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مقدمه
گیری  شهرنشینی شاهد شکل ةگسیخت لجام ةتوسعه در روند توسع حال در یهای اخیر در شهرهای کشورها طی دهه

شهرنشینی  ةنشینان بوده و در چرخ چارلز آبرامز، حاشیه ةبه گفت ،ایم که ای از توسعه بوده افتاده ساختار ازریخت

که  اند های بارز فقر شهری غیررسمی یکی از چهره یها هسکونتگا(. 2010 )هبیتات، نامیده شدند 1«بانان اجتماعی دروازه»

گیرند. شرایط  در سطح نازلی از کمیت و کیفیت شهری شکل می درآمد درون یا مجاور شهرها با تجمعی از اشخاص کم

 توسعة پایداربحرانی و ضدها را کانونی  کالبدی اسکان غیررسمی و فقر و محرومیت در قیاس با دیگر نواحی شهری آن

های انسانی در این نوع از اسکان در شرایط فقر  گروه ةرسد هم نظر می در این میان، گرچه به ده است.کرانسانی 

بیشتر متوجه کودکان  های ناشی از اسکان غیررسمی عوارض و آسیب شده، تحقیقات انجامبنا بر  ،برند سر می چندوجهی به

 (.2003 )هبیتات، و زنان است

دار  چشند، زیرا آنان عهده ای متفاوت از تبعیض و محرومیت را می های غیررسمی تجربه سکونتگاهزنان با زندگی در 

تا آنان موقعیت اجتماعی و  شود  شود و همین امر سبب می هایی هستند که به کسب درآمد ملموس منجر نمی فعالیت

(. در 2007)صندوق جمعیت سازمان ملل،  شودن بر منابع محدود تری پیدا کنند و دسترسی و مالکیتشا اقتصادی پایین

ترین  ها بزرگ ده که زنان و کودکان در حاشیهشنیز بیان  2003اسکان بشر سازمان ملل در سال  ةبرنام گزارش

ند مان ،ثر در وضعیت کنونی زنان مطرح شده استؤم یرهایمتغ عنوان به یاریعوامل بس (.2003 )هبیتات، اند قربانیان

ل یتعد یها استینابرابر س یامدهایو پ ،ها در فرصت ینابرابر ةجیها در نت تیدر قابل یدر حقوق شهروندی، نابرابر ینابرابر

 .یساختار

ساز  های غیررسمی هم ناجی آنان در شرایط کنونی است هم زمینه سکونتگاهتوانمندسازی زنان در  ةاید ،بنابراین

رسد رویکردهای موجود در  می نظر بهدر این میان اما  هاست. سکونتگاهی این نوع از ده سامان برایها  مشارکت آتی آن

و در مواردی که  استی کالبدی محالت ده سامانمواجهه با محالت فرودست شهری، در بهترین حالت، اغلب محدود به 

: 1390 )خالوباقری و قریشی، هم نگاه کالبدی و فیزیکی به محالت حاکمیت دارد مربوط به مبحث توانمندسازی است باز

های منفعل، وابسته،  گروه عنوان بهریزی، زنان  در بهترین شکل برنامه ،توان گفت در کشور ایران میعالوه  ه(. ب12

)خانی و  اند های خیریه درنظر گرفته شده های حمایتی و مستحق دریافت کمک و نیازمند حمایت در قالب طرح ،توان کم

های برخوردار از مواهب  گروه و نه صرفاً اند در راهبرد توانمندسازی، زنان بخشی از توسعه که درحالی (.76: 1387 مردانی،

 توسعه.

 و فقر معرض در مردان از بیش زنان که دهد می نشان گذشته ةده چند طی شده انجام یها بررسی ،از طرف دیگر

های وسیعی چون دسترسی به  فقر زنان شامل جنبه .(1384، همکارانطلب و  )شادی جنسیتی قرار دارند های نابرابری

های اقتصادی،  ها، محرومیت از حق انتخاب، اتکاء به خود، اعتماد به نفس، توانایی و امکان مشارکت در فعالیت فرصت

 (.4: 1386)شکوری و همکاران،  شود و سیاسی نیز می ،اجتماعی

توانمندسازی »جمله  از متفاوتی یرویکردها طرح سبب« قرافقیرترین ف»به گروه  زنان از جمعی پیوستن از نگرانی

ترین نظریه به رویکردهای  که نزدیک ،توانمندسازی زنان ةنظری (.1: 1384 و همکاران، طلب یاست )شاد شده «زنان

 ستا توسعة پایدارزا در پارادایم  ای از پایین به باال و توسعه درون محوری، رویکرد توسعه محوری و عدالت انسان

ای نهادها در جهان  ریشه ةکه بیشتر از تجرب ،شکل گرفت. این نظریه 1980 ةدر اواسط ده(، 151: 1387 بین، )جهان
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یافته کمتر استفاده شده است، در پی تواناسازی  گیرد و در آن از تحقیقات زنان در کشورهای توسعه سوم سرچشمه می

 جامعه است.زنان از راه توزیع مجدد قدرت در داخل خانواده و 

شوند. زنان در این مناطق در  دارترین نقاط در غرب کشور محسوب می مسئلههای غیررسمی ایالم از  سکونتگاه

ها همگی  سکونتگاهمطالعات در این  برند. سر می وضعیت ناخوشایندی به لحاظ عدالت اجتماعی و فقر فزاینده و تبعیض به

مهندسین  ؛1393 ؛ نقدی و رضایی،1393 )اسدالهی و دیگران، وه زنان داردویژه برای گر نشان از حاکمیت شرایط فقر به

 (.1390 ،مرکز آمار ایران؛ 1386مشاور تدبیر شهر، 

زنان را بر های غیررسمی شهر ایالم متمرکز است که طی آن  سکونتگاهپژوهش حاضر بر توانمندسازی زنان در 

ها و نیز توانایی نیل به اهداف را در  قدرت رویارویی با دشواریو  دنمای میهای زندگی خود تشویق  کنترل بیشتر بر جنبه

ثرتری در درون خانواده و محالت مسکونی خویش بپردازند. در این ؤآفرینی م درنهایت به نقشتا  دهد میها افزایش  آن

و افزایش توانایی و شود  شود: حذف عواملی که مانع فعالیت زنان می رهگذر، توانمندسازی زنان از دو طریق میسر می

های  عوامل اقتصادی و توانمندسازی زنان در سکونتگاه رابطة بینبا هدف تحلیل  ،حاضر ةقابلیت آنان. بر این اساس، مقال

اند و ارتباط هر یک از  ترین عوامل اقتصادی کدام ال است که مهمؤیی به این سگو پاسخغیررسمی شهر ایالم، درصدد 

 ان چگونه است؟توانمندسازی زن ها با آن

مبانینظری
های توسعه، بسیاری از پژوهشگران  و جایگاه توانمندسازی زنان در برنامه ،شدن اهمیت، نقش در سالیان اخیر با روشن

ریزان  برنامه ،های غیررسمی سکونتگاهتوانمندسازی زنان در  ةاما تاکنون در زمین .اند تحقیقاتی در این حیطه انجام داده

 توان به برخی موارد اشاره کرد: . در این راستا میاند  دادهن انجامی ا شهری مطالعه

برخی عوامل  یبه بررس «مشارکت در توسعه یزنان برا یتوانمندساز»نام با  یقیتحق( در 1388) و همکاران یکتاب

ش سطح یافزاهمچون  یاز آن است که عوامل یها حاک افتهی د.ختنپردا زنان در شهر اصفهان  یمؤثر بر توانمندساز

 یعوامل مؤثر یسنت یو حذف باورها ،ض از بازار کاری، بهبود وضع سالمت، رفع تبعیبه منابع مال یالت، دسترسیتحص

شهری در  توسعة پایدارتوانمندسازی شغلی زنان و »با نام  یا ( در مقاله1393) زاده . فنی و فرجاند زنان یدر توانمندساز

امتیاز زنان در توانمندی شغلی در مقایسه با زنان با امتیاز کمتر )سطح متوسط و پایین( هرچه که  دادندنشان  «شهر تهران

؛ یعنی نقش اشتغال گروه توانمندتر در فقرزدایی، در مقایسه با ردثیر بیشتری داأها ت در فقرزدایی اقتصادی آن اشدبیشتر ب

با موضوع  یا مقاله( در 2015) وابخش و همکارانندارای تفاوت معناداری است.  ،تر )متوسط و پایین( دو گروه پایین

و  یاجتماع یاز توانمند یدرک بوم یتهران به بررس  ر شهریپذ بیزنان آس یاقتصاد یثر بر توانمندؤعوامل م یابیارز

د ده ینشان م یفیج حاصل از پژوهش کینتا ختند.پردا ی و کیفی و موانع آن با دو روش کمّ ،ثر بر رشدؤ، عوامل میاقتصاد

افراد  یاقتصاد یتوانمند یدارسازیو پا یبخش در تداوم ینیو کارآفر ،انداز نه، پسیدرآمد و هز یساز که اشتغال، متوازن

ن یتر دهد که دو عامل آموزش و اشتغال مهم یم نشان یق کمّیج حاصل از تحقینتا ،نیاند. همچن کننده داشته نیینقش تع

ای در  ( در مطالعه1996) شوند. هاشمی و همکاران یر محسوب میپذ بیسزنان آ یر تواتمندسازدرگذار یثأعوامل ت

میان دسترسی  ةها برای آزمون رابط . آندختنپرداتوانمندسازی زنان و اعطای تسهیالت بانکی  ةبنگالدش به ارزیابی رابط

صوالً دسترسی زنان به کشند که آیا ا های توانمندسازی این پرسش اساسی را پیش می ها و طیفی از شاخص زنان به وام

ها این است که دسترسی زنان به  تحلیل آن ةها داشته باشد. نتیج مهمی در زندگی آن ةکنند تواند تأثیر دگرگون می اعتبار

ها، افزایش آگاهی  ها، افزایش اعمال قدرت خرید آن هایی به نام آن طور قابل توجهی به احتمال افزایش دارایی اعتبار به
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دسترسی به اعتبار با  ،و نیز افزایش شاخص ترکیبی توانمندسازی یاری رسانده است. همچنین ،شان سیاسی و حقوقی

های  گیری اصلی درمورد برخی از سازمان و درگیرشدنشان در تصمیم ،سطوح باالیی از تحرک، مشارکت سیاسی

که وام  یافتند که زنانیود در( نیز در مطالعات خ1996ت و خاندکر )ی( و پ1986) اعتباردهنده همراه است. رحمان

در همان سطح  ییا خانوارهایاند  افت کردهیکه مردان وام در ییسه با زنان خانوارهایرند، در مقایگ ی( میالت بانکی)تسه

 یا ( در مقاله2015) 1ههیو وج یاند. بشر از رفاه برخوردار بوده یاند، از سطح باالتر افت نکردهیدر یچ وامیکه ه یاقتصاد

پرداختند.  زن در الهور 200 ةبه مطالع «زنان در پاکستان یثر بر توانمندسازؤم یاجتماع -یعوامل اقتصاد یبررس»م نابا 

 یزنان توانمند یموجود برا یاقتصاد یها و فرصت ،یآموزش، مشارکت اقتصاد یدهد که محتوا یق نشان میج تحقینتا

 ش نقش زنان در جامعه متمرکز شد.یافزا یعوامل بران یتوان بر ا یکه م یطور به ؛دهد یم شیها را افزا آن

 به ن مفهومیا فیتعر یبرا مربوطه، اتیادب در اند. داده زنان ارائه ینظران تعاریف گوناگونی برای توانمندساز صاحب

 سنف به اعتمادو  ،استقالل احساس به منابع، یدسترس و ،داشتن کنترل انتخاب، ر حقینظ یمیاز مفاه عیوس یا گستره

آن افراد بر امور و کارهایشان تسلط بیشتری  ةواسط داند که به است. ریفکین توانمندسازی را فرایندی می شده اشاره شتریب

شان را  و مشارکت فعال قادرند مسیر زندگی ،سازی کنترل بر منابع، اعتمادسازی، ظرفیت بیشتریابند و با کسب قدرت  می

داند که توانایی زنان برای  توانمندسازی زنان را فرایندی پویا می اگبومه (.173 :2003 )ریفکین، درستی هدایت کنند به

 )اگبومه، گیرد )وابستگی( نگه داشته است دربر می ها را در موقعیت فرودستی که آن هایی تغییر ساختارها و ایدئولوژی

2001 :13.) 

در این نظریه، . کند شان تشویق می گون زندگیهای گونا جنبه ها را به کنترل بیشترِ توانمندسازی زنان آن ةنظری

هر فرد باید موقعیت آن را داشته باشد  ،و نژاد محکوم شده است. بر این اساس ،اجتماعی، جنسیت ةنابرابری بر مبنای طبق

 (.9-7: 1395 زاده و دیگران، )ابوالفتح هایش استفاده کند توانایی و خالقیت ةکه از هم

توانمندسازی به پیشرفت توانایی افراد است که  بر آنتوانمندسازی زنان،  ةی از طرفداران نظرییک عنوان به ،نایال کبیر

 اند همین افراد در گذشته از داشتن این توانایی محروم بوده که درحالی ؛شود در اتخاذ تصمیمات راهبردی زندگی اطالق می

 است: منابع، مشترک مفهوم ای عنصر سه یحاو یندسازم، توانمیمفاه و فیتعار قالب در ،نظر وی (. از2: 2000 )کبیر،

 ییتوانا که است یاجتماع و یانسان متنوع منابع ةرندیدربرگ که است منابع عد توانمندسازین بُیدستاوردها. نخست و ت،یعامل

 عدبُ نیدوم ؛ همچون اشتغال و آموزش.استتوانمندسازی  ةکنند دهد و از عوامل تسهیل ش مییافزا را انتخاب دادن انجام

 درواقع مفهوم نیا هدف. نیا به دنیرس یراستا در اقدام و هدف نییتع و فیتعر ییتوانا از است عبارت است که عاملیت

عاملیت زنان به این موضوع اشاره دارد که زنان را نباید فقط  ،است. درواقع« قدرت درونی»و « فاعلیت»حس  ینوع

ویژه در تدوین  بازیگران اصلی در فرایند تغییر به عنوان بهبلکه زنان باید  ،گرفتکنندگان خدمات درنظر  دریافت عنوان به

ها دارد درنظر گرفته شوند. سومین  های مهم زندگی و کنترل بر منابع و تصمیماتی که تأثیر مهمی در زندگی آن انتخاب

همچون  ،شوند یند توانمندسازی ایجاد میها و پیامدهاست که در اثر فرا عد توانمندسازی، دستاوردها یا نتایج انتخاببُ

 (.1999 )کبیر، یاسیس و یاجتماع یزندگ در مشارکت داشتن

جاشدن،  هجاب ی، آزادیشت و امرار معاش، مکان زندگین معیتأم ة، مثل نحویساز زندگ و سرنوشت یاصل یها انتخاب

 یزندگ ةرند و در انتخاب نحویگ یرار ماول ق ةشوند که در مرتب یمحسوب م ییها نش دوستان از جمله انتخابیگزو 

تر  تیاهم  دوم و کم ةمرتب یها انتخاب یعنیها  ر انتخابیسا یریگ به شکل یاصل یها اند. انتخاب یار اساسیها بس  انسان

                                                                                                                                                               
1. Bushra and Wajiha 
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 ر،ی)کب دهند یل نمیرا تشک  آن ةکنند نییاما عناصر تع ،فرد مهم باشند یت زندگیفیک یکند که ممکن است برا یکمک م

1389 :14-15.) 

د؛ بلکه همچون عامل تسریع و نشو خود توانمندشدن تلقی نمی خودیِ تنهایی و به از نظر مالوتره و همکارانش، منابع به

مانند تحصیالت و  ،شوند درنظر گرفته می شود تسهیلگر )کاتالیزور( توانمندسازی یا شرایطی که موجب وقوع توانمندی می

 عنوان بههای توانمندسازی قرار دارد. عاملیت انسانی  پردازی در مرکز بسیاری از مفهوم ،یعنی عاملیت ،اشتغال. جزء دوم

 ة. این مفهوم دربرگیرندشود  که مانع انتخاب و عاملیت انسانی میاست یند از میان برداشتن انواع مختلف عواملی افر

ر نتایج مهم زندگی تأثیر دماتی است که ساز و کنترل منابع و تصمی های سرنوشت گذاری برای انتخاب توانایی ضابطه

پیامدهای توانمندسازی درنظر  عنوان بهعد سوم یعنی دستاوردها را ند که بهتر است بُا بر آنگذارند. مالوتره و همکارانش  می

 ةبنیاد نظری این پژوهش بر نظری ،به این ترتیب (.166 -163: 1389 )مالوتره و همکاران، بگیریم تا خود توانمندی

 توانمندسازی نایال کبیر و نقد این نظریه توسط مالوتره و همکارانش قرار دارد.

 روشپژوهش

 ة. شیواستقات کاربردی و از حیث روش بررسی مبتنی بر روش پیمایشی یق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیتحق

ای( و میدانی بوده  )کتابخانه نادیبه ماهیت موضوع، به دو روش اس ها و اطالعات موردنیاز پژوهش، باتوجه گردآوری داده

محتوا و  ییرواده است. شآوری  نامه جمع های میدانی با استفاده از تنظیم و تکمیل پرسش است که در این میان داده

دست آمده است.  به درصد89آلفای کرونباخ  ةوسیل هو پایایی آن نیز ب نشدد یینامه توسط کارشناسان تأ پرسش یصور

. حجم نمونه استهای غیررسمی شهر ایالم  سکونتگاهسال به باالی ساکن در  18زنان  ةیق شامل کلیآماری تحق ةجامع

گیری تصادفی طبقاتی متناسب با حجم  روش نمونهاند.  نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده 377

 .است

(، Fانس )یل واریتحل یها نو با استفاده از آزمو SPSSار افز شده با استفاده از نرم آوری های جمع تجزیه و تحلیل داده

از  ،نیگرفته است. همچنانجام  یونیل رگرسیو تحل ،(T) مستقل یا دونمونهرسون، یپ یتوکی، همبستگ آزمون پس

 استفاده شده است. یمعادالت ساختار یساز ترسیم مدل برای  AMOSافزار نرم

 عنوان بهمتغیر وابسته و عوامل اقتصادی  عنوان بهتوانمندسازی زنان  ةطرو به بررسی راب  پیش ةمقالدر  ،همچنین

ها در دو  متغیر وابسته، توانمندی آن عنوان بهمنظور سنجش توانمندسازی زنان  به .خته شده استپردا متغیرهای مستقل 

تحصیل دادن،  ةادامد مسائل فردی شامل موار ةمسائل فردی و خانوادگی در طیف لیکرت سنجیده شده است. حیط ةحیط

کردن درآمد شخصی، اختیار دخل و تصرف در اموال  خرج ةزمان ازدواج، انتخاب همسر، انتخاب شغل برای خود، نحو

وآمدها به بیرون از منزل و محله و ریزی برای اوقات روزانه، رفت ... برنامه انداز و وام و شخصی مانند ملک، زمین، پس

ن، ید ماشید امالک و منزل، خریخانواده، خر ةم بودجیسائل خانوادگی شامل موارد تنظم ة. حیطاستانتخاب دوستان 

 و انتخاب مکان زندگی است. ،یخانوادگ یوآمدها ، سفر رفتن و رفتیل زندگید وسایخر

نمایش داده  1صورت شکل  مبانی نظری و تحقیقات مرتبط داخلی و خارجی، مدل مفهومی تحقیق به ةپس از مطالع

 .شود می
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مدلمفهومیتحقیق.1شکل

محدودهوقلمروپژوهش

است.  است که در شمال غرب استان واقع شده و مرکز آن شهر ایالم های استان ایالم شهرستان ایالم یکی از شهرستان

و  شهر 2بخش است که شامل  دومرکز استان ایالم دارای  عنوان بهاین شهرستان  جغرافیایی پژوهش شهر ایالم . ةمحدود

نفر بوده است که از  235144 جمعیت شهرستان ،1395آبادی دارای سکنه است. براساس سرشماری سال  78دهستان و  4

 ةنفر در محدود 194000اند. در این میان  در نقاط روستایی سکونت داشته درصد 15آن در نقاط شهری و  درصد 85این تعداد 

 14شهری و  ةمنطق 4هکتار، دارای  1800با مساحت قانونی شهر ایالم  ةمحدود ،اند. همچنین قانونی شهر سکنی گزیده

با جمعیتی  آباد مجموعاً و سبزی ،های بانبرز، بانبور نامه های غیررسمی ب سکونتگاهطور کامل  هآن را ب ةناحی 3ناحیه است که 

 (.1395 آمار ایران،)مرکز  هکتار تشکیل داده است 400نفر و با مساحتی به مقدار تقریبی  53000بالغ بر 

 
مرکزآمارایران(ةپایةخذ:نگارندگانبراساسنقشأ)مموقعیتجغرافیاییونواحیاسکانغیررسمیشهرایالم.2شکل

هایافتهوبحث
بان برز،  ةمربوط به منطقنفر  129نامه،  به پرسش گو پاسخنفر زنان  377دهد که از  های توصیفی پژوهش نشان می یافته

 30زیر  درصد 9/41یان، گو پاسخبودند. از نظر توزیع سنی آباد  سبزی ةنفر مربوط به منطق 136و  ،بان بور ةفر منطقن 112

مجرد،  درصد 2/25اند. از نظر وضعیت تأهل  سال سن داشته 60تا  45 درصد 2/16و  ،سال 45تا  30 درصد 9/41سال، 

دارای تحصیالت دیپلم و  درصد 9/76یان، گو پاسختحصیالت  ةزمین در اند. بدون همسر بوده درصد 8/8و  ،متأهل درصد 66

اند. از نظر وضعیت  مدرک لیسانس و باالتر از آن را داشته درصد 8/18و  ،مدرک کاردانی درصد 2/4، اند تر از آن پایین

در حال تحصیل( هستند. جوی کار، و دار، در جست بیکار )خانه درصد 9/89و  ،بازنشسته درصد 5/0شاغل،  درصد 6/9اشتغال، 

داری( و  مغازهو در مشاغل آزاد )خیاطی، کاربر رایانه، آرایشگری،  درصد 8 اند نیز که شاغل گو پاسخاز آن دسته از زنان 

 معلم( مشغول به کارند.و در مشاغل دولتی )پرستار، کارمند،  درصد 4/3

انمندسازی زنان بوده است، عوامل اقتصادی مطرح عوامل اقتصادی و تو ةاین تحقیق بررسی رابطاز از آنجا که هدف 
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)آزاد، دولتی(، میزان درآمد، دسترسی به تسهیالت  ند از: دسترسی به شغل دارای درآمد، نوع شغلا در این تحقیق عبارت

از، اند بانکی، طال و جواهر(، قدرت پس ة)خانه، زمین، ماشین، سپرد بانکی نظیر وام، برخورداری از حق مالکیت قانونی

 قرارداشتن. یتیتحت پوشش نهاد حما

دسترسیبهشغلدارایدرآمدوتوانمندسازیزنانرابطةبین

به اینکه متغیر دسترسی به شغل دارای درآمد از نوع اسمی است و متغیر توانمندسازی زنان از نوع  در این پژوهش باتوجه

که توزیع  ،1به جدول  باتوجهد. ش( استفاده F) تحلیل واریانسآزمون ز ای است، برای سنجش رابطة بین این دو متغیر ا فاصله

میانگین توانمندسازی برای دهد،  گو را برحسب میانگین توانمندسازی و دسترسی به شغل دارای درآمد نشان می زنان پاسخ

که از نظر وضعیت اشتغال، گویانی  است و برای پاسخ 25/4است؛ برای زنان بازنشسته برابر با  63/3گویان شاغل برابر با  پاسخ

 است. 76/2اند میانگین توانمندسازی برابر با  جوی کار، در حال تحصیل( بودهو دار، در جست بیکار )خانه

دسترسیبهشغلدارایدرآمدنتوانمندسازیویانگیانبرحسبمگویپاسخعیتوز.1جدول
 توانمندسازی

 تاشتغالیوضع
 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./86 63/3 36 شاغل
 ./00 25/4 2 بازنشسته
 ./88 76/2 336 بیکار
 ./91 88/2 374 جمع کل

ومتوسطتوانمندسازیدسترسیبهشغلدارایدرآمدنیانسبیلواریجآزمونتحلینتا.2جدول

 یداریسطحمعن F نمجذوراتیانگیم درجةآزادی مجموعمجذورات انسیوار

 ./000 251/17 153/13 2 306/26 ین گروهیب
   ./762 371 870/282 گروهی درون

    373 176/309 جمع کل

 

گروهی و بین گروهی  توان نتیجه گرفت واریانس درون می ،000/0= داری و سطح معنی F =251/17 به مقدار هجباتو

رای درآمد و اترسی به شغل دوضعیت دس بینِ ،میانگین توانمندسازی زنان و دسترسی به شغل متفاوت است. به عبارت دیگر

های زوجی وضعیت  (، که بیانگر تفاوت میانگین گروه3آزمون توکی )جدول  وجود دارد. جدول پس  توانمندسازی زنان رابطه

خوبی  و بیکار به ،های شاغل، بازنشسته دسترسی به شغل زنان با یکدیگر است، تفاوت متوسط توانمندسازی را در بین گروه

میانگین توانمندسازی زنان  ،میانگین توانمندسازی زنان شاغل با بیکار دارای تفاوت معنادار است. همچنیندهد.  نشان می

توانمندسازی زنان بیکار با زنان شاغل و بازنشسته دارای تفاوت  ،بازنشسته با بیکار تفاوت معناداری دارند. به عبارت دیگر

 ت به دو گروه یادشده کمتر است.معنادار است و میانگین توانمندی زنان بیکار نسب

دسترسیبهشغلزناننوضعیتیبیآزمونتوکجپسینتا.3جدول

(I)شغلزن (J)نیانگیتفاوتم شغلزن(I-J) یداریسطحمعن اریانحرافمع 

 شاغل
 ./592 ./63 -./61 بازنشسته
 ./000 ./15 *./83 بیکار

 بازنشسته
 ./592 ./63 ./61 شاغل
 ./051 ./61 45/1 ربیکا

 بیکار
 ./000 ./15 *-./83 شاغل
 ./051 ./61 -45/1 بازنشسته
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بیننوعشغلوتوانمندسازیزنان رابطة

 رابطة بینای است، برای سنجش  نظر به اینکه متغیر نوع شغل از نوع اسمی است و متغیر توانمندسازی زنان از نوع فاصله

 را برحسب میانگین گو پاسخکه توزیع زنان  ،4به جدول  باتوجهد. ش( استفاده F) انسیل واریآزمون تحلز این دو متغیر ا

زنانی که  ی؛ برااست 81/2ان بیکار برابر با گوی پاسخ ین توانمندسازی برایانگیمدهد،  توانمندسازی و نوع شغل نشان می

که شغل  یانگوی پاسخ یو برا است 06/3با  ابردار( است بر مغازهو ها آزاد )شغل خیاطی، کاربر رایانه، آرایشگر،  شغل آن

 دست آمد. به 34/4معلم( است برابر با و ها دولتی )پرستار، کارمند،  آن

نوعشغلنتوانمندسازیویانگیانبرحسبمگویپاسخعیتوز.4جدول
توانمندسازی

 نوعشغل
 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./87 81/2 333 بیکار
 ./86 06/3 30 آزاد
 ./570 34/4 13 دولتی
 ./91 89/2 376 جمع کل

ومتوسطتوانمندسازیزناننوعشغلنیانسبیلواریجآزمونتحلینتا.5جدول
 یداریسطحمعن F نمجذوراتیانگیم درجةآزادی مجموعمجذورات انسیوار

 ./000 381/20 238/15 2 476/30 ین گروهیب
   ./748 373 885/278 گروهی درون

    375 361/309 جمع کل
 

گروهی و بین گروهی  توان نتیجه گرفت واریانس درون می ،000/0 داری= و سطح معنی F =381/20 به مقدار باتوجه

وجود   بین نوع شغل و توانمندسازی زنان رابطه ،میانگین توانمندسازی زنان و نوع شغل متفاوت است. به عبارت دیگر

 یشغل آزاد و دولت یدارا و کاریب یها ن گروهیرا در ب یمتوسط توانمندساز ( تفاوت6)جدول  آزمون توکی جدول پس دارد.

 ،نیتفاوت معنادار است. همچن یدارا یشغل دولت یکار با زنان دارایزنان ب ین توانمندسازیانگیدهد. م ینشان م خوبی به

 ،گریدارد. به عبارت د یز تفاوت معنادارین یشغل دولت یشغل آزاد با زنان دارا یزنان دارا ین توانمندسازیانگیم

تفاوت معنادار است و  یکار و شاغل در مشاغل آزاد دارایبا توانمندسازی زنان ب یزنان شاغل در بخش دولت یتوانمندساز

 برخوردارند. یشتریب یکار و شاغل در مشاغل آزاد از توانمندینسبت به زنان ب یزنان شاغل در بخش دولت

 شغلزنانننوعیبیتوکآزمونپسجینتا.6جدول

(I)شغلزن (J)نیانگیتفاوتم شغلزن(I-J) یداریسطحمعن اریانحرافمع 

 بیکار
 ./206 ./16 -./28 آزاد
 ./000 ./24 *-52/1 دولتی

 آزاد
 ./206 ./16 ./28 بیکار
 ./000 ./28 *-24/1 دولتی

 دولتی
 ./000 ./24 *52/1 بیکار
 ./000 ./28 *24/1 آزاد

 

میزاندرآمدوتوانمندسازیزنانرابطةبین

رابطة سنجش  برایای است،  از آنجا که متغیر میزان درآمد از نوع اسمی است و متغیر توانمندسازی زنان از نوع فاصله

 را برحسب میانگین گو پاسخکه توزیع زنان  7به جدول  باتوجهد. ش( استفاده F) انسیل واریآزمون تحلز این دو متغیر ا بین

 ی؛ برااست 76/2برابر با  ان بدون درآمدگوی پاسخ ین توانمندسازی برایانگیمدهد،  توانمندسازی و میزان درآمد نشان می
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تا  100ها بین  که درآمد آن یانگوی پاسخ ی، برا29/3هزار تومان است برابر است با  100ها کمتر از  زنانی که درآمد آن

هزار تومان است، میانگین  300ها بیش از  و برای زنانی که درآمد آن 18/3برابر است با  ستاهزار تومان  300

 .11/4توانمندسازی برابر است با 

میزاندرآمدنتوانمندسازیویانگیانبرحسبمگویپاسخعیتوز.7جدول

توانمندسازی
 درآمد

 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./87 76/2 311 بدون درآمد
 ./64 29/3 6 هزار تومان 100کمتر از 
 ./79 18/3 36 هزار تومان 300تا  100بین 

 ./65 11/4 21 هزار تومان 300بیش از 
 ./91 88/2 374 جمع کل

ومتوسطتوانمندسازیزنانمیزاندرآمدنیانسبیلواریجآزمونتحلینتا.8جدول

 یداریسطحمعن F تنمجذورایانگیم درجةآزادی مجموعمجذورات انسیوار

 ./000 464/18 420/13 3 260/40 ین گروهیب

   ./727 370 916/286 گروهی درون

    373 176/309 جمع کل

 

گروهی و بین گروهی  توان نتیجه گرفت واریانس درون می ،000/0 داری= و سطح معنی F =464/18 به مقدار باتوجه

وجود   و توانمندسازی زنان رابطه بین میزان درآمد ،فاوت است. به عبارت دیگرمت میانگین توانمندسازی زنان و میزان درآمد

خوبی نشان  های درآمدی مختلف به (، تفاوت متوسط توانمندسازی را در بین گروه9آزمون توکی )جدول  دارد. جدول پس

زار تومان است دارای تفاوت معنادار ه 300ها بیش از  دهد. میانگین توانمندسازی زنان بدون درآمد با زنانی که درآمد آن می

 300ها بیش از  هزار تومان با زنانی که درآمد آن 300تا  100میانگین توانمندسازی زنان دارای درآمد بین  ،است. همچنین

ست هزار تومان ا 300ها بیش از  توانمندسازی زنانی که درآمد آن ،هزار تومان است نیز تفاوت معناداری دارد. به عبارت دیگر

 هزار تومان است دارای تفاوت معنادار است. 300تا  100ها بین  با زنان بدون درآمد و زنانی که درآمد آن

زناننمیزاندرآمدیبیتوکآزمونپسجینتا.9جدول

(I) شغلزن (J)نیانگیتفاوتم شغلزن(I-J) داریمعنیسطح اریانحرافمع 

 مدآبدون در

 ./432 ./35 -./53 هزار 100کمتر از 

 ./029 ./15 *-./41 هزار 300تا  100بین 

 ./000 ./19 *-34/1 هزار  300بیش از 

 هزار تومان 100کمتر از 

 ./432 ./35 ./53 بدون درآمد

 ./991 ./37 ./11 هزار 300تا  100بین 

 ./166 ./39 -./81 هزار 300بیش از 

 هزار تومان 300تا  100بین 

 ./029 ./15 *./41 بدون درآمد

 ./991 ./37 -./11 هزار 100کمتر از 

 ./001 ./23 *-./92 هزار 300بیش از 

 هزار تومان 300بیش از 

 ./000 ./19 *34/1 بدون درآمد

 ./166 ./39 ./81 هزار 100کمتر از 

 ./001 ./23 *./92 هزار 300تا  100بین 
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دسازیزناندسترسیبهتسهیالتبانکیوتوانمنرابطةبین

 برایای است،  ای است و متغیر توانمندسازی زنان از نوع فاصله از آنجا که متغیر دسترسی به تسهیالت بانکی از نوع رتبه

را  گو پاسخکه توزیع زنان  ،10به جدول  باتوجهد.ش( استفاده F) انسیل واریآزمون تحلز این دو متغیر ا رابطة بینسنجش 

انی که میزان گوی پاسخ ین توانمندسازی برایانگیمدهد،  زی و دسترسی به تسهیالت بانکی نشان میتوانمندسا برحسب میانگین

ها به تسهیالت بانکی  زنانی که میزان دسترسی آن ی؛ برااست 77/2ها به تسهیالت بانکی کم است برابر با  دسترسی آن

 .است 01/3ها به تسهیالت بانکی زیاد است برابر با  آن که میزان دسترسی یانگوی پاسخ یو برا است 67/3متوسط است برابر با 

دسترسیبهتسهیالتبانکینتوانمندسازیویانگیانبرحسبمگویپاسخعیتوز.10جدول

 توانمندسازی

 دسترسیبهتسهیالتبانکی
 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./88 77/2 322 کم
 ./80 67/3 41 متوسط
 ./31 01/3 9 زیاد
 ./91 88/2 372 جمع کل

 ومتوسطتوانمندسازیزناندسترسیبهتسهیالتبانکینیانسبیلواریجآزمونتحلینتا.11جدول

 یداریسطحمعن F نمجذوراتیانگیم درجةآزادی مجموعمجذورات انسیوار

 ./000 859/19 847/14 2 695/29 ین گروهیب
   ./748 369 877/275 گروهی درون

    371 572/305 جمع کل

 

 ین گروهیو ب گروهی درونانس یجه گرفت واریتوان نت یم، 000/0 =داری معنیو سطح  F =859/19 مقدار به باتوجه

الت یبه تسه ین دسترسیب ،گری. به عبارت داستمتفاوت  یالت بانکیبه تسه یزنان و دسترس ین توانمندسازیانگیم

ن یرا در ب ی( تفاوت متوسط توانمندساز12)جدول  یتوک آزمون پسد. جدول وجود دار  زنان رابطه یو توانمندساز یبانک

ن یانگیان تنها مین میدهد. در ا ینشان م خوبی به یالت بانکیبه تسه یمختلف زنان برحسب دسترس یها هگرو

 یالت بانکیهطور متوسط به تس که به یدارند با زنان یدسترس یالت بانکیبه تسه یزان کمیکه به م یزنان یتوانمندساز

 گر ندارند.یکدیبا  یها تفاوت چندان ر گروهیدر سا ین توانمندیانگیو م استتفاوت معنادار  یدارند دارا یدسترس

 دسترسیبهتسهیالتبانکیزناننمیزانیبیتوکآزمونپسجینتا.12جدول

(I)شغلزن (J)نیانگیتفاوتم شغلزن(I-J) یدارسطحمعنی اریانحرافمع 

 کم
 000. ./14 *-./89 متوسط

 ./507 ./29 -./32 زیاد

 متوسط
 ./000 ./14 *./89 کم

 ./172 ./31 ./57 زیاد

 زیاد
 ./507 ./29 ./32 کم

 ./172 ./31 -./57 متوسط
 

ن است. ییها پا آن ز درین ین توانمندیانگیدارند م یکمتر یدسترس یالت بانکیکه به تسه یزناندهد  یق حاضر نشان میج تحقینتا

ا یاند  افت کردهیکه مردان وام در ییسه با زنان خانوارهایرند در مقایگ ی( میالت بانکیکه وام )تسه یمطالعات نشان داده است زنان

ه اند. این تسهیالت زمانی ب از رفاه برخوردار بوده یاند از سطح باالتر افت نکردهیدر یچ وامیکه ه یدر همان سطح اقتصاد ییخانوارها
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یابی به  ابزاری برای دست عنوان بهها  د که مستقیماً در دسترس و کنترل آنان قرار گیرد و چنانچه از آنشو  توانمندسازی زنان منجر می

کند. در این راستا الزم است که  د، به توانمندسازی زنان کمکی نمیشومندی سایر اعضای خانواده استفاده  منظور بهره این تسهیالت به

در ، زیرا زنان منجر نشود  مان با بیکاریأند تا درنهایت دریافت تسهیالت بانکی به بدهکاری توشوفرهنگی ارزیابی  ةای بازدارندساختاره

ها تشدید خواهد شد. این صورت فقر و ناتوانمندی آن

برخورداریازحقمالکیتقانونیوتوانمندسازیزنانرابطةبین

و امکانات خود  یمال ةاز آنان خواسته شد تا پشتوان یت قانونیموردمطالعه از حق مالک زنان یزان برخورداریم یبررس یبرا

 ، طال و جواهر.یبانک ةن، سپردین، ماشیر مشخص کنند: خانه، زمیرا در موارد ز

 برایای،  ای است و متغیر توانمندسازی زنان نیز از نوع فاصله از نوع فاصله یت قانونیبر این اساس که متغیر حق مالک

 د.شرسون استفاده یآزمون پز ن این دو متغیر ایسنجش رابطه ب

برخورداریازحقمالکیتقانونیوتوانمندسازیزنان نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر.13جدول

 توانمندسازی برخورداریازحقمالکیتقانونی 

 برخورداری از حق مالکیت قانونی 

 -./251 1 رسونیپ یب همبستگیضر

 ./000  )دوطرفه( داری یمعنسطح 

 376 377 تعداد

 توانمندسازی

 1 -./251 رسونیپ یب همبستگیضر

  ./000 )دوطرفه( داری معنیسطح 

 376 376 تعداد

 

از  ین برخورداریکه ب کردتوان اذعان  ی(، م000/0 =داری معنیو سطح  -r =251/0 رسون )مقداریج آزمون پینتا به باتوجه

 یهرچه سطح برخوردار یعنیبرقرار است.  میرمستقیمعنادار و غ ةنان الزم رابطیزنان با اطم یو توانمندساز یت قانونیحق مالک

آن است که برخورداربودن  ةدهند نشان مسئلهن یزنان کمتر است و بالعکس. ا یشتر باشد، توانمندیزنان ب یت قانونیاز حق مالک

موارد  یدر برخ یشود و حت یمنجر نم یو خانوادگ یفرد ةدر حوز یریگ میمش تصین زنان به افزایدر ب یت قانونیاز حق مالک

 تواند به کنترل و محدودشدن زنان بینجامد. یم یت قانونیبرخورداربودن از حق مالک

 درصد 9هستند.  ینییها در سطح پا ییت اموال و دارایدهد که زنان از نظر مالک یپژوهش نشان م یها داده یبررس

 یبانک ةسپرد درصد 2/4، اند نیت ماشیمالک یدرصد دارا4ار دارند، ین را در اختیت زمیمالک درصد 2، اند خانهت یمالک یدارا

 .اند طال و جواهرات یدارا درصد 22 و ،ار دارندیدر اخت

هند و د یانجام م یکند. زنان کار خانگ یموجود در جامعه است که به ضرر زنان عمل م یتیجنس یباورها دلیل به مسئلهن یا

 یمال ةا پشتوانیشوند و به پول  یبه مردان وابسته م یآن است که از نظر مال ین به معنیکنند و ا یافت نمیبابت آن در یدستمزد

 قرار دارند. ینییار پایسطح بس ت اموال، دریرو، از نظر حقوق مالک نیندارند. ازا یها باشد دسترس که از آن خود آن

ایتیقرارداشتنوتوانمندسازیتحتپوششنهادحمرابطةبین

ای است و متغیر توانمندسازی زنان از  از نوع اسمی دومقولهقرارداشتن  یتیتحت پوشش نهاد حمابه اینکه متغیر  باتوجه

به جدول  باتوجهد. ش( استفاده T) مستقل یا دونمونهآزمون ز این دو متغیر ا رابطة بینسنجش  برایای است،  نوع فاصله

دهد،  ینشان مقرارداشتن  یتیتحت پوشش نهاد حماو  ین توانمندسازیانگیرا برحسب م گو پاسخع زنان یکه توز ،14

 یزنان ی؛ برااست 11/3قرار دارند برابر با  یخاص یتیکه تحت پوشش نهاد حما یانگوی پاسخ یبرا ین توانمندسازیانگیم

 .است 84/2قرار ندارند برابر با  یخاص یتیکه تحت پوشش نهاد حما
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 بودنیتیتحتپوششنهادحماریزنانبرحسبتأثینتوانمندسازیانگیتفاوتم:T-TESTآزمونیفیآمارتوص.14جدول

 یتوانمندساز

 بودنیتیتحتپوششنهادحما
 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./75 11/3 57 بله
 ./92 84/2 318 ریخ

 ./90 89/2 375 جمع کل
 

زنانیومتوسطتوانمندسازبودنیتیتحتپوششنهادحمانی(بT)مستقلایدونمونهجآزمونینتا.15جدول

 T نیانگیتفاوتم )دوطرفه(یداریسطحمعن درجةآزادی 

 یتوانمندساز
 ./26 ./039 373 071/2 انس برابریوار

 ./26 ./019 007/89 383/2 انس نابرابریوار
 

بیانگر وجود تفاوت معنادار ( 039/0 داری= و سطح معنی t =071/2 )مقدار ای مستقل مونهآمده از آزمون دون دست نتایج به

برحسب کسانی که تحت پوشش نهاد حمایتی خاصی قرار دارند با کسانی که تحت پوشش توانمندسازی زنان بین میانگین 

گویان  و پاسخ 11/3= گویان بله با میانگین سخها در بین دو گروه )پا میانگین ةنهاد حمایتی خاصی قرار ندارند است و با مقایس

کنیم.  اند مشاهده می اند نسبت به زنانی که جواب خیر داده (، توانمندی در بین زنانی که جواب بله داده84/2= خیر با میانگین

 توانمندی در بین زنانی که تحت پوشش نهاد حمایتی خاصی قرار دارند بیشتر است. ،به عبارت دیگر

 اندازوتوانمندسازیزنانقدرتپسنرابطةبی

رابطة سنجش  برایای است،  ای است و متغیر توانمندسازی زنان از نوع فاصله انداز از نوع رتبه از آنجا که متغیر قدرت پس

را برحسب  گو پاسخکه توزیع زنان  ،14به جدول  باتوجه د.ش( استفاده F) انسیل واریآزمون تحلز این دو متغیر ا بین

ها  انداز آن انی که میزان پسگوی پاسخ ین توانمندسازی برایانگیمدهد،  انداز نشان می نگین توانمندسازی و قدرت پسمیا

که  یانگوی پاسخ یو برا است 33/3ها متوسط است برابر با  انداز آن زنانی که میزان پس ی؛ برااست 80/2کم است برابر با 

 .است 56/3 ها زیاد است برابر با انداز آن میزان پس

اندازقدرتپسنتوانمندسازیویانگیانبرحسبمگویپاسخعیتوز.16جدول
توانمندسازی

 دسترسیبهتسهیالتبانکی
 انحرافاستاندارد نیانگیم تعداد

 ./92 80/2 321 کم
 ./68 33/3 40 متوسط
 ./70 56/3 13 زیاد
 ./91 88/2 374 جمع کل

ومتوسطتوانمندسازیزناناندازقدرتپسنیانسبیلواریجآزمونتحلینتا.17جدول

 یداریسطحمعن F نمجذوراتیانگیم درجةآزادی مجموعمجذورات انسیوار

 ./000 283/10 119/8 2 239/16 ین گروهیب

   ./790 371 937/292 گروهی درون

    373 176/309 جمع کل

 

 ین گروهیو ب گروهی درونانس یجه گرفت واریتوان نت یم ،000/0 =داری معنیو سطح  F =283/10 مقدار به باتوجه

زنان  یانداز و توانمندساز ن قدرت پسیب ،گری. به عبارت داستانداز متفاوت  زنان و قدرت پس ین توانمندسازیانگیم

ان مختلف زن یها ن گروهیرا در ب ی( تفاوت متوسط توانمندساز18)جدول  یآزمون توک وجود دارد. جدول پس  رابطه
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 یکنند با زنان یانداز م پس یزان کمیکه به م یزنان ین توانمندسازیانگیدهد. م ینشان م خوبی بهانداز  زان پسیبرحسب م

 یزان کمیکه به م یزنان ین توانمندسازیانگیم ،نی. همچناستتفاوت معنادار  یانداز دارند دارا طور متوسط پس که به

که قدرت  یزنان ،گری. به عبارت داستتفاوت معنادار  یکنند دارا یانداز م پساد یکه به ز یکنند با زنان یانداز م پس

 ن است.ییز پایها ن آن یدارند توانمند یانداز کمتر پس

انداززناننقدرتپسیبیتوکآزمونپسجینتا.18جدول

(I) شغلزن (J) نیانگیتفاوتم شغلزن(I-J) یداریسطحمعن اریانحرافمع 

 کم
 ./001 ./14 -./53415 توسطم

 ./008 ./25 -./75 زیاد

 متوسط
 ./001 ./14 ./53 کم
 ./715 ./28 -./22 زیاد

 زیاد
 ./008 ./25 ./75 کم
 ./715 ./28 ./22 متوسط



 یونیلرگرسیتحل

ون یگرس. اکنون با استفاده از رشد یدو بررس دوبه صورت ق بهیات تحقیرها براساس فرضیمتغ ةن رابطیش از ایپ

ر ی، هفت متغ19به جدول  . باتوجهکنیم یر وابسته بررسیمستقل را بر متغ یرهایر مجموع متغیم تأثیدار یسع یریچندمتغ

و  R=473/0زنان برابر  یها با توانمندساز آن ةچندگان یب همبستگیقرار گرفتند که ضر یونیمستقل در جدول رگرس

از  درصد 19یعنی  19/0انگر آن است که در حدود یب بین ضریاست. ادست آمده  هب R2=191/0ن برابر با ییب تعیضر

و  شود ین مییق تبیتحق یمستقل موجود در مدل تجرب یرهایزنان توسط متغ یر توانمندسازیمتغ یا پراکندگیانس یوار

 ق وارد نشده است.ین تحقیشود که در ا ین مییتب ییرهایمتغوسیلة  به یانس پراکندگیوار  ةیبق

رهیونچندمتغیلرگرسیتحلیمدلدرخروجةخالص.19جدول

R)نییبتعیضر (R)چندگانهیبهمبستگیضر
2) 

473/0 191/0 

پژوهشیرهایونمتغیبرگرسیضرا.20جدول

Model 
 ضریباستاندارد ضریبزاویه

T داریمعنی سطح 
 انحرافاستاندارد Beta 

 

 ./873 -./160 -./019 ./185 -./030 درآمد دسترسی به شغل دارای
 ./795 ./260 ./028 ./217 ./057 نوع شغل
 ./026 232/2 ./219 ./101 ./226 میزان درآمد

 ./000 985/3 ./193 ./103 ./409 دسترسی به تسهیالت بانکی
 ./634 -./476 -./028 ./149 -./071 تحت پوشش نهاد حمایتی

 ./165 392/1 ./080 ./112 ./155 انداز قدرت پس
 ./025 -247/2 -./125 ./435 -./978 برخورداری از حق مالکیت قانونی 

 

ن یشتریب =  -978/0با  یت قانونیاز حق مالک یر برخورداریمستقل متغ یرهاین متغیدهد از ب ینشان م 20جدول 

، = 226/0زان درآمد با ی، م= 409/0با  یالت بانکیبه تسه یاز آن دسترسزنان دارد و پس  یر توانمندیر متغدر را یتأث

و در آخر ، = 057/0، نوع شغل با =  -071/0بودن با  یتی، تحت پوشش نهاد حما= 0/ 155انداز با  قدرت پس
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در  یب معناداریر داشته است. براساس ضریر وابسته تأثین متغییدر تب =  -030/0درآمد با  یبه شغل دارا یدسترس

 م داد.یتعم یآمار ةق را به جامعیج تحقیتوان نتا یم p≤. /05، با 21جدول 

 انس(ی)برآوردواریونیرگرسشکلیآزمونمعناداریانسبرایلواریتحل.21جدول

Model راتومیانگینمجذ درجةآزادی مجموعمجذورات F داریسطحمعنی 

 ./000 258/12 346/8 7 421/58 مجموع مجذورات رگرسیون

   ./681 363 148/247 مانده مجموع مجذورات باقی

    370 569/305 جمع کل



یمعادلةساختارمدل

 AMOSافزار  ن پژوهش از نرمیاست. در ا معادلة ساختاریرها روش ین متغیب یلّروابط ع ین بررسینو یها از روش یکی 

ده و یچیار پیبس ای رایانه ةک برنامی AMOSافزار  استفاده شده است. نرم یشنهادیمدل پ یل معادالت ساختاریتحل یبرا

طالعه کرد.ل و میرها را تحلیتوان انواع مختلف روابط متغ یر است که با آن میپذ انعطاف

درآمد، نوع  یبه شغل دارا یچون دسترس یعوامل اقتصادپژوهش،  یشده در چارچوب نظر به مباحث مطرح باتوجه

از  یو برخوردار ،انداز قرارداشتن، قدرت پس یتی، تحت پوشش نهاد حمایالت بانکیبه تسه یزان درآمد، دسترسیشغل، م

 عنوان بهن پژوهش یگذارند و در ا یزنان اثر م یبر توانمندسازهستند که  ییرهایاز جمله متغ یت قانونیحق مالک

ها و  ر وابسته درنظر گرفته شده است. پس از استخراج دادهیز متغین یاند. توانمندساز مستقل درنظر گرفته شده یرهایمتغ

افزار آموس  تفاده از نرمق با اسیتحق معادلة ساختاریشده مدل  ات مطرحیاز نظر یریگ ها با بهره ج آنیل نتایه و تحلیتجز

 م شد.یب ترسین ترتیبد


قیتحقیساختارةمدلمعادل.3شکل
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ربرازشقابلقبولیبرازشمدلوتفسیهاشاخص.22جدول

 تفسیر سطحقابلقبول شاخصبرازشمدل
میزان

 حاصل
 حدپذیرش

 مقدار کای اسکوئر جدول (CMIN)  کای اسکوئر
ی اسکوئر جدول برای یک درجة آمده با کا دست کای اسکوئر به

 شود. آزادی مشخص مقایسه می
 قابل قبول 214/269

کای اسکوئر نسبی 
(CMIN/DF) 

قابل پذیرش ولی  5تا  1از 
 خوب 3 تا 2بین 

 5ضعف برازش و مقدار بیشتر از  ةدهند نشان 1مقدار کمتر از 
 نیاز به بهبود است. ةکنند منعکس

 قابل قبول 4

 (GFIنیکویی برازش )
)برازش  1)عدم برازش( تا 
 کامل(

 تاحدی قابل قبول ./872 یک برازش مطلوب است. ةکنند منعکس 95/0مقدار نزدیک به 

میانگین مربعات  ةریش
خطای برآورد 

(RMSEA) 
 تاحدی قابل قبول  ./158 دهد. یک برازش خوب را نشان می 05/0مقدار کمتر از  10/0تر از  کوچک

 (TLIتوکر لوئیس )
)برازش  1برازش( تا )عدم 

 کامل(

( در NFI) بونت -ضعف شاخص بنتلر کند تا نقطه تالش می
 شاخص برای افزودن پارامتر را مرتفع کند. ةنیاوردن جریم حساب به

 تاحدی قابل قبول ./744

 IFI  شاخص تطبیقی
برازش  1)عدم برازش( تا 
 کامل

 ابل قبولق ./996 شده یا مفروض با مدل استقالل براساس مدل تدوین

RMR نزدیک به صفر مقدار 

های  دو مدل متفاوت با داده ةمانده برای مقایس ماتریس باقی
تربودن آن برای یک مدل در مقایسه با مدل  یکسان که کوچک

عنوان یکی از معیارهای بهتربودن آن مدل تلقی  تواند به دیگر می
 شود.

 قابل قبول ./017

 ةشاخص برازش هنجارشد
 (PNFIمقتصد )

 60/0یا  50/0باالتر از 
ضرب نسبت اقتصاد مدل در شاخص برازش هنجارشده  از حاصل

 شود. حاصل می
 قابل قبول ./578

شاخص برازش تطبیقی 
 (PCFIمقتصد )

 قابل قبول ./589 شود. باشد بیشتر جریمه می تر شده نزدیک هرچه مدل به یک اشباع 60/0یا  50/0باالتر از 

 

برازش  یکل یها دهد. با استفاده از شاخص یرا نشان م ر قابل قبول آنیازش مدل و تفسبر یها ، شاخص22جدول 

شده  نیمدل تدو یطور کل ا بهیپارامترها، آ یشده برا ر خاص گزارشینظر از مقاد ن پرسش پاسخ داد که صرفیتوان به ا یم

است. در  پذیرفتنی مثبت باشد، مدل  که پاسخ یر؟ در صورتیا خیشود  یت میشده حما یگردآور یتجرب یها توسط داده

(، 22و برازش مدل )ذکرشده در جدول  ییکوین یها به شاخص د. باتوجهکرنسبت به اصالح آن اقدام  دیبا ،ن صورتیر ایغ

158/0=  RMSEA ،214/269 =CMIN ،4 =CMIN/DF ،872/0 =GFI ،744/0 =TLI ،996/0 =IFI، 017/0  =

RMR ،578/0 =PNFI،  589/0و =PCFI استبرخوردار  یق از برازش نسبتاً مناسبیمدل تحق. 

یریگجهینت
اما  اند، یند توسعهاکشورهای در حال توسعه در پی جلب مشارکت زنان در فر ، امروزهتوسعة پایداردنبال بازنگری مفهوم  هب

و  یاجتماع ةیرمال سیو تشک یت اجتماعیسطح بسیار نازل وضعیت اقتصادی زنان مانع فعالدر محالت فرودست شهری 

ط یدهد و آنان را در شرا یاثر جلوه م ا کمیده یزنان را ناد یتیشود. این وضعیت نقش فاعل یثر آنان مؤنیز مشارکت م

 ةتاکنون هم. کند  یرون خانواده را سلب میدرون و ب یها یریگ میدر تصم ینیآفر و قدرت نقش دارد مینگه  یفرودست

زنان را دارای نقشی تبعی و  زیرا ،ده استشن غیررسمی با محوریت نقش مردان انجام های اسکا ریزی ها و برنامه طرح

ها در  ریزی ها و برنامه دهند که این طرح اند. مطالعات نشان می ی اسکان غیررسمی دانستهده سامانرو در  دنباله

های خویش دور  و توانمندی ها و زنان را از قابلیت اند که عمدتاً غیرمشارکتی ،ی محالت فرودست شهریده سامان

 کنند، ناکارآمدند. می

توانمندسازی زنان در  ةنیدر زم؛ اما است گرفته انجام تحقیقات متعددیها و  پژوهش توانمندسازی زنان،رابطه با  در

ر طو گرفته، بهانجامهای  در بین پژوهش ،. به عبارت دیگراست انجام نشده یا تاکنون مطالعههای غیررسمی  سکونتگاه
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که تاکنون انجام  یمطالعات در بیشتره است. نشدهای غیررسمی بررسی  سکونتگاهجامع و مستقل توانمندسازی زنان در 

های  سکونتگاهو این در حالی است که  دهشصورت مجزا مطالعه  به در شهرها و روستاها توانمندسازی زنانگرفته 

پژوهش حاضر برای نخستین در های خاص خود را دارند.  گیروستایی شرایط و ویژ -شهری ةغیررسمی با ساختار دوگان

. خته شدپردا ترین متغیرهای اقتصادی با توانمندسازی زنان ساکن در محالت فرودست شهری  مهم ةبار در ایران به رابط

 یو ارتقا معناداری هستند ةعوامل اقتصادی موردبررسی با توانمندسازی زنان دارای رابط همةدهد که  نشان میها  افتهی

( نیز 1393) زاده های پژوهش فنی و فرج . در این راستا یافتهشود عوامل اقتصادی مستقیماً به توانمندسازی زنان منجر می

ها نیز تأثیر بیشتری دارد؛ با این  نشان داد که هر چه امتیاز زنان در توانمندی شغلی بیشتر باشد در فقرزدایی اقتصادی آن

نتایج این تحقیق با نتایج سایر  ،ه است. همچنینشد ن فقط متغیر توانمندی شغلی بررسیتفاوت که در تحقیق آنا

 (، رحمان1996) (، هاشمی و همکاران2015) (، نوابخش و همکاران1388) تحقیقات پیشین از جمله کتابی و همکاران

رها یا عوامل اقتصادی با متغی ةبررسی رابط ة( در زمین2015) و بشری و وجیهه ،(1996) (، پیت و خاندکر1986)

ت یاز حق مالک یبرخورداران عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان، عامل یاز متوانمندسازی زنان مطابقت دارد. 

ت اموال و یزنان از نظر مالک ،زنان دارد. درواقع یر توانمندسازدر را ین تأثیشتریب...(  ن وین، ماشی)خانه، زم یقانون

منجر  یو خانوادگ یفرد ةدر حوز یریگ میش تصمیها نیز به افزا آن یبرخوردارهستند و  ینییح پاها در سط ییدارا

 کند. یموجود در جامعه است که به ضرر زنان عمل م یتیجنس یباورها دلیل به مسئلهن یاشود.  ینم

بدون  درصد 83و  کاریالم بیهای غیررسمی شهر ا سکونتگاهدر  گو پاسخزنان  درصد 90ت اشتغال، یاز نظر وضع

ار ینه بسین زمیهر جامعه در ا یساختار فرهنگ نظر بهدارند.  یالت بانکیبه تسه یکم یدسترسها  آن درصد 86درآمدند. 

قرار دارند  یتیاز زنان تحت پوشش نهاد حما درصد 15انگر آن است که فقط ین بیپژوهش همچن یها رگذار است. دادهیتأث

توانمندسازی زنان هم ناجی آنان در شرایط انداز اندکی دارند. نتیجه آنکه  قدرت پس گو اسخپاز زنان  درصد 85و درنهایت 

گیری و  ها در فرایند تصمیم گروه ةثر همؤپذیری م سازی محلی و تحقق مشارکت ظرفیت ةکنونی است هم زمین

 هاست. سکونتگاهی این نوع از ده سامان
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