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 چکیده

جدیدی نیست. در طوول تواریخ بیوریت در تموامی پدیدۀ توانمندسازی زنان مطلقا 

مطرح بوده است. چیزی  کیورهای جهان به دلایل متعددی بحث توانمندسازی زنان

 جوایی ازتغییور و جابوه ،سوازدایز میمتمگذشته که امروزه توانمندسازی زنان را از 

بور  آنوانتوانمندسوازی  تمرکوز بور اجتماعی زنان بهتوسعه و ارتقای رفاه  تمرکز بر

 عصوردر بهبود میارکت سیاسی از منظر سیاسوی، اتتصوادی، اجتمواعی و فرهن وی 

اثرات توانمندسازی اجتماعی بر بهبود میوارکت تبیین هدف این مقاله  حاضر است.

تحقیق از نوع کاربردی و بوه رو   . اینتاس تبریزن روستایی شهرستان سیاسی زنا

در این تحقیق  تبیینی است که با استفاده از رو  پیمایش انجام شده است.-تحلیلی

الات تحقیق، به دو صورت )اسونادی  ؤگویی به سها برای پاسخرو  گردآوری داده

نامه بوده در رو  پیماییی پرسش های اولیه  و ابزار مورد استفادهو پیماییی )داده

 91بالای  زنان روستایی آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل کلجامعة است. 

که از این بوین   =09930N) باشدمی تبریزسال ساکن در مناطق روستایی شهرستان 

گیوری تصوادفی سواده و به رو  نمونوه نفر با استفاده از فرمول کوکران 003تعداد 
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نامه توسط پانل متخصصان روایی صوری پرسشآماری انتخاب شدند. نمونة ن عنوابه

 03آمواری بوا تعوداد ةجامعوراهنما در منطقه میوابه  ةمطالعیید ترار گرفت. أمورد ت

کرونباخ  ۀویژشده و استفاده از فرمول های کسبنامه صورت گرفت و با دادهپرسش

 00/3الی  80/3تحقیق  ةنامپرسشلف های مخت، پایایی بخشSPSSافزار آلفا در نرم

تعواون اجتمواعی و تعامول متغیرهوای حقیق نیان داد که به جوز نتایج ت بدست آمد.

میارکت اجتمواعی، اعتمواد ) توانمندسازی اجتماعی متغیرهای ، بین تمامیاجتماعی

پذیری اجتمواعی و اجتماعی، انسجام اجتمواعی، رضوایتمندی اجتمواعی، مسوتولیت

داری معنویرابطوة  بهبود میارکت سیاسوی زنوان روسوتاییبا   تماعیمندی اجارز 

های مؤلفوهتووان بوا ارتقوای های تحقیق میدر کل، با مددگیری از یافتهدارد.  وجود

اعتمووواد اجتمووواعی، میوووارکت اجتمووواعی، انسوووجام اجتمووواعی، رضوووایتمندی و 

ود بخیید توا روستاییان روستایی را بهب زنان میارکت سیاسیزمینة پذیری مستولیت

آنان به عاملیت و آمریت فردی در تعیین سرنوشت اجتماعی خودشان پی برده و بوه 

 تداوم آن همت ب مارند.  

اجتمواعی، توسوعة میارکت، میارکت سیاسی، توانمندسازی اجتمواعی،  ها:کلیدواژه

 .تبریزروستایی، شهرستان توسعة 

 . مقدمه5

اخیر تحولاتی را تجربه کرده است. انبوه زنان کوه  دهةایران در چند جامعة پای اه زنان، در 

مناسبات اجتماعی و سیاسی ن ه داشته شده بودند، بوا افوزایش حاشیة ایران در جامعة غالبا در 

اکنوون اند و هومهای خود دست یافتهسطح سواد و گستر  آموز  عالی به ارتقای توانمندی

 اند.تری از مدیریت سیاسی جامعهطالب سهم بیش

محقق در پرداختن به ایون تحقیوق بوه ایون خواطر اسوت کوه نیموی از ان یزۀ گفتنی است 

دهند و باید به نسبت جمعیوت خوود در جمعیت ساکن در مناطق روستایی را زنان تیکیل می

رو تقویت میارکت سیاسی زنان روسوتایی یوم موضووع اینو از سیاست حضور داشته باشند

آوری بوه آن کنودتر و مناطق روستایی اسوت، هرچوه روی اجتماعیتوسعة ساز برای سرنوشت

خیر أملی به تتوسعة مناطق روستایی و متعاتب آن توسعة تاریخ  ،تر باشدشکل ایجاد آن ناتص
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پایدار روسوتایی توسعة های با تقویت میارکت سیاسی زنان روستایی است که زمینه افتد ومی

عیت است کوه زنوان روسوتایی صورف نظور از گیرد و مطالعات متعدد گویای این واتشکل می

میکلات میترک زیادی اعم از اعتماد بوه  ،برندفضای اجتماعی و فرهن ی که در آن به سر می

که از شرایط مناطق روستایی دارند شناختی و سایر عوامل روان نفس پایین، تلقی منفی از خود

میارکت سیاسی زمینة زنان در و بخیی از میکلات  شوندد، ناشی میکننر آن زندگی میکه د

-برای غلبه بر این میوکلات سواختاری، نهوادی، اجتمواعی، روان ،روازاین .ددهرا تیکیل می

فرآیند توانمندی اجتمواعی نقوش مهموی در بهبوود میوارکت سیاسوی زنوان  ،و غیرهشناختی 

ن توانمندسوازی اجتمواعی زنوا . 909، ص. 9008)حیودری سواربان،  کنودروستایی بوازی می

زیورا از طریوق ایون نووع ؛ روستایی، تلاشی برای ارتقای سطح اجتماعی و فرهن ی آنان اسوت

انود، بوه ثیر بوودهأتوهوا بویگیوریتوانمندسازی، زنان روستایی از موتعیتی که در آن در تصمیم

رسند که در آن به طور فعال در تصمیمات سیاسی نقش دارنود و بور خروجوی آن موتعیتی می

های لازم بوه منظوور افزون بر این، توانمندسازی اجتماعی، بستر کسب مهارت .رندگذاثیر میأت

هوا سازد، به طوری که آنها و نیازهای درونی زنان روستایی را فراهم مییابی به خواستهدست

گفتارشان حاکی از اعتماد به نفوس و اطمینوان خواطر  مورد خود فائق آیند، کردار وبر شرم بی

های ارزیابی صحیح و شناخت واتعی خوییتن باشند، به استعدادها و محدودیت باشد، تادر به

 ها را داشته باشند و از توانایی و تابلیتدرونی خویش آگاه باشند، تدرت رویارویی با دشواری

البته نباید این نکته فرامو  شود که به  مند گردند.راستای نیل به میارکت سیاسی بهرهدر  لازم

زنان روسوتایی در عرصوه و سو هر سیاسوی و نیوز تقویوت نقوش آنوان در مداخلة طور متقابل 

ابزار مهمی است که به بهبوود اسوتاندارهای عملکورد  ةها به مثابسازیها و تصمیمگیریتصمیم

 شود.ختم میسیاسی 

های اساسوی شرطبر همین اساس، شناسایی عوامل و عناصر توانمندسازی اجتماعی از پیش

و نقوش  رودبوه شومار موی یزی برای بهبود میارکت سیاسی زنان روسوتاییرمهدر جهت برنا

. با توجوه بوه مووارد ها در مناطق روستایی خواهد داشتریزی راهبردی دولتبالایی در برنامه

شده، هدف اساسی این مطالعه با توجه به نیاز مناطق روستایی در جهت بهبوود میوارکت اشاره

مندسازی اجتماعی بر بهبود میارکت سیاسی در بین زنان روسوتایی سیاسی، بررسی اثرات توان
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روسوتایی  منواطق در گانها و مطالعات میدانی ن ارندهمچنین بررسیباشد. می تبریزشهرستان 

کوه وضوعیت میوارکت سیاسوی زنوان بوا وجوود  این واتعیت اسوتحاکی از  تبریزشهرستان 

رسود کوه ح پایینی ترار دارد کوه بوه نظور میدر سط هنوز در این شهرستان شدهاتدامات انجام

زنوان روسوتایی  اجتمواعی هوایبخش زیادی از این میوکل ناشوی از پوایین بوودن توانمنودی

زنان روستایی از  اجتماعی با توانمندسازیکه زیرا این امکان وجود دارد  ؛است تبریزشهرستان 

جام اجتمواعی، رضوایتمندی اعتماد اجتماعی، میارکت اجتماعی، انسوهای مؤلفهطریق تقویت 

مندی اجتمواعی پذیری اجتماعی و ارز اجتماعی، تعاون اجتماعی، تعامل اجتماعی، مستولیت

 مسواعدت نموود تبریوزدر منواطق روسوتایی شهرسوتان  آنوان سیاسیوان به بهبود میارکت بت

دسوازی گوذار توانمنهای تأثیرمؤلفهو از آن جایی یکی از   .910، ص. 9030، )حیدری ساربان

اعتمواد باشود بایود گفوت کوه اجتماعی بر میارکت سیاسی زنان روستایی اعتماد اجتماعی می

 به های مختلف وشود که زنان روستایی شهرستان تبریز در فعالیتمتقابل به همدی ر سبب می

انودوزی و حتوی دانایی، دانش، اطلاعوات، معرفوت، ذخیرۀ مناسبات متعدد دور هم جمع شوند

 ،از یکودی ر یواد ب یرنود ،را بوه اشوتراک ب ذارنودهای روانی خود اتی و توانمندیفضائل اخل

، شوناختیروان ،اجتمواعی ،های فردیترار ب یرند و توانمندی همدی رثیر القات مثبت أتحت ت

میوارکت زمینوة این امر که واضح است  .مدیریتی و نهادی خودشان را ارتقا بخیند ،اتتصادی

ثیر میوارکت أتوزاویوة رساند. همچنوین از پایدار روستایی مدد میتوسعة به  را بالا برده و آنان

کوه میوارکت اجتماعی بر توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی این نکته حایز اهمیوت اسوت 

در  آن شوود و دلیولاجتماعی زنان روستایی شهرستان تبریز به میارکت سیاسی آنان خوتم می

هوای اتتصواد، محویط زیسوت و فعالیتعرصوة اجتماعی در این نکته نهفته است که میارکت 

های میوارکت در عرصوه؛ زیورا شودها به بهبود میارکت سیاسی ختم میمدنی و سایر فعالیت

در آنوان چوه میوزان شود که میارکت زنان روستایی را به این مهم رهنمون مینخست،  ،دی ر

تر اینکوه، گذار است و از آن مهمأثیرتمنظر عاملیت و آمریت فردی از روستایی توسعة هدایت 

و  گران و فعالان سیاسی وارد عرصه بیوندعنوان کنشجهت تسهیل و تسریع این روند باید به

 توأثیرهای اسولامی روسوتا کوه اینکه، حداتل در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای

روستایی را محقق توسعة ای در تعیین سرنوشت خودشان دارد وارد عرصه شوند و کنندهتعیین
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گوذار تأثیرهای مؤلفوهمضواف بور ایون، از دی ور   .991، ص. 9000)حیدری سواربان،  سازند

انسوجام اجتمواعی  مؤلفوةتوانمندسازی اجتماعی در بهبود میوارکت سیاسوی زنوان روسوتایی 

ی سرشیم و ملواط اجتمواعو به این دلیل که اگر پیوندهای موجود بین زنان روستایی  ؛باشدمی

باشد و اگر گسیخت ی اجتمواعی در سوطح بالوایی تورار داشوته باشود و اگور زنوان  پایین آنان

گونه تماس و های هوا در عین مجاورت با همدی ر هیچروستایی اتمیزه شوند و مانند مولکول

زنان  طبیعی است که در این وضعیت میزان میارکت سیاسی ،ارتباطی با همدی ر نداشته باشند

یعنی زنوان روسوتایی شهرسوتان  ؛کندترین حد خود تنزل میبه پایین شهرستان تبریزروستایی 

سرشوت و اندییند که این اندییه را در ذهن ب رورانند کوه تبریز زمانی به میارکت سیاسی می

کوس توایق زاپواس جهوت اند و هویچدر یم کیتی نیسوته وشت میترک دارند و هم یسرن

شوند نه رد و اگر این کیتی روزی غرق شود هم ان غرق مینجات خود در مواتع بحرانی ندا

تر به یوم و اگر این احساس نباشد دی ر میارکت سیاسی بیش یم فرد و یا یم جمع خاصی

علواوه بور ایون، از دی ور   .00، ص. 9000)حیودری سواربان،  ماند تا یم واتعیوتافسانه می

 ةمؤلفومیارکت سیاسوی زنوان روسوتایی  گذار توانمندسازی اجتماعی در بهبودتأثیرهای مؤلفه

حیاتی است که میارکت سیاسوی زموانی نکته در این خصوص ذکر این  .باشدرضایتمندی می

به سوخن  .آید که میزان رضایتمندی زنان روستایی شهرستان تبریز بالا باشدتوه به فعل درمی از

ل تبولی باشد آنوان از آزادی آوری آنان در حد تاببین و امیدوار باشند و تابدی ر، آنان خو 

سوه  اعنووان شوهروند درجوه دو و یوبیان و بنان برخودار باشند و چنین ن ندارند که با آنان بوه

دچوار تبعویج جنسویتی  ،های اجتماعی آنان با موانعی روبورو نیوودفعالیت ،شودبرخورد می

اگور زنوان روسوتایی  ،کولدر  .مناسبات اجتماعی نباشد نباشند و نظام پدرسالاری تنها نظام در

هوای گونواگون اتتصوادی، اجتمواعی، سیاسوی، شهرستان تبریز از حقووق مسواوی در عرصوه

میزان میارکت سیاسوی  میزان رضایتمندی آنان بالا رفته و متعاتب آن مدیریتی برخوردار باشند

در  گوذاری خوود راتأثیربرنود و خودشان پی مویو آمریت چون به عاملیت  ؛رودبالا می نیز آن

در . شوودها میاحساس رضایتمندی بالایی نصیب آن به دنبال آن روستایی درک کرده وجامعة 

آیوا بوین توانمندسوازی شوود کوه ال اصلی این پژوهش بودین گونوه مطورح مویؤساین راستا 
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داری معنویرابطوة  تبریوزاجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان در مناطق روستایی شهرستان 

 وجود دارد؟ 

 پژوهشپیشینۀ  .2

تاکنون مطالعات چندی در خصوص میارکت سیاسی با تکیه بر عوامول اجتمواعی مترتوب 

 شود. ها اشاره میای از آنبر آن صورت گرفته که در ذیل به پاره

اجتمواعی بور سرمایة  تأثیربررسی »نتایج مطالعات نجات و همکاران، در پژوهیی با عنوان 

اجتمواعی و ابعواد آن )حمایوت سورمایة مسوتقیم و معنوادار  توأثیرگر بیوان« میارکت سیاسوی

)نجوات و همکواران،  باشداجتماعی، حمایت مدنی و میارکت مدنی  بر میارکت سیاسی می

بررسوی »نتایج مطالعات مرادی و همکاران، در پژوهیی بوا عنووان  . 983-980، صص. 9000

نیان داد که پنج متغیور اعتمواد  «عوامل اجتماعی و اتتصادی مرتبط با میارکت سیاسی جوانان

اجتماعی، انسجام اجتمواعی، گورایش موذهبی و عضوویت در نهادهوا و تحصویلات در بهبوود 

چوابکی، در   .03-00 ، صوص.)مرادی و همکواران،  گذار استتأثیرمیارکت سیاسی جوانان 

 علاتوةدریافت که زنان نسبت بوه موردان « میارکت سیاسی و جنسیت»پژوهش خود با عنوان 

. نتایج تحقیوق دارابوی،  930-993 ، صص.9000)چابکی،  های سیاسی دارندکمتری به فعالیت

حواکی از « بر میارکت سیاسی زنان در اسوتان همودان مؤثربررسی عوامل اجتماعی »با عنوان 

اجتمواعی، موتعیوت سورمایة این واتعیت است که بین میوارکت سیاسوی زنوان و متغیرهوای 

میارکت سیاسی و اثربخیی سیاسوی رابطوه وجوود دارد تجربة جمعی، طبقاتی، وسایل ارتباط 

بررسوی عوامول »نتایج مطالعات هاشمی، در تحقیقی با عنوان .  18-00، صص. 9000)دارابی، 

خوانوادۀ هل، اعتماد سیاسوی، انیان داد که وضعیت ت« بر میارکت سیاسی زنان مؤثراجتماعی 

 موؤثرتدرت و مقوام در میوارکت سیاسوی زنوان  سیاسی، میزان تقید مذهبی و تمایل به کسب

نتایج مطالعات معتضدراد و سو هوند، در تحقیقوی بوا .  08-939، صص. 9000است )هاشمی، 

گویای این واتعیت است « بر میزان میارکت سیاسی مؤثرشناختی عوامل بررسی جامعه»عنوان 

های جمعوی ماعی، رسوانهکه همبست ی معناداری بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، میارکت اجت

 . نتوایج 31-38 ، صص.9009 میارکت سیاسی دارد )معتضدراد و س هوند،و جنیست با متغیر 
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رفواه اجتمواعی بوا میوارکت سیاسوی رابطة »ای با عنوان مطالعات احمدی و رضایی، در مقاله

د )احمدی ی مستقیم و معنادار بر میارکت سیاسی دارتأثیرنیان داد که رفاه اجتماعی « معلمان

عوامول بهبوود » . حیدری سواربان، در تحقیقوی بوا عنووان 909-900، صص. 9000و رضایی، 

ترین عوامل بهبود میوارکت سیاسوی از مهمدریافت که « میارکت سیاسی از دیدگاه روستاییان

)بهبود زیست سیاسوی و یوادگیری  ةمؤلفطالعه شامل چهار م موردمنطقة دیدگاه روستاییان در 

سوازی، شوکوفایی اتتصوادی و اعتمادسوازی، بهبوود بهبود زیست اجتماعی و شبکهاجتماعی، 

نتوایج مطالعوات  . 910 ، ص.9003)حیدری ساربان،  زیست محیطی و تقویت ان یز   است

، نیوان «گیری و میارکت سیاسی زنان در سوومالیتصمیم»مولاین محمد، در تحقیقی با عنوان 

گذاری در کیور سومالی نقوش چنودانی گیری و سیاستیمداد که زنان در فرآیند رهبری، تصم

هوای خوود بوه ایون مان و همکاران، در یافتوهاب . 1 ، ص.9390، 9ن محمدایلو)م کنندایفا نمی

نتیجه رسیدند که رضایتمندی و احساس حق تعیین سرنوشت عامل مهمی در بهبود میوارکت 

حساس حق تعیین سرنوشوت توسوط به این دلیل که ا .شودسیاسی زنان روستایی محسوب می

های سیاسی سوق زنان روستایی به عنوان کاتالیزور عمل کرده و آنان را به میارکت در فعالیت

بوه زعوم الیواس، بوین تقویوت اعتمواد   .039-039، صص. 9390و همکاران،  9)بامان دهدمی

، 0)الیاس د دارداجتماعی و تعامل اجتماعی زنان روستایی با بهبود میارکت سیاسی رابطه وجو

پذیری اجتمواعی از مندی اجتماعی و مستولیتجوبی، ارز به عقیده آگبابا . 190، ص. 9390

، 0)آگبابواجوبی شودگذار در بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی محسوب میتأثیرمتغیرهای 

یت از منظر پیرینی، بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی تابعی از تقو . 88-03، صص. 9391

و همکواران،  1)پیرینوی باشودرضایتمندی اجتماعی، تعاون اجتمواعی و انسوجام اجتمواعی می

های پترسون و همکاران، بین توانمندسوازی اجتمواعی و مطابق یافته  .00-939، صص. 9390

، ص. 9391 و همکواران،3)پترسوون بهبود میارکت سیاسی زنان روسوتایی رابطوه وجوود دارد

                                                 
1. Molin Mohamed 

2. Baman 

3. Elias 

4. Agbabajobi 

5. Pirini 

6. Peterson 
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و همکاران، در مطالعات خود دریافتند کوه زنوان روسوتایی بوا ارتقوای  در نهایت، اکسو  .903

های رضوایتمندی اجتمواعی، میوارکت تقویوت شواخصواسوطة های اجتمواعی بوه توانمندی

تور هوای سیاسوی بیشاجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاون اجتماعی و تعامل اجتماعی در فعالیت

 بخیوندتوری مینواطق روسوتایی شوتاب بیشپایودار متوسوعة میارکت کرده و متعاتب آن به 

شوده در ررسوی و واکواوی مطالعوات انجوامب . 139-131، صوص. 9390و همکاران،  9)اکسو

تر بوه توصویف و انودکی شده بیشدهد که در مطالعات انجامخصوص تحقیق حاضر نیان می

در حوالی ایون  ،فراموشی سو رده شوده اسوتبوتة به تبیین مبادرت شده است و تجویز کلا به 

از همه  .توصیف، تبیین و تجویز مبادرت شده استمقولة است که در تحقیق حاضر به هر سه 

ه در سطح کیور اصلا ارتبواط بوین دو متغیور توانمندسوازی اجتمواعی و میوارکت نکتر ایمهم

 تیتوونقواط ایون تحقیوق دارای  رو،از این .سیاسی زنان روستایی مطالعه و بررسی نیده است

گوران بوه مطالعات بعدی را هموار سازد توا محققوان و پژوهشزمینة تواند بستر و یاست که م

دلیل اهمیت میارکت سیاسی زنان به آن مبادرت ورزیده و مکانیزم توانمندسازی را در نیل به 

مودل  ،های موضوعن اشتهدر خاتمه، با توجه به مرور ادبیات و پیشآن در اولویت ترار دهند. 

  ، به نمایش درآمده است. 9در شکل )مفهومی پژوهش 

                                                 
1. Xu 
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 مدل مفهومی تحقیق -5شکل 

 9008: ن ارنده، أخذم

 . روش تحقیق3

تبیین اثورات توانمندسوازی اجتمواعی بور بهبوود میوارکت »پژوهش حاضر، با هدف کلی 

تحقیوق  ،همچنوین است. صورت گرفته 9003، در سال «سیاسی زنان روستایی شهرستان تبریز

آوری اطلاعوات بور اربردی و به رو  تحلیلی و تبیینی بوده و به رو  جموعحاضر، از نوع ک

آوری ای و مطالعات میودانی انجوام شوده اسوت. جهوت جموعاسنادی، کتابخانهمطالعة اساس 

سال ساکن در مناطق روستایی شهرستان تبریوز  91نامه به زنان بالای اطلاعات، از طریق پرسش

شود، مراجعه شد که در این بین، تعداد کل زنان روسوتایی میآماری تحقیق را شامل جامعة که 

علواوه بور ایون، جهوت تعیوین حجوم .   نفر برآورد شد09930سال شهرستان تبریز ) 91بالای 
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اسوتفاده شود و در  9زنان ساکن در مناطق روستایی شهرسوتان تبریوز از فرموول کووکراننمونة 

گیری هوای خوام بورای انودازهتعیین شود. داده  نفر 003تعداد روستاییان )نمونة نهایت، حجم 

گردید. همچنین  گردآوریاسناد و مدارک و  نامهها از طریق مصاحبه، میاهده، پرسششاخص

ال بسوته موورد ؤسو 10بوه کموم توانمندسازی اجتماعی های مؤلفهنامه، از طریق ابزار پرسش

ت اسوتفاده گردیود. در سنجش ترار گرفت و برای امتیازدهی آن از طیوف پونج تسومتی لیکور

اند، بوا اسوتفاده از ها در جهت منفی مطرح شدهای از پرسشامتیازدهی، از آنجا که دستهمرحلة 

ها انجوام شود. بنوابراین، امتیواز کدگذاری مجدد برای ایون دسوته از پرسوش، SPSSافزار نرم

 -0ظری نودارم، ن -0موافقم،  -9کاملا موافقم، -9ها جهت مثبت به صورت: ها در پرسشپاسخ

باشود. های منفوی عکوس ایون حالوت صوادق میمخالفم و در مورد پرسوش کاملا -1مخالفم، 

روایوی باشود. سواخته میمحققنامة پرسش ،گیریطوری که به نوعی گفته شد ابزار اندازههمان

منطقوة در 9راهنموامطالعوة یید تورار گرفوت. نامه توسط پانل متخصصان مورد تأشصوری پرس

شوده و اسوتفاده های کسبامه صورت گرفت و با دادهنپرسش 03تعداد آماری با جامعة  میابه

نامه تحقیوق های مختلف پرسشبخش 0، پایاییSPSSافزار از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم

های توانمندسوازی مؤلفوهمتغیرهای مسوتقل ایون تحقیوق، شوامل بدست آمد.  00/3الی  80/3

منودی اجتمواعی  و تماعی، میارکت اجتماعی، انسجام اجتمواعی و ازر اجتماعی )اعتماد اج

باشود. در تعیوین توانمندسوازی اجتمواعی، فضوای مفهووم متغیر وابسته )میارکت سیاسی  می

های مناسوب از طریوق گویوه  ،9آیود در تالوب جودول )کننده به شرحی که در ادامه میتبیین

 اند. عملیاتی شده

                                                 

1.  

2. Pilot study 

3. Reliability 



 911                                ..یاسیبر بهبود میارکت س یاجتماع یاثرات توانمند لیتحلسال نوزدهم                            

 

 های تحقیقگویه ها ومؤلفه -5جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
های توانمندسازی مؤلفه

 اجتماعی
 منابع هاگویه

 میارکت اجتماعی

مهارت برتراری روابط انسانی، کمم به زنان روستایی در ساخت مسکن، 

های آموزشی، میزان شرکت در انتخابات تمایل به میارکت در دوره

های عمرانی روستا، میورت با طرح شوراهای اسلامی روستا، میارکت در

دی ران موتع اتخاذ تصمیمات مهم، احساس رضایت و خینودی نسبت به 

های تولید روستایی و انجام کار گروهی، تمایل به عضویت در تعاونی

 .تمایل به همکاری با دهیار روستا

  9009امینی، )

  ؛ 9009اسماعیلی، )

  9390آگباباجوبی ) 

 اعتماد اجتماعی

ل ترض دادن به همسای ان، تبول نمودن ضمانت مالی دی ران، حاضر پو

به برتراری ارتباط با تازه واردان به روستا، اعتماد به مستولان دولتی، تمایل 

به فرو  محصولات خود به نهادهای دولتی، اعتماد به اعضای شورای 

ن رانی ها و نظرات در جمع، اسلامی، تمایل به انجام کار گروهی، بیان ایده

های جدید، از تبول نیدن نظرات درجمع، تمایل به پذیر  مستولیت

گیری های فردی، میزان تفاهم جمعی و داشتن ن ر  اطمینان در تصمیم

 .مثبت

  9009نیا، )جعفری

  ؛9000دارابی، )

  9390لوکا )

 انسجام اجتماعی

ت حسنه با همسای ان، توافق داشتن بر روی تمام موضوعارابطة داشتن 

میترک مورد بحث با همسای ان، صادق بودن همسای ان با فرد، حاضر 

، رضایت از نبودن به تبول مستولیت به جای دی ران، اهل دعوا و منازعه

همکاری اهالی روستا، میزان صمیمیت در بین اهالی، میزان مراجعه به 

سفیدان در موتع بروز میکل، اختلاف عقاید در بین اهالی و تمایل ریش

 .های عمومیحضور در مکان به

ساربان،  حیدری

پرنی و  ؛ 9003)

  9390همکاران )

 رضایتمندی اجتماعی

داشتن سلامت روحی و روانی، وضعیت مسکن، بازاریابی و بازارسانی به 

موتع محصولات، سهولت دسترسی به منابع اعتباری، میزان استفاده از 

  زنان روستایی، وجود منابع اطلاعاتی، توجه به بهداشت عمومی و آموز

های اجتماعی، رضایت از خدمات دهیاری، رضایت از خدمات مرکز مینأت

مین اجتماعی و رضایت از دسترسی أتبیمة بهداشت روستایی، رضایت از 

 .به خدمات عمومی نهادهای دولتی

مرادی و همکاران 

اکسو   ؛ 9000)

(9390  

 تعاون اجتماعی

ه از طرف شرکت تعاونی، میارکت میزان شرکت در جلسات برگزار شد

فکری و های عمرانی مربوط به روستا، میزان تمایل به همدر برنامه

میارکت جهت رفع میارکت روستا، میزان دعوت از زنان روستا جهت 

معتضد راد و 

 ؛ 9009س هوند )

  9390کاسمو )
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های توانمندسازی مؤلفه

 اجتماعی
 منابع هاگویه

های جمعی، میزان تمایل در خصوص گستر  شرکت در فعالیت

 .های شرکت تعاونی و میزان میارکت در حفظ و زیباسازیفعالیت

 تعامل اجتماعی

جمعی، تعامل های دستهرفت و آمد داشتن با سایرین، علاته به مسافرت

با دی ر اهالی روستا، میزان تعامل با شورا و دهیاری، تعامل با نهادهای 

 .دولتی و میزان حضور در مسجد

نجات و همکاران 

اوگب و  ؛ 9000)

(9390  

پذیری تولیتمس

 اجتماعی

سیاسی و مدنی زنان روستایی در فرآیند مدیریت روستایی، تعامل مداخلة 

مناطق روستایی، میارکت توسعة های درگیر در سازنده با نهادها و سازمان

در طراحی یم مدل جامع ایمنی با مستولان امر، احساس وظیفه و 

وظیفه در تبال  احساس مستولیت در تبال دی ر ساکنان روستا و احساس

 .محیط زیست

حیدری ساربان 

ن ال  ؛ 9003)

(9399  

 مندیارز 

 اجتماعی

پذیری، احساس ارزشمندی در تبال خانواده، احساس ارزشمندی ریسم

در تبال همسای ان و دوستان و برخورداری از اعتماد به نفس کافی از 

 .منظر دی ران

حیدری ساربان 

  ؛9003)

  9390چکرابورتی )

 

هوا، از آموار توصویفی )فراوانوی و درصود  و آموار نهایت، برای تجزیوه و تحلیول داده در

کلیوة استنباطی شامل ضریب همبست ی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شوده اسوت و 

انجوام گرفتوه اسوت. در خاتموه، در  SPSSافوزار نرموسیلة محاسبات آماری این پژوهش، به 

 ورد آزمون ترار گرفته است. های زیر مپژوهش حاضر فرضیه

 .بین توانمندسازی اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد 

  میارکت اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.بین 

 .بین انسجام اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد 

  اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد.بین رضایتمندی 

 .بین تعاون اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد 

 .بین تعامل اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد 

 رابطوه وجوود  پذیری اجتماعی و بهبود میارکت سیاسوی زنوان روسوتاییبین مستولیت

 دارد.
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 .بین ارزشمندی اجتماعی و بهبود میارکت سیاسی زنان روستایی رابطه وجود دارد 

 مبانی نظری. 4

مدنی و جامعة پیچیده و دارای ابعاد متعدد است که ارتباط میان  ایپدیده ،میارکت سیاسی

عمول آموده تاکنون تعاریف متعددی از میارکت سیاسی به سازد و سیاسی را عملی میجامعة 

شود که در آن تدرت سیاسی میوان ، میارکت سیاسی به فرآیندی گفته می9به باور را  .است

گیوری، های فعال و خواهوان میوارکت سیاسوی از حوق انتخواب شودن، تصومیمافراد و گروه

 منود باشوندگذاری، ارزیابی، اعتراض، انتقاد، اظهارنظر، انتخاب کردن و رای دادن بهورهسیاست

، میارکت سیاسوی توالبی سیاسوی 9اآلن دوبنو ۀبه عقید . 983 ، ص.9000همکاران،  )نجات و

است که در آن هر شهروند حق دارد به خصوص از طریق حکوام و امکوان اظهوار موافقوت و 

بوه   03-09 ، صوص.9000، زاده)پنواهی و عوالی ها در امور عامه شرکت جویدمخالفت با آن

ها و اعمال شهروندان برای اعمال نفووذ ای از فعالیتعهمجمومیارکت سیاسی ، فکوهیعقیدۀ 

، 0هلسویوم.  80-03 ، صوص.9001نوژاد، )مولاییبر حکومت یا حمایت از نظام سیاسی است 

ی أدانود و رهوای سیاسوی مویمیارکت سیاسی را شرکت کردن یا درگیر شدن فرد در فعالیت

 ، ص. 9391 ،و همکواران پترسوون)ددانوبارز میارکت سیاسی موینمونة دادن در انتخابات را 

یافته و یوا ، میارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق و یا ناموفق، سازمان0به باور واینر  .903

های میوروع و یوا نامیوروع بورای اثرگوذاری در ای یا مستمر، شامل رو نیافته، دورهسازمان

 ز حکومت محلی یا ملی استعمومی در هر سطحی اادارۀ ها و انتخاب رهبران، سیاستزمینة 

 . 09-09، صص. 9009)امینی، 

بررسی متون علوم سیاسی گویای این واتعیت اسوت کوه رویکردهوای مختلفوی در تبیوین 

 -از: رویکرد انتخاب عمومی، رویکورد روانوی میارکت سیاسی دخالت دارد که عبارتند مفهوم

بوه زعوم داونوز، ان یوز   سیاسی، رویکرد جامعه شناختی. مطابق رویکورد انتخواب عموومی،

                                                 
1. Rash 

2. Allen Debonva 

3. Helsioum 

4. Vainez 



 شیمشمارۀ سی و ای                                         مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       910

 

کیود توا گر عقلوانی را پویش مویاتتصادی عامل میارکت سیاسی است. وی یم فرد محاسبه

، صوص. 9000)احمدی و رضوایی،  کوشد هزینه را به حداتل و منافع را به حداکثر برساندمی

زموانی رابورت دال، عقیودۀ سیاسی باید گفت که به  -در خصوص رویکرد روانی.  900-903

شوند که احسواس اثرگوذاری در تعیوین های سیاسی بران یخته میاد به میارکت در فعالیتافر

بوودن  توأثیرسرنوشت خودشان را لمس کنند در غیر این صورت و به عبارتی در صوورت بوی

 ، صوص.و همکواران،  )پیرینوی کنندهای سیاسی نمیفعالیت آنان اتدام به میارکت در فعالیت

بور دو  9شوناختی در تبیوین میوارکت سیاسوی میبلورا یکورد جامعوهمطابق رو   . 939-939

 -کند: وضعیت اتتصوادیکید میأمجموعه از عوامل مرتبط با میارکت فردی در امور سیاسی ت

اجتماعی و مرکزیت اجتماعی. در هر دو مجموعه، میارکت سیاسوی چونوان اموری عقلوانی و 

های حکومت را مرتبط با ها و برنامهستمعطوف به هدف نیان داده شده است. افرادی که سیا

و به علاوه معتقدند که اعمال خودشان، به طور انفرادی یا جمعوی،  دانندعلایق و منافع خود می

، 9)وانو  تواند بر تصمیمات حکومت اثر ب ذارد، تلا  خواهند کرد چنین اثوری ب ذارنودمی

کوه متغیرهوای بیرونوی را بورای  ستپردازانی ااز جمله نظریه 0و نیز، لی ست . 00، ص. 9330

تر به دنبوال شوناخت او بیش دهدتبیین میارکت سیاسی نسبت به متغیرهای درونی ترجیح می

عنوان عوامول اجتمواعی شوناخته عواملی است که خارج از فرد و شخصیت او ترار داشته و به

نظریوات بوور، و نیز در تالب رویکردهوای مز.  993-990، صص. 9009نیا، )جعفری شوندمی

علوم سیاسی در تبیین میوارکت سیاسوی ارائوه حوزۀ متعددی از سوی اندییمندان و متفکران 

بالوایی بورای ان یزۀ شایست ی، افراد با منبع کنترل داخلی نظریة بین مطابق  آن شده است که از

هوای متواننود سیسوتشرکت در فرآیند سیاسی دارند؛ زیرا این ونه افراد بر این باورنود کوه موی

ثر سوازند. ایون أهای دی ر اطراف خود، با تلا  و فعالیوت خوویش متوسیاسی را مانند سیستم

توانند زندگی خود را کنتورل کننود و چوون کنند و معتقدند که میافراد احساس درماندگی نمی

هوا نیوز بایود بوه ب وذارد، بنوابراین، آن تأثیرها تواند بر زندگی و سرنوشت آننظام سیاسی می
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نوسوازی نظریوة براسواس   .00 ، ص.9331، 9)لوین ترار بدهند تأثیرهترین وجه آن را تحت ب

شوند و هور چوه بوه تطوب مودرن دو تطب سنتی و مدرن میخص میپایة سیاسی، جوامع بر 

تر شوند اشوکال جدیود زنودگی اجتمواعی و از جملوه میوارکت سیاسوی و اجتمواعی نزدیم

هوای گروهوی و افوزایش شدن، گسوتر  رسوانهی، صنعتییابد. بنابراین، شهرنیینگستر  می

شوود و سواکنان منواطق شوهری بوه علوت تحصیلات منجر به افوزایش سوطح تحصویلات موی

توری در حیوات سیاسوی و هوای مودرن زنودگی، میوارکت بویشتر از جلوهبرخورداری بیش

نظریوة یاسی لوین در تبیین میارکت س.  90 ، ص.9000)ازکیا و غفاری، اجتماعی خود دارند 

تودرتی بینظریة مطابق که کند چنین استدلال میدر این خصوص کید و تدرتی را پیش میبی

ی نودارد و دلیول توأثیرفرد بر این اعتقاد است که عمل او بر تعیین سیر وتایع سیاسی  ،سیاسی

شوود گروه کوچکی از افراد تدرتمند اداره مویوسیلة باور فرد به این خاطر است که جامعه به 

کنود و فورد در که صرف نظر از هر نوع فعالیت یا عمل او همچنان تدرت خوود را حفوظ موی

برداری از موردم و بوازی ای مخفیانه که هدف آن بهرهچنین حالتی کل فرآیند سیاسی را توطته

تدرتی نووعی بی 9و به زعم سیمن . 09-00 ، صص.9000)هاشمی،  داندهاست میکردن با آن

هوا کونش آن هوای اجتمواعی کوه درکند در وضوعیتکه در آن فرد احساس میبی ان ی است 

 ب ذارد و از تدرت کوافی بورای مهوار پیامود رویودادهای سیاسوی وتأثیرتواند متقابل دارد نمی

اعتماد بوه دولوت را در نظریة  0کلمن.  990 ، ص.9003)اسماعیلی،  اتتصادی برخوردار نیست

 مبادلوات ۀکننودکند که اعتماد تسوهیلد و چنین استدلال میکنتبیین میارکت سیاسی مطرح می

رساند و بورای مذاکرات و مبادلات اجتماعی را به حداتل میهزینة است و در فضای اجتماعی 

سورمایة ، ای دارد و یوا بوه زعوم پاتنوامکننودهحل مسائل مربوط به نظم اجتماعی نقوش تعیوین

های داوطلبانه دلالوت دارد کوه افوراد را بوه ع انجمناجتماعی بر تابلیت جامعه برای ایجاد انوا

، 9000)توسولی،  نودکهمکاری با یکدی ر و در نتیجه حفظ تکثرگرایی دموکراتیم تیوویق می

اعتمواد »نظریوة بوا اسوتعانت از دو  در تحقیوق حاضور تلوا  شوده اسوت.  931-933صص. 

و از آنجوایی  حقیق پرداخته شوودت تلةپوتنام به تبیین مس« اجتماعیسرمایة »کلمن و « اجتماعی
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واسوطة بوه  افوراد تحوول درونویمثابة نظران به ای از صاحبتوسط عدهزنان که توانمندسازی 

و  شوودداری تعریوف مویتقویت اعتماد به نفس، خودتعیینی، شایسوت ی، اثرگوذاری و معنوی

 اعی،میووارکت اجتموواعی، تعاموول اجتموواز منظوور اجتموواعی بووا تقویووت  زنووان توانمندسووازی

ابتکوار،  تقویوت کوارآفرینی، از منظور اتتصوادی بوا انسجام اجتماعی و غیره، پذیری،مستولیت

اندییی و تطعیت در کوار، های تولید، داشتن توانایی بازاریابی، مثبتخلاتیت، شناسایی زنجیره

مت توانایی اسوتقا توانایی حل میکل، مهارت برتراری روابط انسانی،تقویت  با از منظر رفتاری

حفوظ محویط زیسوت و توانوایی بوه حوداتل رسواندن  با از منظر محیطیو  در برابر ناملایمات

 کند. به تحقق توسعه مساعدت می و غیره ارتباط دارد،  های ناشی از بلایای طبیعیآسیب

واکاوی اسناد و مدارک گویای این واتعیت است که عوامول متعوددی در بهبوود میوارکت 

ساختاربندی خود در نیل به فهوم میوارکت نظریة گیدنز در از آن بین، سیاسی دخالت دارد که 

و همکواران، 9)نواز کنودکید میأگران درکنش متقابل تسیاسی بر توانین و منابع در اختیار کنش

، گویای این واتعیت است که  بین میزان  کوارآیی 9مطالعات کم ل  . 931-938، صص. 9391

اجتماعی، درآمد و شغل و بهبود میوارکت -ی اه اتتصادیسیاسی، میزان تحصیلات، وضعیت پا

میوارکت سیاسوی بوه  0از نظور لرنور . 91-93، صص. 9390، 0)لوکا سیاسی رابطه وجود دارد

هوای جمعوی و متغیرهایی از تبیل سواد، شهرنیینی، استفاده از وسایل ارتباط جمعوی، تیوکل

بهبوود میوارکت در ، عامل اساسوی 1هانتین تون.  990، ص. 9009)بییریه،  غیره بست ی دارد

شهرنیوینی و  ،بور اثور گسوتر  ارتباطوات، تحصویلاتداند که سیاسی را تحرک اجتماعی می

فرجوام سوخن  . 909، ص. 9081، هواننتین نتون) آیودارتقای وضعیت اتتصادی به وجوود موی

تواند بوه یم روستایی زنان ارتقای دانش، مهارت و تغییر ن ر واسطة اینکه، تواتمندسازی به 

چرایی میارکت سیاسی و اهمیوت و به به این دلیل که  .ختم شود آنانبهبود میارکت سیاسی 

دانایی شهروندان روسوتایی اعوم از ذخیرۀ های شناختی و ارتقای ظرفیتسایة ضرورت آن در 

به این معنی که زنان روستایی بوه عاملیوت و آمریوت فوردی در  .توان پی بردمی انو زن انمرد
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گیرند و بوه عبوارتی زمانی یاد میبازۀ برند و در یم فرآیند و تعیین سرنوشت خودشان پی می

هوا، هوا، تیوکلیعنوی احوزاب، گوروه ؛سوازدرسوند کوه تواریخ را منوافع مویبه این نتیجه می

هبران جامعه در هر اوضاع و احوالی به منافع خوود سازان، دولتمردان و رگیران، تصمیمتصمیم

ویژه در کیور ما که نهاد و سیستم درست نیده است و مدیریت مبتنی بر فورد به و اندییندمی

فهمند که برای بهبوود در این وضعیت می. کندمدیریت میسیستم را یعنی فرد ؛ است نه سیستم

هزینوة تصوادفی کوه  9ز انتخاب نخب وان ابوزاریآستین بالا بزنند و مثلا ا خودشان بایدزندگی 

دیوده، آمووز کند اجتناب ورزند و به انتخاب نخب ان ابوزاری سن ینی را بر کیور تحمیل می

دیده، به لحاظ روحی و روانی و معرفتی و اخلاتی ورزیوده، پاکدسوت، دارای شخصویت جهان

-، بوه لحواظ فکوری تکامولی رییه شهری و مدنیبینی واحد، دارامستقل، متکی به یم جهان

یافته، مقید به زندگی فیلسوفانه، اعتقاد به نیروهای باوراننده و ان یزاننوده و نوه وادارنوده و بوه 

عبارتی پییه کردن استدلال باوری در حیات فردی و اجتماعی خوود، مقودس شومردن کوار و 

گیوری و پذیر، تقدم داشتن مصولحت بور خوشوایند و غیوره جهوت تصومیمفعالیت، مستولیت

و  کیور به ساحل امن اهتمام ورزنودتوسعة متعاتب آن هدایت کیتی رشد، پییرفت، ترتی و 

 ؛نباید این نکته را نادیده گرفت که افراد توانمند دچار ورشکست ی فکری و افلیج ذهنی نیستند

ای در حیوات اجتمواعی و سیاسوی خوود کنند که میارکت سازندهپیدا مییعنی این توانایی را 

 ؛پایودار روسوتایی مبوادرت بورزنودتوسوعة های سیاسی به زی کنند و با میارکت در فعالیتبا

عنووان کنیو ر توانند این رسالت را بر دو  ب یرند و هم بهعنوان فعال سیاسی مییعنی هم به

اتتصادی، اجتمواعی، سیاسوی پدیدۀ کنند که بر هر این توانایی را پیدا می ،سیاسی. علاوه بر این

و  هوا را درک کننوداتتصاد سیاسوی بن رنود و پیوت پوردهزاویة ره در مناطق روستایی از و غی

شوود و تصمیات گرفته موی برخیچرا و متوجه شوند  دهدچه اتفاتات و وتایعی رخ می بدانند

هوا خواهود داشوت و این تصمیمات چه اثرات نیکو و بدی در حیوات فوردی و اجتمواعی آن

و لذا در این ره ذر اسوت کوه اهمیوت  این تصمیمات مقابله کرد شود با اثرات سوچ ونه می

کنود کوه بایود توانمندسازی اجتماعی در بهبود میارکت سیاسی زنوان روسوتایی رخ عیوان می

فوق به تناسب اوضاع و احوال و تلمرو زمانی و مکانی کیور در  ۀکنندهای تبیینمطابق تتوری

                                                 
  تدرت سیاسی و اتتصادی دارند.که در جامعه  اندنخب انی . نخب ان ابزاری، 9
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جهت تبیین ارتباط دو متغیر ترسیم کورد و از سوه ای و محلی چارچوبی را سطح ملی و منطقه

به سورانجام نیکوو برای  توصیف، تبیین و تجویز متغیرهای تحقیق به داستان ن اه کرد و زاویة 

 را تجویز کرد. هاییرسیدن این گزاره پیینهاد

 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی . 1

است که در مرکز این اسوتان  استان آذربایجان شرتی هاییکی از شهرستان شهرستان تبریز

 است که مرکوز اداری و سیاسوی اسوتان اسوت. تبریز است. مرکز این شهرستان، شهرواتع شده

شهرستان تبریوز طبوق آخورین تقسویمات نفر است.  0880300جمعیت شهرستان تبریز بالغ بر 

کوه از ایون تعوداد، سوت ا تیوکیل شوده روستا 38و  دهستان 3، شهر 0، بخش 9کیوری از 

 نفر در نواحی روستایی ساکن هستند.  900003نفر در مناطق شهری و تعداد  0390303

 شهای پژوهیافته. 6

 های توصیفیهالف( یافت  

 فردی مورد مطالعهنمونۀ های ویژگی

آماری مورد مطالعه برحسوب گوروه سونی، در نمونة های تحقیق حاکی از آن است که یافته

تورین دهود بیش  نیان می9سال تراردارند. همان طوری که جدول ) 80الی  91سنی محدودۀ 

 سال ترار دارند.  03لی ا 09تعداد نمونه در گروه سنی 
 

هل و تعداد اعضای مطالعه بر حسب گروه سنی، وضعیت تأتوزیع فراوانی روستاییان مورد  -2جدول 

 خانوار

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته

 درصد فراوانی گروه سنی

 91/90 00 سال و کمتر93

03-99 01 03/99 

09-03 993 00/90 

 19/91 08 سال و بالاتر09

 %933 003 جمع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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هول و نفور  متأ 909درصد )  93/13ان داد هل نیز نی ، بررسی وضعیت تأ0مطابق جدول )

 نفر  در تحقیق حاضر مجرد هستند. 900درصد ) 80/00
 

 هلوستاییان مورد مطالعه بر وضعیت تأتوزیع فراوانی ر -3جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
 درصد فراوانی وضعیت تاهل

 80/00 900 مجرد

 93/13 909 هلمتأ

 %933 003 جمع

 

بوا  0الی  8سنی محدودۀ  ، بررسی تعداد اعضای خانوار نیز میخص کرد 0مطابق جدول )

درصود در پوایین تورین رده  18/99با  93سنی بالای محدودۀ درصد در بالاترین رده و  00/03

 ترار دارند.
 

 تعداد اعضای خانوارتوزیع فراوانی روستاییان مورد مطالعه بر حسب  -4جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
 درصد تعداد اعضای خانوار محدوه سنی

0-3 33 03/98 

3-0 903 99/00 

0-8 903 00/03 

 18/99 00 93بالای 

 %933 003 جمع

 

نفور  80آماری مورد مطالعوه، نمونة نفر  003دهد از میان   نیان می1طور که جدول )همان

درصود بوا آمووز  نهضوت سووادآموزی، توانوایی خوانودن و  91درصد ،  80/93سوادند )بی

درصود  در مقطوع  09/93نفور ) 39 ،درصود  در مقطوع ابتودایی 18/99نفر ) 09نوشتن دارند. 

 93/93نفور ) 00 انود،  در مقطوع متوسوطه تحصویل کردهدرصود 31/93نفور ) 39 راهنموایی و
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درصود  01/18توان گفوت ه به این اطلاعات، میدارند. با توجو بالاتر درصد  نیز مدرک دی لم 

 سواد هستند.سواد و کمبیو  آماری مورد مطالعه، تحصیلات تابل توجهی ندارندنمونة از 
 

 مورد مطالعهنمونۀ وضعیت تحصیلات  -1جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
 درصد فراوانی سطح تحصیلات ردیف

 80/93 80 سوادبی 9

 %91 18 تنخواندن و نوش 9

 18/99 09 ابتدایی 0

 09/93 39 راهنمایی 0

 31/93 39 متوسطه 1

 93/93 00 دی لم و بالاتر 3

 %933 003 جمع کل 8

 

وضوعیت میوارکت دهد   نیان می3های توصیفی تحقیق در جدول )نتایج حاصل از یافته

صود در سوطح در 99/00گویان در سطح زیواد و خیلوی زیواد و درصد پاسخ 10/09 اجتماعی

درصود از  3/03وضوعیت  ،متغیور اعتمواد اجتمواعیخیلی کم و کم برآورد گردیود. در موورد 

درصود در سوطح کوم و خیلوی کوم بورآورد  93/09گویان در سطح زیاد و خیلی زیاد و پاسخ

درصد  در سوطح خیلوی  03/98ترین فروانی با )بیش ،انسجام اجتماعیمتغیر گردید. در مورد 

ر موورد متغیور دارزیوابی شودند.  کومدرصد  در سطح خیلوی 1/90فراوانی با ) ترینو کمزیاد 

گویان در سوطح زیواد و خیلوی زیواد و درصد از پاسخ 08/10وضعیت  ،رضایتمندی اجتماعی

 ،تعواون اجتمواعیدر موورد متغیور  درصد در سطح کم و خیلوی کوم بورآورد گردیود. 00/90

درصد  در سطح  11/93ترین فراوانی با )کم یادزدرصد  در سطح  00/03ترین فروانی با )بیش

درصود  در  00/03ترین فروانی با )بیش ،تعامل اجتماعیارزیابی شدند. در مورد متغیر  متوسط

در موورد  درصد  در سطح خیلی زیاد ارزیابی شودند. 99/90ترین فراوانی با )و کم زیادسطح 

تورین درصد  در سطح زیاد و کم 03/00) ترین فروانی بابیش ،پذیری اجتماعیمتغیر مستولیت

منودی درصد  در سطح کم ارزیابی شدند. در خاتموه، در موورد متغیور ارز  90/0فراوانی با )
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 13/3تورین فراوانوی بوا )درصود  در سوطح زیواد و کم 09/00ترین فروانی بوا )اجتماعی بیش

 درصد  در سطح کم ارزیابی شدند.
 

 های پایداری اقتصادیمؤلفهو انحراف معیار  درصد فراوانی، میانگین -6جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته

 متغیر ردیف
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 میانگین
انحراف 

 گویاندرصد پاسخ معیار

 09/0 99/99 99/93 00/99 90/90 8/93 09/99 میارکت اجتماعی 9

 38/9 01/8 00/09 99/91 90/99 90/90 90/90 اعتماد اجتماعی 9

 39/3 30/0 03/98 38/91 00/93 93/98 1/90 انسجام اجتماعی 0

 30/9 00/0 93/93 99/90 93/99 00/98 3 رضایتمندی اجتماعی 0

 09/1 01/0 90/99 00/03 11/93 00/90 90/90 تعاون اجتماعی 1

 90/99 08/9 99/90 00/03 08/90 99/90 03/99 تعامل اجتماعی 3

 09/9 00/0 30/90 03/00 30/99 90/0 90/99 ذیری اجتماعیپمستولیت 8

 00/0 00/3 38/90 09/00 30/0 13/3 98/99 مندی اجتماعیارز  0

 

 استنباطیهای یافتهب( 

 توانمندسازی اجتماعی و بهبود مشارکت سیاسی ۀهای پژوهش مبنی بر تبیین رابطمؤلفههمبستگی بین 

دهود  ، نتایج ضریب همبست ی پیرسون نیوان می8) با توجه به اطلاعات مندرج در جدول

پذیری اجتمواعی و میوارکت اجتمواعی، اعتمواد اجتمواعی، مسوتولیتمتغیرهای  بینرابطة که 

انسوجام متغیرهوای  بینرابطة درصد خطا مثبت شده است و  9در سطح مندی اجتماعی ارز 

درصود خطوا  1در سوطح   )میارکت سیاسی با متغیر وابستهاجتماعی و رضایتمندی اجتماعی 

 بوا متغیورتعواون اجتمواعی و تعامول اجتمواعی متغیرهوای  مثبت شده است و ضمن اینکه بین

 داری میاهده نیده است.معنیرابطة  وابسته
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توانمندسازی اجتماعی و مشارکت  بین دو متغیر ایج ضریب همبستگی جهت تعیین رابطۀنت -7جدول 

 یسسیا

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
 (pمقدار ) (rمقدار) متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف

عی
ما

جت
ی ا

از
 س

دی
من

وان
ت

 

 333/3 001/3 میارکت سیاسی میارکت اجتماعی

 333/3 003/3 میارکت سیاسی اعتماد اجتماعی

 39/3 013/3 میارکت سیاسی انسجام اجتماعی

 30/3 900/3 میارکت سیاسی رضایتمندی اجتماعی

 30/3 330/3 میارکت سیاسی تعاون اجتماعی

 990/3 330/3 میارکت سیاسی تعامل اجتماعی

 333/3 900/3 میارکت سیاسی پذیری اجتماعیمستولیت

 333/3 918/3 میارکت سیاسی مندی اجتماعیارز 

 

دار بوین توانمندسوازی اجتمواعی و معنویرابطوة وجوود   ، در خصووص8مطابق جدول )

که تدرت سیاسی فقط از طریق میارکت اجتماعی، بوه صوورت باید گفت میارکت اجتماعی 

سیاسی یم کیور بست ی توسعة را ، میزان عقیدۀ گردد و به آمیز دست به دست میمسالمت

میارکت اجتماعی دارد و در خصوص ارتباط بین تعامول اجتمواعی و تعواون  ةمؤلفمستقیم به 

است که تعامول اجتمواعی و تعواون  اجتماعی با میارکت سیاسی ذکر این نکته در خور تعمق

مودنی جامعوة دهد کوه اجتماعی زمانی اثربخیی خود را در تقویت میارکت سیاسی نیان می

باشوند و اجتمواعی مویسرمایة های جامعه مدنی، یکی از اجزای ضروری و شبکه شکل ب یرد

در جهوت  تر باشند، احتمال همکاری شهروندان شوهری و روسوتاییها متراکمهرچه این شبکه

 را ارتباطوات مودنی میوارکت هوایشبکهتر است. منافع متقابل از منظر میارکت سیاسی بیش

 شوبکه .بخیوندمی بهبود افراد بودن اعتماد تابل مورد در را اطلاعات جریان و کنندمی تسهیل

 عنووانبوه تواننودموی کوه هسوتند همکواری در پییینیان موفقیت تجسم مدنی، میارکت های

به این خاطر اسوت کوه الکسویس  .نمایند عمل آینده همکاری برای شفاف فرهن ی چارچوب

تورین های اجتماعی و مردموی مهومها و انجمندوتوکویل بر این اعتقاد است که ایجاد سازمان

 باشد. سازان کیورها میگیران و تصمیماجتماعی و سیاسی تصمیموظیفة 
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 نتایج رگرسیون چندمتغیره

میارکت اجتمواعی، اعتمواد  تغیرهایمآمده، ساس بتای استاندارد بدست بر ا ،در این رو 

منودی پوذیری اجتمواعی و ارز مستولیت، اجتماعی، انسجام اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی

تورین سوهم را در میوزان تغییورات متغیور بودند که بیش متغیرهاییعنوان به ترتیب به اجتماعی

متغیرها از معادله حذف شودند.  ةر مدل نهایی باتی مانده و بقیوابسته داشتند. لذا این متغیرها د

  از میزان واریانس متغیور = 99/3درصد )  99/3بین پیش متغیرهایدهد این نتایج نیان می

 متغیرهوای گر این اسوت کوهکنند. ضریب تعیین بیانبینی می  را پیشمیارکت سیاسیوابسته )

حاضور بررسوی نیوده مطالعوة اند کوه در گذار بودهأثیرت بر بهبود میارکت سیاسیدی ری نیز 

خطی بین متغیرهوا رابطة دار بودن رگرسیون و است. نتایج تحلیل واریانس یم طرفه نیز معنی

اطلاعات مربوط به ایون تجزیوه و تحلیول را  ، 0  و )0دهد. جدول )را در گام نهایی نیان می

دار با توجه به اطلاعوات بدسوت آموده و معنوی تخمین،معادلة دهند. به منظور برآورد نیان می

تووان می 9شده در پاورتیدرجمعادلة بودن مدل نهایی رگرسیون چندمتغیره در این پژوهش، با 

در منطقه مورد مطالعوه تخموین  بهبود میارکت سیاسیرا با زنان  توانمندسازی اجتماعیمیزان 

 .زد
 

 توانمندسازی اجتماعی و مشارکت سیاسین ای برای تبییضرایب رگرسیون چندمرحله -8جدول 

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته

 نام متغیر گام
ضریب 

 رگرسیون

 ضریب تعیین

 

ضریب تعیین 

 تعدیل شده
 (pمقدار) (Fمقدار )

 333/3 99/99 310/3 330/3 913/3 میارکت اجتماعی 9

 333/3 19/90 300/3 933/3 093/3 اعتماد اجتماعی 9

 333/3 93/99 990/3 /903 080/3 عیانسجام اجتما 0

 333/3 03/93 903/3 939/3 039/3 رضایتمندی اجتماعی 0

 333/3 30/93 980/3 909/3 000/3 پذیری اجتماعیمستولیت 1

 333/3 08/0 900/3 993/3 010/3 مندی اجتماعیارز  3

                                                 
1.  

+  
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توانمندسازی اجتماعی و ابطۀ ررگرسیون نهایی برای تبیین معادلۀ شده در ضرایب متغیرهای وارد -9جدول 

 مشارکت سیاسی

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t محاسبه شده (مقدارp) 
 (βبتا ) خطای معیار ضریب ورود

 333/3 00/99 ----------- 900/3 89/0 عدد ثابت )عرض از مبدا 

 X1  998/3 339/3 918/3 30/9 300/3)میارکت اجتماعی 

 X2  909/3 338/3 900/3 93/9 303/3)اعتماد اجتماعی 

 X3  910/3 319/3 903/3 30/0 330/3)انسجام اجتماعی 

 X4  939/3 310/3 993/3 08/0 339/3)رضایتمندی اجتماعی

پذیری اجتماعی مستولیت

(X5  
989/3 388/3 908/3 00/0 339/3 

 X6  990/3 313/3 908/3 90/9 393/3تماعی)مندی اجارز 

 

دار بوین اعتمواد اجتمواعی و میوارکت معنویرابطة  ، در خصوص وجود 0مطابق جدول )

 اجتمواعی سورمایة کوه ایجامعوه در داوطلبانوه همکواری پاتنام، نظر از که سیاسی باید گفت

 بهتور اند، برد ار  به مدنی میارکت هایشبکه و متقابل عمل هنجارهای شکل در را عظیمی

-. افزون بر این، بنا به استدلال فوکویاما، کلمن، لین و پاتنم، اعتماد اجتماعی بهگیردمی صورت

اجتماعی، نوه تنهوا عوادت همکواری و ذهنیوت و سرمایة های مؤلفهترین عنوان یکی از اساسی

بلکوه مهوارت  ،دنمایبیداری ذهنی در عرصه و موضوعات عمومی را در اعضای خود القای می

و ورزیدگی عملی و الزام به سهیم شدن و میارکت در حیات عمومی و سیاسی را بوه تودریج 

رضوایتمندی  توأثیرعلواوه بور ایون، پیراموون  کنود.های رفتارییان تزریق مویها و عادتبه آن

ای جلب میوارکت سیاسوی زنوان در عرصوه میارکت سیاسی باید گفت کهبهبود اجتماعی بر 

از شورایط اجتمواعی و  آنوانبلکه نیازمند پنودار مثبوت  ،پذیردضایتمندی تحقق نمیخالی از ر

سیاسی جاری است تا آن را بوه تجربوه میوارکت تبودیل کنود. در ایون خصووص، بوه زعوم 

ویوژه زنوان عامول مهموی در هانتین نتون، افزایش رضایتمندی سیاسی در بین آحاد جامعوه بوه

جامعه است و نیز به باور رابرت دال، هور چوه میوزان  افزایش میارکت سیاسی و اجتماعی در
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هوای تر باشد به همان انودازه میوارکت آنوان در حووزهرضایتمندی سیاسی در میان مردم بیش

دهود  ، نیان می9ر نهایت اطلاعات مندرج در شکل )دتر خواهد بود. اجتماعی و سیاسی بیش

در تبیوین « پذیری اجتمواعیمستولیت» بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، سهم و نقش متغیر

رضوایتمندی تور از سوایر متغیرهوا اسوت و متغیرهوای بیش« میوارکت سیاسوی»متغیر وابسته 

 های بعدی ترار گرفتند.  به ترتیب در اولویت انسجام اجتماعی و میارکت اجتماعی، اجتماعی

 

 
 یمشارکت سیاساهمیت نسبی متغیرهای مستقل در تبیین بهبود  -2ل شک

 9008های تحقیق، مأخذ: یافته
 

 ، در خصوص اثرات انسجام اجتماعی بور بهبوود میوارکت سیاسوی زنوان، 9مطابق شکل)

هانتی تون بر این باور است که میزان انسجام اجتمواعی جواموع در حوال توسوعه در گسوتر  

غالوب است. و نیز در مناطق روستایی شهرستان اردبیل که به طور  مؤثرمیارکت سیاسی زنان 

مدرن در مناطق روستایی نسوبت بوه منواطق شوهری در جامعة های سنتی است و شدت ان اره

زیادی بر بهبود میارکت سیاسی زنوان روسوتایی  تأثیرسطح پایینی ترار دارد انسجام اجتماعی 
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انود کوه علاوه بر این، میلبرا  و گوئل در تبیین میارکت سیاسی از هفت عامل نام بوردهدارد. 

 ،ها بر این مبنا شکل گرفته اسوتو استدلال آن باشدها میپذیری اجتماعی یکی از آنمستولیت

کننود بوه میوارکت در افرادی که در تبال سرنوشت خود و جامعه خود احساس مستولیت موی

شوند تا عاملیوت فوردی های مختلف اجتماعی، اتتصادی و سیاسی در جامعه کییده میعرصه

های جامعوه گسوترانده اسوت که تار و پود خود را به تمامی عرصه خود را در مقابل ساختاری

و متعاتب آن سعی  خود را به کار خواهند گرفت تا در اصلاح سواختار نقیوی هور دهند نیان 

 چند اندک ایفای نمایند.

 و پیشنهادها گیرینتیجه .7

اجتمواعی بور توانمندسازی بین رابطة به تبیین نوشتار حاضر در طور که مطرح گردید همان

های توصیفی نیوان داد طوری که نتایج یافتهو همان پرداخته شده است بهبود میارکت سیاسی

بوا میوان ین  میوارکت اجتمواعی متغیور، توانمندسازی اجتمواعی متغیرهایکه از بین میان ین 

 و آخور تورار داردرتبوة   در 08/9بوا میوان ین ) تعامل اجتماعی و متغیراول رتبة   در 99/99)

بهبوود میوارکت بور  توانمندسازی اجتمواعیهای آمار استنباطی نیان داد افزون بر این، تحلیل

نتوایج ضوریب  طووری کوههموانگذار بوده اسوت. تأثیر تبریزسیاسی زنان روستایی شهرستان 

ی، بین متغیرهوای میوارکت اجتمواعی، اعتمواد اجتمواعرابطة که همبست ی پیرسون نیان داد 

درصد خطا مثبوت شوده اسوت و  9مندی اجتماعی در سطح ماعی و ارزشپذیری اجتمستولیت

بین متغیرهای انسجام اجتمواعی و رضوایتمندی اجتمواعی بوا متغیور وابسوته )میوارکت رابطة 

درصد خطا مثبت شده است و ضمن اینکه بین متغیرهای تعاون اجتمواعی  1سیاسی  در سطح 

ایون تحقیوق بوا نتوایج اری میاهده نیده است. دو تعامل اجتماعی با متغیر وابسته رابطه معنی

  و لوکوا 9331 ، لووین )9003 ، حیدری سواربان )9000 ، دارابی )9003اسماعیلی ) تحقیقات

 هایمؤلفوهاز طرف دی ر، نتایج تحلیل رگرسیون نیان داد که از بوین  خوانی دارد.هم  9390)

 99توانسوتند  مؤلفوه 3ایون اندنود و معادلوه بواتی م در SPSSافزار نرم توسط مؤلفه 3تحقیق، 

 ، نواز و 9000هاشومی )که این تحقیوق بوا نتوایح تحقیقوات  درصد از تغییرات را تبیین نمایند

و نتایج تحقیق نیوان داد کوه  خوانی داردهم ، 9391) و همکاران پترسون   و9391همکاران )
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متغیرهوای طریوق تقویوت از  بهبود میارکت سیاسیترین ارکان از مهم توانمندسازی اجتماعی

پذیری عی، مسوتولیتمیارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، رضایتمندی اجتما

تووان های پوژوهش حاضور میپس با استعانت از یافتوه است.ندی اجتماعی اجتماعی و ارزشم

های اجتمواعی، تفواهم جمعوی و مهوارت گیری کار گروهی، پذیر  مسوتولیتگفت که شکل

کنود و اری روابط انسانی به بهبود وضعیت میارکت سیاسی در مناطق روستایی کمم میبرتر

پنهوان بوین تجربوة های مناسبات اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، ارتقای تبوادل بنیان نیز تحکیم

میوارکت سیاسوی  بهبوود اجتماعی و تقویت پیوندهای اجتماعی بهسرمایة روستاییان، تقویت 

 شود.روستایی ختم می روستاییان در مناطق

های اتوداماتی مبنوی بور تقویوت زمینوه د به نتایج تحقیق، شایسوته اسوتدر خاتمه با استنا

میارکت سیاسی زنان به خصوص در بعد غیررسومی صوورت گیورد و در نیول بوه ایون مهوم 

های میارکت اجتمواعی، اعتمواد مؤلفهتقویت واسطة توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی به 

عی، موواعی، انسووجام اجتموواعی، رضووایتمندی اجتموواعی، تعوواون اجتموواعی، تعاموول اجتمووااجت

توسوعة ریزان اتودامات برناموهسورلوحة ندی اجتمواعی در پذیری اجتماعی و ارزشوممستولیت

مودنی و کنیو ران سیاسوی میوزان آگواهی زنوان روسوتایی را جامعة  د. بایروستایی ترار گیرد

ها را تحریم و تیویق کنند تا به اهمیت میوارکت داده و آنپیرامون میارکت سیاسی افزایش 

سیاسی، افرایش اعتمواد بوه نفوس، تقویوت عوزت نفوس، حکمروایوی و تجوارب سیاسوی در 

 سوازوکاری تودبیر شوود توا موردان نیواز زنوان دنوشت خودشان پی ببرند. بایراثرگذاری بر س

و از  کورده سبت به زنوان عووضبه تدرت سیاسی را درک کرده و ن اه خودشان را ن روستایی

ریوش سوفیدان روسوتایی آسوتین بالوا زده و  د. همچنین، بایآنان حمایت جدی به عمل آورند

 هگووذاری بوور حیووات سیاسووی خووود بووه رسوومیت شووناخته و بووتأثیرهووای زنووان را در ین رانوو

نیواز بوه وحودت و  دمحلوی بایوجامعوة های آنان احترام ب ذارند. مضاف بر این، گیریتصمیم

این نکته اجماع داشته باشند که زنان روسوتایی  روی انسجام اهداف میترک را درک کرده و بر

هور مووتعیتی  بر عکس در واشند روستایی بجامعة جدا بافته از تافتة د خواهنبه هیچ وجه نمی

پایودار توسوعة بوه  هوا هوا و تصومیم گیوریگذاری سازنده بر خط میویتأثیربا  کنندسعی می

آگاهی زنان روستایی رسوانده شوود کوه بودون آستانة و نیز، باید به  اعدت نمایندروستایی مس
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کوشی و کار مستمر و مداوم در نیل به آزادی و استقلال مالی و تبدیل شودن بوه تودرت سخت

آزادی بسیار محدودی در حیات اجتماعی، فرهن وی و سیاسوی خوود خواهنود دامنة اتتصادی 

است که به اصولاح نهوادی  بایسته و شایستهنفعان درگیر دی داشت. همچنین، بر دولت و سایر

های مردم نهاد مهیا کرده و به بهبوود میوارکت زنان روستایی را در سازمان عضویتتن داده و 

تغییر  دبایمدنی جامعة های در کل، سازمان آنان در س هر سیاسی جامعه روستایی یاری رسانند.

روسوتایی پیراموون ورود زنوان جامعوة س کوردن آحواد و تحولات اجتماعی را به منظور حسا

در راستای توانمندسوازی اجتمواعی  ،افزون بر این سیاست بر عهده ب یرند.عرصة به روستایی 

هوای داوطلبانوه و ها و انجمونگستر  سازمان دزنان روستایی در نیل به میارکت سیاسی بای

باشد تا از این ره ذار زنان روستایی  روستاییتوسعة اران ذگهای سیاستغیردولتی از اولویت

لازم است برای تسهیل  و نیز تر گام برداردان یزه یافته و جوامع روستایی به سمت پویایی بیش

و تسریع فرآیند توانمندسازی زنان روستایی در بهبود میارکت سیاسی آنوان دولوت بوا اتودام 

 توا ی زنوان روسوتایی ترتیوب دهودهای آموزشی جامع و مستمری را براای خود برنامهمداخله

با میارکت سیاسی در تعیین سرنوشوت خوود  های شناختی زنان روستایی ارتقا یافته وظرفیت

بوا  افوزون بور ایون، .رسوانندبپایدار مناطق روستایی مودد توسعة شته و به های اساسی برداگام

و  جامعوه در خوود حقووق ای وهوتوانوایی مانند لیئمسا از روستایی زنان آگاهی سطح افزایش

هوای دوره و هوابرناموه راه از تووانموی اتتصوادی و اجتمواعی هوایفرصوت به آنان ابییدست

اطق منو دری در حوال انجوام هوافعالیوت و هوابرنامه در آنان  سیاسی میارکت ةزمین آموزشی،

 ایجواد بوا روسوتاییتوسوعة متولیان  شودمی پیینهاد. در این ارتباط، بخیید بهبود را روستایی

 تحصویل ةادامو جهوت روستایی، هایخانواده توجیه همچنین، و آموزشی و فرهن ی هایمکان

 د.دهن انجام را لازم هایاتدام روستایی مناطق در دختران و زنان

 نامهکتاب
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