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زنان روستایییشناختروانتوانمندسازي روي برسرمایه اجتماعی تأثیرتحلیل 
شهرستان سلماس

1*و امیر نعیمییعقوبیجعفررحیم کاظمی، 

)04/10/97؛ پذیرش: 10/06/97(دریافت: 
چکیده

کنترلقدرتومهارتانتخاب،حقاعتماد،قابلیتافزایش شناخت،معنايبهواستتوسعهاهدافازیکیزنانامروزه توانمندسازي
زنان روستایی یشناختروانتوانمندسازي بر رويسرمایه اجتماعی تأثیر تحلیل این مطالعه با هدف،بنابراین.باشدمیآنان یلهوسبه

ن ز31996جامعه آماري این پژوهش، . تعدادتوصیفی ـ همبستگی بودروش تحقیق این مطالعه، انجام گرفت.شهرستان سلماس
گیريها از روش نمونه. براي انتخاب نمونهآمدبه دستنفر 382مورگان ا استفاده از جدول کرجسی و بحجم نمونه.روستایی بودند

سنجی از متخصصان نظراستفاده از با آنظاهري و محتوایی روایی پرسشنامه بود که ، ابزار تحقیقاي استفاده شد.مرحلهچندايخوشه
به هاي یافتهیید قرار گرفت.أمورد تآلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه ضرایب از طریقپرسشنامه، یایی پاار گرفت.قرتأییدمورد
زنان یشناختروانتوانمندسازي داري بر روي مثبت و معنیسرمایه اجتماعی اثرسازي معادالت ساختاري نشان داد کهآمده از مدلدست

نمود.زنان روستایی را تبیین یشناخترواندرصد از تغییرات توانمندسازي 34که این متغیر يطوربه،تداشروستایی مورد مطالعه

.، سرمایه اجتماعییشناختروانزنان روستایی، توانمندسازي هاي کلیدي: واژه

آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.به ترتیب، دانش1
a.naeimi@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست  الکترونیک: * 
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مقدمه
. لـذا  شـود مـی محسـوب  ییمبحث توسـعه روسـتا  مسائل درینتراز مهمیکییشت،معیداريرابطه دو موضوع فقر و ناپایینتب
یی و با هدف کاهش فقـر روسـتا  ییدر مبحث توسعه روستایدجدیکردرویکعنوان ، به1980يدر دههیدار پایشتمعیکردرو

کـه عمـده   زیـرا اسـت،  یـه بخـش پا عنـوان بهبه توسعه، توجه به روستاها یدنرسالزمه).1396اعظمی،وشانازي(مطرح شد
بـه توجـه لـزوم میانایندروکنندمیزندگیتوسعهحالدرکشورهايروستاییهايجهان در مناطق و بافتيفقرایتجمع

و اجتمـاعی اقتصـادي، اهـداف تحقـق معنـی بـه پایـدار يتوسعهکهزیراباشد،میبرخوردارايویژهاهمیتازپایداريتوسعه
بـرآوردن بـراي آینـده نسـل هـاي ییرسـاندن بـه توانـا   یبافراد بدون آسـ رفاه کاهش فاصلهبوده که هدف آن، یطیمحیستز

ــاي ــاننیازهـــ ــتشـــ ــاســـ ــانی(مغنـــ ــارانیدامغـــ ــد؛1394، و همکـــ ــوم یريقـــ ــاران،ومعصـــ ؛1393همکـــ
Ashish et al., 2016; World Bank, یلکارآمـد از پتانسـ  بـرداري توسعه، بهـره هـايبرنامـهدر یاز مباحث اساسـیکی). 2008

مســتلزم مشــارکت اقشــار مختلـف     یعــی منـابع طبیـدارپایریتبـرداري و مدبهـره.هر جامعه استیانسانیـروينیتمـام
یــر غ،یــت از جمعیمـیعنوان نبهرابطهینزنان در ایرنقش و تأثیر چشمگ.اسـتییو زنان روسـتاروستاییانجامعه از جمله 

زنـان نیمـی از جمعیـت جهـان را تشـکیل      ).1395ي،و طـاهر ینـی امو 1397بابـائی، ودهکـردي یقابـل انکـار اسـت (کرمـ 
هـاي جهـان   رایـی امالکیـت د صـدم یـک درآمـد جهـان و   دهمیکدهند و تنها از دو سوم کار جهان را انجام میهاآن؛دهندمی

توسعهحالدرکشورهايدرروستاییزنان،گزارش بانک جهانیبر اساس.)1392بیگی، لنگرودي و علیبرخوردارند (چرمچیان
,World Bank(نیسـتند  خـوردار بریاجتماعی خاصـ يو مرتبهیگاهاز جاهاي روستاییبا وجود مشارکت در بسیاري از فعالیت

اسـت شایسـته باشـند، مـی فعالیـت نجـام امنزل مشغولازبیروندرهمومنزلدرهمروستاییزناناینکهبهتوجه). با2012
,Hoque & Itohara(ها تعیین گردد دقیق در تمامی فعالیتطوربهسهم آنان  2008; Dandona, 2015.(

و عـالوه بـر دسـتمزد کمتـر، دسترسـی      داشـته کاربازارازکمتريسهممردانبامقایسهدرکشورهاي در حال توسعهدرزنان
لـذا بـا اتخـاذ تـدابیر و راهبردهـاي      خانوار برخـوردار نیسـتند.   يز نفوذ چندانی در تصمیمات اقتصادکمتري به منابع دارند و ا

توانـد مـی کـه کارهـایی راهازیکـی .توان به اصالح شرایط موجود پرداختهوشمندانه در راستاي توجه بیشتر به نقش زنان می
عنوان بهتوانمیتوانمندسازياز. )1393و همکاران،یريفق(شدبامیروستاییزنانتوانمندسازينماید،اصالحراموجودوضع
پیشـرفت ورشدبهوکردهطرفبرراتوسعهیباز معابسیاريکهبردنامدر حال توسعه يضرورت کاهش فقر در کشورهایک
Abdul Jamal(نماید میگیريچشمکمکزنان et al., 2016, Shahna & Leonhauser, 2004; Sangeetha et al., 2016.(

ي هاي غیردولتی و توسعه براي حمایت از توسعهناپذیر سیاست سازمانهاي اخیر، مفهوم توانمندسازي بخش جداییدر سال
,Ozbas & Telروستایی و کشاورزي گردیده است ( افرادبهیعنیاینواستقدرت بخشیدنمعنايبه). توانمندسازي2015

به همین منظور باید در شوند.چیرهخوددرماندگییاناتوانیبربهبود بخشند وراخودنفسبهاعتماداحساستاشودکمک
,Blanchardکار گیرند (رونی خود را براي انجام امور، بهاي دافراد شور و شوق فعالیت ایجاد شود تا انگیزه 2003.(

یابی و مد براي رسیدن به حقوق خود از طریق دستعنوان امري ضروري جهت توانمند شدن افراد کم درآتوانمندسازي به
عنوان فرآیندي که در آن همچنین از توانمندسازي به.شودهاي موجود و تغییر یافته تعریف میکنترل بر منابع طبیعی سازمان

شودیمد، یاد قادر به کنترل این مسائل و مشکالت هستنرو هستند و ها بر مسائل و مشکالتی که با آن روبهافراد و گروه
هدف و شودمیبه خود و قدرت درونی تعریف اتکالحاظ کردن توان زنان در جهت افزایش ،توانمندسازي). 1390(کیمیائی، 

).1392،یگیبیو عليلنگرودانی(چرمچخانواده و جامعه استدرونتوانمندسازي زنان از راه توزیع مجدد قدرت در آن
اي و نقشی که در و عدالت جنسیتی بلکه به دلیل اهداف توسعهانسان دوستانهتنها به دالیل نهتأکید بر توانمندسازي زنان، 

نان اند. توانمندسازي زعامالن توسعه قلمداد شدهعنوانبهوري و رشد اقتصادي جوامع دارد صورت گرفته و زنان ارتقاء بهره
تر برداشتن تر و عمیقانمندسازي زنان مستلزم برخورداري جامعشود. در نتیجه توسیاسی می، اجتماعی و اقتصاديشامل ابعاد 

هاي اهتوانمندسازي از دیدگدارند. میآوردن توانمندي خود بازبه دستموانع و تحول در کلیه نهادهایی است که زنان را از 
جندانی و (رضائیدباشمییشناختروانها توانمندسازي ترین این دیدگاهاز مهمکه مختلف مورد توجه قرار گرفته است 

يهااز شهرستانیکینفر 196546بر بالغ یتیشهرستان سلماس با جمع).1386، و شکوري و همکاران1394همکاران، 
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نیاییباشد، تعداد زنان روستاینفر م95106شهرستاننیاییروستاتیباشد. جمعیمیغربیجانآذربااستان یشمال
اي مرزي و در شهرستان سلماس به دلیل اینکه این شهرستان در منطقه).1395ز آمار ایران، مرک(استنفر 46433شهرستان 

اي،هاي مختلف توسعهدر مسائل و زمینهي نیمی از افراد جامعه هستنددهندهقشر زنان که تشکیلاست،محروم واقع شده
اي از طرف گونه طرح و برنامهها هیچر تمامی زمینهو براي مشارکت زنان روستایی منطقه داندکمتر مورد توجه قرار گرفته

گیري ي روستایی، مشارکت زنان در سطح تصمیمهاي توسعه. بنابراین، در برنامهارائه نشده استها و نهادهاي مرتبط ارگان
رابطه بین سرمایه نظر اي که در این زمینه وجود دارد این است که وضعیت زنان روستایی از لهأباید مورد توجه قرار گیرد و مس

تحلیل با هدفقیتحقنیالذا در شهرستان سلماس تبیین نشده است.زنان روستایی یشناخترواناجتماعی و توانمندسازي 
این مقاله سعی بر آن دارد تا . شدانجام زنان روستایی شهرستان سلماسیشناختروانسرمایه اجتماعی بر توانمندسازي ثیرأت

توانند ها میویژه مورد بررسی قرار دهد زیرا این مؤلفهطوربهه اجتماعی زنان روستایی شهرستان سلماس را هاي سرمایمؤلفه
توانمندسازي زنان و، مشخص نمودن میزان سرمایه اجتماعیدر این مقاله.نقش بارزي بر توانمندسازي آنان داشته باشد

سازي معادالت شناسی مدلگیري از روشبا بهرهرفی دیگر، محققان از طشود. یک نوآوري محسوب میعنوانبهروستایی خود 
الگویی براي مطالعات آتی قرار بگیرد و از طرفی عنوانبهتا دنمدل تجربی را به ادبیات موضوع اضافه نمایدنقصد دارساختاري 

هاي اجرایی مانند و دستگاهامور زنانریزان و مسئوالن اران، برنامهگذمورد توجه و استفاده سیاستدیگر نتایج حاصل از آن 
شود به همین منظور ابتدا مبانی نظري دو متغیر اصلی مورد مطالعه در این تحقیق بیان میواقع شود. سازمان جهاد کشاورزي

و سپس نتایج برخی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه ارائه خواهد شد.
& Thomas(ولتوسوتوماس. باشدمییشناختروانتوانمندسازيابعاد،اینازیکیکهداردمختلفیابعادتوانمندسازي

Velthouse, در انجام یدرونیزشانگفرآیندعنوانبهدانسته و آن را بعديچندمفهومیرایشناختروانتوانمندسازي) 1990
Borghei(اندکردهیفتعریفهوظ et al., ,Spritzer(اسپریتزر). 2010 ي زمینهدرمشهورنظرانصاحبازیکی) 1995

توانمندسازي اسپریتزرينظریهاساسبر. استکردهاستفادهتوانمندسازيسنجشبرايمؤلفهچهارازتوانمندسازي
)، احساس یینیخود تع(عمليآزادبعد احساس شایستگی، احساس یک مفهوم انگیزشی است که شامل چهار یشناختروان

که این ابعاد انعکاس دهنده ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و ؛باشدبودن میمؤثرس دار بودن و احسامعنی
مؤلفهپنجاینازمختلفمطالعاتدرکهنموداضافهچهارگانهابعادبهرااعتمادمؤلفهنیز) Mishra(میشرا. باشدیسازمان م

و همکاران، یاعظم،1392یگی،بیو عليلنگرودیانچ(چرماستشدهاستفادهیشناختروانتوانمندسازيسنجشبراي
Mengو1395 et al., 2016; Spreitzer ,1995(.برايالزمتواناییمهارتکهدارنداعتقادافرادکهاستمعناآنبهشایستگی
شدهتعریفشود،میجامانشدهتوانمندافرادتوسطکهکاريبودنارزشبامعنايبهداريمعنی. دارندراخودکارهايانجام
بهکهاستآنمعنايبهتأثیر. باشدمیخودکارهايانجامچگونگیمورددرافرادآزادياحساسمعنیبهیینیخود تع. است
هایشانتصمیماینکهبارابطهدرهاآنبهنیزوباشندداشتهخوداطرافمحیطبرواقعیتأثیراینکهتاشوددادهاجازهافراد

برخورد خواهد شد یکسانمنصفانه و هاآناحساس کنند با افرادکهاستآنمعنیبهاعتماد. شوددادهاطمینانشود،لحاظ
,Spreitzerو1395همکاران، ویاعظم،1392یگی،بیو عليلنگرودیان(چرمچ 1995.(
ها . اثرات این کنشگذراندو زندگی خود را میسازدمید را بر طرف با دیگران، نیازهاي خوذاتی در تعامل و تقابلطوربهانسان 

هاي حمایتی شبکهاجتماعی در قالـبيهسرمایسازد. ممکن میحدي است که حذف آن، زندگی را غیرتا هاآنو نقش 
سازد کند و زنان را در مقابله با فقر مجهزتر میا میپذیري اجتماعی ایفغیررسمی نقش مؤثري در مدیریت ریسک و آسیب

ینبکننده اعتماد اجتماعی بین فردي و اي از روابط و پیوندهاي تعیین). سرمایه اجتماعی شبکه1392، همکارانستمی و (ر
ها از حمایت ها و نهادهاي اجتماعی با یکدیگر است که شامل برخورداري افراد و گروهها، سازمانو تعامل افراد با گروهیگروه

راسرمایه اجتماعیگوناگون،تعاریفوجودباشد. بات تحقق اهداف فردي و جمعی میها در جهاجتماعی براي تسهیل کنش
میان متقابلتعهداحساسوادراكمتقابل دوطرفه،ارتباطاتاعتماد،تعامالت،انسجام اجتماعی،اي ازدرجهعنوانبهکلدر

ها منبعی که ممکن است افراد، گروهعنوانبهماعی، ي اجت). مفهوم سرمایه1394دانند (ریماز و همکاران، میگروهیکاعضاي
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بنابراین سرمایه اجتماعی، میراثی است که روابط شود.قلمداد می،گیرندن به نتایج مطلوب آن را به کار و جوامع براي رسید
).1393قیومی و همکاران، کند (اجتماعی و تعامل میان افراد را تسهیل می

سرمایهکهداشتبیانويشد،آغاز1916سالدر) Lyda Hanifan(هانیفانلیداتوسطیاجتماعسرمایهمورددربحث
جامعهکلدراجتماعیرفاهسطحافزایشروشیکبلکهاستزندگیسطحافزایشبرايارزشمندداراییتنهانهاجتماعی

,Seunghwan & Hyungjun(باشدیم روابطدرناملموس بوده و،ي سرمایهها). سرمایه اجتماعی نسبت به دیگر شکل2016
یابد میبهبودنیزتوانمندسازي،کردتقویترااجتماعیسرمایهتوانبکهصورتیدر. استمستترءاعضاوافرادمیانغیررسمی

ص مشخطوربهک جهانی بانیلهوسبه). ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازي اولین بار 1390، (کشاورزي و همکاران
هاي فرایند توانمندسازي معرفی شده است یکی از ستونعنوانبهبانک جهانی، سرمایه اجتماعی در گزارشبیان گردید. 

یکی از مشکالتی که در مورد مفهوم سرمایه (Ports & Lendant)و لندانتپورتسگفته). به 1395لنگرودي، (چرمچیان
باشد. هر چند که در هر رشته از علوم اجتماعی و توسط هر یک از میجامعواجتماعی وجود دارد، فقدان تعریفی واحد 

در همه تعاریف مشترك است عبارت از توانایی آنچهاي از سرمایه اجتماعی ارائه شده است، ولی نظران تعریف ویژهصاحب
س و لندانت، پورت(است هاي اجتماعی و یا ساختارهاي اجتماعی بزرگعضویت در شبکهواسطهبهاکتساب منافع 

,.Beyramzadegan & Rasouli Azad؛1382 کلی سرمایه اجتماعی از سه بعد اصلی تشکیل شده است:طوربه). 2015

مختلف،هايگروهوهاسازماننهادها،افراد،کندمیتضمینکهشودمیگفتهاجتماعیترتیباتازینوعبه:اجتماعیانسجام-1
از امکانات جامعه استفاده گذاشته وموجود احترام قوانینبهباشند،دارارایکدیگرباهمکاريقابلیتبرسند،ذهنیاشتراكبه

تا از این دهندو پرورشی نمودهچندگانه بازشناسهايتوانمنديوهاهوشاساسبرراخویشهايییکنند و در مقابل، توانا
).1393موغاري،یمیو کریري(زبتوسعه یابدجامعه هايییو تواناهاطریق، ظرفیت

خودسرنوشتتعییندردخالتمنظوربهگروهیوفرديهايکنشانواعيبرگیرندهدرکهاستفرآیندي:اجتماعیمشارکت-2
).1386ي،موسواست (یامور عموميدربارهگیريتصمیمبرگذاردنتأثیروجامعهو
رود یچنـان کـه انتظـار مـهاآنتصور که یناست، با ایگرانارتباط با دخطر مواجهه و یرشپذبه معناي :یاعتماد اجتماع-3

ولیداشتهییبسزانقشانسانیجوامعدرحالتاگذشتهازاعتماد. بودنخواهنداذیتوآزارپیدراینکهیا،رفتـار خواهند کرد
).1389، همکارانوپور(شارعاستشدهافزودهآناهمیتونقشبرکنونیدوراندر

جزبه) در مطالعه خود نتیجه گرفت که 1397ساربان (حیدري.ارائه شده استیج برخی از مطالعات صورت گرفته، نتا،ادامهدر 
شهرینگمشهاي سرمایه اجتماعی با توانمندسازي زنان روستایی بین تمامی مؤلفه،هاي تعاون اجتماعی و تضاد اجتماعیمؤلفه

توانمندسازي زنان روستایی نشان ل از رگرسیون چند متغیره ري وجود دارد. عالوه بر این، نتایج حاصرابطه مستقیم و معنادا
میزان آگاهی، اعتماد به نهادها، میزان اطالعات با خارج از اجتماع، اعتماد بین متغیرهاي مستقل مشارکت اجتماعی، داد که

از تغییرات در متغیر وابسته یعنی درصد 93/0ا اعضا اجتماع قادرند ها، روابط رسمی و میزان تعامل بشخصی، اعتماد به غریبه
) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که 1395فراهانی و همکاران (توانمندسازي زنان روستایی را تبیین کنند. بورقانی

ء کیفیت زندگی کاري آنان، کارکنان و ارتقایشناختروانتوانمندسازي يواسطهبهغیرمستقیم طوربهي اجتماعی سرمایه
دادند) در پژوهشی نشان1395امینی و همکاران (آورد. مهاجرموجبات بروز هرچه بیشتر رفتار شهروندي سازمانی را فراهم می

ارتباط وجود خانوارسرپرستروستاییزنانتوانمندسازيبانفس و استقالل فکري)اجتماعی (عزتویشناختروانعواملبین
یشناختروانتوانمندي،شدهمطالعهزناندرصد5/56تحقیقی به این نتیجه رسیدند که ) در1394لیلیان و سعدي (دارد. ج
زنان یشناخترواناجتماعی توانمندسازي -هاي اقتصاديترین مؤلفهنفس از قوياعتماد بهومالکیتداشتن. دارندباالیی

طریقازآنابعادواجتماعیاند که سرمایهنمودهژوهشی به این نتیجه اشاره) در پ1393ی و همکاران (یباشد. دعاروستایی می
) نشان 1391دارد. نتایج پژوهش قیصري و همکاران (کارکنانزندگیکیفیتبر رويداريمعنیومثبتتأثیر،توانمندسازي

نفس، ه با افزایش روحیه استقالل، عزتمناسبی داشته کیشناختروانتوانمندي ،هاي تولید روستاییداد که اعضاي تعاونی
) حاکی از 1390هاي تحقیق کشاورزي و همکاران (یابد. یافتهمیء شان ارتقاهاي خود توانمندياعتماد به دیگران و شایستگی
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ود کارکنان همبستگی وجیشناخترواناي سرمایه اجتماعی با توانمندسازي بین ابعاد ساختاري، شناختی و رابطهآن است که 
هاي با توجه به یافته.بودیشناختروانکه بیشترین همبستگی مربوط به بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با توانمندسازي دارد

مستقیم منجر به بهبود عملکرد سازمانی در سازمان جهاد طوربهتیجه گرفت تقویت سرمایه اجتماعی نتوان پژوهش، می
,Seunghwan & Hyungjun)و هیونگجوند. سونگون شوکشاورزي می از تحلیل رگرسیون در پژوهش خود با استفاده(2016

مطالعه،ایندر،اینبرعالوهدارد.دولتبهاعتمادسطحبامنفیاجتماعی رابطهسرمایهچندگانه به این نتیجه رسیدند که
قراربررسیموردANOVAازاستفادهباتدولبهاعتمادسطحدراجتماعیانسجاممیزانبر اساسگروههرادراکاتواریانس

زاده و همکاران قشقاییندارد. نتایج پژوهش وجوداجتماعیهايگروهدادنپیونددرمعناداريتفاوتکهدادنشاننتایج. گرفت
(Ghashghaeizadeh et al., ي مثبت رابطهیشناخترواني اجتماعی و ابعاد آن با توانمندسازي نشان داد که بین سرمایه(2015

از طریق سرمایه یشناختروانداري وجود دارد. نتایج رگرسیون این تحقیق نشان داد که تغییرات توانمندسازي و معنی
,Wang & Zhangشود. وانگ و ژانگ (اجتماعی تبیین می یشناختروان) در پژوهش خود نتیجه گرفتند که توانمندسازي 2012

,.Mitra & Kundu(تقیم و مثبتی دارد. نتایج مطالعات میترا و کوندوبر عملکرد کاري افراد تأثیر مس ي این ) نشان دهنده2012
پایین بود. بر اساس یشناختروانویژه اقتصادي و یان مورد پژوهش در ابعاد مختلف بهیموضوع بود که سطح توانمندي روستا

توجهی بر آنان برخوردار درخوریان به یکدیگر از تأثیر یروستا، کمیت و کیفیت تعامل میان افراد و اعتماد آمدهدستبهنتایج 
,Abraham)آبراهام.بود اجتماعی توانمنديگیرياندازهاصلیاجزايکهیافتدستنتیجهاینبهدر پژوهشی(2011

مطالعات .هستنددتوانمنکشاورزان، بیشترخودیارهايگروهفعالاعضايواستشغلیسابقهوگیريتصمیمقدرتکشاورزان،
,Beingenبینجن ( هاي هاي سرمایه اجتماعی با ارتقاي مؤلفهي این واقعیت است که بین ارتقاي شاخصتبیین کننده)2010
Fredu(و همکارانوداري و اعتماد رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. فرد، شایستگی، تأثیر، معنییینیخود تع et al.,

رود. همچنینمیربه شماي اجتماعی یک عامل مهم در توانمندسازي د به این نتیجه رسیدند که سرمایه) در مطالعه خو2009
ي سرمایه اجتماعی در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداري وجود دارد. مطالعات بر اساس نتایج مشخص شد که بین رابطه

,Ramرام ( شود به این تایی موجبات تعهد کاري را در وجود آنان سبب میحاکی از آن است که توانمندسازي زنان روس)2009
ي مضاعف در راستاي پیدا کردن راهیزهگبع آن زنان با انتزنان باال رفته و بهیشیخود اند،بعد از فرآیند توانمندسازيکهدلیل 

,Samad(مدصدارند. میروي خود قدم برحل جهت رفع مشکالت پیش این نتیجه رسید که مفهوم ) در تحقیق خود به 2007
,Bharathmmaبهاراتاما (پژوهشنتایج .ي اجتماعی مرتبط استهاي سرمایهبا زمینهیشناختروانتوانمندسازي  ) حاکی 2005

داري وجود دارد. آچاریا و همکاران دسازي زنان روستایی رابطه مثبت و معنینبا توانماجتماعیاز آن است که بین مشارکت
)Acharya et al., ) معتقد هستند که شرایط اصلی توانمندسازي زنان روستایی در افزایش سطح آگاهی آنان و رهایی از 2005

,Jacekهاي فرهنگی و اجتماعی جامعه زنان مؤثر است. جاك (محدودیت هاي خود به این نتیجه رسید که بین ) در یافته2005
با توجه به آنچه توسعه دانش، نگرش و مهارت آنان رابطه مستقیم وجود دارد. اعتماد زنان به نهادها و مشارکت اجتماعی آنان با

باشند:زیر قابل طرح میصورتبه1تحقیق مطابق با چارچوب مفهومی ارائه شده در نگاره فرضیات اصلی و فرعی اینگفته شد 
داري وجود دارد.رابطه معنییشناختروانبین سرمایه اجتماعی و توانمندسازي :فرضیه اصلی تحقیق

بین مشارکت ) 2. داري وجود داردرابطه معنییشناختروانبین انسجام اجتماعی و توانمندسازي ) 1: هاي فرعی تحقیقفرضیه
رابطه یشناختروانبین اعتماد اجتماعی و توانمندسازي ) 3. داري وجود داردرابطه معنییشناخترواناجتماعی و توانمندسازي 

.د داردداري وجومعنی
) Conceptualizationسازي (که از نام آن پیداست از فرایند مفهومطورهمانمفهومی تحقیق وین چارچوب جهت تددر این مطالعه 

استفاده شده است. براي ترسیم روابط موجود در چارچوب مفهومی از مرور ادبیات منابع و مطالعات مختلف مرتبط با موضوع بهره 
اعتمادومشارکت ،انسجامابعادازتحقیقایندرروستاییزنانمیاندراجتماعیسرمایهظور براي سنجشگرفته شد. به همین من

سنجشجهت). 1392همکاران،ورستمیو1393همکاران،وحقی، ده1393ی،و زارعیاستفاده شد (رضائیاجتماع
,Spritzer(اسپریتزرتوسطشدهارائههايشاخصازیشناختروانتوانمندسازي ,Mishra(میشراو)1995 شایستگیشامل) 1996
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)Competence ،(تأثیر)Impact(،یینیخود تع(Self-determination)،داريمعنی)Meaning (اعتمادو)Confidence(.استفاده شد
).1گرفته شد (نگاره ) بهره 1395همچنین براي ترسیم روابط موجود بین متغیرها از مطالعه حیدري ساربان و همکاران (

پژوهشروش
جزء تحقیقات ،هاو از نظر نحوه گردآوري دادهتحقیقات کاربرديءجز،هدفنظرازکهتحقیق حاضر داراي ماهیت کمی است

سال شهرستان سلماس تشکیل 15جامعه آماري این تحقیق را زنان روستایی باالي رود. به شمار میتوصیفی ـ همبستگی 
حجم نمونه با استفاده از آمد.به دستنفر 31996هاآنتعداد1395بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال ند که داد

اي استفاده شد. چند مرحلهاي خوشهگیري ها از روش نمونهبراي انتخاب نمونهفر برآورد شد.ن382جدول کرجسی و مورگان 
باشد که بخش کوهسار شامل سه دهستان چهریق، شناتال و شپیران میمرکزي و کوهسارشهرستان سلماس داراي دو بخش

در مرحله اول . باشدیمروستا 69با لکستان سنی، کناربروژ وزوالچاي، کرهچهار دهستان روستا و بخش مرکزي شامل 41با 
،در مرحله دومشد.اب انتخهاي آماريخوشهعنوانبهدهستانچهار تصادفی صورتبه،از میان هفت دهستان این شهرستان

گردید انتخاب ) خوشه در مرحله دومیک عنوانبه(هر روستا روستا پنج تصادفیصورتبه، )مرحله اول(خوشهاز هر دهستان
ها در این ابزار گردآوري دادهانتخاب شدند.به روش تصادفی ساده هر روستا تناسب ازمصورتبههانمونه،در مرحله سومو

اجتماعی و توانمندسازي زنان روستایی، سرمایهايهاي فردي و حرفهبخش مشخصهسهامه بود که از پرسشن،تحقیق
رضائی و زارعی )،1392(از مطالعات رستمی و همکارانسرمایه اجتماعی براي سنجش متغیر . تشکیل شدیشناختروان

بیگیچرمچیان لنگرودي و علیاز مطالعه یختشناروان) و براي سنجش توانمندسازي 1393حقی و همکاران () و ده1393(
موضوع مورد يبا نظر کارشناسان و متخصصان در زمینهپرسشنامه روایی ظاهري و محتوایی ) بهره گرفته شد.1392(

ت انجام گرفنفر از اهالی روستاي کلشان 30میان آزمون پیش،براي تعیین پایایی ابزار تحقیق.یید قرار گرفتأورد تم،پژوهش
پس از برازش ). 1ی پرسشنامه در حد مناسب بود (جدول هاي اصلکه مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس

براي بررسی روایی منطقی، از ضرایب یشناخترواناجتماعی و توانمندسازي گیري متغیرهاي سرمایههاي اندازهمدل
بودن ضرایب همبستگی حاکی از وجود روایی منطقی بین متغیرهاي دارشد که معنیاستفادههمبستگی بین متغیرهاي پنهان

مقادیر ) محاسبه شد که CRپایایی ترکیبی (مقدار ي پنهان (مکنون)هاي متغیرهامؤلفهبراي هر یک از همچنین د. پنهان مطالعه بو
توزیع و ،وري توسط محققاندستی و مصاحبه حضصورتبهها پرسشنامه. بود)7/0(بزرگتر از در حد مطلوبآمدهبه دست

هاي گردآوري شده از طریق دادهآوري شد. درصد جمع90حدودپذیريپرسشنامه با نرخ بازگشت342آوري شد و در نهایت جمع
درمورد مطالعهافرادهايپاسخفراوانیتوصیفبرايشدند. در بخش آمار توصیفی،تجزیه و تحلیل AMOSو SPSSافزارهاي نرم

:Interval Standard Deviation from Mean)میانگینازمعیارانحراففاصلهروشاز،تحقیقمتغیرهايازیکهربارابطه

ISDM)زیرصورتبهبر حسب سطوح پایین، متوسط و باال لیکرتطیفبهتوجهباافرادهايپاسخ،فرمولاینطبق.شداستفاده
Gangadharappa(شدبنديدسته et al., 2007(:
A=پایینسطح ≤ Mean – Sd؛
Mean=متوسطسطح  – Sd ≤B≤ Mean + Sd؛
Mean + Sd=باالسطح ≤C.

مدل مفهومی تحقیق-1نگاره 

سرمایه 
اجتماعی

سجام اجتماعیان

مشارکت اجتماعی

اعتماد اجتماعی

توانمندسازي 
روانشناختی

شایستگی

تاثیر

داريمعنی

اعتماد

خودتعیینی
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ها و مقدار آلفاي کرونباخهاي مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویهبخش-1جدول 

ها و بحثیافته
زنان روستایی مورد مطالعهیشناختیتجمعهاي توصیف ویژگی
40تا 21ین نفر) ب178(درصد52سال، 20گویان کمتر از نفر) از پاسخ29درصد (5/8سن ،هاي به دست آمدهبر اساس یافته

سال 19/39گویان . میانگین سنی پاسخبودندسال70االتر از نفر) ب24درصد (7سال و 60تا 41نفر) بین 111درصد (5/32سال، 
سطح چهار گویان در پاسخ،سال سن داشت. از لحاظ وضعیت اشتغال78هاآنترین سال و مسن15ترین پاسخگو بود که جوان

،نفر) را بیکار27درصد (9/7،دارنهرا خاهاآننفر) 179درصد (3/52ند که بندي شددار، بیکار، کشاورز/ دامدار و سایر) تقسیم(خانه
نفر) را سایر مشاغل تشکیل دادند. میزان تحصیالت پاسخگویان در 50(درصد7/14ونفر) را زنان کشاورز و دامدار86درصد (1/25

سواد، دهندگان بیاسخپنفر) از 66(درصد3/19مورد بررسی قرار گرفت که و باالتر) سواد، زیر دیپلم، دیپلم و کاردانیچهارسطح (بی
نفر) داراي 57درصد (7/16نفر) داراي سطح سواد دیپلم و 58درصد (0/17نفر) داراي سطح سواد زیر دیپلم، 161(درصد1/47

زنان روستایی عضو هايیتعاونها یا نفر) در تشکل41درصد (0/12فقطو باالتر بودند. از میان پاسخگویانکاردانیسطح سواد 
بودند.

ISDMبر اساس شاخص پاسخگویان یشناختروانسرمایه اجتماعی و توانمندسازي توصیف 

شاخص تفاوت انحراف معیار از بر اساسیشناختروانهاي سرمایه اجتماعی و توانمندسازي مؤلفهبندي سطحنتایج حاصل از 
بیشترین فراوانی در دهد نتایج نشان میکه طورنهمانشان داده شده است. 2باال، متوسط و پایین در جدولسه سطحدر ، میانگین

آمد.به دستدر سطح متوسطیشناختروانتوانمندسازي مؤلفهسرمایه اجتماعی و پنج مؤلفهمورد سه 

یشناختروانهاي سرمایه اجتماعی و توانمندسازي مؤلفهبندي آمده از سطحبه دستنتایج -2جدول 

ادزیمتوسطپایینمؤلفهمتغیر
درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

سرمایه اجتماعی
154451665/48224/6انسجام

1384/401806/52247مشارکت
647/182315/67477/13اعتماد

یشناختروانتوانمندسازي 

759/211934/56746/21شایستگی
378/101918/551143/33تأثیر

621/181665/481143/33داريمعنی
705/201851/54874/25اعتماد

605/172229/64605/17ینییخود تع

مقدار آلفاي کرونباخمقیاس سنجشهاسؤالتعداد بخشریزبخش
-هاي اسمی و نسبیبر اساس مقیاس4-یشناختتیجمعهاي ویژگی

سرمایه اجتماعی
5انسجام

سطحی5طیف لیکرت 
)5= ادیزخیلیتا 1=خیلی کم(

74/0
675/0مشارکت
669/0اعتماد

677/0شایستگی
571/0تأثیر

شناختیروانتوانمندسازي
682/0داريمعنی
574/0به نفساعتماد

677/0ینییخود تع
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گیري متغیرهاي مورد مطالعه تحقیقهاي اندازهنتایج مدل
یشناختروانگیري توانمندسازي الف) مدل اندازه

به دستاستفاده شد. نتایج AMOSافزار از تحلیل عاملی تأییدي در نرمیشناخترواننمندسازي گیري توااندازهبرآورد مدلمنظوربه
گیري توانمندسازي رسیدن به برازش مطلوب در مدل اندازهمنظوربهآمده است. 4و 3هاي آمده از تحلیل عاملی تأییدي در جدول

هاي که از هر یک از مؤلفهطوريحذف شدند. به،داشتند5/0ر از ، نشانگرهاي آشکار هر مؤلفه که بار عاملی کمتیشناختروان
یک نشانگر حذف شدند. پس از حذف یینیخود تعداري سه نشانگر و از مؤلفه شایستگی، تأثیر و اعتماد دو نشانگر، از مؤلفه معنی

از وضعیت مطلوب 3شده در جدول هاي برازش ذکربه لحاظ شاخصیشناختروانگیري توانمندسازي این نشانگرها، مدل اندازه
دست آمد. پس ه بیش از سطح متوسط بیشناختروانهاي توانمندسازي دهد میانگین مؤلفهنشان می4برخوردار شد. نتایج جدول 

کیبی و همچنین همبستگی بین ، مقدار پایایی تریشناختروانگیري توانمندسازي از دستیابی به برازش مطلوب در مدل اندازه
توانمندسازي هايتوان گفت همه مؤلفهمی4آمده در جدول به دستهاي این متغیر محاسبه شد که مطابق با نتایج فهمؤل

این سازه، همبستگی هاي) برخوردار بودند و از آنجایی که بین همه مؤلفه7/0از پایایی قابل قبولی (بزرگتر از یشناختروان
).4جدول در نتیجه ابزار تحقیق از روایی منطقی برخوردار بود (،اشتداري در سطح خطاي یک درصد وجود دمعنی

یشناختروانتوانمندسازي گیرياندازهمدلازآمدهدستبهنتایجخالصه-3جدول

مقدار بار عاملینشانگرمؤلفه
غیراستاندارد

خطاي 
tمقدار استاندارد

شایستگی

--77/01باشد.میخودمخواستهومیلاساسبرکارهاانجام
74/081/0061/046/13خود دارم.آیندهبرايشدهحسابومشخصبرنامه
75/088/0067/028/13پذیرم.را سریع مینوینهايروش

60/065/0064/020/10خالق را دارم.ونوینهايروشیريکارگبهتوانایی

تأثیر

--70/01کنم.امور خانواده را درك میادارهدرمردوزنهمکاريضرورت
66/099/010/002/10مردان دارم.همانندزناناعتقاد به درآمدزایی

65/086/009/032/9در کارهاي خودم ابتکار عمل دارم.

داريیمعن

--69/01گیري براي من مهم است.تصمیمدردیگراننظراتازاستفاده
دیگران جدید ازمطالبیادگرفتنمعتقد بهرهاکابهترجهت انجام

63/093/011/080/8هستم.

66/077/010/065/7کنم.هاي آموزشی براي زنان روستایی شرکت میدر دوره

اعتماد
--65/01.باشمها میداراي نگرش مثبت در تمامی زمینه

59/092/012/059/7به کارشناسان اعتماد دارم.
76/042/117/033/8باشم.گروهی میصورتبهکارهابهتردادنانجامبهتقدمع

خود 
یینیتع

--53/01در خانواده نقش رهبر را دارم.
69/022/115/036/8دیگران را دارم.راهنماییتوانایی

64/017/114/021/8روشنی را ترسیم نمایم.آیندهي خودتوانم براي خود و خانوادهمی
66/024/115/018/8در انجام کارها اختیار کامل دارم.

67/024/115/009/8حل براي مشکالت تازه خود را دارم.توانایی پیدا کردن راه
=361/2x2/df=916/0IFI=914/0GFI=915/0CFI=060/0RMR=063/0RMSEAهاي برازش مدل:  شاخص



2/1397/ شماره14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد

151

یشناختروانپایایی ترکیبی و روایی بین متغیرهاي توانمندسازي معیار،نگین، انحراف میا-4جدول 
هاضرایب همبستگی بین مکنونپایایی ترکیبیانحراف معیارمیانگینمکنون

تعیینیخوداعتمادداريیمعنتأثیرشایستگی
21/381/0810/01شایستگی

663/01**47/377/071/0تأثیر
831/01**725/0**45/386/070/0داريمعنی

779/01**669/0**768/0**23/384/071/0اعتماد
695**656/0**627/0**714/0**22/376/0770/0یینیخود تع

/0
1

داري در سطح خطاي یک درصدمعنی** 

گیري سرمایه اجتماعیب) مدل اندازه
رسیدن به منظوربهآمده است. 6و 5هاي ییدي متغیر سرمایه اجتماعی در جدولأل عاملی تدست آمده از تحلیه نتایج ب

حذف داشتند5/0که بار عاملی کمتر از مؤلفهگیري سرمایه اجتماعی، نشانگرهاي آشکار هر برازش مطلوب در مدل اندازه
نشانگر حذف سهاعتماد اجتماعیمؤلفهاز و دو نشانگرانسجام و مشارکت اجتماعی هايمؤلفهکه از هر یک از به طوريشدند؛

هاي برازش ذکر شده در به لحاظ شاخصیشناختروانگیري توانمندسازي شدند. پس از حذف این نشانگرها، مدل اندازه
،انسجام و مشارکت اجتماعیهايمؤلفهدهد میانگین نشان می6از وضعیت مطلوب برخوردار شد. نتایج جدول 5جدول 

ه نتایج ببر اساسهمچنین دست آمد. ه باالتر از سطح متوسط ب،اعتماد اجتماعیمؤلفهتر از سطح متوسط و میانگین پایین
) برخوردار بودند و 7/0از پایایی قابل قبولی (بزرگتر از سرمایه اجتماعیهايمؤلفهتوان گفت همه می6دست آمده در جدول 

داري در سطح خطاي یک درصد وجود داشت در نتیجه ابزار این سازه، همبستگی معنیهايمؤلفهاز آنجایی که بین همه 
).6جدول تحقیق از روایی منطقی برخوردار بود (

سرمایه اجتماعیگیرياندازهمدلازآمدهدستبهنتایجخالصه-5جدول 

مقدار بار عاملینشانگرمؤلفه
غیراستاندارد

خطاي 
استاندارد

نسبت 
بحرانی

انسجام
--77/000/1کنم.زندگیدیگرمذاهبیاادیانازافراديباحاضرم
82/002/1087/071/11کنم.زندگیمختلفهايو زبانهایتقومازافراديباحاضرم

53/068/0077/080/8برم.میلذتزندگیدرمختلفرسوموآدابباافراديبامعاشرتاز

مشارکت

درروستانیازمندانبهمساعدتوخیریهبنیادهايوهاتشکلدر
--65/000/1دارم.مشارکتتوانحد

توانحددرروستا...) ومدرسهومسجد(عمومیبناهايساختدر
60/089/011/081/7دارم.مشارکت

70/017/112/073/9کنم.میشرکتآموزشی و ترویجیهايکالسدر
،هاطرحایندرشودانجامايتوسعهيهاطرحروستاسطحدراگر
65/002/113/099/7دارم.مشارکتتوانحددر

اعتماد
--62/01دارم.اعتمادخودماقواموخانوادهاعضايبه
66/002/119/028/5دارم.اعتمادروستایماناسالمیشورايبه

72/0167/122/038/5گیرم.میکمکهاآنازوکنممیاعتمادهمسایگانبهلزومهنگام
=29/3x2/df=911/0IFI=943/0GFI=909/0CFI=082/0RMR=082/0RMSEAهاي برازش مدل:  شاخص
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یشناختروانپایایی ترکیبی و روایی بین متغیرهاي توانمندسازي میانگین، انحراف معیار،-6جدول 
هاضرایب همبستگی بین مکنونپایایی ترکیبیانحراف معیارمیانگینمکنون

اعتمادمشارکتانسجام
75/286/0756/01انسجام
341/01**79/290/0746/0مشارکت
242/01**237/0**30/375/0707/0اعتماد

داري در سطح خطاي یک درصدمعنی** 

یشناختروانبر توانمندسازي نآهايمؤلفهو سرمایه اجتماعیاثرهايتحلیل 
مدل ساختاري تحقیق اجرا ،هاآنگیري و دستیابی برازش مطلوب هاي اندازهآزمون فرضیه تحقیق، پس از برآورد مدلمنظوربه

دهد مدل نشان می2هاي برازش در نگاره ي آن صورت گرفت. مقادیر شاخصو برآورد شد و اصالحات مورد نیاز بر رو
داري بین رابطه مثبت و معنیدهدنشان می7آمده در جدول به دستاست. نتایج برخورداررازش مطلوبی ساختاري از ب

به عبارت؛ تحقیق)اصلییید فرضیهأدر سطح خطاي یک درصد وجود دارد (تیشناختروانسرمایه اجتماعی و توانمندسازي 
به دارد. تأثیرهاآنیشناختروانبر روي توانمندسازي روستایی مورد مطالعهتوان گفت سرمایه اجتماعی زناندیگر می

تبیین زنان روستایی شهرستان سلماس رایشناختروانیانس توانمندسازي درصد از وار34متغیر سرمایه اجتماعی که طوري
هايآسیببابرخورددرآنانییزنان و توانايتوانمندیزانبه همان می افزایش یابداجتماعیههرچه قدر سرما.)2نمود (نگاره 

)،2395لنگرودي (و چرمچیان)1390(همکارانوکشاورزيهايیافتهباتحقیقایننتایج.شدخواهدبیشتراجتماعی
از سه طریق افزایش را) معتقدند که سرمایه اجتماعی، توانمندسازي زنان روستایی 1395اعظمی و همکاران (.داشتهمخوانی

کند.هاي اقتصادي و اجتماعی فراهم میهاي محلی، کنترل درآمد و گسترش فعالیتدر گروهءهاي اعضادرآمد از طریق فعالیت

Chi-square (df)= )19 (060/47 ; P value )05/0≥( = 000/0 ; Relative Chi-sq )5≤( = 477/2 ; AGFI

)9/0≥( = 938/0 ; GFI )9/0≥( = 967/0 ; CFI )9/0≥( = 965/0 ; IFI )9/0≥( = 965/0 ;

RMSEA )08/0≤( = 066/0 ; RMR )08/0≤( = 031/0

مدل تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازي روانشناختی- 2نگاره 

توانمندسازي 
روانشناختی

34/0R2=
68/0

72/0

70/0

74/0

80/0

شایستگی
64/0R2=

تاثیر
54/0R2=

داريمعنی
47/0R2=

اداعتم
49/0R2=

خودتعیینی
52/0R2=

58/0

55/0

50/0

50/0

انسجام اجتماعی
25/0R2=

سرمایه 
اجتماعی

مشارکت اجتماعی
25/0R2=

اعتماد اجتماعی
30/0R2=
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هاي ساختاري تحقیقآمده از مدلبه دستخالصه نتایج -7جدول 

ضریب رابطه
استانداردشده

ضریب 
غیراستاندارد

خطاي 
tمقدار استاندارد

سطح 
داريیمعن

ضریب 
)R2تبیین (

580/0878/0194/052/4001/034/0توانمندسازيسرمایه اجتماعی     
14/0102/0044/030/2022/0توانمندسازيانسجام

16/0 12/0085/0042/001/2044/0توانمندسازيمشارکت
34/0290/0050/081/5001/0توانمندسازياعتماد

یشـناخت روانسرمایه اجتماعی بر روي توانمندسازي هايمؤلفهنتایج مرتبط با تحلیل اثرهاي هر یک از 3و نگاره 7در جدول 
ـ   بـ متغیر وابسته توسط متغیرهاي مسـتقل نشـان داده شـده اسـت.     R2همراه با ضریب تعیین  دسـت آمـده،   هر اسـاس نتـایج ب

یشـناخت روانبـر توانمندسـازي   داريمثبـت و معنـی  یرتـأث (مشارکت، انسـجام و اعتمـاد)  گانه سرمایه اجتماعیهاي سهمؤلفه
درصـد واریـانس متغیـر    16در مجمـوع  ایـن سـه مؤلفـه    شـوند و  فرعـی تحقیـق پذیرفتـه مـی    هفرضیهر سهبنابراین داشتند

مشـارکت  مؤلفه دهندمینشان3در نگاره آمدهبه دستضرایب استاندارد مقادیر . مودندرا تبیین نیشناختروانتوانمندسازي 
(جدول داشتندیشناختروانرا بر روي توانمندسازي تأثیربیشترین 34/0اعتماد با مقدار مؤلفهو تأثیرکمترین 12/0با مقدار 

همکـاران وسـاربان حیـدري )، 1395(همکـاران وفراهـانی انیبورقـ )، 1393(زارعـی ورضـائی تحقیقنتایجباهااین یافته. )7
زاده و همکـاران  )، قشقایی1390)، کشاورزي و همکاران (1395)، اعظمی و همکاران (1395امینی و همکاران (مهاجر)، 1395(
)Ghashghaeizadeh et al., Fredu)، فـــردو و همکـــاران ( 1393دعـــائی و همکـــاران ( .)2015 et al., 2009،(

,Samadسمد ( ,Beyramzadeh & Rasouli Azad(آزادزاده و رسـولی )، همخوانی داشت و با نتایج تحقیـق بیـرام  2007 2015 (
ایجـاد یاافرادبیندرهمبستگیایجادبااجتماعیسرمایهکه شودگونه استنباط میایناز این یافتهینبنابرا؛ همخوانی نداشت

زنـان، بـین دراعتمادوانسجاممشارکت،ایجادویبه منافع عمومیدنرسيدر راستايهمکاریشو با افزایاجتماعهايکنش
شود. همچنین می، منجرابعادتمامیدرزنان يو بهبود سطح توانمنديباعث کاهش اختالفات شده، بلکه به توانمندسازتنهانه

شـود کـه   ها و پیوندهاي اجتماعی باعث میاعتماد بین زنان روستایی و درك حمایتتوان گفت ادراك افراد از عواملی چون می
تواند بـر توانمندسـازي آنـان اثرگـذار باشـد. در ایـن راسـتا        افراد احساس مثبتی نسبت به کارهاي خویش داشته باشند که می

اي نموده و در جهت تقویـت و  ان توجه ویژهزنیشناختروانتوانمندسازي در جهتتوان به ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی می
اقدام کرد.هاآنبهبود 

Chi-square (df)= )19 (30/66 ; P value )05/0≥( = 000/0 ;

Relative Chi-sq )5≤( = 49/3 ; AGFI )9/0≥( = 919/0 ; GFI

)9/0≥( = 957/0 ; CFI )9/0≥( = 940/0 ; IFI )9/0≥( = 941/0 ;

RMSEA )08/0≤( = 085/0 ; RMR )08/0≤( = 051/0
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هاي سرمایه اجتماعی بر توانمندسازي روانشناختیمدل تحلیل اثرهاي مولفه-3نگاره 
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گیري و پیشنهادهانتیجه
هاي محصوالت کشاورزي، شرکت در فعالیتيیدکنندهتولهمسر، مادر، را از قبیل گوناگون و متعددي هايزنان روستایی نقش

دارند. توجه به عالیق و استعدادهاي بازاریابی و تهیه خوراك و غذا در امر کاشت، داشت و برداشت، فراوري،مشارکتدامداري، 
ابتکار و خالقیت از خود نشان داده هاي خود آگاهی یابند،شود که بهتر بتوانند به تواناییباعث میهاي مختلف در زمینههاآن

اهمیتبهتوجهباو توانمندتر گردند. نمایندهاي الزم اقدام به حل مشکل ب مهارتسو مشکالت را شناسایی نمایند و با ک
اینوري،ارتقاء بهرههايکنندهتعیینازیکیعنوانبهاجتماعیسرمایهنقشروستایی وتوسعهدریشناختروانتوانمندسازي 

.دادقراربررسیموردرا زنان روستایی شهرستان سلماس یشناختروانسرمایه اجتماعی و توانمندسازي تأثیر مطالعه 
هاي یافتهدست آمد. ه بیش از سطح متوسط بیشناختروانهاي توانمندسازي هاي این تحقیق نشان داد میانگین مؤلفهیافته

توانمندسازيواجتماعیسرمایههاي مورد مطالعه نشان دادندسازهگیرياندازههايمدلتحقیق در رابطه با برازش 
آمده نشان به دستمدل ساختاري تحقیق، نتایج اصلیآزمون فرضیهمنظوربه.ندبودبرخوردارمطلوبیبرازشازیشناختروان
ییدتأ(داشت در سطح خطاي یک درصد یشناختروانداري بر روي توانمندسازي که سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنیداد

زنان روستایی یشناختروانازي درصد از واریانس توانمندس34که متغیر سرمایه اجتماعی به طوريفرضیه اصلی تحقیق).
وري هاي اثربخش براي افزایش بهرهتوانمندسازي زنان در مناطق روستایی، یکی از تکنیکتبیین نمود. شهرستان سلماس را

هاي فردي و جمعی خود ظرفیتبتوانند از هاآنشود باعث میباشد که میهاي توسعه روستایی براي مشارکت در برنامههاآن
اجتماعی در بین هاي سرمایهگرفت تقویت مؤلفهتوان نتیجهمی،بهینه استفاده کنند. بنابراینطوربهها ق اهداف برنامهدر تحق

بارز آثاریکی از خواهد شد.یشناختروانهاي آنان به لحاظ و توانمنديهامطالعه منجر به بهبود قابلیتزنان روستایی مورد
از این طریق زنان باشد کهمیهاآنروحیه کارآفرینی و خالقیت در بین ، افزایش زنان روستاییوانمنديها و تبهبود قابلیت
د.روستایی داشته باشتوسعه هاي برنامهریزي و اجراي در طرحايیندهفزانقش مثبت و توانندروستایی می

يمؤلفهداد، نشان یشناختروانانمندسازي سرمایه اجتماعی بر روي توهاي مؤلفهنتایج مرتبط با تحلیل اثرهاي هر یک از 
زنانیشناختروانتوانمندسازيرويبردرصدپنجخطايسطحدرداريمعنیومثبتاثراجتماعیمشارکتوانسجام

ومثبتاثراجتماعیاعتمادمؤلفههمچنین). تحقیقدومواولفرعیهايیهفرضییدتأ(داشتندمطالعهموردروستایی
یهفرضییدتأ(داشتمطالعهموردروستاییزنانیشناختروانتوانمندسازيرويبردرصدیکخطايسطحدريدارمعنی

درصد از 16هاي تحقیق نشان داد سه مؤلفه انسجام، مشارکت و اعتماد اجتماعی کلی یافتهطوربه).یقسوم تحقیفرع
توان نتیجه گرفت اعتماد اجتماعی این یافته میاز بیین کردند.زنان روستایی سلماس را تیشناختروانتغییرات توانمندسازي 

پذیري در ر محیط روستایی داشته باشند و توانایی ریسکشایستگی بیشتر دداري و زنان روستایی احساس معنید شوباعث می
بیشتر یرگذاريتأثا با حس هاي مناسب و جدید خود را در محیط خانواده و روستتوانند ایدهیابد و میافزایش میهاآنبین 

شود.میهاآندر یینیخود تعارائه نمایند و این کار باعث مصمم شدن و افزایش حس 
هاي مختلف در بین روستاهاي فرهنگباوجودتوان نتیجه گرفت میاین تحقیق آمده در به دستهاي کلی از یافتهطوربه

هاي مختلف فعالیت در پدیده مشترك در سطح جامعه بر جنبهیکعنوانبهمختلف شهرستان سلماس، سرمایه اجتماعی 
زیرا سرمایه اجتماعی به زنان ؛ استگذار تأثیرزنان یشناخترواناز جمله توانمندسازي هاي اجتماعی محیط روستایی،زمینه

سطح روستا افزایش یابد هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در به منابع و فرصتهاآندهد قابلیت دسترسی روستایی اجازه می
,Harknettهارکنت (تا بتوانند به خدمات اساسی و ضروري دست پیدا کنند و در مدیریت محلی روستا مشارکت نمایند. 

بضاعت روستایی ي بیهاسرمایه و شبکه روابط اجتماعی، نقش مهمی در تأمین حمایت مالی خانوادهاین باور است) بر2006
اند زنان داشتهیشناختروانداري بر توانمندسازي اجتماعی اثر مثبت و معنیهاي سرمایهؤلفهکه مبه اینبا توجه کند.ایفا می

شود:ارائه میربط هاي عملی توسط نهادهاي ذياقداممنظوربهزیري پیشنهادهالذا 
در سطح بهتري قرار دارد و همچنین نسبت به سایر ابعاد سرمایه اجتماعی 30/3یانگینماعتماد با بعدبا توجه به اینکه -

بیشتر یشناختروان) در مقایسه با ابعاد دیگر بر روي توانمندسازي 34/0یرتأث(با ضریب مؤلفهمقدار تأثیر این 3ا نگاره مطابق ب
ها و تعهد یتها، قابليشود جهت افزایش اعتماد زنان روستایی مورد مطالعه نسبت به توانمندمیپیشنهاد ،باشد بنابراینمی
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تواند برگزاري این اقدامات عملی میینترمهمانجام گیرد. یکی از ربطيذطریق نهادهاي اقدامات عملی از،اجتماعی خود
هاي آموزشی باعث افزایش . برگزاري این دورهباشدهاي زندگی در بین روستائیان هاي آموزشی در جهت افزایش مهارتکالس

توانند آن میتبعبهشود که هاي ارتباطی در بین زنان روستایی می، مهارتحل مسئلهگیري و میمهاي تصسطح آگاهی، مهارت
شود مشارکت نمایند. در واقع اي که در راستاي توانمندسازي آنان اجرا میهاي توسعهبا مشارکت و انسجام بیشتري در طرح

هاي توانمندسازي به دنبال را در برنامههاآنت و انسجام افزایش مشارک،افزایش سطح اعتماد اجتماعی بین زنان روستایی
توانند در تحقق این پیشنهاد نقش بسزایی نهاد میهاي مردماداره بهزیستی، مدیریت جهاد کشاورزي و تشکلخواهد داشت.
داشته باشند.

ریباً در یک سطح قرار داشتند لذا تقیشناختروانهاي مورد مطالعه توانمندسازي با توجه به اینکه میانگین همه مؤلفه-
با توانیمگیرد. به همین منظور نیازسنجی صورت امرح توانمندسازي زنان روستایی، شود جهت ارتقاء سطپیشنهاد می

و با نمودهاي زنان روستایی نیازمندي، اقدام به شناساییبرگزاري جلساتی در اماکن عمومی سطح روستاها مانند مسجد
ها و سازي و توانمندسازي آنان در راستاي اهداف برنامهالزم را در جهت افزایش ظرفیتهايریزياین نیازها، برنامهبندي اولویت

کارشناسان ترویج و تسهیلگران شود تجربیات شوراي روستا،می. به همین منظور پیشنهاد دادصورت توانمند سازهاي طرح
هاي مختلف ارزیابی هاي مورد توجه در این زمینه استفاده از تکنیکروشیکی دیگر ازروستایی مورد توجه قرار گیرد.

قدم زدن "توان پیشنهاد نمود استفاده از تکنیک هاي مفیدي که براي این منظور میباشد. یکی از روش) میPRAمشارکتی (
نیازهاي خود را به تسهیلگران ز نزدیک، اباشد که بایستی همراه با مشارکت زنان روستایی باشد تا به توانند می"در سطح روستا

بینانه در راستاي ارتقاء سطح توانمندسازي زنان و واقعریزي صحیح. این کار باعث برنامهنشان دهندو کارشناسان ترویج 
هاي سرمایه اجتماعی خواهد شد.روستایی و به دنبال آن افزایش سطح مؤلفه

زنـان روسـتایییشناختروانتوانمندسـازي بیشترین سهم را در تبیین ایستگیشلفه ؤاینکه در این تحقیق، متوجه به با -
هاي توانمندسازي زنان روستایی مورد توجهدر برنامهزیرشود موارد پیشنهاد می،بنابراینداشتسلماسشهرسـتان

ترغیب زنان -2؛ و خواسته خودوستایی بر اساس میل سازي زنان رمندوانت-1قرار گیرد: ریزان و مسئوالن مربوطهبرنامه
منظوربههاآنباال بردن روحیه خالقیت و خطرپذیري -3؛و حساب شده براي آینده خودداشتن برنامه مشخصروستایی براي 

در هاي توسعه پایدار روستایی به زنان روستاییتوجه و تمرکز ویژه در برنامه- 4؛جدیـدهاي نو وپذیرش سریع روش
مسائل محل سکونت خود.گـشاییمـشکلویـابی مـشکل

شوراي روستا گردد آمد پیشنهاد میبه دستتر از سطح متوسط انسجام اجتماعی پایینبا توجه به اینکه میانگین مؤلفه-
زنان تبیین مسائل و مشکالت و ارائه راهکارها توسط ياماکن عمومی سطح روستا در زمینههایی درو جلسههاي محلینشست

بابتوانندزنان روستایی از این طریق و آیدفراهم ییروستاهاي در برنامههاآنهاي مشارکت زمینهتا برگزار نمایدییوستار
مشارکت نمایند.،هاي مختلفدر برنامهيانسجام بیشتر
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Abstract
Nowaday, women's empowerment is one of the goals of development and it means increasing awareness,
reliability, choice, skill and control power by them. Therefore, this study was conducted to analyze the effect of
social capital on the psychological empowerment of rural women in Salmas township. The research method was
descriptive and correlation.The statistical population consisted of rural women in Salmas township located at
West Azarbaijan. The statistical population of this study was 31996 rural women. The sample size calculated
382 via Krejcie and Morgan table. A multistage cluster sampling method was used to select the samples. The
research instrument was a questionnaire which its face and content validity were confirmed by a panel of
experts. The reliability of the questionnaire was confirmed via calculating the Cronbach's and the composite
reliability coefficients. The findings of structural equation modeling (SEM) showed that social capital had
positive and significant effect on the psychological empowerment of rural women. So that, this variable
explained 34 percent of the variance in rural women's psychological empowerment.
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