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چکیده

زنان راجامعه آماري این تحقیق پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی انجام شد. 
ها از پرسشنامه به منظور گردآوري دادهتشکیل داد.شهرستان کرمانشاهعضو کمیته امداد و بهزیستی روستایی سرپرست خانوار 

نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهاي دارا بودن مهارت در یک شغل، وضعیت مالی خانواده پدري، ساخته استفاده شد. محقق
ترین تأثیر را بر میزان فقر اقتصادي زنان کرده بیکار در خانواده بیشنداشتن سرمایه اولیه، میزان آشنایی با بازار کار و تعداد افراد تحصیل

اند و بودهدارخانهتوان بیان کرد که تقریباً نیمی از زنان سرپرست خانوار مورد مطالعه یمطور کلی بهسرپرست خانوار روستایی دارند. 
گردد مسئولین و متولیان امر، زمینه ایجاد مشاغل خانگی و مشاغلی پیشنهاد میبنابراین،اندهیچ شغل و منبع درآمد مشخصی نداشته

زمان با کار به که نیاز به مهارت چندانی ندارد را براي آنان فراهم نمایند و همچنین شرایطی فراهم شود که این زنان بتوانند هم
هاي خانه هم رسیدگی کنند.یتمسئول
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مقدمه
. ستهاآندرصد از نیروي کار شاغل در اقتصاد متعلق به 5/15در حالی کهدهند، نان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میز

درصد از زنان 14، به عبارتی درصد بوده است1394،14سالزنان دراقتصاديمرکز آمار ایران، نرخ مشارکتگزارش مطابق 
یی که هاخانواده). از این رو 1397نیستند (براتی و ابراهیمی ساالري، بازار کار درآناندرصد 86و بوده شاغل ،سال15اليبا

در جوامع روستایی هستند (پیري، هاخانوادهپذیرترین یبآسشوند اغلب از زمره فقیرترین و یمتحت سرپرستی زنان اداره 
یا حمایت یکمنظم وبدون حضورشود کهمیبه کسانی گفتهزنان سرپرست خانوارایران،آمارمطابق تعریف مرکز.)1390

و حیاتی باهاي عمدهگیرياقتصادي خانواده، تصمیميمسئولیت ادارهگیرند وعهده میرا بربزرگسال سرپرستی خانوارمرد
پذیر اجتماع هستند که عواملی همچون طالق، یبآسي هاگروه). زنان سرپرست خانوار از جمله 1393زاده، (مؤمنیهاستآن

پذیرتر شدن این طیف یبآسمباالت، موجب یبفوت همسر، اعتیاد یا از کارافتادگی همسر، رها شدن توسط مرد مهاجر و یا 
درصد از 69/12، 1395سرشماري سال نتایجبر اساس ه ). این در حالی است ک1382وسیع از جامعه شده است (غفاري، 

(فطرس و قدسی، هاي قبل افزایش یافته استداراي سرپرست زن هستند که این رقم در مقایسه با سالایرانخانوارهاي 
دار و داراي، محصل، خانهردرصد بیکا85و حدود زنان سرپرست خانوار شاغلدرصد 64/14حدود از سوي دیگر . )1397

و شغل و دسترسی کمتري به بودهخانوارهاي زن سرپرست، فقیرتر بنابراین،)1395مرکز آمار ایران، (درآمد بدون کار هستند
وه بر سرپرستی و کسب درآمد و مدیریت الخدمات دولتی مانند اعتبار و وام دارند. در این نوع خانوارها، زنان باید به تنهایی، ع

).1399زاده و حقی، (فرضیو بهبود شرایط زندگی اعضا را نیز بر عهده بگیرندهاداري از بچهنگهوظایفی همچوناقتصادي،
ي خود را در خانواده کنار گذاشته باشد. در هانقشدیگرآنکهزن سرپرست خانوار، ناگزیر سرپرست خانوار شده است بدون 

و امکانات موجود در جامعه، امکان هافرصتهاي مبتنی بر جنسیت در دستیابی به ينابرابرشرایطی که زن بودن به دلیل 
در واقع، یکی از چیزهایی که ). 1392سازد (کرمانی و همکاران، یمسرپرستی خود و یا خانواده را براي وي دشوارتر از پیش 

حمایت اجتماعی است. دلیل دیگر فقر زنان وهاتکند، نبود یا ضعف سیاسزنان سرپرست خانوار را به فقیرترین فقرا تبدیل می
).1399زاده و حقی، (فرضیاجتماعی استهسرمایو روابط هسرپرست خانوار، محدودیت شبک

ي فقیر هاگروهدهد که زنان سرپرست خانوار از جمله یمي میدانی متعدد در سطح کشور این یقین را به دست هاپژوهشنتایج 
بایست زنان سرپرست خانوار یمبنابراین بر کسی پوشیده نیست که ،)1393زاده روند (مؤمنییمشمار پذیر جامعه بهو آسیب

عنوان مسئول رفاه عمومی مورد حمایت قرار گیرند، اما چگونگی این حمایت جاي بحث و بررسی جدي دارد.از سوي دولت به
پذیر جامعه، نیازمند یبآسشدت ي به هاگروهعنوان یکی از هي اجتماع و نیز بعنوان بخش مهمی از پیکرهزنان روستایی به

رسد در عرصه تحقیقات دانشگاهی فقر زنان روستایی سرپرست خانوار کمتر مورد توجه بوده و یماي هستند. به نظر یژهوتوجه 
تاکنون مطالعات علل و راهکارهاي کاهش آن مورد غفلت واقع شده است. همچنین بررسی مطالعات پیشین نشان داد که

که درخور توجهی در رابطه با وضعیت اقتصادي زنان سرپرست خانوار در استان کرمانشاه صورت نگرفته است. در حالی 
زن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد (کمیته امداد امام خمینی استان خانوار1885شهرستان کرمانشاه با دارا بودن 

) بیشترین 1396ست خانوار تحت پوشش بهزیستی (سازمان بهزیستی استان کرمانشاه،نفر زن سرپر158) و 1396کرمانشاه، 
هاي خاص یژگیورو در این تحقیق تالش شده است با توجه به باشد. از این یمخانوار با سرپرستی زن را در این استان دارا 

ستان کرمانشاه و عوامل مؤثر بر آن مورد جامعه روستایی با نگرشی جامع، فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهر
این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که شرایط اقتصادي زنان سرپرست خانوار بنابراین،بررسی قرار گیرد

را کاهش داد.هاآنتوان فقر اقتصادي یمروستاهاي شهرستان کرمانشاه چگونه است و چگونه 
وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال سرپرست ،اي متعددي براي شناخت فقرا اشاره شده استهیژگیودر بررسی مسئله فقر به 

ي ساختمان، هابخشسوادي و فقدان عضو باسواد، اشتغال در ، بیخانوارخانوار، فقدان عضو شاغل، وضعیت تأهل، بعد 
دهد یمتایج تحقیقات مختلف نشان ن). 1393زاده، هاست (مؤمنییژگیوبگیر از جمله این کشاورزي، اشتغال در مشاغل حقوق

اینکه زنان سرپرست فرضیشپیی با سرپرستی مرد است. هاخانوادهي با سرپرستی زن بیش از هاخانوادههمواره مشکل فقر در 
اند بدون دلیل و زمینه نیست، دالیل بسیاري در تأکید محرومیت زنان سرپرست خانوار به خانوار با خطر فقر بیشتري مواجه

زاده و حقی ). در این راستا فرضی1395دلیل جنسیت و در پی آن محرومیت از منابع وجود دارد (موسوي و آذري بنی، 
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گذران ،بررسی وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار به این نتیجه دست یافتند که مواردي همچوناي با) در مطالعه1399(
ها، عدم برخورداري از بیمه، به بیماري، ضعف مهارتابتالزندگی به دشواري، درآمد ناکافی، کیفیت نامطلوب مسکن و تغذیه، 

هاي اجتماعی از باورهاي سایرین و در معرض برخی آسیبیأس، نگرانی و عدم اطمینان درباره آینده خود و فرزندان، نگرانی
ي شالچی و این در حالی است که نتایج مطالعه.باشندبا آن روبرو میزنان سرپرست خانوار هستند که یمسائلجمله بودن، از 
درصد بوده اما 78معادل ،1375-65هاي نرخ رشـد تعـداد شـاغلین زن در بـازه سال) حاکی از این است که 1398عظیمی (

درصد در 98/6از زنانهمچنین نرخ مشارکت اقتصاديدرصـد کاهش یافته است.7/20بـه 1395-85هاي این نرخ در سـال
کشـورهاي خاورمیانـه نیـز از وضـعیت سایر اما این نرخ در مقایسـه بـا است،افزایش یافته95در سال 9/15به 65سال 

مطلوبی برخوردار نیست.
3/17درصد و سهم زنان تنها 7/82یربگحقوقسهم مردان از مشاغل ،1395در رابطه با شاخص شکاف جنسیتی، در سال 

) در پژوهشی با عنوان توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 1397در این راستا اکبري ترکمان و همکاران (درصد بوده است. 
ه این نتیجه رسیدند که دو تیپ زن سرپرست خانوار وجود دارد که شامل بر مؤلفه اشتغال بیدتأکشهر اصفهان با 5منطقه 

شوند و موانع موجود بر سر راه توانمندسازي آنان از نگاه خودشان شامل فقر اقتصادي، مشکالت جسمی و فعال و منفعل می
باشد.روانی، ناامنی محیط کار و عدم حمایت اجتماعی اطرافیان می

اي به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون؛ مسن بودن زن سرپرست ) در مطالعه1397(همچنین فطرس و قدسی 
را هاآندر مقایسه با سرپرستان مطلقه احتمال فقیر بودن هاآندار بودن و همچنین متأهل بودن خانوار، بیکاري و خانه

ي با بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهاي زن سرپرست ا) در مطالعه1397دهد. از طرفی براتی و ابراهیمی ساالري (افزایش می
ساله 60تا 50ساله و 40تا 30هاي سنی نشین بودن، در ایران به این نتیجه دست یافتند که عواملی همچون ساکن استان

در اختیار خانوار اثر ها و نیز مساحت ساله) در خانواده، تعداد کم اتاق19- 9بودن سرپرست خانوار، باال بودن تعداد نوجوانان (
ي با عنوان امقاله) در 1392سعدي (معناداري بر احتمال فقیر بودن خانوارهاي داراي سرپرست زن دارد. این در حالی است که 

کارهاي کوچک در تأمین نیازهاي اساسی زنان سرپرست خانوار استان همدان به این نتیجه رسید که شناسایی و ونقش کسب
ها، کنترل نرخ تورم، پایین آوردن ینههزوکارهاي پر درآمد، آموزش زنان سرپرست خانوار در مدیریت درآمدها و معرفی کسب

تواند تا حدي در کاهش فقر اقتصادي این زنان مفید یمسرپرست خانوار خط فقر در جامعه روستایی و جبران منابع مالی زنان 
ها و اي به این نتیجه دست یافت که میزان سواد، درآمد، دسترسی به رسانه) نیز در مطالعه1392منفرد (همچنین باشد.

دگی، اقتصادي و اجتماعی ، خانوايفردهاي آموزشی از عوامل تأثیرگذار بر آگاهی زنان روستایی از حقوق شرکت در کالس
) در پژوهشی با عنوان شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادي مؤثر بر 1393طرفی قنبري و انصاري (ازباشد. میهاآن

ها در ترین عوامل مؤثر بر توانمندسازي زنان روستایی، همکاري آنتوانمندسازي زنان روستایی به این نتیجه رسیدند که مهم
باشد. می80/55اي اقتصادي، عوامل فردي و اجتماعی است که مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این عوامل هیتفعال

ي شغلی، پایین بودن میزان هافرصتترین موانع موجود در مسیر توانمندسازي زنان عواملی نظیر نبودن عالوه بر این، اساسی
توان نتیجه گرفت یمطورکلی بهکهباشدهاي قانونی و شبکه ارتباطی مییتحماتحصیالت، وجود تصمیمات خانوادگی و نبود 

ترین مشکل زنان سرپرست خانوار ترین عامل مربوط به توانمندسازي اقتصادي است چراکه بزرگدر زمینه توانمندسازي مهم
مشکل اقتصادي است.

هاي اقتصادي در پذیري زنان روستایی در فعالیتي خود با عنوان تحلیل نقش) در مطالعه1395همچنین امینی و طاهري (
، حمایت، هدایت و به فعلیت یبخشنظمگونه بستر نهادي و سازمانی براي شهرستان جهرم به این نتیجه دست یافتند که هیچ
هاي يبردارنیمی از جمعیت فعال منطقه وجود ندارد و در بهرهعنوانبهرساندن پتانسیل ارزشمند اقتصادي و شغلی زنان 

) در 1395راغفر و سلیمانی (اند. از سوي دیگر صورت گرفته است ساختار خانوارها نقش بیشتري داشتهتاکنونناچیزي که 
پژوهشی با عنوان توانمندسازي و فقرزدایی از زنان مطلقه و همسر فوت شده در شهرستان سلسله، به بررسی عملکردهاي 

نشان هاآني نتایج مطالعهاند.در فقرزدایی زنان مطلقه و همسر فوت شده پرداختهکمیته امداد امام خمینی شهرستان سلسله 
بهره و طرح خوداشتغالی به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر میزان ي، وام کمآموزمهارتداد که متغیرهاي آموزش عمومی، 
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اي به این نتیجه رسیدند که صندوق ) در مطالعه1398این در حالی است که محمدي و همکاران (فقرزدایی تأثیرگذارند.
هاي کرمانشاه و همدان گذاشته است.اعتبارات خرد تأثیر مثبتی بر توانمندسازي زنان روستایی استان

چنانچه متغیرهاي درك کفایت میزان اعتبارات دریافتی، تعداد شغل ایجاد شده، میزان درآمد حاصل از شغل و شرکت در 
,Gericتأثیر مثبت و معناداري بر توانمندسازي زنان روستایی دارد. گریک (يآموزمهارتهاي دوره ي در امطالعه) در 2013

مورد نابرابري جنسیتی و توانمندسازي زنان سه هدف محوري را عنوان کرد، اول باید خشونت علیه زنان و دختران از بین برود 
هاي دستیابی زنان به امنیت اقتصادي و اجتماعی تأمین شود و ینهزما و سپس باید توزیع امکانات، دانش و بهداشت برابر شود ت

و جوامع هارسانهگیري در نهادهاي عمومی و خصوصی، شوراهاي محلی، یمتصمدر نهایت باید برابري جنسیتی و قدرت 
.فراهم شودهابنگاهشهري و مدیریت 

Chiaچیا و همکاران (از طرفی  et al., ) در پژوهشی با عنوان زنان سرپرست خانوار و شرایط زندگی در امریکاي التین به 2017
ي با هاخانوادهافزایش است و در حالدر سراسر جهان ايفزایندهطور این نتیجه رسیدند که تعداد زنان سرپرست خانوار به 

ي برابري را براي زنان فراهم هافرصتباید گذارانسیاستوي با سرپرستی مرد هستندهاخانوادهفقیرتر از ،سرپرستی زن
,Lekobane & Seleka(کوبان و سلکا لینهمچنکنند. هاي هاي رفاه و فقر را در بوتسوانا براي سالکنندهاثر تعیین) 2017

نشان داد که هاآني نتایج مطالعه.اندو پرابیت برآورد کردهالجیتهاي با استفاده از رگرسیون2009- 2010و 2002-2003
اند. همچنین سکونت در روستا ت و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار از تأثیرگذارترین عوامل بودهالسطح تحصیمتغیرهاي

Makame(مکامی و امزي این در حالی است که .استداشتهرفاهسطحبامنفیيطهاحتمال فقیر بودن را افزایش داده و راب

& Mzee, جیستیک لیک مدل 2009-2010و 2002-2003هابراي سالزنزیبارخانواربودجهپیمایش با استفاده از )2014
سکونتمحلخانوار،ٔەنشان داد که اندازهاآنيمطالعهاند. نتایج را براي برآورد آثار اجتماعی بر احتمال رخداد فقر ارائه کرده

وضعیت و) سن و جنس(سرپرست خانوار وضعیت اما ،استت بر فقر خانوارها مؤثر بودهالتحصی) و سطح روستا یا شهر(
,Bushra & Nasraبوشرا و نسرا (از طرفی .اندبودهمعنایب)شاغل، ماهیگیر و کشاورز(اشتغال  ) در پژوهشی با عنوان 2015

هاي اقتصادي و مشارکتاقتصادي زنان در پاکستان به این نتیجه رسیدند که اگر تحصیالت، -دستیابی به توانمندي اجتماعی
توان نقش یابد، پس با تمرکز بر این عوامل میهاي اقتصادي براي زنان در دسترس باشد توانمندي زنان افزایش میموقعیت

تر کرد. زنان را پر رنگ
Ozama(مارتهاو همچنین اوزما & Martha, ت در تایوان ي زن سرپرسهاخانوادهي با عنوان شرایط اقتصادي امقاله) در 2010
، به این نتیجه دست یافتند که دولت تایوان کمترین نرخ فقر را در بین دو 2010و سوئیس در سال متحدهیاالتادر مقایسه با 

عنوان . در نتیجه تایوان به اندبودهکننده نرخ فقر کشور دیگر داشته و متغیرهاي آموزش، کار و وضعیت سرپرست خانوار تعیین
هاي زن سرپرست قرار داده است و در ي مختلف رفاه اقتصادي را پیش روي خانوادههاراهیکی از کشورهاي اقتصادي آسیا، 

,Gaspart & Thomasتوماسگاسپارت و تر عمل کرده است. این در حالی است که مقایسه با دو کشور دیگر موفق در ) (2012
گذشته باشد؟ و چه عواملی بر پویایی فقر تواند متأثر از فقر درها را مطرح کردند که آیا فقر کنونی مین پرسشمطالعه خود ای

پذیر نسبت به فقر، خانوارهایی گذارند؟ نتایج حاکی از آن بود که خانوارهاي آسیبو تله فقر در مناطق روستایی ماداگاسکار اثر
داراي هاآنالگوي کسب درآمدي افراد در این مناطق متفاوت است، ینکهاتوجه به تري دارند و باهستند که تحصیالت کم

تواند اثر دهنده آن بود که فقر کنونی میتر و بنابراین، نرخ وابستگی باالتري هستند. همچنین، نتایج نشانسطح درآمدي پایین
.واقعی بر وضعیت افراد در آینده داشته باشد

نبود و یا ضعف ، ، بعد خانوار، تعداد شاغالن کمتر در خانوادهسواديیبدر اکثر مطالعاتی که بررسی شده است عواملی همچون 
متعدد، دستمزدهاي نابرابر نسبت به مردان در هايمنابع درآمدي، سرمایه انسانی و اجتماعی، مسائل مربوط به ایفاي نقش

از عوامل مؤثر بر فقر اقتصادي هاي شغلی و نداشتن درآمد مستمربه فرصتضعف دسترسی، هاي شغلی برابرموقعیت
بنابراین با توجه به کلیه مطالب پیش گفته شده، این پژوهش در قالب مدل مفهومی زیر به ،باشندخانوارهاي زن سرپرست می

بررسی فقر اقتصادي پرداخته است.بررسی و سنجش ابعاد فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی در شهرستان کرمانشاه
شهرستان کرمانشاه ینکهااول ،زنان سرپرست خانوار در روستاهاي شهرستان کرمانشاه از سه جهت داراي اهمیت است

نفر زن سرپرست خانوار، بیشترین تعداد را در این استان دارا 2043باشد و با بیش از ترین شهرستان این استان میپرجمعیت
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هیچ پژوهشی در این زمینه در ینکهاباشد و سوم تر میفقر اقتصادي در روستاهاي این استان پر رنگینکهادوم وباشدیم
روستاهاي این شهرستان انجام نشده است. از این رو بررسی و تحلیل وضعیت فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی در 

ریزي درست الزم و ضروري است. امید است جهت داشتن برنامهکنندهیفتضعوکنندهیتتقوشناسایی عوامل این شهرستان و 
کارهاي با انجام این پژوهش و با بررسی مشکالت و نیازهاي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و با ارائه راه

،برآیندهاآنتفع نمودن مشکالت شناسایی این زنان و مردرصددنهادمردمهاي الزم، سازمان کمیته امداد و دیگر سازمان
باشد. براي مینابراین هدف کلی این پژوهش بررسی فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاهب

.دستیابی به هدف کلی پژوهش اهداف اختصاصی زیر تعیین شده است
؛عوامل اجتماعی و فرهنگی بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاهیرتأثتعیین -
؛عوامل اقتصادي بر فقر زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاهیرتأثتعیین -
؛عوامل فردي بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاهیرتأثتعیین -
؛ واداري بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه-عوامل سیاستییرتأثتعیین -
عوامل جغرافیایی بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاهیرتأثتعیین -

پژوهشمفهومیمدل-1نگاره

روش پژوهش
ي هاپژوهشهدف از نوع لحاظازپارادایم حاکم بر این تحقیق با توجه به ماهیت و نوع پژوهش، کمی است. این پژوهش 

توان نتایج حاصل از این یمبنابراین،فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی استکاربردي است زیرا هدف آن بررسی 
فقر دهندهکاهشهاي هاي مختلف توسعه براي زنان سرپرست خانوار روستایی به کار برد و جنبهیزيربرنامهپژوهش را در 

(طرح هادادهیزي نمود. بر اساس چگونگی گردآوري ربرنامهاقتصادي را تقویت نمود و در جهت رفع فقر اقتصادي موجود 
.استهاي توصیفی (غیرآزمایشی)تحقیق)، این پژوهش از جمله تحقیق

که عضو کمیته امداد و یا جامعه آماري این تحقیق شامل زنان سرپرست خانوار ساکن در روستاهاي شهرستان کرمانشاه
یري تصادفی ساده استفاده شده است. حجم گنمونهاین تحقیق از روش درنفر بوده است.2043به تعدادبهزیستی هستند

با اطالعات کامل عودت داده عدد پرسشنامه260وده که از این تعداد نفر ب323نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 
Cookمحققانی همچون کوك و همکاران (شد. et al., ,Ballantyne)، باالنتین (2000 Nairنیر و همکاران () و 2005 et al.,

با توجه به مشکالت ایجاد ارتباط با بنابرایناند، درصد بیان نموده56-55) معیار مطلوب نرخ بازگشت پرسشنامه را 2005
بخش یک دربوده است.یرناپذاجتنابها این نرخ بازگشت، در آنيسوادکمسوادي و جامعه هدف و همچنین درصد باالي بی

نمونه انتخاب عنوانبهنفر 84،استو رازآوران سوقرهي باال دربند، پشت دربند، میان دربند، درود فرامان، هادهستانکه شامل 

فقر اقتصادي 

اداري -متغیرهاي سیاستی متغیرهاي جغرافیایی 

فرهنگی - متغیرهاي اجتماعی متغیرهاي اقتصادي  متغیرهاي فردي 
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بخش در عنوان نمونه انتخاب شد. نفر به58،ي جاللوند، عثمانوند و سرفیروزآباد استهادهستانبخش دو که شامل در شد. 
بخش چهار که شامل در عنوان نمونه انتخاب شد و نفر به94،استي چقانرگس و ماهیدشت هادهستانسه که شامل 

خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات درعنوان نمونه انتخاب شد.نفر به24،ي سنجابی و هفت آشیان استهادهستان
هاي پژوهش از یهفرضآوري اطالعات براي تأیید یا رد ي و جهت جمعاکتابخانهي هاروشموضوع و پیشینه پژوهش حاضر، از 

سه روایی آن راکهساخته استآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه محققجمعروشروش میدانی استفاده شده است.
هاي و گویهسؤاالتمطالعهپس از که،اندنمودهاز متخصصین گروه توسعه روستایی دانشگاه ایالم و دانشگاه رازي تأیید نفر

پرسشنامه نظرات اصالحی خود را اعالم کردند که اصالحات ضروري، چندین بار انجام گردید و اطمینان حاصل شد که سؤاالت 
و ضریب آلفاي SPSSافزاربا استفاده از نرمي مورد نظر را دارند. همچنین هاشاخصها و یژگیویري گاندازهشده قابلیت مطرح

بوده است7/0هاي مختلف آن باالتر ازرهاي مختلف پرسشنامه محاسبه شد که آلفاي کرونباخ قسمتکرونباخ پایایی متغی
.)1(جدول 

مقدار آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي مورد مطالعه-1جدول 
آلفاي کرونباختعداد گویهمتغیرردیف

773/0فردي1
1070/0اداري- سیاستی2
971/0اجتماعی-فرهنگی3
479/0اقتصادي4

هاي روستایی، استفاده از زیرساختقدمت منزل مسکونی،نفس، سن، اعتمادبهاز اندعبارتمتغیرهاي مستقل در این پژوهش 
وجود کارخانه و یا کارگاه کوچک، فاصله روستا تا مرکز استان، خدمات دولتی، سالمت جسمانی، فاصله روستا تا شهر،

آشنایی اندازه زمین مسکونی، خدمات کمیته امداد، وضعیت مالی خانواده پدري،، سال سرپرستی،ايهاي فنی و حرفهآموزش
کرده بیکار در خانواده و تحصیلمهارت در یک شغل،وضعیت نادیده گرفتن زنان توسط دولت، تبعیض جنسیتی، با بازار کار،

که در پنج گروه منطقه محل سکونتو دهاي حمایتی عضویت در نها، سطح تحصیالت، وضعیت اشتغال، نداشتن سرمایه اولیه
اند.بندي شدهاقتصادي و جغرافیایی دستهاجتماعی و-اداري، فرهنگی- متغیرهاي فردي، سیاستی

هاي زندگی، اندازه زمین باشد که با متغیرهاي درآمد، وام یا بدهی و هزینهمتغیر وابسته در این تحقیق فقر اقتصادي می
در این تحقیق با استفاده از اندازه زمین کشاورزي و تعداد افراد تحت تکفل محاسبه شده است.تعداد دام و طیور وکشاورزي، 

ها کم کرده، درآمد خالص به دست آمد و پس ها، درآمد ماهیانه محاسبه شد، سپس درآمد را از وام یا بدهی و هزینهتعداد دام
و به این شکل، فقر اقتصادي افراد مورد مطالعه، محاسبه گردید.از آن تقسیم بر تعداد اعضاي خانواده شد

بخش آمار توصیفی، از که در صورت گرفته است. الزم به ذکر است SPSS21افزارنرموسیلهمحاسبات آماري این تحقیق به
ي نمونه آماري استفاده شد و در بخش آمار استنباطی هایژگیومنظور توصیف جداول توزیع فراوانی، درصد و میانگین به 

و رگرسیون بهره گرفته شد.همبستگیيهاآزموناز هادادهو تحلیل جهت تجزیه 
ها و بحثیافته

. همچنین ) استدرصد5/31سال (50-40نشان داد که بیشترین تعداد از افراد مورد مطالعه در گروه سنی ،2جدول یجنتا
باشند. توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تأهل نشان داد که میسوادبیدرصد از زنان سرپرست خانوار 8/43

سال 10زنان سرپرست خانواري که زیر ،استناد نتایج تحقیقبهدرصد) مربوط به زنان بیوه است.7/67بیشترین فراوانی (
باشند. در این میان کمترین سال واگذاري سرپرستی خانواده یمدرصد 6/67ان محول شده است است سرپرستی خانواده به آن

درصد زنان سرپرست خانوار 4/45. همچنین نتایج نشان داد که استسال 45مربوط به آنبه زنان، یک سال و بیشترین 
اي یانهماهمطالعه در این تحقیق هیچ درآمد درصد از زنان سرپرست خانوار روستایی مورد 1/56دار هستند. روستایی خانه

4/18نیمی از زنان سرپرست خانوار روستایی هیچ شغل و درآمدي ندارند و یباًتقرتوان نتیجه گرفت که میبنابراینندارند،
40اد نتایج هزار تومان دارند که از حداقل درآمد در کشور ما کمتر است. به استن500درصد از این زنان درآمد ماهیانه زیر 
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500شان بین هزینه ماهیانه زندگیهاآندرصد 2/49درصد زنان سرپرست خانوار هیچ فرد شاغلی را درون خانواده ندارند. 
باشند که یمدرصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد 6/84کهنتایج نشان داد هزار تا یک میلیون تومان است.

درصد تحت پوشش 5/11باشد، خوب زنان سرپرست خانوار روستایی توسط کمیته امداد میدهیاین آمار نشان از پوشش
ي هاسازمانطور متوسط از خدمات درصد به9/46باشند. یمي خیریه هامؤسسهبهزیستی و پنج درصد نیز تحت پوشش 

درصد 8/30ترچه بیمه برخوردار بوده و درصد زنان از دف2/69. اندشدهمند نهاد بهرهي مردمهاسازمانکمیته امداد و سایر 
کرده بیکاري در خانواده ندارند، همچنین درصد زنان سرپرست خانوار هیچ فرد تحصیل8/53باشند. یمبدون دفترچه بیمه 

هاي فنی و اند که حاکی از فعالیت محدود آموزشگاهاي ندیدهدرصد زنان سرپرست خانوار هیچ آموزش فنی و حرفه4/76
درصد از 8/86باشد. بررسی وضعیت فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار در این تحقیق نشان داد کهدر روستاها میياحرفه

زیر خط فقر قرار دارند بلکه با کسري درآمد هم مواجه تنهانههزار تومان درآمد خالص دارند، یعنی 500صفر تا این زنان بین
از درصد7/0کم کند و یا بدهی دیگري را براي آنان فراهم آورد. همچنین هاآنز انداهستند که ممکن است این کسري از پس

که اکثریت زنان دهدنشان میمیلیون تومان درآمد خالص دارند که با تقسیم این اعداد بر تعداد اعضاي خانواده 1باالي هاآن
سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه، خیلی فقیر هستند.

ي مورد مطالعههاي فردي نمونهویژگی-2جدول 

متغیر وابستهبررسی رابطه همبستگی بین متغیرهاي مستقل و
بررسی ضریب همبستگی بین استفاده شد. و پیرسونهاي این مطالعه از آزمون همبستگی اسپیرمنمنظور آزمودن فرضیهبه

هاي روستایی، استفاده از خدمات دولتی، سالمت جسمانی، زیرساختقدمت منزل مسکونی،نفس، متغیرهاي سن، اعتماد به 
هاي فنی کارخانه و یا کارگاه کوچک در نزدیکی محل زندگی، فاصله روستا تا مرکز استان، آموزشوجود فاصله روستا تا شهر،

داري بین این متغیرها با متغیر وابسته فقر اقتصادي وجود ندارد. از طرفی بررسی ضریب نشان داد که رابطه معنیايو حرفه
کونی، خدمات کمیته امداد، وضعیت مالی خانواده پدري،اندازه زمین مسسال واگذاري سرپرستی،همبستگی بین متغیرهاي

داري بین این متغیرها نشان داد که رابطه معنیوضعیت نادیده گرفتن زنان توسط دولتتبعیض جنسیتی، آشنایی با بازار کار،
ب همبستگی بررسی ضریدرصد اطمینان با متغیر وابسته فقر اقتصادي وجود دارد. همچنین 95در سطح پنج درصد خطا و 

کرده بیکار در خانواده و نداشتن سرمایه اولیه نشان داد که تحصیلتعداد افراد نداشتن مهارت در یک شغل،بین متغیرهاي
درصد اطمینان وجود دارد99در سطح یک درصد خطا و و متغیر وابسته فقر اقتصادي داري بین این متغیرها رابطه معنی

.)3(جدول 

بیشترینکمترینمیانگینفراوانیمتغیرها
5/31سال (50-40...............سال)سن (

)درصد
سوادبیدرصد از زنان سرپرست خانوار 8/43سطح سواد

درصد مربوط به زنان بیوه7/67وضعیت تأهل

145سال10زیر درصد6/67سال سرپرستی
دارخانه4/45وضعیت اشتغال

درصد هیچ درآمدي ندارند1/56)تومان(کلدرآمدمیزان
هزار تومان500درصد ماهیانه زیر 4/18

درصد تحت پوشش کمیته امداد6/84عضویت در نهادهاي حمایتی
درصد تحت پوشش بهزیستی5/11
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آزمون همبستگی متغیرهاي مستقل تحقیق با متغیر وابسته فقر اقتصادينتایج-3جدول 
داريسطح معنیضریب همبستگینوع ضریب همبستگیمتغیردسته متغیرها

متغیرهاي فردي

043/0628/0پیرسونسن
055/0537/0پیرسوننفساعتماد به 

007/0-237/0**اسپیرمنآشنایی با بازار کار
003/0-256/0**اسپیرمنیک شغلمهارت در 

982/0- 002/0اسپیرمنبرخورداري از سالمت جسمانی
037/0-155/0*پیرسونسال واگذاري سرپرستی

متغیرهاي 
اجتماعی

-
فرهنگی

کرده بیکار در تعداد افراد تحصیل
خانواده

276/0002/0**پیرسون

154/0020/0*پیرسونتبعیض جنسیتی
204/0035/0*اسپیرمنگرفتن زنان توسط دولتنادیده 

متغیرهاي 
اقتصادي

020/0-204/0*اسپیرمنوضعیت مالی خانواده پدري
045/0-126/0*پیرسوناندازه زمین مسکونی
808/0- 022/0پیرسونقدمت منزل مسکونی
266/0007/0**اسپیرمننداشتن سرمایه اولیه

متغیرهاي 
سیاستی

 -
اداري

021/0-125/0*اسپیرمنخدمات کمیته امداد
560/0- 052/0پیرسوناستفاده از خدمات دولتی

179/0- 119/0پیرسونايهاي فنی و حرفهآموزش
092/0296/0پیرسونهاي روستاییزیرساخت

متغیرهاي 
جغرافیایی

وجود کارخانه یا کارگاه در 
نزدیکی محل زندگی

484/0-062/0پیرسون

027/0762/0پیرسونفاصله روستا تا شهر
399/0- 075/0پیرسونفاصله روستا تا مرکز استان

Bastos(و همکارانداري وجود ندارد. برخالف نظر باستوسنتایج نشان داد که بین سن و فقر اقتصادي رابطه معنی et al.,

تواند رسیدند که یکی از دالیل فقر زنان سرپرست خانوار میزنان فقیر، به این نتیجه که در پژوهش خود با عنوان)2009
در تحقیق حاضر کهدرحالیاین ، ندارندراچراکه توانایی کار کردن،سالخوردگی باشد و زنان سالمند از سایر زنان فقیرترند

از طرفی نتایج تحقیق حاکی از این بود که بین سال محول شدن سرپرستی به سالخوردگی نتوانسته است فقر را تشدید کند.
) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر 1392. کرمانی و همکاران (داردوجودداريها رابطه معنیزنان روستایی و فقر اقتصادي آن

تواند اثر مثبتی بر فقر بگذارد به این میسرپرستی زمانمدتبر توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسیدند که 
اند شغل و یا منبع درآمدي براي خود مهیا ها توانمندتر شده و توانستهآن،معنی که هرچه سابقه سرپرستی زنان بیشتر باشد

باولی ،داري وجود داردهاي حمایتی کمیته امداد و فقر اقتصادي رابطه معنیکه بین کمکهمچنین نتایج نشان داد .کنند
هاي بهزیستی و کمیته امداد در ) در پژوهشی با عنوان ارزیابی کیفی عملکرد سازمان1390پور و علیزاده (محمدوجودینا

هاي فراوان این دو سازمان حمایتی، با وجود تالشاند کهکاهش فقر زنان سرپرست خانوار در شهرستان ساري بر این عقیده
کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است.هاي بسیاري از اهداف و شاخص

داري در سطح پنج درصد نتایج این مطالعه نشان داد که بین دو متغیر فقر اقتصادي و وضعیت مالی خانواده پدري رابطه معنی
شنایی ندارند از فقر اطمینان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که زنان سرپرست خانواري که با بازار کار آ95خطا و 

) یکی از مشکالت مهم این زنان بدون مهارت بودن و عدم آشنایی 1383. طبق نظر قوامی (اقتصادي بیشتري برخوردار هستند
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داري بین فقر اقتصادي و دارا بودن مهارت در یک شغل رابطه معنینتایج تحلیل همبستگی نشان داد که آنان با بازار کار است.
) در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل اقتصادي مؤثر بر توانمندسازي 1392گرجان و همکاران (زادهابق با نظر قلیمطوجود دارد.

زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسیدند که زنانی که در یک شغل خاص مهارت دارند از سایر زنان زودتر توانمند شده و در 
داري بین فقر معنیرابطهشان برآیند. از طرفی نتایج نشان داد کهد و خانوادهتوانند از پس مشکالت مالی خونتیجه بهتر می

هاي تحت سرپرستی زنان فقیرتر از توان نتیجه گرفت که خانوادهبنابراین می،هاي جنسیتی وجود دارداقتصادي و تبعیض
که ساختار جامعه ایجاد نموده است مثل تواند ناشی از تبعیضاتی باشدهاي تحت سرپرستی مردان است و این فقر میخانواده

که زنان سرپرست خانوار نتایج نشان داد هاي اشتغال و غیره.تفاوت دستمزد زن و مرد و مشکالت دیگري نظیر فرصت
,Skarlatosگونه که اسکارالتوس (فقر اقتصادي بیشتري دارند. همان،روستایی که سرمایه اولیه ندارند اي با ) در مطالعه2004

یافت که قرار دادن سرمایه طراحی مجدد آینده، به این نتیجه دستمنظورعنوان تأمین اعتبارات خرد و توانمندسازي زنان؛ به 
بوده و موجب بهبود هاي درآمدزا در اختیار زنان، در توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي آنان مؤثر اندازي فعالیتمنظور راهبه

. همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که زنان سرپرست خانواري که حقوقشان توسط دولت شودکیفیت زندگی آنان می
) در 1390گونه که دادورخانی و همکاران (همانفقر اقتصادي بیشتري نسبت به سایر زنان دارند. ،شده استنادیده گرفته

نتیجه رسیدند که حکمرانی خوب با دارا بودن پژوهشی با عنوان حکمرانی خوب راهبردي براي کاهش فقر روستایی به این 
هاي فقرا از طریق از طریق راهکارهاي افزایش مشارکت فقرا، افزایش قابلیتغیرهگذاري و هایی نظیر مشارکت، قانونشاخص

مینیخدمات تأهاي اقتصادي از طریق راهکارهاي افزایش میزان دسترسی به بازار، ایجاد بهبود خدمات اساسی، ایجاد فرصت
اي که گونهشود بههاي اقتصادي و تأمین امنیت فقرا در برابر فساد، جرم و جنایت سبب کاهش فقر میمناسب در برابر شوك

هاي توسعه حکمرانی خوب با بهبود شرایط حکومت، افزایش آزادي و دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود و طراحی برنامه
نتیجه کاهش فقر خواهد شد. قنبري و هاي تأمین معاش و درنوین اداري، تغییر شیوهتوسط خود مردم سبب ایجاد فرایندهاي 

) نقش 1385دانند و بختیاري و محبی (هاي قانونی توسط دولت را یکی از عوامل فقر زنان می) نیز نبود حمایت1393انصاري (
اند.نستهدهی این گروه حائز اهمیت دادر سازماننهادهاي دولتی در نظام اسالمی را

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه
هاي رگرسیونی مختلف، از و با توجه به اعتبار روشفقر اقتصادي برمنظور شناخت بیشتر عوامل مؤثردر این قسمت به

بینی رگرسیون همزمان استفاده شده است. هدف از انجام رگرسیون بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته، پیش
). 1389ي، باشد (کالنترتغییرات متغیر وابسته و تعیین سهم هرکدام از متغیرهاي مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته می

بنابراین در این تحقیق ،بیشترین تأثیر را در مدیریت فقر اقتصادي دارد،یک از عواملدهد کدام نشان میچندگانهرگرسیون
وارد ،بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه، متغیرهاي مستقلی که همبستگی معناداري با متغیر وابسته فقر اقتصادي داشتند

ها (مقدار ) توصیه نموده که سطح تحمل داده1995(به منظور اجراي رگرسیون، گوجاراتیهمچنینمدل رگرسیونی شدند.
Toleranceبیشتر ،ها در این مطالعهرو، مقدار سطح تحمل دادهخطی بین متغیرهاي مستقل اجرا شود. از این) براي تعیین هم

نیز فاصله زیادي با مقدار VIFباشد. همچنین مقدار خطی بین متغیرهاي مستقل میمحاسبه شد که گویاي عدم هم1/0از 
باشد.خطی بین متغیرهاي مستقل میدارد که این امر نیز گواه بر عدم هم2عدد 

درصد اطمینان 99در سطح یک درصد خطا و =F=000/0P ,217/6نشان داد که معادله رگرسیون با این تحلیلنتایج 
B= 577/0شیب خط رگرسیون مهارت در یک شغل با متغیر،است که از متغیرهاي فرديها حاکی از ایندار شد. یافتهمعنی

درصد اطمینان معنادار شدند. از 95در سطح پنج درصد خطا و t= 131/2و B=427/0و متغیر آشنایی با بازار کار t= 45/2و 
و متغیر نداشتن t= 123/1و B= 317/0وضعیت مالی خانواده پدري با شیب خط رگرسیون متغیر ،متغیرهاي اقتصادي

درصد اطمینان معنادار شدند. از 95در سطح پنج درصد خطا و t= 91/2و B= 323/0سرمایه اولیه با شیب خط رگرسیون 
t= 63/4وB= 871/0با شیب خط رگرسیون ي بیکار در خانواده کردهمتغیر تعداد افراد تحصیل،فرهنگی- متغیرهاي اجتماعی

بنابراین، این متغیرها بیشترین تأثیر را در فقر اقتصادي دارند. از ؛ دار شددرصد اطمینان معنی99در سطح یک درصد خطا و 
Adjusted R(شده دهد که مقدار ضریب تعیین تعدیلطرفی، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان می

square(417/0 طورهماندرصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تحقیق تبیین شده است. 41است. به عبارتی
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باشد، به عبارت فرهنگی می- تغیرهاي فردي، اقتصادي و اجتماعیدهد بیشترین تأثیر مربوط به منشان می4که نتایج جدول 
اداري و جغرافیایی تأثیر - قر اقتصادي زنان سرپرست خانوار دارند و متغیرهاي سیاستیدیگر این متغیرها بیشترین تأثیر را بر ف

طورکلی معادله رگرسیون حاصل از این معناداري بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی در مطالعه حاضر ندارند. به
.تحلیل به صورت زیر است

Y'= +47/1 317/0 x1 + 323/0 x2 + 427/0 x3 + 871/0 x4 + 557/0 x5

Y'=فقر اقتصادي
B=ضریب ثابت
X1 -یت مالی خانواده پدريوضع
X2 =سرمایه اولیهنداشتن
X3 =یی با بازار کار آشنا
X4= بیکار در خانواده کردهیلتحصتعداد افراد 
X5= مهارت در یک شغل

نتایج تحلیل رگرسیون اثر متغیرهاي مستقل بر فقر اقتصادي-4جدول 
دسته 
ضرایب ضرایب غیراستانداردمتغیرمتغیرها

TSigToleranceVIFاستاندارد

BStd. ErrorBeta

470/1321/0585/4000/0ثابت

متغیرهاي
اجتماعی

-
فرهنگی

128/0017/0143/0178/124/0611/0636/1تبعیض جنسیتی
کـرده  تعداد افراد تحصـیل 

871/0038/0809/063/4بیکار
**000/

0643/053/1

نادیده گرفتن زنان توسـط  
074/069/065/1- 794/1- 100/0098/0- 179/0دولت

متغیرهاي
فردي

276/035/0172/016/232/0460/0173/1نفساعتمادبه
015/0412/0428/1*577/0048/0280/045/2مهارت در یک شغل

04/0611/036/1*427/0162/0371/0131/2آشنایی با بازار کار

متغیرهاي 
سیاستی

 -
اداري

119/0020/0044/0458/1067/0668/04/1خدمات کمیته امداد

متغیرهاي اقتصادي

ــانواده    ــالی خ ــعیت م وض
048/0543/062/1*317/0158/026/0123/1پدري

038/0628/057/1*323/0011/0267/0091/2نداشتن سرمایه اولیه

154/0043/0066/025/1213/0487/036/1اندازه زمین مسکونی
R= 52/0 R2 = 433/0 Adjusted R2 = 417/0 F= 217/6 (Sig 0000/0 = )

داري در سطح پنج درصدمعنی*داري در سطح یک درصدمعنی**

گیري و پیشنهادهانتیجه
نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که داشتن مهارت در یک شغل، وضعیت مالی خانواده پدري، نداشتن سرمایه اولیه، ،در نهایت

داري کرده بیکار در خانواده با فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستایی رابطه معنیآشنایی با بازار کار و تعداد افراد تحصیل
تغیرهاي فردي و اقتصادي بیشترین تأثیر را بر فقر اقتصادي زنان سرپرست خانوار دارند. که نتایج نشان داد مطورهماندارد. 
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داراي مشکالت متعددي هستند، ولی این ینکهاهاي زن سرپرست با توان نتیجه گرفت خانواده، میاساس نتایج این مطالعهبر 
توانند بر مشکالت خود فایق آیند. لفظ ند و نمیگیرمییرتأثمسئله به معناي آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط 

پذیر به این گروه به گونه مطلق و فراگیر درست نیست زیرا به این ترتیب، واکنش فردي یا جمعی آنان نسبت به تغییر و آسیب
هاي شغلی، و نابرابري در دسترسی به فرصتهاآنزنان به دلیل جنسیت اگرچهشود. نادیده گرفته میهاآنبهبود شرایط

رپرست خانوار در معرض فقر و سیا زنان تمام زنان توان گفتاما می،بیشتر از مردان در معرض فقر اقتصادي قرار دارند
تر در معرض آسیب هستند. گیرند، بیشبلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در رده پایین اجتماع قرار می،پذیري نیستندآسیب
که نتایج این مطالعه نیز حاکی از این بود که متغیرهاي فردي و اقتصادي بیشترین تأثیر را بر فقر اقتصادي زنان طورهمان

شاخص تعیین طبقه عبارت است از ینترمهمپذیرتر هستند. به عبارتی اقشار پایین جامعه آسیب،سرپرست خانوار دارند
تر و شغل کم تر، تحصیالت کمبلکه گروهی که درآمد کم،ذیر نیستندپشغل، یعنی همه زنان آسیبولصیشاخص درآمد، تح

.گیرندپذیرند و در تله فقر قرار میتر دارند و در طبقه پایین اجتماع قرار دارند آسیبمنزلت

.شودپیشنهاد میموارد زیر با توجه به نتایج مطالعه 
دار هستند و این بدان از زنان سرپرست خانوار روستایی خانههاي تحقیق حاکی از آن بوده است که تقریباً نیمی یافته-

شود مسئوالن و هاي حمایتی ندارند، بنابراین پیشنهاد میهاي سازمانجز یارانه و کمکاي بهمعناست که هیچ درآمد ماهیانه
آید مانند این زنان بر میمتولیان امر زمینه ایجاد مشاغل خانگی و مشاغلی که نیاز به مهارت چندانی ندارد و از عهده 

خود باشند و به را در روستاها براي آنان فراهم کنند تا از این طریق هم بتوانند متکی غیرهدستی، بافندگی وصنایع،بافیقالی
شان را کاهش دهند.هم کسب درآمد کنند تا فقر اقتصادي خود و خانواده

ان سرپرست خانوار روستایی به منابع تأمین اعتبار دولتی و غیردولتی هاي تحقیق حاکی از آن است که دسترسی زنیافته-
هایی با هاي ویژه زنان سرپرست خانوار وامشود که مسئوالن و متولیان این امر در قالب طرحپیشنهاد میبنابراین،پایین است

توان گفت یکی از عمده چراکه می،تر در اختیار این زنان قرار دهندسود بانکی کم و بازپرداخت پایین و ضمانت راحت
اندازي کنند.تا از این طریق شاید بتوانند شغلی براي خود راهمشکالت این زنان نداشتن سرمایه است

اند. بهره بودهاي بیهاي فنی و حرفههاي تحقیق حاکی از آن است که تعداد بسیار زیادي از زنان مورد مطالعه از آموزشیافته-
هاي اي در روستاها وجود داشته باشد و به علت نقشکه خیلی کم دیده شده است که مراکز آموزش فنی و حرفهنبا توجه به ای

هاي باالي زندگی، ممکن است رفت و همانند انجام کارهاي منزل و تربیت فرزندان و هزینه،زیادي که زنان در خانواده دارند
طور مستقیم در روستاها اي را بهشود که دولت مراکز آموزش فنی و حرفهها دشوار باشد، پیشنهاد میآمد به شهر براي آن

تأسیس نماید.
شغلی از يهامهارتتحقیق حاکی از آن بوده است که عدم آشنایی زنان سرپرست خانوار با بازار کار و نداشتن يهاافتهی-

هاي هاي آموزشی، مهارتهاي حمایتی در قالب کالسنشود که سازماپیشنهاد میبنابراین،دالیل فقر اقتصادي این زنان است
را با بازار و محیط کار آشنا نمایند.هاآنشغلی را به این زنان آموزش داده و 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the factors influencing economic poverty of rural female-headed
households. The statistical population of this study were consisted those rural female-headed households who
were under support of Assistance Committee and Well-being Organization of Kermanshah County. Data were
collected by a researcher-made questionnaire. The results of regression analysis showed that the variables of
having skills in a job, financial status of the paternal family, lack of initial capital, level of familiarity with the
labor market and the presence of educated unemployed in the household have the greatest effect on the
economic poverty of rural female-headed households. In general, it can be argued that almost half of the female
headed households are housewives and do not have any jobs or sources of income. Therefore, it is recommended
that the authorities and custodians provide the room for creating home-based jobs and jobs that do not require
much skills, and also provide conditions for these women to be able to take care of household responsibilities
while working.
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