدول، بیشترین فراوانی را، گروه سنیطبق دادهآمده است. 

درصد مشارکت  50قرار دارند. برابر این جدول،  61-70و  28-38های سنیبه ترتیب گروه 50-60دهد. بعد از گروه سنی

های دهد، که در این ارتباط نیمی از این افراد در گروهاص میسال به باال به خود اختص 50کنندگان در این پژوهش را سنین 

 قرار دارند. 50-70سنی اخیر
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 شغل سطح سواد سن ردیف

 كشاورز -سوزن دوزي  بی سواد 65 نفر اول

 كشاورز -دامدار بی سواد 63 نفر دوم

 شال بافی -دامدار خواندن و نوشتن 61 نفر سوم

 قالی باف -دامدار خواندن و نوشتن 58 نفر چهارم

 خياط خواندن و نوشتن 57 نفر پنجم

 كشاورز -قالی بافی  راهنمايی 55 نفر ششم

 كشاورز -دامدار خواندن و نوشتن 56 نفر هفتم

 دامدار -باغدار -كشاورز راهنمايی 54 نفر هشتم

 قالی باف -دامدار راهنمايی 54 نفر نهم

 دامدار -باغدار -كشاورز خواندن و نوشتن 58 نفر دهم

 باغدار -جانماز بافی  ابتدايی 60 نفر يازدهم

 دامدار -باغدار -كشاورز ابتدايی 52 نفر دوازدهم

 كشاورز -دامدار -خياط راهنمايی 42 نفر سيزدهم

 كارمند فوق ديپلم 51 نفر چهاردهم

 دامدار -باغدار -كشاورز دبيرستان 32 نفر پانزدهم

 كشاورز -خياط راهنمايی 44 نفر شانزدهم

 باغدار -دامدار راهنمايی 38 نفر هفدهم

 قالی باف -خياط دبيرستان 29 نفر هيجدهم

 باغدار -قالی باف راهنمايی 37 نفر نوزدهم

 دامدار -باغدار -كشاورز بی سواد 64 نفر بيستم
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 كشاورز -دامدار ابتدايی 59 نفر بيست و يكم

 دامدار -باغدار -كشاورز راهنمايی 54 نفر بيست و دوم

 دامدار -باغدار -كشاورز خواندن و نوشتن 49 نفر بيست و سوم

نفر بيست و 

 چهارم
 خياط راهنمايی 28

نفر بيست و 

 پنجم
 آموزگار ليسانس 30

 

نفر عالوه بر كار در خانه داراي شغل؛  5در ارتباط با مشاغل مشاركت كنندگان) پاسخگويان(، از ميان پاسخگويان 

باغدار، سوزن دوزي  -نفر دامدار 2دامدار،  -باغدار -نفر كشاورز، 7نفر خياط،  2قالی باف،  -نفر دامدار 2كشاورز،  -دامدار

باغدار و دامدار،  -قالی باف، شال بافی ، قالی باف –كشاورز، خياط  -خياط نفر كارمند دولت،  2كشاورز، -نفر خياط 1

 نفر هستند. 1كشاورز نيز هركدام  -جانماز بافی 

 تحلیل داده ها

چه كه در بخش روش تحقيق بيان شد، بر اساس اصول و شيوه كار در گراندد ها بر اساس آندر تجزيه و تحليل داده

ها، ها، تصاوير، فيلمهاي گردآوري شده از ميدان، شامل يادداشتباز، از درون كليه دادهتئوري به صورت كدگذاري 

ها و جمالت، استخراج گرديد و در جداولی تنظيم شدند كه به داده خام، شامل كلمات، پاراگراف 200هاي صوتی، فايل

هاي به ول كدگذاري، از مجموع دادهگردد. بر اساس اص( اشاره می2)جدول  دليل زياد شدن حجم فقط به يک نمونه

ها مقوله گسترده از داده 4و « خرده مقوله »  17مفهوم استخراج و با رعايت ضوابط حاكم بر كدگذاري،  61دست آمده، 

 استخراج گرديد.  

حاصل از  جیمنبع: نتا) سازی و مقوله سازی مفهوم و میدان از شده جمع آوری خام هاییک نمونه از داده : 2جدول شماره

 (پژوهش دانیشده از م یگردآور های داده لیو تحل هیتجز

 مقوالت خرد مفاهیم های خاک گردآوری شده از میدانداده
مقوالت 

 گسترده

    توانمند سازي در امور بافندگی زنان روستايی
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  آموزش صنايع بافندگی به زنان روستايی

توسعه خانه كار آفرينی 

 روستايی

 

 

 

آموزش و 

 ظرفيت سازي

 

 

 

عوامل مؤثر بر 

 توانمندسازي

 اشتغال زايی براي زنان روستايی

اشتغال آفرينی در صنايع دستی براي زنان 

 روستايی

هاي آموزشی به منظور تأمين براي زنان فعاليت

 روستايی

-توانمند سازي زنان روستايی از طريق آموزش

 هاي مختلف

 

 

توانمندسازي زنان 

 روستايی

 برگزاري بازديدهاي آموزشی براي زنان

 برگزاري كارگاه هاي آموزشی

 توانمند سازي زنان روستايی در امور باغداري

توانمند سازي زنان روستايی در امور صنايع 

 بافندگی

 توانمند سازي زنان روستايی در امور دامداري

توانمند سازي زنان روستايی در امور صنايع 

 دستی

توانمند سازي زنان روستايی در امور زراعت 

 نوين

توانمند سازي زنان روستايی در امور ريسندگی 

 نوين

 آموزش دامپزشكی به زنان روستايی

 آموزش حفاظت محيط زيست به زنان روستايی

 آموزش منابع طبيعی
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 سازیپدیده آموزش و ظرفیت -هامحوری داده: مدل پارادایمی  در راستای کدگذاری 1مدل شماره 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 سازیشرح مدل پارادایمی  پدیده آموزش و ظرفیت

شده در دهه  شيوه زندگی و هاي اخير در منطقه مورد با توجه به تغييرات ايجاد  سی در  سا مطالعه و ايجاد تغييرات ا

صنايع جديد به منطقه و  سبت به زنان به دليل ورود  شاغل متعدد و نيز نگرش حاكم بر جامعه ن سی در م سا تغييرات ا

درون جامعه به ويژه تقاضاي مردم به ها به چنين ورود سيستم جديدي از نيازمنديشكست صنايع و ابزار بومی و هم

صنايع جديد نياز دارند. از جمله داليل نيازمندي به ابزار  سنتی به آموزش مرتبط با  صنعتی و جديد، زنان كار آفرين 

برداري از  فنون جديد، عدم برخوداري آنان  از توان به؛ عدم آشنايی روستايی در بهرهسازي میپديده آموزش و طرفيت

آموزش و 

  سازيظرفيت

عدم آشنايی  -1

زنان روستايی در 

برداري از  بهره

 فنون جديد

عدم برخوداري  -2

زنان روستايی  از 

هاي مناسب آموزش

براي ايجاد اشتغال و 

نياز  -3كسب در آمد 

به فرهنگ سازي در 

فنون امر استفاده از 

عدم  -4جديد

توانمندي زنان 

-روستايی در راه

اندازي مشاغل جديد 

 هاي زندگیمهارتو 

  

زنان روستايی 

دهستان عشق آباد 

شهرستان نيشابور در 

 حال حاضر

 

توانمند كردن  زنان 

 روستايی  از طريق: 

هاي برگزاري كارگاه -1

مندي از آموزشی بهره

صنايع نوين و راه اندازي 

سفرهاي مطالعاتی براي 

آموزش  -2 كسب تجربه

منظور ايجاد خانگی به

-مشاغل متناسب با فن

آوري جديد و در آمد 

آموزش صنايع  -3 ساز

خياطی  و بافندگی، 

هاي برگزاري دوره

آموزش در مراكز فنی 

 حرفه اي و....

 زمینه پدیده

نگرش جنسيتی  حاكم   -1

فراموشی  -2بر جامعه 

بيكاري  -3صنايع بومی 

به حاشيه رانده  -4شديد

 -5روستايیشدن زنان 

 ناديده گرفتن پتانسيل زنان

بی اعتمادي مردم نسبت  -6

 به توانايی زنان روستايی 

سازي در ظرفيت -1

 بين زنان روستايی

توانمند نمودن   -2 

تايی در زنان روس

جهت راه اندازي 

 آمد زامشاغل در

مندي زنان بهره -3

روستايی از تسهيالت 

 آموزشی      

 

علی شرایط پیامدها راهبردها  

شرایط مداخله 

پدیدهگر  
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سببازي در امر اسببتفاده از فنون جديد و عدم نياز به فرهنگ هاي مناسببب براي ايجاد اشببتغال و كسببب در آمد،آموزش

گري چون؛ نگرش جنسيتی نسبت به زنان توسط جامعه توانمندي آنان در راه اندازي مشاغل جديد كه شرايط مداخله

سيل زنان و بی شدن زنان، ناديده گرفتن پتان شيه رانده  شديد زنان، به حا سبتپيرامون، ، بيكاري  به  اعتمادي مردم ن

گردد. بنابراين، در ديگر موجب كندي در اجراي راهبردها میكار آنان به اين روند سببرعت بخشببيده اسببت و از سببوي

ي كارگيربرداران خواهيم بود. بنابراين، با بهسبببازي از طريق توانمند كردن بهرهمنطقه مورد مطالعه نيازمند ظرفيت

توان به اين موارد اشببباره كرد: يدا كرد. از جمله اين راهبردها میتوان به نتايجی قابل قبول دسبببت پراهبردهايی می

ستايی از طريق: برگزاري كارگاه شی بهرهتوانمند كردن زنان رو سفرهاي هاي آموز صنايع نوين و راه اندازي  مندي از 

سب تجربه آموزش خانگی  به سب با فنمطالعاتی براي ك شاغل متنا ساز،  آموزش  آوري جديد و در آمدمنظور ايجاد م

 سازي درهاي آموزش در مراكز فنی حرفه اي و....، كه به دنبال خود، ظرفيتصنايع بافندگی ، خياطی و برگزاري  دوره

مندي آنان از تسهيالت آموزشی در زا، بهرهها در جهت راه اندازي مشاغل در آمدبين زنان روستايی، توانمند نمودن آن

در هفت  باز، كدگذاري طريق از دست آمده به«  مقوالت»گام بعدي، در كدگذاري محوري منطقه را به همراه دارد. در 

مدل  7گرديد. بر اين اسببباس،  مشبببخص ها با همآن ارتباط شبببد و داده قرار منطقی در نظمی الگوي پارادايميک

شد كه در اينپارادايميک) كه در روش ساخته  شد(  شاره  سی ا يک پديده آموزش و جا براي نمونه مدل پارادايمشنا

 ( ساخته شده و  تشريح آن آورده شده است. 1سازي ) مدل شمارهظرفيت

 کدگذاری انتخابی

هاي توانمندسازي زنان روستايی، پديده آموزش و ظرفيت سازي، در كدگذاري محوري هفت مدل پارادايمی، پديده شيوه

بر توانمندسازي زنان روستايی، پديده مديريت روستايی و هاي درآمدزايی، وام و اشتغال، پديده عوامل مؤثر پديده طرح

ذكر  هايهاي توانمندسازي زنان روستايی ساخته شد، كه از تلفيق و توأم كردن مقوالت اصلی مدلپديده موانع و چالش

گيري اوليه ساخته شد و براي شكل« توانمندسازي زنان روستايیپديده »شده يک مدل پارادايميک تحت عنوان 

 رچوب مدل مورد استفاده قرار گرفت. چا

 

پدیده توانمندسازی زنان روستایی -هامدل پارادایمی  در راستای کدگذاری انتخابی داده: 2مدل شماره  

 

: 

 
توانمندسازي 

زنان 

عدم برخوداري زنان  -1 روستايی

روستايی از رفاه اجتماعی  

عدم آموزش و ظرفيت  -2

سازي الزم براي زنان 

ناديده گرفتن  -3روستايی  

نقش زنان در اقتصاد 

فقر شديد  -4روستايی 

عدم مشاركت  -5مالی  

زنان روستايی 

دهستان عشق 

آياد شهرستان 

نيشابور در حال 

 حاضر و آينده

بهره گيري از توانمند ساز كردن زنان براي  -1

سازي زنان  توانمند -2خدمات اجتماعی

هاي روستايی  از طريق: برگزاري كارگاه

مندي از صنايع نوين و راه اندازي آموزشی بهره

سفرهاي مطالعاتی براي كسب تجربه، آموزش 

-منظور ايجاد مشاغل متناسب با فنخانگی به

آوري جديد و در آمد ساز و آموزش صنايع 

هاي آموزش بافندگی، خياطی  و برگزاري دوره

اشتغال زايی و  -3، فنی حرفه اي و... در مراكز

-در آمد مناسب از طريق: ايجاد كارگاهكسب 

 پدیده
 زمینه

نان  -1 ماعی ز فاه اجت تأمين ر

 روستايی

سازي در بين زنان ظرفيت -2  

ند نمودن  تايی،   توانم روسببب

تايی در جهت راه  نان روسببب ز

مد زا،   غل در آ ندازي مشببببا ا

تايی از بهره نان روسببب ندي ز م

 تسهيالت آموزشی  

نان براي   -3 توانمندسبببازي ز

 راهبردها
 پیامدها

 شرایط علی
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 توانمندسازی زنان روستاییشرایط علی حاکم بر پدیده 

عدم حمايت حقوقی نسبت به زنان منطقه مورد مطالعه است. اين امر نخست حاضر،  پديده ايجاد لزوم داليل جمله از

و ديگر عدم آشنايی آنان نسبت به جايگاه  ناآگاهی زنان روستايی منطقه مورد مطالعه نسبت به حقوق خودناشی از 

زنان  اينخويش است كه به دليل نگاه جنسيتی جامعه نسبت به زنان و هم چنين پذيرش اين وضعيت از سوي اغلب 

جه با توزايی سازي الزم براي زنان روستايی در زمينه كار آفرينی و اشتغالچنين عدم لحاظ آموزش و ظرفيتاست. هم

هاي اخير در منطقه مورد مطالعه و ايجاد تغييرات اساسی در شيوه زندگی و تغييرات به تغييرات ايجاد شده در دهه

از سوي ه گرفتن نقش زنان روستايی در اقتصاد محلی همراه خواهد شد. كه  با ناديد اساسی در مشاغل متعدد است

هاي مالی از سوي دولت در ميان افراد مورد مطالعه موجب گرديده كه اين قشر ديگر، فقر شديد مالی و عدم حمايت

وجود نگرش جنسيتی  -1 

كم سوادي  -2در روستاها 

عدم دسترسی   -3زنان 

زنان روستايی به سرمايه، 

  -4امكانات و خدمات و...

نگرش سنتی به 

   -5توانمدسازي زنان 

ضعف مشاركت زنان 

عدم توجه به  -6روستايی 

  -7مديريت زنان روستايی

بی اعتمادي مردم نسبت به 

 -8توانايی زنان روستايی

دم باور به پتانسيل ع

اجتماعی زنان  -سياسی

عدم باور زنان  -9روستايی

روستايی  به توانايی هاي 

 خود

 شرایط مداخله گر
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ه ن روستايی منطقزنا زا بزنند. از جهت مشاركت نيزهاي درآمدزا شركت كرده و دست به كارهاي اشتغالنتوانند در طرح

هاي متعدد روستايی نقش چندانی ندارند. آنان در جلسات مشورتی جايگاهی نداشته در تمام مورد مطالعه در برنامه

شوند، و اجتماعی و فرهنگی جامعه مورد مطالعه مشاركت داده نمی -هاي اجرايی و به ويژه سياسیفرايندهاي برنامه

ها، ضعف ساختار مردم عدم حضور زنان در همه فرآيندهاي برنامهاز دگر سو، د. مشاركت زنان بيشتر جنبه نمايشی دار

عدم مشاركت زنان در اجتماعی زنان،  -هاي سياسینهاد محلی، تبعيض جنسيتی در منطقه و عدم توجه به خواسته

مله هاي اين قشر نيز از جعدم پشتيانی مديريت روستا از زنان و عدم آشنايی مديران روستا از توانمندي مديت روستايی،

ديگر شرايط علی حاكم بر پديده حاضر است. بنابراين، بايد مديريت روستا زنان را به عنوان منبعی براي توسعه محلی 

 قبول داشته باشد، در غير اين صورت نيمی از منابع انسانی از توسعه روستايی و محلی رانده خواهند شد.

هاي توسعه نسبت به زنان روستايی از اولويت آشكاري كه زنان شهري در برنامه چنين، آن چه مسلم است اين استهم

برخوردارند كه موجب جلب توجه بيشتر دولت و كارگزاران توسعه به قشر زنان شهري است و توجه كمتري نسبت به 

وجب ن روستايی نيز مكارگيري و احقاق حقوق زناپتانسيل توسعه روستايی دارند. از طرفی، شفاف نبودن قانون در به

كه باورها و هنجارهاي رايج پيرامون غفلت استفاده از پتانسيل اين قشر در توسعه محلی گرديده است، و نهايت اين

اي هچنين شناخت ناكافی زنان نسبت به توانايیتوانايی زنان روستايی منطقه مورد مطالعه در ساختارها و نهادها و هم

 داري وتري برخوردار باشند و اساساا آنان براي خانهن نسبت به مردان از مرتبه پايينخودشان موجب گرديده كه آنا

ها و يک سري كارهاي خاص در نظرگرفته شوند. اين فرهنگ موجب گرديده كه نه تنها جامعه به زنان نگهداري از بچه

 ضمن عدم آشنايی به فرهنگ مردمگري كه وارد روستا شده نيز هاي تسهيلچنين نگرشی داشته باشند، بلكه سازمان

بومی، چنين ديدگاهی را پذيرا شوند. از طرف ديگر برخی از زنان روستايی خود نيز به اين باور رسيده اند كه در برابر 

 تري برخوردارند و لذا براي خود در توسعه نقشی قايل نيستند.تر بوده و از مرتبه پايينمردان ضعيف

ه به ذهنيت كلی مدل و رهيافتی كه مبتنی بر پديده توانمندسببازي زنان روسببتايی، شببكل چه در باال آمد، با توجآن

شان می شكل گيري مطالعه را ن شيوه و روند  ستانی كه  سير دا دهد، به مقوله مركزي منتهی گرفت. از اين رو، خط 

كه  ر اساس اين منطق استگرديد. يعنی در حقيقت عناصر ششگانه پارادايم، تشكيل دهنده داستان هستند، زيرا كه ب

ست و هم راهبردهايی چه اي ويژه بروز میشرايط علی خاص، پديده شرايط مداخله گر متأثر ا يابد كه هم به نوعی از 

ستجو با ژفانگري ويژه تحقيق  ست. اين ج صور ا ضعيت مطلوب براي آن پديده مت ضعيت موجود و چه براي و براي و

دهد تا بقيه مفاهيم، مقوالت و خرده مقوالت و هر آن چه از دل موضوع شكل مینظريه بنيانی ذهن محقق را پيرامون 

 گردد را در قالب اصلی خود پيدا كند. اي بدان مربوط میآيد و به گونهتحقيق پژوهش بيرون می

 

 «ییزنان روستا یتوانمندساز»دهیپد -یانتخاب یکد گذار
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شكل شيوهت شيوه خدمات متعدد مؤثري به زنان ارايه هاي مؤثر بر هاي زنان يكی از  ست. در اين  سازي زنان ا توانمند

سازي آنان تأثير می شد كه بر توانمند شد. از داده خواهد  سازي آنان خواهد  گذارد و موجب پيروزي بر موانع توانمند

 هايسازماناي استفاده از آنان برتوانمند سازي اي به زنان روستايی، توان به ارايه خدمات مشاورهجمله اين خدمات می

صه ،حمايتی شاركت در انواع عر شاره كرد. يكی ديگر از  ها،مهارت آموزي، م ستايی ا ارايه خدمات اجتماعی به زنان رو

ستايی، آمورش و ظرفيتشيوه سازي زنان رو سعه خانه كار هاي توانمندي  شامل: آموزش به منظور تو ست كه  سازي ا

هاي نيمه دولتی(، توانمند سببازي در مشبباغل صببنايع زنان توسببط دولت و سببازمانآفرينی روسببتايی)آموزش خياطی 

دسببتی)ايجاد گارگاه آموزشببی قالی بافی، گبه بافی،جاجيم بافی، كيف زنانه بافی( با مشبباركت مردم، توانمند سببازي از 

رگزاري كارگاه طريق آموزش دامپزشببكی به بهره برداران، توانمند سببازي از طريق آموزش حفاظت محيط زيسببت، ب

ست محيطی)انجام بازديد ساير مناطق(، برگزاري زي شاركتی  كارگاه  بهره برداران منطقه مورد مطالعه از پروژه هاي م

شی كوتاه مدت ست مفاهيم محيط آموزش طبيعی، برگزاري دوره مواهب از منديبهره براي پرداخت آموز مرتع،  و زي

ها و تعارض قوانين، توانمند سازي از طريق مطالعه(، برگزاري كارگاه چالش منطقه مورد زنان جامعه علمی بازديد انجام

 هاي در آمد زايی و وام( است.تسهيالت مالی و وام) طرح

صورت می ست كه از طرق زير  ستايی منطقه مورد مطالعه ا سطح زندگی زنان رو ضوع، باال بردن  ز گيرد: ابعد ديگرمو

سازي زنان) درآ شتغال مد،طريق ارتقاي توانمند ستی ا صنايع د سايل و درتوليد  سب  و فرهنگی م شامل ك اجتماعی( 

سط زنان در شال بافی ، جانماز بافی ، خياطی، و زعفران،  تو سوزن دوزي ،  آمد از بافتن قالی، جاجيم بافی، گبه بافی، 

شتغالمنطقه مورد مطالعه،  شتغال آفرينی از طريق ا ستی و فروش زايی و ا صنايع د سب درآمد از طريق توليدات  )ك

 ريزي توريسم روستايی)اكوتوريسم روستايی و اشتغال(. و با مشاركت مردم و با پشتيبانی دولت، برنامه صنايع دستی

ها توجه ويژه كرد كه در اين راسبببتا مواردي چون؛  تأسبببيس صبببندوق در كنار اين موارد بايسبببتی به ايجاد تعاونی

ستايی، اعطاي وامبرنامه سعه رو سهيلگري به ريزي و تو هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به مردم، اعزام گروه ت

 روستا براي كمک به زنان روستايی نيز بايد مد نظر قرار گيرد. 

 توسعه هايبرنامه در ويژه زنان روستايیبه مشاركت روستاييان جانبه،همه  توسعه اهداف به چنين براي دستيابیهم 

سيار ست. زيرا ضروري ب در  مشاركت گونهشد. اين خواهد روبه رو مشكل با توسعه طرح آنان، هرگونه همكاري بدون ا

صميم سترش مردم توده سطح در بايد هاگيريت ضر، حال يابد. در گ ستايی تنها نه حا  چرخه مراحل تمام در زنان رو

توسعه  بايد  در راستاي از اين رو، اند.يافته نمايشی حالت جديد مشاركتی نهادهاي از برخی بلكه ندارند، توسعه نقش

 توجه است، مشاركت براي انگيزه ساز عامل مهمترين روستايی كه زنان اجتماعی( و )اقتصادي مادي عالئق به محلی

 می دهد كه امكاناتهاي گردآوري شده از ميدان تحقيق نشان نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده چنين،گردد.  هم
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 از ،دارد اگر يا و منطقه وجود ندارد در متخصص نيروهاي وجود وتوسعه  هزينه طرح ، برايضروري تخصصی و مادي

سبی ساختار ست. براي برخوردار منا شورا نهاد مثال، ني شاركتی محلی  ستاها در م  ساختار از ولی دارد، وجود رو

 به جنسيت مربوط مسايل و هستند سازماندهی مشغول فراملی طوربه زنان امروزهچنين، هم نيست. برخوردار مناسبی

ضور نتيجه .كندمی پيدا جهانی حالت فرآيند اين در صه در مردان و زنان رقابتی ح شترک، هايعر صه افزايش م  عر

ضا ايجاد كار بدون نيروي صت و تقا ست كار بازار در شغلی هايفر ستمزد بی كاري، افت نرخ افزايش به كه ا  و د

 گردد. می منجر كار نيروي مهاجرت

يكی ديگر از عواملی كه در جريان توانمندسازي زنان منطقه مورد مطالعه دخالت دارد، پديده مديريت روستايی است. 

( به كمک زنان شتافته است، ريدهد كه هر جا مديريت محلی)مثالا دهياها نشان مینتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده

 اند. موفقيت همراه بوده با

هاي فعاليت توليدي و اشتغال مناسبی در منطقه مورد مطالعه براي توسعه با توجه به عوامل باال زنان روستايی عرصه

اما در اين رابطه  دگی خود در همه ابعاد خواهند شد.محلی پيش روي خود دارند كه با اين امر موجب ارتقاي سطح زن

 در راه توانمندسازي زنان وجود دارد كه بايد نسبت به رفع آنان اقدام كرد.  هايی نيزموانع و چالش

 نگاه نوعگردد. در حقيقت به بخشی از موانع توانمندسازي زنان روستايی در منطقه مورد مطالعه به خود زنان  بازمی

 مسير در موجود موانع و هاچالش ترينمهم و ترينبزرگ از  مواقع بسياري دركه  خودشان شرايط و وضعيت به زنان

 اهميت و پتانسيل موجود در خود با نبودن آشنا و خودشان اززنان روستايی  ناكافی شناخت .است ي آنانتوانمندساز

 مسير در مانعی عنوان به نفس به اعتماد بودن پايين و شودمی آنان در نفس به اعتماد رشد مانع جامعه، در حضورشان

. اين امر چنان كه بيان شد با مشاروه و نيز همراهی كند می عمل مختلف هايزمينه در افراد اين پيشرفت و توسعه

 جامعه و انجام كار فرهنگی برطرف شدنی است.

 و فرهنگی رويكردهاي و رايج باورهاي نتيجه عمدتاا  موانع اينگردد. بخش ديگري از موانع به نظام و نيز جامعه برمی

 سياسی ساختارهاي يا و اجتماعی هاي ارزش و هنجارها كلی، هاي سياستعالوه بر اين  .دهستن جامعه در موجود سنتی

. اين موارد به صورت تابو در جامعه روستايی مورد مطالعه وجود دارد، كه شودمی زنان پيشرفت مانع نوعی به يک هر كه

 البته در حال حاضر نسبت به قبل وضعيت بهتر شده است. 

 چه ذكر شبببد، برايها تا اين مرحله از تحقيق، با توجه به آنباال و با عنايت به تجزيه و تحليل دادهبا توجه به مطالب 

گردد. در اين بين، از نظر محقق با توجه به مطالب عنوان شبببده و هم چنين ي محوري، اقدام میدسبببتيابی به مقوله

طالعه عدم توانمندسازي آنان است و به طور كلی با ها، مشكل اصلی زنان منطقه مورد مبرداشت از تجزيه و تحليل داده

 پيگيري روند روايت داسببتان، مواردي اسببت كه عالوه بر تكرار مقوالتی چون؛ نياز به توانمند سببازي زنان روسببتايی،
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سازي زنان شيوه شاركت و توانمند ستايی، م سازي زنان رو ستايی، عوامل مؤثر بر توانمند  سازي زنان رو هاي توانمند

يش هاي پروستايی، توانمندسازي زنان روستايی و نقش آن در توسعه محلی، موانع توانمندسازي زنان روستايی، چالش

شت تا  له مقو»را به عنوان «  توانمندسازي زنان روستايی» روي توانمندسازي زنان روستايی و غيره محقق را بر آن دا

 انتخاب بنمايد.« هسته اي»يا « محوري

 از تحقیقات میدانی حاصله نظریه

توان در خصوص ارايه يک نظريه كه بيان شد، می ها كه در اين مقالهبا توجه به نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده 

توانمندسازي زنان »تمام عناصر پژوهش را در خود داشته باشد اقدام كرد. در اين راستا پيشنهادات راهبردي زير جهت 

 هاي حاصل از ميدان ارائه شد.پس از تجزيه و تحليل داده« براي توسعه محلیروستايی به مثابه عاملی 

 نتیجه گیری

هاي گردآوري شده از ميدان اين تحقيق، نشان می با عنايت به مطالب باال و نيز نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده

 واهند نمود. به تعبير ديگر، اگر زنان روستايیدهد كه اگر زنان را توانمند كنيم، آنان در توسعه محلی نقش مؤثري ايفا خ

ند در توانمنطقه مورد مطالعه در ابعاد سياسی، اقتصادي و توليدي، اجتماعی و مديريتی توانمند گردند، به خوبی می

كنار مردان در امر توسعه محلی مشاركت جدي و فعال داشته باشند. در بعد اجتماعی و مشاركت، اگر از طريق مشاوره 

توانند در توسعه محلی داراي هاي متعدد بر توانمندسازي زنان افزوده گردد، آنان میهاي الزم و ايجاد تشكلآموزشو 

گذشته  هاي توسعه محلی نسبت بهنقش بسزايی باشند. به تعبيري اگر براي زنان روستايی منطقه مورد مطالعه در برنامه

وانند در آينده، خود را به عنوان يكی از دو ستون اصلی توسعه در تنقش و سهم بيشتري در نظر گرفته شود آنان می

چنين هاي زنان و هممنطقه مورد مطالعه مطرح كنند و اين امر به كمک آموزش و توانمندسازي زنان و ايجاد تشكل

ر در ام هاي مادي و معنوي زنان دست يافتنی است. از اين رو، مصلحين توسعه روستايی به عنوان كسانی كهحمايت

توسعه دخالت دارند، بايد به مواردي توجه نمايند. اول اين كه آنان براي مناطق روستايی به طور عام و زنان روستايی به 

هاي توسعه اولويت ويژه قايل شوند تا كم توجهی گذشته نسبت به حضور زنان در توسعه جبران طور خاص در برنامه

هاي رفاهی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی زنان روستايی و شهري از ميان برداشته كه دو گانگی در برنامهگردد. دوم اين

 جامعه در تري رالفعا نقش عملی بايد هاي عرصه در هم و نظري عرصه در هم زمان،هم طوربه شود، سوم زنان روستايی

هاي متولی صنايع است. سازمان ضروري قانونی هايتبعيض محو توسعه، اهداف به دستيابی بگيرند چهارم براي برعهده

دستی در كشور مانند سازمان ميراث فرهنگی، گردشگري و صنايع دستی. بر آموزش صنايع دستی به زنان روستايی 
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هاي داخلی و خارجی اين گروه را همياري و دستی روستايی در نمايشگاهاهتمام بورزند و در امرفروش محصوالت صنايع

 راهنمايی كنند.

اي را در توسعه محلی در منطقه مورد مطالعه توانند نقش عمدهصادي، توليدي و ايجاد اشتغال نيز زنان میدر بعد اقت

هاي اقتصادي، توليدي و دهد كه زنان منطقه مورد مطالعه در صحنه فعاليتنتايج اين پژوهش نشان می ايفا نمايند.

ج هاي مختلف اقتصادي مشاركت دارند. نتايمنطقه در فعاليتتوانند نقش تأثيرگذاري ايفا نمايند. زنان اين اشتغال می

هاي زنان منطقه مورد مطالعه عبارتند: از كشاورزي و باغداري، پرورش دهد كه مهمترين فعاليتپژوهش حاضر نشان می

 و فروشدام، طيور، خياطی، صنايع دستی مانند قالی بافی ، خياطی ، سوزن دوزي ، جانماز بافی ، شال بافی ، تهيه 

ه اي بر عهدخانه، نقش ويژههاي مربوط به مديريتطور فعاليتمحصوالت لبنی و نيز نگهداري انواع محصوالت و همين

دارند. اما در نظر نگرفتن و نيز بی توجهی به توانمندسازي زنان و نيز كمرنگ بودن مشاركت آنان در مراحل متعدد  

هاي زنان به هر دليلی موجب كم شدن توليد در اين روستاها خواهد مهارتها و هاي توليدي، با وجود قابليتفعاليت

شود زنان دستشان باز باشد، در بعد اقتصادي به بازار محلی درآمد تزريق شد. همچنين، در بعد مديريت كه موجب می

تايج ن اتكا می شوند. لذا، كنند، در بعد اجتماعی از فكر و ايده آنان استفاده می شود، در بعد روانی و فردي نيز خودمی

ر د يیزنان روستا ژهيدستيابی به اهداف توسعه همه جانبه، مشاركت روستاييان به و يحاصل نشان می دهد كه برا

 توسعه بسيار ضروري است. يبرنامه ها
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