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 چکیده

 خانوارهای اقتصادی هایگیری تصمیم رد آنان یسازتوانمند و زنان خانگی کارهای و کسب نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش      

 زنان از نفر 556 شامل تحقیق آماری جامعه و است پیمایشی تحقیق روش. است شده انجام غرب آباداسالم شهرستان در روستایی

 .ند.شد بررسی و انتخاب نمونه بعنوان کوکران فرمول اساس بر  نفر 252 که ،اشدبمی شهرستاناین  در کارخانگی و کسب دارای روستایی

 ییدتأ متخصصین و اساتید توسط آن صوری روایی که است بوده مصاحبه با همگام پرسشنامه هاداده آوریجمع برای استفاده مورد ابزار

 گرفت، قرار مطالعه مورد و شد تکمیل روستایی زنان توسط نآزمو پیش مرحله در پرسشنامه 75 تعداد آن پایایی تعیین جهت و گردید

. است برخوردار اطالعات آوری جمع برای باالیی قابلیت از تحقیق ابزار که داد نشان ؛شده محاسبه )α= 73/5 مقدار( کرونباخ آلفای ضریب

 توانمندی هاآن از درصد 2/25 تنها و ردارندبرخو باالیی اقتصادی توانمندی از بررسی مورد زنان از درصد 3/37 که داد نشان نتایج

 حدود تنها و عالی و خوب حد در گیریتصمیم قدرت از مطالعه، مورد افراد درصد 32 حدود مجموع، در همچنین. دارند پایینی اقتصادی

 شغل تحصیالت، یزانم سن، چون عواملی با اقتصادی توانمندی. باشندمی برخوردار ضعیفی حد در گیریتصمیم قدرت از درصد 6/3

-گیریتصمیم در زنان توانمندی تقویت در خانگی کارهای و کسب ثیرتأ به توجه با. دارد دارمعنا ارتباط خانگی کار و کسب نوع و همسر

-ارتمه و تجارب از و شود اقدام روستایی جوامع در کارها و کسب نوع این توسعه به نسبت رسدمی نظر به ضروری خانوار، اقتصادی های

 .شود استفاده مشاغل نوع این توسعه برای موفق خانگی کارهای و کسب صاحبان های

 

 . غرب آباد اسالم خانگی، کار و کسب روستایی، زنان اقتصادی، توانمندی :کلیدی هایواژه
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 : لهمسأ بیان

 برای توسعه و غیردولتی هایسازمان هایسیاست ناپذیرجدایی بخش توانمندسازی یواژه مفهوم اخیر، هایسال در       

 فرآیندی توانمندسازی دیدگاه ترینساده در(. Danida، (67 :2004 است گردیده کشاورزی و روستایی توسعه از حمایت

 شرایط به شرایط این تغییر برای و یافتهآگاهی خویش زندگی موجود وضعیت از جوامع و هاگروه افراد، آن طی در که است

 جهان، جمعیت از نیمی عنوان به زنان(. 65: 2776 مافی،) دهندمی انجام یافته سازمان و آگاهانه مناسب، ریزیامهرنب مطلوب

 دخیل توسعه فرآیند در فعال نیروهای عنوان به که ؛(Pereka, 1998) باشند می ملت هر اجتماعی -اقتصادی توسعه قلب

 پیشرفت میزان نشانگر ایجامعه هر در زنان وضعیت کهطوری به کند، موارتره را توسعه مسیر تواندمی هاآن به توجه و هستند

 شوند توانمند مختلفی هایزمینه در زنان بایستمی که شودمی احساس نیاز این ذال (.256: 2775محمودیان،) است جامعه آن

 اساسی مسائل و زندگی کیفیت با زنان زیتوانمندسا زیرا. کنند نمایان بیشتر جامعه در را خود نقش بتوانند طریق این از تا

حاشیه و فقیر افراد) افراد ترینقدرتبی که شودمی آغاز جایی از توانمندسازی (.Jakson, 2010) است ارتباط در بشر حقوق

 قاعده و اصول یک با زنان تواناسازی اگر اساس این بر (.Cheston and Khun, 2002: 113) دارند جای (زنان مثل ای

 توسعه و خانوار اقتصاد در را اساسی نقش و شد خواهد بیشتر خانواده و جامعه در آنان یکنندهتعیین نقش گیرد صورت یکل

  .نمود خواهند ایفاء ... و مهاجرت از جلوگیری و زاییاشتغال راستایی در روستایی

 در هاآن نقش ایفای ینحوه و زنان مشارکت ،اجتماعی یتوسعه و ملی اقتصاد نوسازی هایشاخص از یکی کلی، طور به      

 خود برای چیزی آورند می بدست که درآمدی با آنان(. 257: 2735 ،بیگیعلی و لنگرودیچرمچیان) است اقتصادی ساختارهای

 خانواده کل نفع به بلکه زنان نفع به تنها نه زنان توانمندسازی بنابراین. کنندمی خانواده صرف را همه بلکه کنند؛نمی اندازپس

 در برابر چند ثیریتأ زنان اقتصادی موقعیت ارتقای برای گذاریسرمایه که ایگونه به ؛(2777 حمیدی، و معروفی) باشدمی

 صحیح ریزیبرنامه لزوم متفکرین، از بسیاری یعقیده به (.Cheston and Khun, 2002) دارد مردان به نسبت خانواده

-می نظر به ضروری بسیار زنان روانی و فیزیولوژیکی هایویژگی دلیل به خصوص به غیرکشاورزی، بخش در زنان اشتغال برای

 مناطق در زاییاشتغال اصلی هایاستراتژی از یکی جهت همین به(. Berdague et al, 2001 ؛Lanjouw ،2001) سدر

 یک اساس بر .است خانگی رهایوکا کسب خصوص به و کشاورزیغیر کارهای و کسب و صنایع سمت به حرکت روستایی

 و کسب شود، اندازیراه منزل وسایل و امکانات از استفاده با که شخصی سکونت محل در اقتصادی فعالیت نوع هر ساده، تعریف

 رسمیغیر و پنهان بخش جزء غالباً وکارها کسب نوع این اگرچه (.62: 2777 عزیزی، و احمدپورداریانی) است خانگی کار

 آن اجتماعی سرمایه توسعه و جامعه یک اقتصادی رشد و ثروت در توجهی قابل نقش اما(. ,Tipple 2006) باشندمی اقتصاد

 (. Horgan, 2001) دارند

 مورد در زیادی شناخت و توجه اینکه، ابتدا. نمود بیان جنبه چند از توانمی را مسئله و موضوع این به پرداختن اهمیت      

 انجام زیادی تحقیقات زنان، خانگی کارهای و کسب مورد در ویژه به ندارد، وجود روستایی زنان بین در اقتصادی توانمندی بعد

 و کسب اینکه مورد در شناختی استان، و کشور سطح در خانگی کارهای و کسب اهمیت و شدن برگزیده وجود بااست.  نشده

 ضرورت و اهمیت درک با پژوهش این لذا،. ندارد وجود وده،ب موفق چقدر روستایی زنان اقتصادی توانمندی در خانگی کارهای

 اسالم شهرستان روستایی زنان اقتصادی هایگیریتصمیم و اقتصادی توانمندی میزان در را کارخانگی و کسب ثیرتأ موضوع،

 :باشدمی زیر صورت به تحقیق اختصاصی اهداف .است داده قرار خود هدف آبادغرب

 .مطالعه مورد شهرستان در خانگیکارو کسب دارای روستایی زنان تصادیاق توانمندی میزان سنجش .2

 .مطالعه مورد زنان خانوادگی و فردی هایویژگی با اقتصادی توانمندی یرابطه بررسی .5

 .مطالعه مورد زنان اقتصادی توانمندی میزان در خانگی کارهایو کسب نوع ثیرتأ بررسی .7

 .مطالعه مورد زنان اقتصادی گیریتصمیم قدرت میزان سنجش .2

 :تحقیقنظری  پیشینه
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 و نقش دارای افراد، ایزمینه هایویژگی و هاقابلیت میان این در که دارند؛ دخالت توانمندسازی فرایند در مختلفی عوامل      

 ای،زمینه متغیرهای میان در که است آن از حاکی مختلف تحقیقات(. 27 :2775 همکاران، و شکوری) است خاصی اهمیت

 و مانکمن ،2هاشمی و شولر دارند افراد توانمندی بر را ثیرتأ بیشترین سن و جنسیت تحصیالت، درآمد، اشتغال، چون عواملی

 داد نشان 2بنت و آچاریا تحقیق نتایج  (.2772) همکاران و طلبشادی ؛(2775) همکاران و کتابی ؛7دوالرد و مویل ؛5همکاران

 مطالعه نتایج .گذاردمی مثبتی ثیرتأ خانواده در گیریتصمیم و منابع تخصیص در نفوذشان بر ارباز اقتصاد در زنان آوردن که

 تواند می مهم این. کنندمی منتقل هاخانواده به را خود دستمزد از بخشی روستایی مشاغل در شاغل زنان که داد نشان نیز 6لی

 که داد نشان اندونزی در 5دانسن و فراکنبرگ مطالعه. برندمی لذت ساحسا مالی مشارکت این از و نموده غرور ایجاد هاآن برای

 کار و کسب زمینه در ایمطالعه در 3رودسوتیچامپاتی. دهدمی قرار ثیرتأ تحت را گیریتصمیم قدرت ؛مالی تمهیدات وضعیت

 ساختار مالکیت، تولید، ت،ارتباطا عامل شش بر خانوادگی کار و کسب که یافتدست نتیجه این به تایلند، در خانوادگی

 است گردیده مشخص توانمندی، و تحصیالت درآمد، شغل، بین ارتباط مورد در. است گذارثیرتأ ملی فرهنگ و سیاست خانواده،

 اشتغال و تحصیالت بنابراین، (.(Kabeer, 2005 دارند نیز بیشتری توانمندی باال تحصیالت و درآمد دارای و شاغل افراد که

 . دارد مهمی ثیرتأ زنان توانمندشدن در عمومی، باور به که است هاییویژگی جمله از ایرانی زنان برای ویژه به

  نقش  زنان  نهادی  مشارکت و ها مهارت آموزش، میزان درآمد، میزان متغیرهای 7ایتوهارا و هوکو تحقیق نتایج اساس بر       

3وارماکانتا و شارما. دارند اقتصادی هایفعالیت در هاآن مشارکت افزای در را اساسی
 مشارکت که گرفتند نتیجه پژوهشی در 

 ،25همکاران و سولتانا. کندمی کمک مختلف ابعاد در زنان توانمندسازی به کلی طور به درآمدزا، تولیدی هایفعالیت در زنان

 مشارکت همچنین. شودمی زنان دیاقتصا توانمندی به منجر خرد و کوچک کارهای و کسب برای فرصت یک ایجاد معتقدند

. شودمی شانزندگی وضعیت بهبود جهت در آگاهی و اجتماعی سرمایه افزایش منجربه سنتی؛ و خانگی کارهای و کسب در

 مزایای و. شودمی منجر روستایی زنان سازیتوانمند به اشتغال و کارآفرینی که گرفت نتیجه پژوهشی در نیز 22ساتیاباما

 و موهانتیرانی همچنین،. شودمی جامعه و خانواده توسعه بهمنجر روستایی زنان میان اقتصادی سازی توانمند در کارآفرینی

25همکاران
 روستایی زنان اقتصادی و اجتماعی جنبه دو هر روی بر بیشتری ثیرتأ خرد هایبرنامه که یافتنددست نتیجه این به 

 هاآن توانمندی سبب زنان؛ اقتصادی استقالل با خرد و کوچک بسیار کارهای وفقم کارکرد که ایگونه به. است داشته ادیشا در

 .شود می

 هاآن مشارکت میزان قالی، تولید در روستایی زنان اساسی و مهم نقش وجود با که است عقیده این بر( 2732) هاشمی        

-خانواده از درصد 75 در کهطوری به است؛ ناچیز ربسیا هاقالی فروش از حاصل درآمد مصرف به مربوط هایگیریتصمیم در

 چگونگی در تریبیش نقش زنان خانوارها، از درصد 25در فقط و گیرندمی تصمیم تنهایی به مورد این در مردان روستایی، های

 مشترک طور به مرد و زن نیز هاخانواده این از درصد 7 در. دارند را خودشان بافت های قالی فروش از حاصل درآمد مصرف

  که رسید نتیجه این به نیز( 2732) جاراللهی .کنندمی گیریتصمیم ها،قالی فروش از آمده دست به درآمد مصرف یدرباره

 زندگی  امور  در همسرانشان  فکریهم  با  یا  و  تنهایی  به  باید  زنان  که معتقدند غیرشاغل زنان  از  بیشتر  شاغل  زنان

 به اتکاء با روستایی زنان گرفتند نتیجه نیز خود پژوهش در( 2775) همکاران و کتابی راستا این در .بگیرند   تصمیم
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 تحقیق در. نمایندمی توانمندی احساس و نموده نسبی مالی استقالل احساس آورند؛می بدست خود دسترنج از که درآمدهایی

 قانونی، مالکیت حق از برخورداری سالمت، وضع بهبود مالی، نابعم به دسترسی دادنشان هایافته نیز( 2775) همکاران و کتابی

 توانمندسازی فرآیند تسهیل در ثرمؤ عوامل زنان، اشتغال خصوص در جامعه سنتی باورهای حذف و کار بازار از تبعیض رفع

 زنان از درصد 32 ایلتم و اشتغال اصلی دلیل که داد نشان( 2775) شاپورآبادیاحمدی و امینی پژوهش نتایج. هستند زنان

 57 و کردندنمی دریافت شخصا را خود رنجدست از حاصل درآمد شاغل، زنان از درصد 26. است اقتصادی مبرم نیاز روستایی،

 شغلی هایگروه در شاغل روستایی زنان که دادنشان نتایج همچنین. ندارند را خود درآمد کردنخرج حق نیز آنان درصد

 هاآن سن با و مستقیم، ارتباط تحصیالت سطح با هاآن خوداتکایی همچنین. ندارند مشابه وضعیتی کایی،خودات نظر از مختلف،

 . است ثرمؤ معنادار طوری به آنان خوداتکایی در نیز روستایی زنان همسران شغل و. دارد معکوس یرابطه

 در کلیدی نقش اقتصادی عامل و تحصیالت که داد نشان نیز( 2777) پورولی و ارسی ساعی پژوهش نتایج راستا، این در      

 آموزی، مهارت آموزش،) مستقل متغیرهای بین ،(2777) رحیمیان و پورقلی دیدگاه از همچنین. دارند زنان توانمندسازی

نشان هایافته همچنین دارد؛ وجود همبستگی توانمندسازی وابسته متغیر و( غیرنقدی هایکمک و وام خوداشتغالی، های طرح

 نتایج. شودمی خانوار سرپرست زنان در  توانمندی  احساس  بروز موجب اشتغالی خود  هایطرح و  آموزش که است آن دهنده

 خانواده، در زنان اقتصادی نقش و پایگاه کسب باعث خانگی کار و کسب که است این بیانگر ،(2777) نصیری برداران یمطالعه

 وضعیت و تحصیالت سطح که داد نشان ایمطالعه طی( 2773) مرادی اما. شودمی عمل ستقاللا و آزادی یروحیه ارتقاء سبب

 .است نداشته تاملی قابل و معنادار ارتباط مطالعه مورد زنان توانمندی با هلتأ

 مشارکت را نزنا اقتصادی توانمندسازی بر گذارثیرتأ هایلفهمؤ ترینمهم خود؛ پژوهش در( 2773) همکاران و کالنتری      

 نقش بررسی به پژوهشی در( 2773) نژاد شعبانی  و الریجانی. اندکرده عنوان اجتماعی آگاهی و خانوادگی انسجام اقتصادی،

 یافتگیتوسعه و زنان موقعیت میان مستقیم  و مثبت ایرابطه که داد نشان نتایج پرداختند؛ زنان خانگی کارهای و  کسب

 عدالت و توسعه تحقق به اقتصادی هایفعالیت در جامعه فعال نیروهای از نیمی عنوان به زنان مشارکت و دارد وجود کشور

 منابعی  به  مرد   و  زن  دسترسی میزان  که دهدمی نشان ،(2735) سعیدی و توسلی پژوهش نتایج .شودمی منجر اجتماعی

  در زنان مشارکت همچنین. دهد افزایش خانواده در را هاآن از یک هر نفع به اقتدار تواندمی تحصیالت و درآمد  همچون 

 که داد نشان نیز( 2735) میرکتولی پژوهش نتایج .دهد افزایش خانواده در را زن نفع به اقتدار تواندمی خانواده مخارج مینتأ

  سبب زنان برای درآمدزا شغل داشتن اساس، این بر است، مادی نیازهای رفع اشتغال، به زنان یانگیزه دالیل ترینمهم از یکی

 این به( 2732) نیستانکیدهقان و علیائی. است خانواده مالی وضعیت بهبود جهت در اقتصادی کمک و آنان مالی نیازهای رفع

 ترتیب این به. است گردیده خانواده اقتصادی قدرت افزایش موجب رود، باالتر زنان هایتوانمندی چه هر که یافتنددست نتیجه

 ایمطالعه در. باشدمی خانواده اقتصادی توانمندی در کار و کسب ایجاد و اشتغال یبرجسته نقش دهنده نشان طالعاتم مجموع

 وسیله به مازندران استان کشاورزان توانمندسازی واریانس درصد 55 که شد مشخص  (2735) بیگیعلی و لنگرودی چرمچیان

 استان کشاورزان توانمندسازی در مانع ترینمهم پایین سواد سطح و. شد نتبیی آموزشی هایروش گیری،وام منابع: عوامل

 .  بود مازندران

 های نظریه ،مرتبط هایگیریتصمیم در هاآن توان افزایش و روستایی زنان اقتصادی وضعیت بهبود برای در این میان؛      

 دلیل به توانمندسازی نظریه ولی ،است شده مطرح مندسازیتوان و کارایی رفاه، ،(عدالت) برابری زدایی،فقر جمله از متعددی

 در یکشورها طیشرا اساس بر شتریب نظریه نیا. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر پایین، از توسعه در زنان مشارکت بر کیدتأ

 و ساختار رییتغ آن یاصل محور و است شده یطراح زنان مسائل کاراندردست یها سازمان اتیتجرب از یناش و توسعه حال

 واقف زنان برای قدرت افزایش اهمیت به نظریه این ؛(57: 2777 رضایی،) کندیم لیتحم زنان به را ینابرابر که است یطیشرا

 به اتکاء افزایش جهت در را زنان توان کردن لحاظ تربیش و کردهتلقی دیگر فرد بر فردی برتری صورت به ترکم را آن و است

 .است جامعه در و خانواده داخل در قدرت مجدد توزیع راه از زنان توانمندسازی پی در و کندمی تعریف رونی،د قدرت و خود

 تینیع بر هینظر نیا طرفداران که تفاوت نیا با است ییفقرزدا و یبرابر رفاه، یها هینظر از یبیترک یتواناساز هینظر نیبنابرا
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 تالش بلکه نمانده،یباق یدولت یهاسازمان یریگمیتصم یباال سطوح در آن جادیا و آغاز دیام به مدتبلند راتییتغ به دنیبخش

. دانندیم یضرور را( مرد و زن) همگان آموزش و یسازآگاه ،یاسیس جیبس یبرا مشابه یهاگروه و زنان یدولتریغ یهاسازمان

 بلکه ست؛ین نییپا به باال از آن شدنیجار و نیقوان رییتغ انتظار ،یتیجنس یراهبرد یازهاین به یابیدست روش گرید عبارت به

  .سازد هموار را تیموفق راه ،یدولتریغ یهاسازمان قیطر از زنان و مردان یها یآگاه ارتقاء با دیبا زنان یسازتوانا

 که هایی اخصش. دهدمینشان را جامعه در فرد اقتصادی موقعیت که دانندمی شاخصی را اقتصادی توانمندی محققان      

 هایشاخص ؛خصوص این در برخی کهطوری به .هستند متفاوت ،گیردمی قرار استفاده مورد اقتصادی توانمندی سنجش جهت

 استفاده مورد را فکری استقالل و اجتماعی مشارکت کردن، انداز پس قدرت وام، بازپرداخت توانایی درآمد، افزایش یا کسب

 سعدی) اندسنجیده دارایی و تملک میزان و تحصیالت سطح درآمد، میزان درآمدزا، شغل داشتن اساس بر برخی و ؛اندداده قرار

 که است این توانمندسازی گیریاندازه برای مختلف هایشاخص از ضمنی استفاده در مهم ینکته(. 227: 2732 همکاران، و

 هر که است درست هم این طرفی، از .دارد تگیبس دیگر متغیرهای با اشدرونی روابط در همواره توانمندسازی شاخص هر

 Estudillo ؛Kishor, 2000) نیست کافی توانمندی از خاص بعد یک حتی گیریاندازه برای معموالً اما است منفرد شاخصی

et al, 2001 .)دیگر سوی از و باشد اقتصادی و اجتماعی خدمات به دسترسی به مربوط است ممکن تحرک، مثال، عنوان به 

 اقتصادی، توانمندسازی وضعیت مستمر افزایش که است واضح. باشد مربوط فردی هایجنبه در نفس به اعتماد به است کنمم

 به شود؛می اجتماعی -روانی وضعیت بهبود به منجر ایفزاینده طوربه کنند،می گیریاندازه را آن چگونه اینکه از نظرصرف

 و اقتصادی هایگیریتصمیم قدرت درآمد، چون هایشاخص نیز برخی. است خطی شبی و کم ارتباط گفت توانمی که ایگونه

 گرفته قرار استفاده مورد هاشاخص این نیز حاضر پژوهش در گیرند؛ می کار به شاخص عنوان به را اقتصادی پویایی و تحرک

  .(2 کل شمارهش). باشدمی زیر صورت به مفهومی مدل تحقیق یپیشینه و نظریمبانی بررسی با .است

 

 

 

 

 

 
 تحقیق مفهومی مدل -2 شکل

 :قیتحق روش

 هایپژوهش زمره در هدف لحاظ به ،غیرآزمایشی نوع از متغیرها کنترل و میزان نظر از کمی، ماهیت نظر از حاضر پژوهش      

 و روستایی زنان خانگی کارهای و کسب نقش بررسی هدف با که ؛است پیمایشی هاداده گردآوری لحاظ به و کاربردی،

 زنان را پژوهش آماری جامعه. شد انجام آبادغرب اسالم شهرستان در خانواده اقتصادی هایگیریمتصمی در هاآن یسازتوانمند

 روش با و تصادفی صورت به هاآن از نفر 252 کوکران فرمول مبنای بر که دهند می تشکیل خانگی کار و کسب دارای روستایی

 توسط شده طراحی ینامه پرسش تحقیق ابزار. شد آوریجمع پرسشنامه از استفاده با هاداده .شدند انتخاب ای طبقه گیرینمونه

 و اساتید توسط تحقیق ابزار روایی. است شده تدوین تحقیق نظری چارچوب یپایه بر و کلی هدف راستای در و بوده محقق

 ضریب از استفاده با و آزمون پیش یک انجام با نیز تحقیق ابزار ماداعت قابلیت یا پایایی و گرفته قرار ییدتأ مورد متخصصان

 و اعتماد قابلیت دهندهنشان( درصد =73/5α) آمده بدست آلفای ضریب که ایگونه به. گرفت قرار آزمون مورد کرونباخ آلفای

 زنان ایحرفه و فردی اطالعات آوریجمع برای اول؛ بخش: است بخش دو شامل پژوهش یپرسشنامه. بود تحقیق ابزار پایایی

 روستایی زنان اقتصادی توانمندی شاخص .اقتصادی توانمندی سنجش به مربوط هایشاخص شامل دوم بخش و مطالعه مورد

 اقتصادی آزادی و خانواده در اقتصادی هایگیریتصمیم قدرت کار، و کسب از حاصل درآمد مولفه سه جمع با مطالعه مورد

 و تجزیه منظور به. ندشد تحلیل و توصیف هاداده حاضر یمطالعه در پژوهش، ماهیت به توجه با. است گرفته قرار مطالعه مورد

اندازی راه

 کسب و کار

 افزایش درآمد

 اقتصادیگیری قدرت تصمیم

 اقتصادی (ادیآزتحرک )

 توانمندی اقتصادی
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 فراوانی، نظیر توصیفی هایآماره از ها،داده توصیف بخش در .شد استفاده SPSS20 افزار نرم از شده گردآوری های داده تحلیل

 والیس کروسکال آزمون و میانگین از صلهفا روش از هاداده تحلیل بخش در و تغییرات ضریب و میانگین معیار، انحراف درصد،

 .شد استفاده

 :تحقیق هاییافته

 معیار انحراف و 657/72 میانگین) بوده متغیر سال 36 تا 23 بین مطالعه مورد جامعه سن که دادنشان آمده بدست نتایج       

 بررسی مورد جامعه مجموع از. باشدمی سوادبی درصد 6/5 کمتراز و( صددر 22) دیپلم هاآن بیشتر تحصیالت سطح(. 75/3

 از نفر 23 هلین،متأ مجموع از همچنین .باشندمی بیوه درصد 7/5 و درصد مطلقه 3/2 ،متاهل درصد 3/62 مجرد، درصد 5/75

 شغل( درصد 2/25) نفر 25 و یرزکشاو( درصد 7/25) هاآن نفر 53 آزاد، شغل دارای( درصد 2/75) مطالعه مورد افراد همسران

 بخش در درصد 3/27 ،کشاورزی بخش در خانگی کار و کسب دارای درصد 7/25 مطالعه مود زنان بین از. باشندمی دولتی

 مطالعه مورد روستایی زنان که ایگونه به ؛باشند می صنعت بخش در نیز درصد 5/65 و خدماتی بخش در درصد 57/23 ،دامی

  .اندداده اختصاص خود به را فراوانی کمترین دامی بخش در و فراوانی بیشترین صنعت بخش در خانگی هایکار و کسب دارای

 :مطالعه مورد زنان درآمد وضعیت

 متغیر ماه در تومان میلیون 5 تا هزار 75 بین زنان که شد مشخص خانگی کار و کسب از زنان درآمدی وضعیت بررسی در      

-می نشان نتایج. اندکرده کسب درآمد ماه در تومان هزار 755/652 حدود کارشان و کسب از کدام هر نمیانگی طور به و بوده

 درصد 7/3 تنها و داشته درآمد کارشان و کسب محل از ماه در تومان هزار 655 تا 562 حدود مطالعه مورد جامعه اکثریت دهد

 (.2 جدول شماره) .اندکرده کسب طریق این از نتوما میلیون یک باالی درآمد
 (هزارتومان) ماه در کارخانگی و کسب از حاصل درآمد حسب بر فراوانی توزیع  –2 جدول

 تجمعی درصد درصد فراوانی کار و کسب از حاصل درآمد

 3/55 3/55 27 565 از کمتر

655– 562 53 5/22 7/57 

365 – 652 55 2/25 3/75 

2555- 362 25 3/3 3/35 

 255 7/3 26 تومان ارهز 2552 از بیشتر

  255 252 جمع

 755/672: میانگین
: معیارانحراف

777/357 

: کمینه

75 
 5555: بیشینه

 . 2737،پژوهش هاییافته: منبع

 :روستایی زنان اقتصادی هایگیریتصمیم قدرت

 کردن خرج چون یهایمتغیر بر همه از بیش خانگی کار و کسب به تغالاش که است آن از حاکی حاضر پژوهش نتایج       

. است تهداش ثیرتأ اولویت ترتیب به خانوار هایهزینه مدیریت و خانوار نیاز مورد پوشاک و خوراک خرید دلخواه، به خود درآمد

 دامی و زراعی محصوالت فروش و باغ کشاورزی، زمین فروش و خرید مسکونی، منزل تغییر یا خرید متغیرهای مقابل در و

 که گونههمان. گرفتند قرار تریپایین اولویت در و داشتند، مطالعه مورد زنان گیری تصمیم قدرت میزان در را ثیرتأ کمترین

 مصرف و خرج ینحوه مورد در مطالعه، مورد زنان بیشتر که گرفت نتیجه توانمی دهدمی نشان 5شماره  جدول اطالعات

 . گیرندمی تصمیم خود درآمدشان
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 خانواده در گیریتصمیم قدرت حسب بر نمونه جامعه وانیفرا توزیع  -1 جدول

 گیریتصمیم قدرت سنجش عناصر

 اقتصادی

 میانگین

 ایرتبه

 انحراف

 معیار

 ضریب

 تغییرات
 اولویت

 2 57/5 35/5 37/7 دلخواه به خود درآمد کردن خرج

 5 57/5 73/5 37/7 پوشاک و خوراک خرید

 7 53/5 33/5 63/7 خانوار نیاز مورد هایهزینه مدیریت

 2 75/5 23/2 66/7 فرزندان تحصیل هزینه مدیریت

 6 72/5 25/2 25/7 بانکی تسهیالت و وام دریافت

 5 73/5 52/2 53/7 مسکونی منزل تغییر یا خرید

 3 26/5 57/2 72/5 یاغ کشاورزی، زمین فروش و خرید

 7 62/5 72/2 62/5 دامی و زراعی محصوالت فروش

 .2737 ،پژوهش هاییافته: منبع  -6= زیادخیلی  2= زیاد  7= متوسط   5= مک   2= کمخیلی

 انحراف فاصله روش از اقتصادی (آزادی) تحرک و اقتصادی گیریتصمیم قدرت شاخص هر تردقیق سنجش منظور به      

 و میانگین اساس بر بندی گروه این. است شده استفاده هاشاخص از یک هر به امتیازدهی و بندی طبقه جهت 2میانگین از معیار

 طبقه در شاخص هر میزان امتیازها، جمع حاصل با سپس و است آمده بدست زیر هایفرمول از استفاده با معیار انحراف

 (: 226: 2732 ،همکاران و سعدی) است شده ارزیابی عالی و خوب متوسط، ،ضعیف

 = A < Mean – St.d :A  ضعیف

 = Mean – St.d < B < Mean: B متوسط

 Mean < C < Mean + St.d : C خوب

 D = Mean + St.d < D : عالی

 قدرت مطالعه، مورد افراد درصد 32 حدود مجموع، در که داد نشان آمده دست به نتایج  ،7 شماره جدول به توجه با      

  از درصد 6/3 حدود تنها و متوسط گیری تصیم قدرت سطح از نیز، هاآن درصد 6/55 حدود عالی، و خوب حد در گیریتصمیم

 . باشندمی برخوردار ضعیفی حد در گیریتصمیم قدرت

 مطالعه مورد روستایی زنان گیریتصمیم قدرت وضعیت -9 جدول

 وضعیت تجمعی درصد درصد فراوانی گیریتصمیم قدرت متغیرهای امتیاز

 ضعیف 6/3 6/3 25 53/75 از کمتر

 طمتوس 57 6/55 77 53/75 -65/77

 خوب 5/25 7/22 57 65/75- 72/25

 عالی 255 7/63 37 72/25 از باالتر

 - - 255 252 جمع

  2: کمینه 2: بیشینه 72/3: معیار انحراف 65/77:میانگین

 .2737 ،پژوهش هاییافته: منبع

 :روستایی زنان اقتصادی آزادی

 اندازپس و شهر بازار از خرید متغیرهای اقتصادی هایفعالیت در( آزادی) تحرک میزان در که است آن از حاکی نتایج      

 در را ثیرتأ کمترین شهر بازار در محصوالت فروش متغیر مقابل در و. است داشته را ثیرتأ بیشترین اولویت ترتیب به شخصی

 ،2شماره  جدول اطالعات که هگونهمان. گرفتند قرار تریپایین اولویت در و داشتند، مطالعه مورد زنان اقتصادی تحرک میزان

  .برخوردارند بیشتری آزادی از پول اندازپس و خرید مورد در مطالعه، مورد زنان بیشتر که گرفت نتیجه توانمی ؛دهدمی نشان

                                                           
1

 .  Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
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 اقتصادی (آزادی) تحرک حسب بر نمونه جامعه فراوانی توزیع -1جدول

 اقتصادی آزادی میزان
 میانگین

 ایرتبه

 انحراف

 معیار

 بضری

 تغییرات
 اولویت

 2 55/5 77/5 53/7 شهر بازار از خرید

 5 57/5 55/2 32/7 شخصی حساب در پول اندازپس

 7 75/5 22/2 25/7 آشنایان و دوستان با مسافرت

 2 55/5 57/2 52/2 شهر بازار در محصوالت فروش

 .2737 ،هشپژو هاییافته: منبع -6= زیادخیلی 2= زیاد  7= متوسط  5= کم 2= کمخیلی

 از مطالعه، مورد افراد درصد 2/23 حدود مجموع، در که است آن از حاکی نتایج ،6 شماره جدولهای یافته به توجه با      

 اقتصادی آزادی زا درصد 3/22 حدود و یمتوسط سطح در نیز، هاآن درصد 3/65 حدود عالی، و خوب حد در اقتصادی آزادی

 . دباشنمی برخوردار ضعیفی حد در
 مطالعه مورد روستایی زنان اقتصادی (آزادی) تحرک وضعیت -1 جدول

 تحرک متغیرهای امتیاز

 اقتصادی (آزادی)
 درصد فراوانی

 درصد

 تجمعی
 وضعیت

 ضعیف 3/22 3/22 52 63/3 از کمتر

 متوسط 3/65 75 67 63/3  -22/25

 خوب 7/75 2/76 63 22/25 – 57/26 بین

 عالی 255 3/27 55 57/26 از بیشتر

 - - 255 252 جمع

  2: کمینه 2: بیشینه 76/5: معیار انحراف 22/25:میانگین

 .2737 ،پژوهش هاییافته: منبع

   :اقتصادی توانمندی سطح ارزیابی

 میانگین از معیار انحراف فاصله روش از نیز مطالعه مورد روستایی زنان اقتصادی توانمندی تردقیق سنجش منظور به       

 توانمندی میزان امتیازها، جمع حاصل با سپس و است شده استفاده هاشاخص از هریک به امتیازدهی و بندیطبقه جهت

 بدست معیار انحراف و میانگین اساس بر بندیگروه این. است شده ارزیابی زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، حد در اقتصادی

 است شده ارزیابی زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم، حد در اقتصادی مندیتوان میزان امتیازها، جمع حاصل با سپس و است آمده

 ،کار و کسب از حاصل درآمد لفهمؤ سه بر مشتمل اقتصادی توانمندی شد گفته که همانگونه(. 326: 2775 روستا، و صدیقی)

 توانمندی میزان که شد مشخص آمده، بدست نتایج به توجه با. است اقتصادی (آزادی) تحرک و اقتصادی گیریتصمیم قدرت

 و زیاد) باالیی سطح از درصد 3/37 و متوسطی حد در درصد 3/27 حدود و ،پایین مطالعه مورد زنان درصد 2/25 اقتصادی

 در همطالع مورد روستایی زنان اقتصادی توانمندی وضعیت گفت توانمی عبارتی به (.5 جدول شماره). برخوردارند (زیاد خیلی

 .است باالیی سطح
 مطالعه مورد روستایی زنان اقتصادی توانمندی وضعیت  -6 جدول

 وضعیت تجمعی درصد درصد فراوانی اقتصادی توانمندی سطح

 کم 2/25 2/25 55 62/25 از کمتر

 متوسط 2/55 3/27 55 565/23 – 62/25 بین

 زیاد 6/27 2/23 57 565/23 - 33/53

 زیاد خیلی 255 6/65 32 33/53 از بیشتر

 - - 255 252 کل

 67/75 :بیشینه 25/2 :نهکمی 325/7: معیار انحراف 565/23:میانگین 

 . 2737، پژوهش هاییافته: منبع
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. است شده استفاده پیرسون ضریب از فرضیه این آزمون در: اقتصادی توانمندی میزان و سن بین همبستگیسنجش 

 درصد 33 با نتیجه در .است 555/5 ناداریعم سطح و -275/5 با برابر ضریب این مقدار شودمی مشاهده که گونههمان

 از حاکی نتایج این ؛(3 جدول شماره). دارد وجود منفی اما دارمعنی رابطه اقتصادی توانمندی و سن بین گفت توانمی اطمینان

 توسعه به کمتری ایلتم مختلف وظایفِ و انگیزه نبود همچون متعددی دالیل به هستند ترمسن که روستایی زنان که است آن

 .دارند تولید و اقتصادی فعالیت انجام در بیشتری یانگیزه و پشتکار ترجوان روستایی زنان و دارند کارشان و کسب بهبود و
 فرضیات آزمون در هاآن معناداری سطح  و همبستگی ضرایب  – 1 جدول

 متغیر

 مستقل

 جنس

 متغیر

 متغیر

 وابسته

 جنس

 متغیر
 ضریب

 ضریب

 (r) یهمبستگ

 سطح

 داری معنی

 ایفاصله سن
 توانمندی

 اقتصادی
 555/5* و** - 275/5 پیرسون ایفاصله

 . 2737 پژوهش، هاییافته: منبع -    درصد 6 سطح در داری معنی*            درصد یک سطح در داری معنی** 

 توانمندی میانگین مقایسه از لحاص نتایج :مختلف تحصیالت سطح با روستایی زنان در اقتصادی توانمندی مقایسه

 بین داریمعنی تفاوت که است این دهندهنشان ها،آن تحصیالت میزان حسب بر مطالعه مورد روستایی زنان بین اقتصادی

 577/5) دارد وجود درصد یک سطح در دارند، متفاوتی تحصیالت سطح که مطالعه مورد روستایی زنان اقتصادی توانمندی

Sig= ، دیپلم تحصیالت سطح دارای که ایمطالعه مورد روستایی زنان گیری،نتیجه همین به توجه با(. 275/25=  رهآما مقدار 

  . (7 جدول شماره). برخوردارند باالتری اقتصادی توانمندی از زنان، سایر به نسبت هستند،

 آید،برمی 7 جدول از که گونهنهما: مختلف خانگی کارهای و کسب با روستایی زنان در اقتصادی توانمندی یمقایسه

 وجود مختلف کارهای و کسب با روستایی زنان اقتصادی توانمندی بین معناداری تفاوت گفت توانمی درصد 33 اطمینان با

 نوع تأثیر تحت درصد 33 احتمال با زنان، اقتصادی توانمندی میزان  بنابراین (.276/55 = آماره مقدار ،=555/5Sig) دارد

 دامی و صنعت خدمات، کشاورزی، زمینه در خانگی کارهای و کسب دارای که زنانی و دارد قرار هاآن رخانگیکا و کسب

 زنان اقتصادی توانمندی بین دهدمی نشان همچنین .باشندمی برخوردار باالیی اقتصادی توانمندی سطح از ترتیب به هستند،

 .ندارد وجود ارتباطی هاآن هلتأ وضعیت و مطالعه مورد
 والیسکروسکال آزمون حسب بر اقتصادی توانمندی میزان مقایسه -8 جدول

 داریمعنی سطح آماره مقدار ایرتبه میانگین بندیگروه متغیر وابسته متغیر

 

 توانمندی

 اقتصادی

 دیپلم

 باالتر و دیپلمفوق

 راهنمایی

 ابتدایی

 نوشتن و خواندن

 سوادبی

75/55 

65/27 

75/77 

77/72 

37/75 

72/56 

667/57 **555/5 

 توانمندی

 اقتصادی

 مجرد

 مطلقه

 هلمتأ

 بیوه

55/67 

77/25 

77/26 

65/76 

365/2 675/5 

 توانمندی

 اقتصادی

 دولتی

 آزاد

 کشاورز

75/27 

73/73 

35/75 

522/6 532/5 

 توانمندی

 اقتصادی

 کشاورزی

 خدمات

 صنعت

 دامی

67/55 

55/62 

75/27 

55/23 

276/55 **555/5 
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 298 .... خانوارهای روستاییدر تصمیم گیری های اقتصادی  زنان نقش توانمندسازی

 :پیشنهادها ارائه و یریگجهینت

 توانمندی از خانگی کار و کسب دارای روستایی زنان درصد 3/37 که دهدمی نشان پژوهش این در آمده بدست نتایج      

 ؛Moyle and Dollard, 2008))، (Monkman et al (2007 دالرود و مویل. خورداندبر باالیی سطح در اقتصادی

 همکاران و کتابی ؛(2777) همکاران و احمدی ؛Sultana et al ( 2010) ؛(2777) رحیمیان و پورقلی ؛(2777) ارسیساعی

 ؛et al  Rani Mohanty (2013) ؛(2772) همکاران و طلبشادی ؛Schuler and Hashmi (1994)  ؛(2775)

Sathiabama (2010)و کسب در اشتغال که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در نیز( 2732) نیستانکی و علیائی ؛ 

 مورد روستایی زنان اقتصادی توانمندی میزان. شودمی زنان اقتصادی توانمندی افزایش منجربه خوداشتغالی و خانگی کارهای

 اقتصادی توانمندی میزان و متغیر این بین منفی یرابطه آماری هایحلیلت کهطوری به یابد؛می کاهش سن افزایش با مطالعه

 رابطه سن با اقتصادی توانمندی که دهدمی نشان نیز( 2775) شاپورآبادیاحمدی و امینی پژوهش نتایج. دهدمی نشان

 (2007) ؛Schuler and Hashmi (1994) ؛Moyle and  Dollard (2008) پژوهش همچنین،. دارد معکوسی

Monkman et al می ییدتأ را اقتصادی توانمندی و سن بین ارتباط نیز( 2772) طلبشادی و( 2775) همکاران و کتابی ؛-

 و درآمد کاهش به منجر نهایت در که شودمی کمتر درآمدزایی و اقتصادی فعالیت در مشارکت به گرایش سن افزایش با .کند

 . شودمی اقتصادی توانمندی شدن کمتر

 و توسلی. دارند قرار باالیی سطح در اقتصادی توانمندی لحاظ به دارند دیپلم تحصیالت که یانزن که داد نشان مطالعه این      

 ؛Schuler and Hashmi (1994) ؛ Monkman et al(2007) ؛Moyle and  Dollard (2008) ؛(2735) سعیدی

 ارتباط که رسیدند نتیجه این به نیز( 2775) شاپورآبادی احمدی و امینی و( 2772) طلبشادی و( 2775) همکاران و کتابی

 نیز آنان اقتصادی توانمندی زنان، تحصیالت افزایش با که ایگونه به دارد وجود تحصیالت با اقتصادی توانمندی بین مستقیمی

 معناداری ارتباط کارخانگی و کسب اندازیراه سابقه و زنان اقتصادی توانمندی بین پژوهش، نتایج دیگر براساس .رود می باالتر

 نتایج. ندارد وجود معناداری ارتباط هلتأ وضعیت و زنان اقتصادی توانمندی بین که داد نشان نتایج همچنین .نشد هدهمشا

 ملیتأ قابل و معنادار ارتباط مطالعهمورد زنان توانمندی با هلتأ ضعیتو که استاین دهندهنشان نیز( 2773) مرادی پژوهش

 که. دارد وجود معناداری تفاوت مختلف کارهای و کسب در زنان تغالاش و اقتصادی یدتوانمن بین این وجود با .است نداشته

 اقتصادی توانمندی و همسر شغل بین همچنین،. است مسئله این یدمؤ نیز( 2775) شاپورآبادیاحمدی و امینی مطالعه نتایج

 در همسر شغل داد نشان که( 2775) رآبادیشاپو احمدی و امینی پژوهش نتایج با .داردن وجود معناداری تفاوت روستایی زنان

 .نداشت همخوانی ؛است بوده ثرمؤ معناداری طور به زنان اقتصادی خوداتکایی و توانمندی

 و عالی و خوب حد در گیریتصمیم قدرت از مطالعه، مورد زنان درصد 32 حدود مجموع، در آمده، بدست نتایج اساس بر      

 et al  Rani Mohanty تحقیق تایجن .باشندمی برخوردار ضعیفی حد در گیریصمیمت قدرت از درصد 6/3 حدود تنها

 Lee ؛(2732) نیستانکی و علیائی ؛Champathes Rodsutti (2003) ؛Hoque and  Itohara (2008) ؛(2013)

 ؛(2735) سعیدی و توسلی ؛and Bennett Acharya (1983)؛Frankenberg & Duncan (2001) ؛(1995)

 داشتن و کار و کسب که اینست دهنده نشان نیز( 2732) جارالهی ؛(2777) نصیری برادران ؛(2773) نژادشعبانی و جانیالری

 متغیرهای بندیاولویت از حاصل نتایج. شودمی خانواده در گیری تصمیم قدرت افزایش به منجر اقتصادی فعالیت و درآمد

 درآمدشان، کردن خرج و مصرف نحوه مورد در مطالعه مورد روستایی زنان ریتاکث که داد نشان خانواده در گیری تصمیم قدرت

 با روستایی زنان اکثریت که یافت دست نتیجه این به خود وهشپژ در( 2732) هاشمی کهصورتی در .گیرندمی تصمیم خود

 و کنندمی شرکت کمتر دهنواخا اقتصادی هایگیریتصمیم در ؛آورندمی دست به کارشان و کسب از که درآمدی داشتن وجود

 :شودمی ارائه ذیل در ییپیشنهادها ؛نتایج اساس بر .گیرندمی تصمیم درآمدشان مصرف چگونگی مورد در آنان درصد 25 تنها

 و کسب این شناسایی با است ضروری روستایی، زنان توانمندی در خانگی کارهای و کسب دارمعنی ثیرتأ به توجه با 

  .شود اقدام ها آن توسعه به نسبت بیشتر هرچه روستایی زنان به نآنا معرفی و کارها



 293 2931/ بهار 12/ شماره 6سال ای/ ریزی منطقهفصلنامه برنامه

 نظر به ضروری. دارد مثبتی ثیرتأ هاآن اقتصادی توانمندی بر مطالعه مورد روستایی زنان تحصیالت اینکه به توجه با 

 کرد. همفرا الزم هایزمینه و تشویق مهارت و تحصیالت سطح ارتقای و تحصیل ادامه به را آنان که رسدمی

 بیش کشاورزی بخش در کارخانگی و کسب دارای روستایی زنان در اقتصادی توانمندی شد، مالحضه که گونههمان 

 خانگی کارهای و کسب شناسایی جهت در آنان هایمهارت و تجارب از که شودمی پیشنهاد. هاستبخش  سایر از

  .شود فادهاست روستایی زنان سایر در توانمندی ایجاد در ثرمؤ و موفق

 که شودمی توصیه اساس این بر داشت، معکوسی یرابطه سن با اقتصادی توانمندی میزان که داد نشان تحقیق نتایج 

 . شود ارائه کارشان و کسب تقویت و توسعه به عالقه و انگیزه ایجاد جهت در مخاطبان این نیاز با متناسب هایآموزش

 بنابراین. برخوردارند باالیی سطح در اقتصادی توانمندی از مطالعه مورد زنان اکثریت پژوهش، نتایج هب توجه با 

 آسیب زنان برای اعتبار ارائه و ایجاد  با مالی تسسامؤ و هابانک مسئول، هایسازمان دولت، توسط شودمی پیشنهاد

  .گیرد انجام الزم اقدامات روستایی و پذیر

 از درصدی تا شود خواسته باید مالی سساتمؤ و هابانک تمام از ،خوداشتغالی به زنان تشویق رمنظو به نهایت در 

 دهند.  اختصاص کار و کسب اندازیراه جهت در روستایی زنان برای را خود تسهیالت

 : مآخذ و منابع
 .تهران، قلم محرابانتشارات  کارآفرینی، :(2777) عزیزیمحمود  و محمود احمدپورداریانی، .2

 فالورجان و میمه برخوار شهرستان دو در روستایی زنان اشتغال» :(2775) شاپورآبادی احمدیعلی و محمد  مظفر امیر امینی، .5

-32 صص ، تهران،2، شماره 6سال  ،زنان مطالعاتفصلنامه  ،«هاآن اقتصادی خوداتکایی بر آن تأثیر ارزیابی  و اصفهان استان

56. 

 www.jame: سایت در دسترسی قابل ،زنان برای خانگی هایکار و کسب گرفتن نظر در :(2777) مستوره نصیری، برادران .7

jame online.ir/ ewsext.aspx. 

  در  زن مجله «ایوانکی شهر های خانواده در قدرت ساختار بر زنان اشتغال أثیرت» :(2735) سعیدیوحیده  و  افسانه توسلی، .2

 .277 -223 ، تهران، صص3، شماره 7، سال سیاست  و  توسعه

  . 523-557، تهران، صص 2و  7 شماره اجتماعی، علوم فصلنامه ،«ایران زنان اشتغال تاریخچه» (:2732) ذراع جاراللهی، .6

 ،«روستایی زنان شناختی روان توانمندسازی بر ثرمؤ عوامل بررسی :(2735) بیگی،علیامیرحسین  و مهدی لنگرودی،چرمچیان .5

 .235 -256 صص ،مرودشت ،2شماره  چهارم، سال جامعه، و زن فصلنامه

 .63-75 صصتهران،  ،25 شماره توسعه، و زنانمجله  ،«توسعه فرایند در زنان توانمندسازی» :(2777) زهرا رضایی، .3

 اجتماعی توسعه در مشارکت جهت زنان توانمندسازی بر ثرمؤ عوامل شناسایی» :(2777) پورولیشهربانو  و ایرج ارسی، ساعی .7

 .53-252 ، تهران، صص5، شماره 2سال  رفتاری، علومله مج ،(«لرستان استان موردی مطالعه)

 زنان اجتماعی و اقتصادی توانمندی میزان سنجش» :(2732) لطیفیسمیه  و حسین فمی،شعبانعلی اله،حشمت سعدی، .3

 ،5 شماره ،25 یدوره سیاست، و توسعه در زنمجله  ،(«همدان استان موردی مطالعه) آن بر ثرمؤ عوامل و روستایی قالیباف

 .253-255تهران، صص 

 ،«خانوار سرپرست زنان فقر از جنبه یک فقط درآمدی فقر» :(2772) ورمرزیارحسن  و معصومه وهابی، ،ژاله طلب،شادی .25
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