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تعیینکنندههای توانمندسازی روانشناختی زنان روستایی شهرستان
مرودشت
آذرمیدخت رضایي ،8کیومرث زرافشاني ،2مژگان خوشمرام ،9نعمتاله

شیري4

چکیده
پژوهش حاضر با هدف اصلي بررسي تعیینکنندههاي توانمندسازي روانشناختي زنان نواحي
روستایي شهرستان مرودشت انجام شد .جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام جمعیت فعال ( 81تا 11
سال) زنان روستایي شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (،)2008
 229نفر از آنها به روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .ابزار اصلي
پژوهش پرسشنامهاي بود که روایي آن توسط جمعي از متخصصان و روایي سازه و پایایي آن با
محاسبۀ ضریب آلفاي کرونباخ و پایایي ترکیبي بررسي شد .تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار
توصیفي و استنباطي با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSنسخۀ  21و  SmartPLSنسخۀ سه انجام شد.
یافتههاي مدلسازي معادالت ساختاري نشان داد عوامل اجتماعي ،عوامل اقتصادي و عوامل نهادي
تأثیر مثبت و معناداري بر توانمندسازي روانشناختي زنان نواحي روستایي شهرستان مرودشت
داشتند .در نهایت ،راهکارهایي نظیر «دادن وام و اعتبارات به زنان روستایي»« ،راهاندازي صندوقها
و مؤسساتي با هدف حمایت مادي و معنوي از زنان روستایي» و «باال بردن سطح آگاهي ،دانش و
مهارت زندگي» براي بهبود توانمندسازي روانشناختي زنان نواحي روستایي شهرستان مرودشت
پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :توانمندسازي ،توانمندسازي روانشناختي ،زنان روستایي ،شهرستان مرودشت
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مقدمه
زنان نقش بسیار مهمي در اداره امور جامعه و خانواده دارند و ميتوانند مسئولیتهاي حساسي
را براي تسریع روند تغییر و تحقق اهداف رشد و توسعه پایدار ،برعهده گیرند .این در حالي است که
نقش زنان در رشد و توسعه اجتماعي ،اقتصادي و خانواه در طي قرون متمادي همواره مورد کملطفي
قرار گرفته است ( .)Giuliano, 2014نظر به اینکه زنان محور اصلي پیشرفت و توسعه در جامعه به
شمار ميروند؛ بنابراین ،دستیابي به توسعۀ پایدار بدون در نظر گرفتن نقش زنان ،به عنوان نیمي از
جمعیت جهان ،میسر نخواهد بود .زنان در اجتماعات روستایي نقش حیاتي را ایفا ميکنند و افزون
بر فعالیتهاي درون منزل ،در همۀ مراحل تولید محصوالت کشاورزي همراه مردان به فعالیت مي-
پردازند .به عبارتي ،زنان نیروي محرکهاي براي ایجاد تحول و منبعي بالقوه براي پیشبرد اقتصاد روستا
به شمار ميروند ( .)Kishor and Gupta, 2004عليرغم نقشي حساس زنان در جوامع روستایي،
بررسيها بیانگر این واقعیت است که توانایي آنان به میزان بسیار کمتري ارزشگذاري شده است و از
توانایي زنان روستایي براي بهتر ساختن زندگي خود ،خانواده و اجتماع به درستي استفاده نشده است
( .)Koeing et al., 2003به بیاني دیگر ،دولت سرمایهگذاريهاي اندکي براي توسعۀ منابع انساني زنان
و بخصوص زنان روستایي تخصیص داده است و رشد اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي آنها را در فرآیند
توسعه مورد غفلت قرار گرفته است ( .)Rezaeimoghadam & Nematpour, 2014در تأیید این ادعا،
نتایج بررسيها حاکي از این است با وجود دگرگونيدر زمینههاي اقتصادي ،اجتماعي ،علمي و فني در
جوامع مختلف ،هنوز نابرابريهاي جنسیتي و محرومیت زنان همچنان در حکم معضلي بزرگ به حیات
خود ادامه داده است ()Abolfathzadeh et al., 2016؛ بهگونهاي که در حال حاضر ،ساختار جامعۀ
روستایي ایران همچنان بر پایۀ روابط پدرساالرانه و گفتمان غالب در آن ،قدرت و سلطۀ مردان و
پذیرش زنان است .در واقع ،مدیران و برنامهریزان کشورهاي در حال توسعه ،به زنان روستایي و نقش
آنان در توسعۀ جامعه روستایي چندان اعتقادي ندارند و نقش زنان در فرایند توسعه ناچیز به شمار
ميرود و از توانایيهاي آنان براي ساختن بهتر زندگي براي خود ،خانواده و اجتماع به درستي استفاده
نميشود؛ این در حالي است که نیروي انساني نقش تعیین کنندهاي در توسعه و پیشرفت اقتصادي
و اجتماعي کشورهاي در حال توسعه ایفا ميکند ( .)Kimiaee, 2011در این راستا ،بسیاري از محققان
و دانشمندان یکي از دالیل اصلي دست نیافتن کشورهاي در حال توسعه به اهداف توسعۀ روستایي
را پایین بودن سطح توانمندي زنان ميدانند ( .)Parveen, 2007دلیل این توجه آن است که زنان
یکي از گروههاي اجتماعي هستند که وظایف متعددي در جامعه دارند و توانمندي آنها موجب
توانمندي سایر افراد و حتي اعضاي خانواده ميشود ( .)World Health Organization, 2006بنابراین،
واضح و مبرهن است براي آنکه زنان بتواند به وظایف خود عمل نمایند ناگزیر از توانمندي هستند؛
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چراکه از طریق توانمندي است که یك زن ميتواند نقشهاي عاطفي ،عقالني ،اجتماعي و اقتصادي
خود را ایفا نماید ( .)Giuliano, 2014نظر به اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه به خصوص توسعه
پایدار روستایي ،سازمانهاي حمایتي و توسعه گر بایستي همواره به دنبال توانمندسازي و ارتقاي
مهارتها و صالحیتهاي زنان روستایي باشند ( .)Kimiaee, 2011توانمندسازي زنان روستایي به
معناي تالش براي توسعه توانایيها و صالحیتهایي در آنان به منظور غلبه بر موانع ذهني و رواني
پیشِ رو براي رسیدن به خود تعییني ،خودکارآمدي و توانایي تصمیمگیري است ( Becker et al.,
 .)2004توانمندسازي داراي انواع مختلفي است که برخي از آنها عبارتند از :توانمندسازي
روانشناختي ،توانمندسازي اجتماعي ،توانمندسازي سیاسي ،توانمندسازي اقتصادي ،توانمندسازي
شغلي .از بین انواع توانمندسازي ،یکي از مهمترین آنها که در سرنوشت و زندگي هر فرد اهمیت بسیار
زیادي دارد« توانمندسازي روانشناختي» است .توانمندسازي روانشناختي فرآیند انگیزش دروني و
ادراك افراد از توانایيهایشان است که در فرآیندهاي شناختي تجلي ميیابد ( Thomas & Velthouse,
 .)1999از آنجایي که توانمندي زنان پدیدهاي اجتماعي است و پدیدههاي اجتماعي تك علتي نیستند،
توانمند شدن زنان به عوامل متعددي بستگي دارد .در این راستا ،توانمندي روانشناختي زنان نیز به
عوامل نهادي ،اجتماعي و اقتصادي مختلفي بستگي دارد که صرفاً توجه به یك عامل نميتواند تعیین
کننده میزان توانمندي آنان باشد .با وجود این ،در مطالعاتي که در خصوص توانمندسازي زنان انجام
شده است ،معموالً به توانمندساري روانشناختي کمتر توجه شده است (.)Jalilian & Saadi, 2016
لذا ،این امر موجب گردید که پژوهش حاضر با هدف اصلي «بررسي تعیینکنندههاي توانمندسازي
روانشناختي در بین زنان نواحي روستایي شهرستان مرودشت» و به منظور ارائه راهکارهایي براي
تقویت توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي انجام شود.
توانمندسازي مفهومي چند بُعدي و فرآیندي پیوسته است که بر اساس آن افراد یك جامعه از
نوعي خوداعتمادي برخوردار شده و قادر به ارزیابي درست و شناخت واقعي خویش ميشوند و از
توانایيها و قابلیتها ،براي رسیدن به اهداف خود آگاه شده و ميتوانند با افزایش توانمندي خود به
هدفهاي مورد نظر خود دست یابند ( )2005( Shaditalab et al. .)Jalilian & Saadi, 2016نیز
توانمندسازي را فرایندي ميداند که به واسطۀ آن افراد به سطحي از توسعۀ فردي دست ميیابند که
به آنان امکان انتخاب بر اساس خواستههاي خود را ميدهد .توانمندسازي به معناي فرصت و سهم
برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیمگیري است؛ بهگونهاي که موجب برابري جنسیتي در بین آنان
ميشود ) .)White, 2010توانمندسازي زنان ،عبارت از فرآیندي است که از طریق آن زنان به دانش،
مهارتها و منابع دسترسي پیدا ميکنند که آنها را قادر ميسازد تا کنترل مثبتي بر زندگي خویش
به دست آورده و بتواند کیفیت سبك زندگي خود را بهبود بخشند ( .)Singh, 1995در طي فرآیند
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توانمندسازي ،زنان روستایي نه تنها از حقوق خویش مطلع ميشوند؛ بلکه اعتماد به نفس آنان نیز
افزایش ميیابد؛ بهگونهاي که خود را از فقر مطلق رهایي ميبخشند ( .)Malhotra et al, 2003اصوالً
توانمندسازي یك فرآیند محسوب ميشود ،یعني معرف پیشرفت از یك موقعیت به موقعیت دیگر است
( .)Malhotra et al, 2003این فرآیند از سطح فردي (احساس ذهني و توان عیني براي انجام امور)
شروع ميشود تا سطوح اجتماعي (توان مشارکت در فعالیتهاي گروهي و جمعي) ،سیاسي (کنترل بر
تصمیمات سیاسي) ،اقتصادي (توان کنترل تصمیمگیريهاي اقتصادي) و نهادي (به چالش کشیدن
نهادها و ساختارهاي نابرابر موجود) را دربر ميگیرد ( .)Shakori et al., 2007اگر شخص یا گروهي
توانمند شده باشند ،توانایي تصمیمگیري مؤثر را دارند؛ به این معني که تصمیماتشان را به فعالیتها
و نتایج دلخواه انتقال ميدهند ( .)Alsop and Heinsohn, 2005توانمندسازي روانشناختي از سوي
عدهاي از صاحبنظران به منزلۀ تحول دروني فرد تعریف ميشود که با ایجاد اعتماد بهنفس آغاز ميشود
و به سرعت به احساس خودارزشمندي فرد تبدیل ميشود .این امر در نهایت به موفقیت شخصي فرد
منتهي شده و هدف آن نیز ،افزایش پتانسیل افراد براي تغییر خود است ( .)Wilson, 1996برخي دیگر
از صاحبنظران توانمندي روانشناختي را به عنوان یك حالت شناختي تعریف کردهاند که به وسیله
حسي از «دروني شدن اهداف»« ،درك شایستگي» و «فهم کنترل» تصور شده است ( Abbaspour
 )1990( Thomas & Velthouse .)& Badri, 2016و  )2006( Liنیز توانمندسازي روانشناختي را
فرآیند انگیزش دروني و ادراك فرد از توانایيهایش ميدانند که در فرآیندهاي شناختي تجلي ميیابد
و داراي چهار بعد احساس معناداري ،احساس توانایي و کفایت (شایستگي) ،احساس خودتعییني
(اقتدار) و احساس اثرگذاري است .با توجه به جامعیت ابعاد در نظر گرفته شده در این دو مطالعه از
یكسو و مطابقت آن با محیطهاي غیرسازماني (روستایي) از دیگر سو ،در پژوهش حاضر براي سنجش
توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي شهرستان مرودشت از این ابعاد بهره گرفته شده است .از
اینرو ،در ادامه این ابعاد معرفي ميشوند (:)Karimivakil et al., 2018
 احساس معناداری :احساس معناداري یعني اینکه فرد احساس ميکند که اهداف مهم و با ارزشيرا دنبال ميکند و بین ارزشها ،نقشها ،باورها ،نیازها و رفتارهاي فرد نوعي سازگاري وجود دارد.
احساس معناداري فرصتي است که فرد احساس ميکند هدف با ارزشي را دنبال ميکند و در مسیري
قرار گرفته که زمان و انرژي وي ارزشمند است و مأموریتي دارد که هدف مهمي را دنبال ميکند .وقتي
فرد در مورد کاري هیجان زده ميشود ،نشان دهنده معناداري آن براي اوست و لذا این امر موجب
ميشود که تمرکز ،توجه و صرف انرژي روي آن کار ،آسان شود.
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 احساس اثرگذاری :فرد احساس ميکند که ميتواند بر نتایج و پیامدهاي راهبردي ،اداري ،عملیاتيزندگي خود اثر بگذارد .فرد باور دارد که ميتواند با تحت تأثیر قرار دادن محیطي که در آن کار ميکند
با نتایجي که تولید ميشوند ،تغییر ایجاد کند .به عبارتي ،تحقق عملي است که فرد احساس ميکند
در حال حرکت و دستیابي به هدفي است و در برگیرنده حسي است که کارهاي فرد ميتواند به تحقق
چیزي منجر شود.
 احساس شایستگی (توانایی و کفایت) :به باور فرد در مورد توانایيهایش اشاره دارد .فرد بر اینباور است که قابلیتها و توانایيهاي الزم براي انجام موفقیتآمیز مسئولیتها و وظایف را دارد .احساس
شایستگي ،تحقق عملي است که فرد احساس ميکند ميتواند با مهارت ،فعالیتهاي انتخاب شده را
انجام دهد .احساس شایستگي دربرگیرنده این حس است که فرد کاري را به بهترین صورت و با کیفیت
باال انجام ميدهد.
 احساس خودتعیینی (اقتدار) :به آزادي عمل و استقالل افراد در تعیین فعالیتهاي الزم برايانجام وظایف اشاره دارد .به عبارت دیگر ،احساس اقتدار به معني احساس انتخاب در آغاز فعالیتها،
تداوم و نظم بخشیدن به فعالیتها است .حس انتخاب ،فرصتي است که فرد فعالیتهایي را انتخاب
ميکند که براي وي معنادار هستند و آنها را به شیوهاي که به نظر وي مناسب هستند انجام ميدهد.
احساس اقتدار ،احساس قادر بودن ،احساس آزادي انتخاب به منظور استفاده از قضاوت فردي است تا
درك خود را به اجرا درآورد.
 )2018( Karimivakil et al.در پژوهشي تحت عنوان «تدوین برنامۀ آموزشي توانمندسازي
روانشناختي زنان سرپرست خانوار بر مبناي نظریۀ روانشناسي فردي و ارزیابي اثربخشي آن» به این
نتیجه دست یافتند که برنامۀ آموزشي توانمندسازي روانشناختي بر افزایش سطح توانمندي رواني
زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد )2016( Jalilian & Saadi .نیز در پژوهشي به بررسي تأثیر مؤلفههاي
اجتماعي -اقتصادي بر توانمندي روانشناختي زنان روستایي در شهرستان اسالمآباد پرداختند .نتایج
مطالعۀ مذکور حاکي از آن بود که قويترین متغیرهاي اقتصادي -اجتماعي تبیینکنندۀ توانمندي
روانشناختي زنان روستایي مورد مطالعه به ترتیب میزان مالکیت و اعتماد به نفس آنان بودNakhoda .
 )2014( et al.در مطالعهاي تحت عنوان «شناسایي و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازي روانشناختي
زنان در خدمات اطالعاتي و دانشي» به این نتیجه دست یافتند که عوامل فردي نظیر انگیزش،
الگوسازي ،دانش و مهارت تخصصي و عزت نفس و عوامل گروهي نظیر اهمیت گروهي ،اعتماد بین-
گروهي ،ادراك گروه از میزان تأثیرگذاري و تصمیمگیري گروهي و عوامل سازماني نظیر وضوح نقش،
حیطۀ کن ترل ،دسترسي به اطالعات ،فضاي مشارکتي ،دسترسي به منابع و حمایتهاي سازماني از
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عوامل مؤثر بر توانمندسازي روانشناختي کارکنان زن شاغل در کتابخانههاي عمومي شهر تهران به
شمار ميروند )2013( Charmchian Langerodi & Alibaygi .در پژوهشي تحت عنوان «بررسي
عوامل موثر بر توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي» به این نتیجه دست یافتند که  12درصد
واریانس توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي شهرستان ساري به وسیله شش عامل میزان
ارتباطات ،میزان گرفتن وام از منابع گوناگون ،میزان مفید بودن روشها و رهیافتها ،موانع ،راهکارها
و تحصیالت تبیین ميشود )2014( Faghiri et al. .در پژوهشي تحت عنوان «پیشبیني توانمندسازي
زنان روستایي با استفاده از الگوي مبتني بر تحلیل تشخیصي» به این نتیجه دست یافتند که
متغیرهاي پیشبین کنترل بر منابع اقتصادي ،قدرت تصمیمگیري در خانواده ،تحرك و پویایي و
آزادي از تسلط خانواده در طبقه بندي زنان روستایي به سه گروه توانمندي کم ،متوسط و زیاد نقش
داشتند )2014( Rezaeimoghadam& Nematpour .در پژوهشي تحت عنوان «فعالیت در تشکلهاي
تولید ورميکمپوست ،راهکاري براي توانمندسازي زنان روستایي» به این نتیجه دست یافتند که از
مهمترین اثرات این تشکلها بر زنان جامعۀ روستایي ارتقاي سطح آگاهي و نیز افزایش اعتماد متقابل
بین آنهاست؛ همچنین از مهمترین پیامدهاي فعالیت در این تشکلها افزایش اعتمادبه نفس و
تقویت روحیۀ رهبري است )2016( Vatankhah Noghani et al., .در پژوهشي تحت عنوان
«شناسایي و اولویتبندي راهبردهاي توانمندسازي زنان در روستاهاي مهاجرفرست» به این نتیجه
دست یافتند که مهم ترین راهبرد توانمندسازي زنان در روستاهاي موردنظر ،افزایش توجه به زنان در
برنامههاي توسعۀ نواحي روستایي در سطوح باالي تصمیمگیري است )2016( charmiyan .در
مطالعهاي به بررسي نقش سرمایه اجتماعي بر توانمندسازي زنان پرداختند و به این نتیجه دست
یافتند که متغیر مذکور تأثیر مثبت و معناداري بر توانمندسازي زنان مورد مطالعه داردKaldi & .
 )2012( Salahshouriنیز در مطالعهاي به بررسي تاثیر حمایت اجتماعي بر توانمندسازي زنان
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که حمایت اجتماعي بر توانمندسازي روانشناختي ،اقتصادي ،جسمي
و توانمندسازي کل تاثیر داشته است )2018( Degago and Aschale .در پژوهشي به بررسي تأثیر
اعتبارات خرد بر توانمندسازي روانشناختي و اجتماعي -اقتصادي زنان روستایي اتیوپي پرداختند.
نتایج مطالعۀ آنان حاکي از آن بود که مشارکت زنان در برنامههاي اعتبارات خرد منجر به توانمندسازي
اجتماعي ،اقتصادي و روانشناختي زنان شده است )2016( Taghipour et al.در مطالعهاي تحت
عنوان «مدل توانمندسازي روانشناختي زنان باردار ایراني» به این نتیجه دست یافتند که مدل
توانمندسازي روانشناختي مادران باردار متأثر از عوامل فردي نظیر سن ازدواج ،وضعیت اشتغال و
برخي مسائل ذهنیتي نظیر رضایت از زندگي زناشویي و تجربه خشونت ميباشدBakhshi et al. .
( )2017مشارکت ،انگیزه ،تفکر شناختي ،تفکر انتقادي ،خودکارآمدي ،کنترل دركشده و حمایت
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اجتماعي را از ابعاد توانمندسازي شناختي زنان ایراني عضو شرکتهاي مردمنهاد برشمردند.
 )2012( et al.در مطالعه اي عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان روستایي بنگالدش را بررسي نمودند.
آنان در مطالعات خویش به این نتیجه دست یافتند که استقالل و قدرت زنان در تصمیمگیري و
مشارکت در تصمیمگیريهاي خانوادگي بر توانمندسازي زنان روستایي مؤثرند )2010( Khan .ابعاد
توانمندسازي را کنترل بر منابع اقتصادي ،تصمیمگیري در درون خانواده ،تحرك و مشارکت در بحث-
هاي خانوادگي برشمرده است و بر این باور است که نوع خانواده ،ریاست خانواده ،آگاهي از حقوق،
شبکههاي اجتماعي ،همکاري همسر ،مشارکت سیاسي ،سن ازدواج و آموزش مخاطبان در توانمدسازي
زنان تأثیرگذارند .نظر به اینکه از یك سو ،عوامل اثرگذار بر توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي
متعدد بوده و از سوي دیگر ،محققان در پژوهش حاضر به دنبال دستیابي به چارچوب جامعي در این
زمینه بودند ،لذا تالش شده با دستهبندي عوامل شناخته شده در دستۀ عوامل اجتماعي ،اقتصادي و
نهادي چارچوب کاملي در زمینه عوامل اثرگذار بر توانمندسازي زنان روستایي شهرستان مرودشت
ارائه شود (شکل .)8
Islam

توانمندسازی روانشناختی
 احساس معناداري احساس اثرگذاري احساس شایستگي -احساس خودتعییني

عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي
عوامل نهادي

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر پارادایم ،کمّي؛ از لحاظ هدف ،کاربردي؛ از نظر گردآوري و تحلیل دادهها،
همبستگي از نوع مدل سازي معادالت ساختاري؛ و از نظر افق زماني ،تك مقطعي بود .جامعۀ آماري
در پژوهش حاضر شامل جمعیت فعال ( 81تا  14سال) زنان در نواحي روستایي شهرستان مرودشت
(استان فارس) بودند .در این راستا ،با توجه به گستردگي و پراکندگي جغرافیایي جامعۀ آماري ،ابتدا
شهرستان مرودشت به پنج بخش (بخشهاي مرکزي ،کامفیروز ،درودزن ،رامجرد و سیدان ) بر اساس
تقسیمبندي شهرداري تقسیم شد؛ سپس از هر بخش یك دهستان (دهستانهاي رودبال ،خرم مکان،
ابرج ،رحمت و گرمه) و از هر دهستان یك روستا براي مطالعه انتخاب شد .به دلیل عدم وجود آمار
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دقیق از دهستانها و روستاهاي انتخاب شده در شهرستان مرودشت ،جامعۀ آماري مورد مطالعه در
دسته جوامع آماري نامحدود به شمار ميرود .با توجه به نامحدود بودن حجم جامعۀ آماري مورد
مطالعه ،بر مبناي جدول نمونهگیري  )2001( Bartlett et al.حداقل تعداد  203نفر بایستي براي
مطالعه انتخاب شود .در این راستا ،با توجه به پراکندگي و گستردگي جامعۀ آماري و طوالني بودن
پرسشنامه این احتمال ميرفت که نرخ بازگشت و تکمیل پرسشنامهها پایین باشد .براي غلبه بر این
مشکل ،تعداد  210پرسشنامه به روش نمونهگیري چندمرحلهاي 8با انتساب متناسب در بین جمعیت
فعال زنان روستاهاي منتخب در شهرستان مرودشت توزیع شد .در نهایت ،پس از پیگیريهاي
مستمر تعداد  229پرسشنامه به صورت تکمیل شده برگشت داده شد .میانگین سن پاسخگویان برابر
 93/89با انحراف معیار  3/91سال بود؛  891نفر ( 12/4درصد) از پاسخگویان با بیشترین فراواني
متاهل و فقط  89/1درصد از آنها مجرد بودند؛  93/8درصد از پاسخگویان با بیشترین فراواني داراي
تحصیالت راهنمایي و  1نفر ( 2/1درصد) از آنها با کمترین فراواني داراي تحصیالت ابتدایي بودند؛
میانگین درآمد ماهیانه خانوا ر پاسخگویان حدود یك میلیون و دویست هزار تومان با انحراف معیار
حدود  110هزار تومان بود؛  849نفر ( 13/9درصد) از پاسخگویان با بیشترین فراواني خانهدار و تنها
 2نفر ( 0/3درصد) از آنها با کمترین فراواني در سازمانها و ادارات دولتي و خصوصي به صورت
کارمند مشغول به کار بودند؛  839نفر ( 38درصد) از پاسخگویان با بیشترین فراواني سرپرست خانواده
نبودند؛ و میانگین تعداد اعضاي خانوار پاسخگویان برابر  9/92با انحراف معیار  8/88نفر بود .ابزار
اصلي گردآوري دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهاي مشتمل بر پنج بخش :ویژگيهاي جمعیت-
شناختي (سن ،وضعیت تاهل ،سطح تحصیالت ،وضعیت اشتغال ،سرپرست خانوار ،تعداد اعضاي خانوار
و میزان درآمد ماهیانه خانوار) ،عوامل اجتماعي (آزادي و اختیار ،استفاده از رسانههاي جمعي و
ارتباطات اجتماعي) ،عوامل اقتصادي ،عوامل نهادي و توانمندسازي روانشناختي (احساس معناداري،
اثرگذاري ،شایستگي و خودتعییني) بود .براي سنجش عوامل اجتماعي از  29سوال (هفت سوال
براي آزادي و اختیار ،نه سوال براي ارتباطات اجتماعي و هفت سوال براي استفاده از رسانههاي
جمعي) در قالب طیف لیکرت ( -8خیليکم تا  – 1خیلي زیاد) بهره گرفته شد .براي سنجش عوامل
اقتصادي از شش سؤال در قالب طیف لیکرت ( -8خیليکم تا  – 1خیلي زیاد) بهره گرفته شد .براي
سنجش عوامل نهادي از هفت سؤال در قالب طیف لیکرت ( -8خیليکم تا  – 1خیلي زیاد) بهره
گرفته شد .در نهایت ،براي سنجش توانمندسازي روانشناختي از  20سوال (احساس معناداري،
خودتعییني ،اثرگذاري ،شایستگي هر کدام پنج سوال) در قالب طیف لیکرت ( -8خیليکم تا – 1
خیلي زیاد) بهره گرفته شد .روایي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان روانشناختي و توسعه
Multi-stage Sampling
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روستایي و روایي سازه (همگرا و تشخیصي) و پایایي آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایي
ترکیبي بررسي و تایید شد (جدول  .)1به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفي و
استنباطي از نرمافزارهاي  SPSSنسخۀ  21و  SmartPLSنسخۀ  9بهره گرفته شد.
یافتههای پژوهش
یافتههاي توصیفي مربوط به متغیرهاي پژوهش با استفاده از آمارههاي میانگین ،انحراف معیار،
کمینه و بیشنه در جدول  8نشان داده شدهاند.
جدول  -1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها

0/91

8/10

1/00

احساس اثرگذاري

9/11

0/94

8/00

1/00

احساس شایستگي

9/11

0/99

8/10

1/00

احساس خودتعییني

9/39

0/99

8/20

1/00

توانمندسازي روانشناختي (کلي)

9/14

0/14

2/00

1/00

آزادي و اختیار

9/09

0/18

8/00

1/00

استفاده از رسانههاي جمعي

2/91

0/92

8/00

4/11

ارتباطات اجتماعي

9/09

0/94

8/88

4/13

عوامل اجتماعي (کلي)

2/10

0/10

8/92

4/12

عوامل اقتصادي

2/92

0/92

8/00

4/19

عوامل نهادي

2/11

0/10

8/00

1/00

احساس معناداري

میانگین

*

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

9/19

*مقیاس متغیرها از  -8خیليکم تا  -1خیليزیاد است.
نتایج ارائه شده در جدول 8؛ نشاندهندۀ این است که وضعیت تمام ابعاد توانمندسازي
روانشناختي شامل :احساس معناداري ،احساس اثرگذاري ،احساس شایستگي و احساس خودتعییني
باالتر از متوسط ( )9ميباشد .همچنین میانگین وضعیت توانمندسازي روانشناختي برابر  9/14با
انحراف معیار  0/14است؛ بنابراین ،با توجه به طیف مورد استفاده ميتوان گفت وضعیت توانمندسازي
روانشناختي در بین پاسخگویان باالتر از متوسط ( )9است .نتایج ارائه شده در جدول 8؛ نشاندهندۀ
این است که میانگین متغیرهاي آزادي و اختیار و ارتباطات اجتماعي نزدیك به سه و میانگین متغیر
استفاده از رسانههاي اجتماعي در بین آنها نزدیك به دو است؛ بنابراین ،ميتوان گفت که وضعیت
متغیرهاي آزادي و اختیار و ارتباطات اجتماعي در حد متوسط و وضعیت متغیر استفاده از رسانههاي
جمعي در حد کم است .عالوه بر این ،نتایج نشان داد که میانگین وضعیت عوامل اجتماعي به صورت
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کلي برابر  2/10با انحراف معیار  0/10است؛ بنابراین ،با توجه به طیف مورد استفاده ميتوان گفت
وضعیت عوامل اجتماعي در بین پاسخگویان پایینتر از متوسط ( )9است .نتایج ارائه شده در جدول
8؛ بیانگر این است که میانگین وضعیت عوامل اقتصادي برابر  2/92با انحراف معیار  0/92است؛
بنابراین ،با توجه به طیف مورد استفاده ميتوان گفت وضعیت عوامل اقتصادي در بین پاسخگویان
نزدیك به پایین ( )2ميباشد .نتایج ارائه شده در جدول 8؛ نشاندهندۀ این است که میانگین عوامل
نهادي برابر  2/11با انحراف معیار  0/10است؛ بنابراین ،با توجه به طیف مورد استفاده ميتوان گفت
از دیدگاه پاسخگویان عوامل نهادي نسب تاً کمي در جامعه براي حمایت از زنان روستایي وجود دارد؛
چرا که میانگین نمرۀ عوامل نهادي از دیدگاه پاسخگویان بین کم ( )2و متوسط ( )9ميباشد.
مدل پیشنهادي پژوهش تحت عنوان «تعیینکنندههاي توانمندسازي روانشناختي زنان نواحي
روستایي شهرستان مرودشت» در دو بخش مدل اندازهگیري و مدل ساختاري با استفاده از مدلسازي
معادالت ساختاري و بهکارگیري نرمافزار  SmartPLSنسخۀ  9مورد ارزیابي قرار گرفته شده است.
براي ارزیابي مدل اندازهگیري متغیرهاي نهفتۀ پژوهش از تحلیل عاملي تأییدي استفاده شد.
پس از حذف دو نشانگر ( )EF3, EF4از عوامل اقتصادي و حذف یك نشانگر ( )IF1از عوامل نهادي
مدل به برازش بهینه رسید .شاخصهاي نیکویي برازش (جدول  ،)2خالصۀ نتایج (جدول  )9و جذر
میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگي بین سازههاي پژوهش (جدول  )4در ادامه ارائه
شدهاند.
جدول  -2شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری پژوهش
شاخص برازش

SRMR

D_LS

D_G

NFI

RMS_Theta

مقدار پیشنهاد شده

<0.10
0/010

>0.05
0/319

>0.05
0/902

>0.80
0/31

≤0.12
0/80

مقدار برآورد شده

 برازش مدل :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخصهاي ارزیابي نیکویي برازش مدل اندازه-گیري متغیرهاي نهفتۀ پژوهش از مقدار مناسبي برخوردارند (جدول )2؛ بنابراین ،دادهها از لحاظ
آماري با ساختار عاملي و زیربناي نظري چهار متغیر نهفته (سازه) پژوهش سازگاري داشتند.
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جدول  -3خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری پژوهش
متغیرهاي نهفته

نشانگر

ƛ
0/19

t
**49/01

PE2

0/11

**

13/99

PE3

0/19

**

10/19

PE4

0/19

**

29/91

SF1

0/12

**

20/42

SF2

0/13

**

41/89

SF3

0/11

**

88/91

EF1

0/90

**9/82

EF2

0/99

**3/44

EF5

0/19

**1/04

EF6

0/11

**

24/81

**

82/40

PE1
توانمندسازي روانشناختي

عوامل اجتماعي

عوامل اقتصادي

عوامل نهادي

IF2

0/11

IF3

0/18

**22/99

IF4

0/91

**89/10

IF5

0/93

**20/13

IF6

0/99

**89/13

IF7

0/98

**89/24

CR

0/32

0/14

0/19

0/11

AVE

0/94

0/14

0/11

0/11

α

0/13

0/92

0/94

0/14

** معنيداري در سطح خطاي یك درصد
 تکبُعدی بودن نشانگرها :نتایج ارائه شده در جدول 9؛ نشان داد که بارعاملي استاندارد شده( ) ƛتمامي نشانگرهاي انتخابي براي متغیرهاي نهفتۀ پژوهش باال (باالتر از  )0/10و از لحاظ آماري
در سطح خطاي یك درصد معنادار بودند ( .)P<0.01این نتایج شواهد کافي را براي تأیید تكبُعدي
بودن نشانگرهاي انتخابي در هر یك از متغیرهاي نهفتۀ پژوهش فراهم کرد؛ بنابراین ،ميتوان اظهار
کرد که نشانگرهاي انتخابي براي هر یك از سازه پژوهش به درستي انتخاب شدهاند.
 پایایی ترکیبی :نتایج ارائه شده در جدول 9؛ نشان داد که پایایي ترکیبي ( )CRتمام متغیرهاينهفتۀ پژوهش بیشتر از  0/90و ضریب آلفاي کرونباخ آنها نیز باالتر از  0/90بود؛ بنابراین ،مدل
اندازهگیري تمام متغیرهاي نهفتۀ پژوهش از پایایي مناسبي برخوردار بودند.
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 روایی همگرا :نتایج ارائه شده در جدول 9؛ نشان داد که میانگین واریانس استخراج شده ()AVEبراي تمام متغیرهاي نهفتۀ پژوهش بیشتر از  0/10بود؛ بنابراین ،مدل اندازهگیري تمام متغیرهاي
نهفتۀ پژوهش از روایي همگراي مناسبي برخوردار بودند.
جدول  -4جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی
متغیرهاي نهفته

8

2

9

توانمندسازي روانشناختي

0/68

عوامل اجتماعي

0/18

0/60

عوامل اقتصادي

0/90

0/92

0/44

عوامل نهادي

0/94

0/48

0/21

4

0/44

توجه :اعداد عناصر قطري جدول ،جذر میانگین واریانس استخراج شده و عناصر پایین قطر
جدول ،ضرایب همبستگي بین سازهها ميباشند.
 روایی تشخیصی :براساس نتایج ارائه شده در جدول 4؛ مشاهده شد که جذر میانگین واریانساستخراج شده براي هر یك از متغیرهاي نهفتۀ پژوهش ( )0.74<AVE<0.86بزرگتر از همبستگي
بین آنها ( ) 0.28<r<0.51بود .این نتیجه نشان داد که نشانگرهاي انتخابي براي هر متغیر نهفتۀ
پژوهش درصد باالیي از واریانس مشترك آن متغیر نسبت به سایر متغیرها نهفتۀ پژوهش را به
اشتراك ميگذارند؛ بنابراین ،روایي تشخیصي مدل اندازهگیري متغیرهاي نهفتۀ پژوهش تأیید شد.
براي آزمون فرضیهها در قالب مدل مفهومي پژوهش از روش ارزیابي مدل ساختاري استفاده
شد .مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد (شکل  ،)2در حالت معناداري (شکل  )9و خالصۀ
نتایج (جدول  )1حاصل از ارزیابي مدل مفهومي پیشنهادي پژوهش در ادامه ارائه شدهاند.
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شکل  -2مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

شکل  -3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری
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جدول  -5خالصه نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش
متغیرهاي نهفته
درونزا
توانمندسازي روانشناختي

ضریب مسیر
عوامل اجتماعي

β
0/48

t
**9/10

عوامل اقتصادي

0/89

*2/19

عوامل نهادي

0/84

*

برونزا

R2
0/23

2/18

** معناداري در سطح خطاي یك درصد و * معناداري در سطح خطاي پنج درصد
 ضریب مسیر( :)βنتایج ارائه شده در جدول 1؛ بیانگر این است که متغیر نهفتۀ عوامل اجتماعيخطاي یك درصد بر توانمندسازي روانشناختي دارد ( =β= 0.41, t

تأثیر مثبت و معناداري در سطح
) 7.50؛ متغیر نهفتۀ عوامل اقتصادي تأثیر مثبت و معناداري در سطح خطاي پنج درصد بر
توانمندسازي روانشناختي دارد ()β= 0.13, t= 2.53؛ در نهایت ،متغیر نهفتۀ عوامل نهادي تأثیر مثبت
و معناداري در سطح خطاي پنج درصد بر توانمندسازي روانشناختي دارد ( .)β= 0.13, t= 2.51در
واقع ،نتایج جدول 1؛ حاکي از این است که عوامل اجتماعي ،اقتصادي و نهادي متغیرهاي تأثیر مثبت
و معناداري بر توانمندسازي روانشناختي دارند؛ بهگونهاي که عوامل اجتماعي مهمترین متغیر و عوامل
اقتصادي کم اهمیتترین متغیر براي ارتقاي توانمندسازي روانشناختي به شمار ميروند.
 ضریب تبیین ( :)R2نتایج ارائه شده در جدول 1؛ نشان ميدهد که ضریب تبیین متغیر نهفتۀتوانمندسازي روانشناختي برابر  0/23ميباشد؛ بدین معني که  23درصد از تغییرات متغیر نهفتۀ
توانمندسازي روانشناختي توسط متغیرهاي نهفتۀ عوامل اجتماعي ،عوامل اقتصادي و عوامل نهادي
قابل تبیین و پیشبیني است که درصد قابل توجهي ميباشد.
بحث و نتیجهگیری
یافته هاي پژوهش بیانگر این بود که وضعیت توانمندسازي روانشناختي در بین زنان روستایي
شهرستان مرودشت باالتر از متوسط ( )9بود .با وجود وضعیت نسبتاً خوب توانمندسازي روانشناختي
در بین زنان روستایي شهرستان مرودشت ،ولي با توجه به اینکه از یك طرف توانمندسازي متغیري
است که به صورت مستمر و پیوسته بایستي در جهت تقویت و توسعۀ آن اقدام نمود و از طرف دیگر،
توانمندسازي روانشناختي متغیري چندبعدي است که عوامل مختلفي در توسعه و بهبود آن دخالت
دارند .لذا شناسایي تعیینکنندههاي آن از اهمیت و ضرورت باالیي برخوردارند .از اینرو ،در ادامه به
معرفي وضعیت و نحوۀ اثرگذاري تعیینکنندههاي توانمندسازي روانشناختي پرداخته شده است.
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یافته هاي پژوهش نشان داد که میانگین وضعیت عوامل اجتماعي در بین زنان مورد مطالعه در
شهرستان مرودشت پایینتر از متوسط بود .این یافته نشان ميدهد که زنان روستایي شهرستان
مرودشت از وضعیت اجتماعي مناسبي برخوردار نیستند و نیاز به توجه بیشتري در این زمینه دارند.
افزون بر این ،نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار باالي متغیر عوامل اجتماعي بر توانمندسازي
روانشناختي بود .در تفسیر این یافته واضح است که هرچه وضعیت اجتماعي زنان روستایي ،یعني
میزان اختیار و آزادي ،استفاده از رسانههاي اجتماعي و ارتباطات اجتماعي آنان افزایش یابد ،به تبع
آن ،آنان احساس توانمندي بیشتري در زندگي ميکنند و در نتیجه توانمندسازي روانشناختي آنان
نیز افزایش ميیابد .در تأیید این ادعا)2010( Khan ،)2012( Islam et al. ،)2017( Bakhshi et al. ،
و  )2011( Kimiaeeنیز بیان ميکنند که قبول مسئولیت (مسئولیتپذیري) ،مشارکت در گروههاي
اجتماعي ،حمایت اجتماعي و دانش و آگاهي نقش مهمي در توانمندسازي افراد در جامعه دارند.
همچنین ،مطالعات  )2018( karimivakil et al.تأثیر دانش و آگاهي؛  )2016( Jalilian & Saadiتأثیر
عوامل اجتماعي؛  )2013( Charmchian Langerodi & Alibaygiتأثیر ارتباطات اجتماعي؛ Faghiri
 )2014( et al.تأثیر قدرت تصمیمگیري و تحرك ،پویایي و آزادي فرد؛  )2016( charmiyanتأثیر
سرمایه اجتماعي؛  )2018( Degago & Aschaleتأثیر مشارکت در صندوقهاي اعتبارات خرد بر
توانمندسازي روانشناختي تأیید نمودند و با نتایج این پژوهش مبني بر تأثیر عوامل اجتماعي (آزادي
و اختیار ،استفاده از رسانههاي جمعي و ارتباطات اجتماعي) بر توانمندسازي روانشناختي همخواني
دارند.
بر اساس یافته هاي پژوهش وضعیت اقتصادي زنان روستایي در شهرستان مرودشت در سطح
پاییني قرار داشت؛ بهگونهاي که اکثر آنان درآمد و پسانداز مستقل نداشتند و همچنین در حال
حاضر مشغول کارها و فعالیت هاي اقتصادي و درآمدزا نبودند .دلیل این امر ممکن است ناشي از
نبودن فرصتهاي شغلي و درآمدزا براي زنان روستایي در شهرستان مرودشت باشد .افزون بر این،
نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت اقتصادي بر توانمندسازي روانشناختي بود .نظر به
اینکه وضعیت اقتصادي در این پژوهش با استفاده از شاخصهایي نظیر داشتن درآمد و پسانداز
مستقل و داشتن کارها و فعالیتهاي اقتصادي درآمدزا و همچنین توانایي گرفتن وام از صندوقهاي
اعتبارات خرد زنان روستایي بررسي شد ،لذا بدیهي است که هرچه درآمد و پسانداز و کارها و
فعالیتهاي اقتصادي و درآمدزا در بین زنان روستایي افزایش یابد و آنها توانایي الزم براي اخذ وام
داشته باشند ،قدرت و توانمندسازي روانشناختي آنان نیز افزایش ميیابد .در تأیید این یافته ،مطالعات
 )2016( Jalilian & Saadiتأثیر عوامل اقتصادي؛ )2013( Charmchian Langerodi & Alibaygi
تأثیر گرفتن وام از منابع مختلف و تسهیالت؛  )2014( Faghiri et al.تأثیر کنترل بر منابع اقتصادي؛
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 )2018( Degago & Aschaleتأثیر مشارکت در صندوقهاي اعتبارات خرد؛ و  )2010( Khanتأثیر
گرفتن تسهیالت اقتصادي بر توانمندسازي روانشناختي تأیید نمودند.
نتایج پژوهش بیانگر این بود که وضعیت عوامل نهادي و حمایتي در نواحي روستایي شهرستان
مرودشت از دیدگاه پاسخگویان در حد مطلوبي نبودند؛ چرا که از دیدگاه پاسخگویان در نواحي
روستایي شهرستان مرودشت نهادها ،صندوقها و انجمنهاي مناسبي براي حمایت از زنان روستایي
وجود ندارد و همچنین دولت و نهادها و سازمانهاي دولتي نیز به خوبي با ارائه تسهیالت و وامها و
دورههاي آموزشي -ترویجي از زنان روستایي حمایت نميکنند .یافتههاي پژوهش نیز نشان داد که
عوامل نهادي تأثیر مثبت و معناداري بر توانمندسازي روانشناختي داشتند .این یافته با نتایج مطالعات:
،)2013( Charmchian Langerodi & Alibaygi ،)2014( Rezaeimoghadam & Nematpour
 )2018( Degago & Aschaleو  )2010( Khanمبني بر تأثیر نهادهاي حمایتي و تسهیالت بر
توانمندسازي روانشناختي همخواني دارد .در توجیه این یافته پر واضح است که هرچه نهادها،
موسسات ،انجمنها و سازمانهاي دولتي و خصوصي براي حمایت از زنان در نواحي روستایي وجود
داشته باشد ،زنان روستایي احساس قدرت و توانمندي بیشتري ميکنند و در نتیجه احساس
توانمندسازي روانشناختي آنان نیز ارتقا ميیابد.
دستاوردها و پیشنهادها
در بحث دستاوردها و پیشنهادهاي کاربردي این پژوهش ميتوان گفت سیاستگذاران ،برنامه-
ریزان و مدیران و مسئووالن توسعه روستایي ميتوانند از دانش و آگاهي حاصل شده از این پژوهش
در جهت تدوین راهبردها ،راهکارها ،محتوا و روشهاي آموزشي -ترویجي اثربخش براي توسعه
توانمندسازي روانشناختي در بین زنان نواحي روستایي استفاده نمایند .در این راستا ،با توجه به نتایج
پژوهش پیشنهادهاي زیر جهت ارتقاي توانمندسازي روانشناختي زنان روستایي ارائه ميگردد:
 دادن وام ،تسهیالت و اعتبارات مالي و اقتصادي کم بهره به زنان روستایي در جهت راهاندازيفعالیتهاي اقتصادي کوچك و زودبازده؛
 برگزاري کالسها ،دورهها و کارگاههاي آموزشي -ترویجي در جهت افزایش آگاهي ،دانش،نگرش و مهارتهاي زندگي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زنان روستایي؛
 تالش در جهت راهاندازي کارگاهها ،تعاونيها و فعالیتهاي درآمدزاي گروهي و انفرادي کوچكو متوسط در بخش کشاورزي ،صنایع دستي و  ...در نواحي روستایي؛
 تالش در جهت راهاندازي و تأسیس صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایي و همچنینمؤسسات ،نهادها و انجمنهاي حمایتي براي حمایتهاي مادي و معنوي از زنان در نواحي روستایي؛
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 تسهیل دسترسي زنان روستایي به شبکههاي اجتماعي و رسانههاي جمعي براي افزایش وارتقاي دانش و آگاهي آنان نسبت به مسائل جامعه؛
 پاركها و مراکز تفریحي براي حضور زنان در این مکانها در، راهاندازي و تأسیس کتابخانههاجهت افزایش دانش و آگاهي و همچنین مشارکت آنان در مسائل اجتماعي؛
تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي تحت عنوان «عوامل مؤثر بر توانمندسازي روانشناختي
زنان نواحي روستایي شهرستان مرودشت و ارائه راهکارهایي بهمنظور ارتقاي آن» است که با تصویب
 بدین.و حمایت مالي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت اجرا گردیده است
.وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از حمایتهاي این دانشگاه اعالم ميداریم
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