
 

 

 

 

 

 

 

 22-7، صفحات 7333 پاييز، 3، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 يگيبين عليرحسيام و ،يومرث زرافشاني، کيريمژگان فق
 19/9/2992 :تاريخ پذيرش  12/9/2991 :تاريخ دريافت

 

 يکي بوده ور حاض در عصر ييروستا ةتوسع يهااستيس نيترمهماز  ييزنان روستا يتوانمندساز
پژوهش  .است خرد س صندوق اعتباراتيتأس نيز يين روستازنا يطرح توانمندساز ياز راهبردها

خرد استان کرمانشاه بر  اعتبارات يهار صندوقيتأث يبررس با هدف حاضر ياسهيمقا -يعّل
ة مطالع يمارآ ةجامع. شد انجام اين استان ييزنان روستا يو خانوادگ ي، اجتماعياقتصاد يتوانمندساز

و  2999هاي در سال خرد استان کرمانشاه رعضو صندوق اعتباراتيعضو و غ يياروست زنانرا  حاضر
 جدول بارتلت و مندنظام يتصادف يريگنمونه با استفاده از روش نمونه حجم .نداددميل يتشک 2991
آن با  ييايکه پا ،هشد استفاده هساختة محققرسشناماز پ ،هاداده يمنظور گردآوربه. برآورد شدنفر  933
خرد استان کرمانشاه  اعتبارات يهاد که صندوقدانشان  پژوهش جيانت. شدد ييکرونباخ تأ يآلفا آزمون

 صندوق اعتبارات ياعضا د کهداها نشان داده يواکاوهمچنين، . استدر حد متوسط اثربخش 
در نتيجه،  .ندردا قرار يز توانمندا يدر سطح باالتراز ابعاد مختلف  رعضوينسبت به زنان غ خرد

                                                 
 ج و آمووزش کشواورز ، دانشو اه راز ، ارمانشواه     کارشناس ارشد ترويترتيب، به(mojgan_faghiri@yahoo.com) ؛

 .ي آموزش اشاورزي، دانش اه رازي ارمانشاهارازي ارمانشاه؛ و داتري ترويج و آموزش اشاورزي، دانش اه اداتر
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 با گسترش صندوق توان، ميييروستا زنان دفتر امور پژوهش حاضر در يهاافتهي از گيريبا بهره
 . ساخت فراهمرا ن نوع اعتبارات يبدر اقشار جامعه يسا يخرد دسترس اعتبارات

ارمانشاه  ،ياسهيمقا -يعل ش، پژوهصندوق اعتبارات خرد ،ييستازنان رو ،يتوانمندساز :هاواژهديکل
 (.استان)

 

درصد از درآمد  دهاما تنها  ،دهنديل ميت روستاها را تشکياز جمع يمين بًاياگرچه زنان تقر
 ،يياوال)است هجهان متعلق به آن يهاييک درصد از دارايز ين کنند ويجهان را کسب م

 يکنند، اما حقوق کمتريمردان کار ماز  شيدرصد ب 15 ييزنان روستا هرچند،(. 21: 2995
که در  ييتعداد زنان روستا ؛ همچنين،(91: 2931، يانصار)کنند يافت ميدر هانسبت به آن

 ياگونه، به(19: 2995 ،يياوال)ده است يکنون به دو برابر رستا 2931 از ،برنديسر مفقر به
 (. 99: 2995 ،يياوال)هند ديل ميرا زنان تشک يير روستايت فقيدرصد از جمع هفتادکه 

از  ياريبا وجود مشارکت در بس ،يياز آن است که زنان روستا يت موجود حاکيواقع
و بادسار،  يسيو)ستند يخاص برخوردار ن ياجتماع ةرتبم اه و ياز جا ،ييروستا يهاتيفعال

 ،زنان شتر به نقشيتوجه ب راستايهوشمندانه در  ير و راهبردهايبا اتخاذ تداب(. 19: 2991
 ارتباط بامتعدد در  يهاطرح ،ن راستايهمدر . ط موجود پرداختيوان به اصالح شراتيم

زنان ( 2)يطرح توانمندساز تواناه از آن ميان، مي به اجرا درآمد يير روستايپذبيزنان آس
است؛  ييبه زنان روستا دنيقدرت بخش يبرا يابزار يتوانمندساز. را يادآور شد ييروستا
با  ،عتبارات خردا. است يبه منابع ماد يازمند دسترسين يقدرت مندي آنها از چنينهرهب البته

به وجود  ييزنان روستا ين امکان را برايا ،(Nidheesh, 2009: 353) يفراهم ساختن منابع مال
ط خود به ير شراييتغ يو برا يابند ييبتوانند از فقر رها د،از حقوق خو يآگاه باآورد تا يم

 (.2995، يماف)ند بپردازافته يمناسب، آگاهانه و سازمان يزيربرنامه ، بهط مطلوبياسمت شر
 يهابرنامه ييروستا ةتوسع ينهادها ،2991 ةاز اواخر ده ن طرح،يدن اار ياتيمنظور عملهب
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 يهاتيژه فعاليوبه يشغل يهاجاد فرصتيا يمناسب برا يراهکار در قالباعتبارات خرد را 
 دنددرآمد مطرح اردر مناطق کم ييزنان روستا يمقابله با فقر و توانمندساز و ياشتغالخود
از سال  يوزارت جهاد کشاورز ييدفتر امور زنان روستاز يران نيدر ا(. 213: 2991 ،يعقوبي)

 يک ال وي يبا هدف طراح ييدر مناطق روستا ات خردجاد صندوق اعتباريا يبرا 2939
 . ارده استرا آغاز  ييهاط کشور باشد، تالشيق با شراخرد که منطب اتاز اعتبار يبوم

 يسات مالسؤبه خدمات م هاآن يعدم دسترس ييزنان روستا ةمشکل عمد ،حال حاضر در
چندان قادر به  ،به اعتبارات هاکمتر آن يدسترس ، با توجه بهدر واقع ؛ژه اعتبارات استيوبه

 ياقتصاد يازهايبه ن ،اعتبارات خرد يهابرنامهدر  رو،از اين. نديسدرآمدزا ن يهاتيانجام فعال
 يهابرنامه ييروستا ةتوسع ينهادها توجه ويژه شده است؛ و به دي ر سخن، ييزنان روستا

 يهاتيژه فعاليوبه يشغل يهاجاد فرصتيا يمناسب برا يکردياعتبارات خرد را رو
دانند يدرآمد مناطق کمدر م ييزنان روستا يو مقابله با فقر و توانمندساز ياشتغالخود
 (.  213:2991، يعقوبي)

ن صورت است که هر يبد رانيدر ا ييزنان روستا ساختار صندوق اعتبارات خرد
 است که هر ياگونهها بهن صندوقيب ايترک. استعضو  پنجاه يدارا ق حداکثروصند

 در. کنديم اعضا عمل ميها و تنها بر اساس تصم ر صندوقيصورت مستقل از دبه صندوق
 .شوديارائه م گوناگون يهاآموزش ، به آنهااعضا گيريش از واميو پ صندوق ياندازراه يابتدا

و  يطراح ياگونهود را بهخ يهاآموزش تا ده استيکوش ييامور زنان روستا دفتر رو،از اين
اندازها پس. دبياش يبا استفاده از وام افزا آنها يهاتيزنان در فعال يورکند که بهره يدهجهت

ز يها ناقساط وام. استدرصد  هفت تا ده هاوامنرخ کارمزد  بوده،نه اماه و يبه شکل اجبار
ها ن صندوقيا ها يژگين ويتراز مهم. شوديماهه بازپرداخت مة ده تا دوازدهک دوري يط

ر ينظکم کشور يو بانک يخود در نظام پول ةکه به نوب ستهاوام يدرصد 99بازپرداخت 
که کنند يتالش م ،ياو حرفه يفن يآموزش يهاگذراندن دوره ، باصندوق ياعضا. است
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کسب  يشنهاديپ يهاب طرحيبا تصو ،سپس ؛کنند ييرا شناسا گوناگون يشغل يهافرصت
زان وام، ابزار کار، يمبه بررسی و پي ير  منتخب،  ةريئت مديه از سو و کار کوچک 

  .(2995، يماف) ندپردازيامکانات و تدارکات م
ده يپوش يکس بر ييزنان روستا ياعتبارات خرد در توانمندساز يهات صندوقياهم

نه ين زميپژوهش ران علوم مختلف در ا ةتوان در مطالعات گستردين ادعا را ميا. ستين
ن يج اکثر اينتا(. Swain and wallentin, 2007؛ 2991، يعقوبي؛ 2995، يماف)د کرمشاهده 

 ياگونهبه ،است ييزنان روستا ير مثبت اعتبارات خرد در توانمندسازياز تأث يکمطالعات حا
ز ين ييدر مناطق روستا ييدرآمدزا بهبه اعتبارات بلکه  هاآن يش دسترسيافزا بهتنها که نه

اند د داشتهيتأک يتوانمند ين مطالعات تنها به بعد اقتصادياز ا يارياما بس. است انجاميده
 (. Swain and wallentin, 2007 ؛Rahman and Naoroze, 2007 ؛2991، يعقوبي)

 جالب توجه ا نکتهبه در بن الدش ( Hoque and Itohara, 2009)توهارا يهوگ و ا ةمطالع
که اگرچه صندوق اعتبارات خرد  پرداخته و چنين نتيجه گرفته استاعتبارات خرد  دربارة

تنها به بعد  ي آنهااما توانمند وده است،موفق ب ييزنان روستا در زمينة توانمندساز 
از . است غافل بوده يو خانوادگ ياسي، سياجتماع يمحدود و از ابعاد توانمند ياقتصاد
صندوق اعتبارات  ،(Rahman et al, 2009: 298) رحمان و همکاران ، به گفتة ريد يسو

ي اثبات ادعاي خود، به اين محققان، برا. خرد نتوانسته است زنان روستايي را توانمند سازد
نتايج مطالعة آنها نشان . مطالعة دو گروه افراد عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد پرداختند

داد که توانمندي هر دو گروه تقريبًا در يک سطح بوده، چندان تفاوتي در ميزان توانمندي آنها به 
در  (Swain and Wallentin, 2007)خورد؛ اين در حالي است که سواين و والنتين چشم نمي

دي ر به . زنان اذعان داشتند يها در توانمندسازين صندوقر مثبت ايمطالعات خود به تأث
توانند به يم ، آنها همداشته باشنددسترسی ز مانند مردان به اعتبارات يچنانچه زنان ن سخن،
  .ندکندا يپ يو اجتماع يو امکان رشد فرد بندايهمانند مردان دست  ييهاتيموقع
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ل و ياست را  نمونه،ب. اندپرداختهاعتبارات خرد  به سنجش تأثيراز پژوهش ران  يبرخ
خانواده  يهايريگمينشان دادند که مشارکت زنان در تصم( Steele et al, 1998) همکاران
توان يم ،آن يامدهاي ر پياز د. افته استيش يافزا بسيار به اعتبارات خرد يابيدست ةجيدر نت
  .فرزندان دختر اشاره کرد ويژهبهه و آموزش فرزندان يش نرخ بقا، سالمت، تغذيفزابه ا

 يکه برابر رسيدجه ين نتديب ددر مطالعات خو( Skarlatos, 2004) اسکارالتوس
تنها در بهبود اقتصاد جامعه و خانواده مؤثر است بلکه ي زنان نهو توانمندساز يتيجنس

است که  ، بر اين باورنيهمچن ي،و. شوديز ميفس زنان ننش رفاه و اعتمادبهيموجب افزا
 يدر توانمندساز ي درآمدزاهاتيفعال ياندازراه را ار زنان بيه در اختيقرار دادن سرما

  .شوديم هاآن يت زندگيفيموجب بهبود ک ،مؤثر بوده هاآن يو اقتصاد ياجتماع
از  ياعتبارات خرد در برخجه گرفت که صندوق يتوان نتين ميشياز  مجموع مطالعات پ

ن تضاد در يد بتوان ايشا. نداشته است يقيچنان توف ر آنيط ديط موفق بوده اما در شرايشرا
ت آن يحائز اهم ةاما نکت. ط مختلف دانستيها در شراصندوق ياجرا ةويها را در شافتهي

بست ی ب مناس يهابه انتخاب شاخص ييزنان روستا يدرست توانمندساز يابياست که ارز
باشد که قرار  يابرگرفته از متن جامعه يتوانمند يهاشاخص سخن، بايد  ريبه د. دارد

 (. Abdul Nasir et al, 2007: 24)ده شود يدر آنجا سنج ياست توانمند
و  ي،، قانونياسي، سي، خانوادگي، اقتصادياجتماع ةگانابعاد شش يدارا يتوانمندساز

 ياصل يرهايمتغ در قالب مورد نظر مفاهيمشتر با يب يينامنظور آشبه. است يشناختروان
ف يتعار ،در ادامه، (يو خانوادگ ي، اجتماعياقتصاد يتوانمند و ،يتوانمندساز)مطالعه 
 :شده استارائه رها ين متغياز ا يمفهوم

دست د را بهتنها کنترل زندگي خو، زنان نهيندي است که طي آناتوانمندسازي فر :توانمندسازي
را نيز کسب  دگيرند، بلکه توانايي مشارکت در جامعه و درک انتقادي از محيط پيرامون خو مي
 (.2995مافي، )ند کنمي



6  ی، مژگان فقيري، ايومرث زرافشان                        3ة ، شمار71روستا و توسعه، سال  ةفصلنام... 

 

تنها توانايي که نه ايگونهست، بهحضور زنان در مشاغل درآمدزا مفهوم آن :توانمندي اقتصادي
 . خانواده نيز خواهند بود کنند، بلکه قادر به حمايت ماليهاي زندگي خود را کسب ميتأمين هزينه

در مراسم  و حضور آنها هاي اجتماعيعبارت است از دسترسي زنان به مکان :توانمندي اجتماعي
جايي و تحرک هايي را در جابهبه دي ر سخن، در اين نوع از توانمندي، زنان آزادي مذهبي؛

 . ندکنس ميتعهد بيشتري احسا دنسبت به تحصيالت فرزندان دختر خو آورده، دستبه

گيري در مهاي خانواده و توانايي تصميگيريممشارکت در تصمي مفهومبه  :توانمندي خانوادگي
 . مورد فرزندان است

 يضمن بررس ،دن خالء موجودپر کربا  رو، پژوهش حاضر بر آن است کهاز اين
ز ين يو خانوادگ يصندوق اعتبارات خرد، به ابعاد اجتماع ياعضا ياقتصاد يتوانمند
 :ر استيز يهابه سؤال ييگومستلزم پاسخ ين هدف کليدب يابيدست .بپردازد

و  ي، اجتماعياقتصاد ياز لحاظ توانمند ،استان کرمانشاه اعتبارات خرد يهاصندوق -2
 ؟شونديم يبندچ ونه رتبه اعضا، يخانوادگ

 بوده است؟اثربخش  ييزنان روستا ياقتصاد ياعتبارات خرد در توانمندساز يهاا صندوقيآ -1
 اثربخش بوده است؟ ييزنان روستا يخانوادگ ياعتبارات خرد در توانمندساز يهاا صندوقيآ -9
 اثربخش بوده است؟ ييزنان روستا ياجتماع ياعتبارات خرد در توانمندساز يهاا صندوقيآ -1

هاي مناسب برا  سنجش توانمندي زنان منظور انتخاب شاخصشود که بهيادآور می
صورت هاي عميق بههاي اعتبارات خرد در قالب مصاحبهت موجود صندوقروستايي، وضعي

 .هاي متمرکز در روستاهاي مورد مطالعه بررسی شدگروه

است که ( غيرآزمايشي)هاي کمي و توصيفي مطالعة حاضر، از نظر ماهيت، از نوع پژوهش
در واقع، از آنجا (. 7336، سرمد و همکاران)اي انجام گرفته است مقايسه -صورت عليبه

زنان ( معلول)بر توانمندي ( علت)دنبال اثرات اعتبارات خرد که در مطالعة حاضر، محقق به
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همچنين، مطالعة حاضر . رسداي مناسب به نظر ميمقايسه -روستايي بوده است، روش علي
تواند آن مي بدين لحاظ که نتايجرود؛ شمار مياز نظر هدف در زمرة تحقيقات کاربردي به

 .دنبال داشته باشددستاوردهايي را براي دفتر امور زنان روستايي به
هاي مناسب برا  سنجش توانمندي زنان منظور انتخاب شاخصپژوهش حاضر، به

هاي هاي اعتبارات خرد در قالب مصاحبهروستايي، به بررسي وضعيت موجود صندوق
مورد مطالعه پرداخته است؛ بدين منظور،  هاي متمرکز در روستاهايصورت گروهعميق به
ها و مسئوالن هاي الزم با دفتر امور زنان روستايي شهرستانصورت تلفني، هماهن يابتدا به

صندوق اعتبارات خرد صورت گرفته و سپس، با همکاري مسئوالن صندوق، به برگزاري 
در مساجد جلسات حضوري با زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد 

پس از . قدام شده استاروستا و حتي در برخي موارد، در منزل خود مسئوالن صندوق 
هاي متمرکز با مراجعة حضوري به روستاهاي مورد مطالعه، چندين مصاحبه در قالب گروه

ها، در طراحي چارچوب مفهومي و از مجموع اين مصاحبه. زنان روستايي ترتيب داده شد
نتايج . هاي تحقيق استفاده شده استيق و همچنين، آشنايي کلي با نمونههاي ابزار تحقپرسش
هاي عميق نشان داد که توانمندسازي زنان روستايي در جامعة مورد مطالعه در سه بعد مصاحبه

از  گير بعد اقتصادي توانمندي با بهره. اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي قابل بررسي است
مستقل، قدرت بازپرداخت وام، دسترسي به منابع و  متغيرهايي همچون کسب درآمد

برا  سنجش بعد اجتماعي توانمندي زنان . شودتسهيالت، و استقالل مالي سنجيده مي
روستايي نيز از متغيرهايي مانند شرکت در مجالس مذهبي و غيرمذهبي، آزادي در رفت و 

بعد خانوادگي توانمندي  همچنين،. شودگيري ميهاي گروهي بهرهآمد، و شرکت در فعاليت
گيري در مورد ازدواج و تحصيل خود و فرزندان و نيز به کمک متغيرهايي همچون تصميم

.شودگيري در مورد نحوة معاشرت با دي ران سنجيده ميتصميم
رعضو صندوق اعتبارات خرد يعضو و غ ييزنان روستاق شامل يتحق يآمار ةجامع
 .(2جدول ) ه استن بوديو هرس ،نهکرمانشاه، کن اور، صح يهاشهرستان
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 مورد مطالعه ةو حجم نمون يآمار ةجامع -7 جدول

 ر عضويغ ةحجم نمون عضو ةحجم نمون صندوق يتعداد اعضا روستاها هاشهرستان

 کرمانشاه
 12 12 11 وندزهير

 11 11 15 اريدولت
 23 23 99 وندکوسه

 نيهرس
 29 29 11 تمرگ

 23 23 91 يسفلوهيپر
 23 23 91 کبودچشمه

 صحنه
 29 29 91 آبادطاسيق

 29 29 95 کندوله
 29 29 91 هياله

 11 11 12 فش کنگاور
 783 783 343-  جمع کل

 هاي پژوهشيافته: منبع

قابل توجه اعتبارات خرد  ها صندوق شمار ،است که در سطح استان شايان يادآور 
به آنها  يپرداخت ها زان وامينکه ميا ايس شده و يتأس يتازگا بهي هااست؛ اين صندوق بوده

   برا سازنهيزم و در نتيجه، ييزابه اشتغال رو،است و از اينز بوده يار ناچياعضا بس
 ييهاصندوق يبه بررس ة حاضرمطالع بنابراين،. ده استينينجام ييزنان روستا يتوانمندساز

ز به ين آنها ييزان وام اعطايسال و باالتر، م نجة فعاليت پپرداخته که عالوه بر دارا بودن سابق
. فراهم ساخته باشد يديمشاغل تول ياندازراه يط را برايکه حداقل شرا است بوده يااندازه
 يتصادف يريگروش نمونهدول بارتلت بهاز ج گير ، با بهرهمنظور برآورد حجم نمونهبه

با  ،ب که در هر صندوقين ترتيبد شدند، نفر به عنوان نمونه انتخاب 299تعداد  مند،نظام
که هدف از آنجا . انجام پذيرفت يروش تصادفها بهنمونهانتخاب فهرست اعضا، استفاده از 
از  ،رعضو صندوق اعتبارات خرد بوديعضو و غ ييزنان روستا يتوانمندساز ةسيمقا پژوهش



  3 9ة ، شمار71روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                 ... هاي اعتبارات خردبررسي تأثير صندوق

 

 

 

 يريگمان روستا نمونهرعضو ساکن در هيغافراد از  اعضا  صندوق،هر روستا معادل تعداد 
ة نيشيد که براساس پش يگردآور يابا استفاده از پرسشنامهنيز از يمورد ن يهاداده. دش

 يهايژگيمشتمل بر چهار بخش و اين پرسشنامه. ن شده بوديها تدوو مصاحبه پژوهش
و  ،يخانوادگ يزان توانمندي، سنجش مياقتصاد يزان توانمنديان، سنجش ميگوپاسخ يفرد
عضو صندوق اعتبارات خرد بود که در  ييزنان روستا ياجتماع يزان توانمنديجش مسن

 ،پرسشنامه يياين پاييتع يبرا. دشدن يبررس( اديز يليکم تا خ يلياز خ)کرت يف ليقالب ط
صندوق اعتبارات  ينفر از اعضا 91ن صورت که يبد شد،کرونباخ استفاده  ياز آزمون آلفا

ق يمختلف پرسشنامه از طر يهابخش پايايی. انتخاب شدند يآمار ةخرد خارج از نمون
 .ده استآم 1کرونباخ در جدول  يآلفا

 پرسشنامه يهااز بخش کدامهر  يکرونباخ برا يب آلفايضر -2جدول 

 کرونباخ يآلفا تعداد سؤاالت مرتبط يهاهيگو

 39/1 29 ياقتصاد يتوانمندساز

 91/1 11 يخانوادگ يتوانمندساز

 31/1 9 ياجتماع يسازتوانمند

 هاي پژوهشيافته: منبع

 يهااز سازه کدام هر يکرونباخ برا يب آلفايضر ،آمده 1که در جدول  گونههمان
از  يپرسشنامه، تعداد (1)يياعتبار محتوا يمنظور بررسبه. است در سطح قابل قبول پرسشنامه
 يکشاورز ةدانشکد يج و آموزش کشاورزيگروه ترو يئت علميه يار اعضايآن در اخت
وزارت جهاد  ييج استان، دفتر امور زنان روستاي، مسئوالن تروکرمانشاه يدانش اه راز

قرار    اعتبارات خردهان صندوقو مسئوال ،استان يو سازمان جهاد کشاورز يکشاورز
و  گير رهق بهيابزار تحق ها کاستیرفع  برا ها آن يشنهادهايها و پهيتوصاز  ،سپس. گرفت
و  يها کدگذارها، اطالعات موجود در آنل پرسشنامهيپس از تکم.  دشحات الزم اعمال اصال
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 يآمار يهااز روش ؛ و بدين منظور،شدل يه و تحليتجز SPSS18 افزاربا استفاده از نرم
 .بهره گرفته شد tن و آزمون يان ي، درصد، ميفراوان مانند يو استنباط يفيتوص

از  ييزنان روستا ياعتبارات خرد در توانمندساز يهاصندوق ياثربخش يبندبه منظور رتبه
کل براساس  ين شاخص توانمندسازييدر تع. دياستفاده گرد (9)يتجمع يشاخص توانمند
و  يخانوادگ ي، توانمندياقتصاد يپژوهش از سه شاخص توانمند يچارچوب مفهوم

ف يسؤال با ط يها از تعدادخصن شايک از ايهر. بهره گرفته شد ياجتماع يتوانمند
ف پنج يسؤال با ط 21از  ياقتصاد يبه عنوان مثال توانمندساز. ل شده استيکرت تشکيل

ن يازات در اين دامنه امتيبنابرا. ساخته شده است( اديز يليخ= 5کم،  يليخ= 2) يسطح
زنان  يازات به دست آمده، سطوح توانمنديبا توجه به دامنه امت. است 21-31بخش 
جدول  يهابا استفاده از شاخص ،در ادامه (.9جدول)د يدر هر بخش محاسبه گرد ييروستا

از است،  آمده 1که در جدول  گونههمان شدند؛ و يبندرتبهاعتبارات خرد  يهاصندوق ،9
 1/95)و پريوه  ،(امتياز 5/93)، تمرگ (امتياز 99)ي فش هاروستا ،نظر توانمندي اقتصادي

با امتياز نيز آباد روستاي قيطاس اند ودست آوردههاي اول تا سوم را بهرتبه ،ترتيب، به(ازامتي
نتايج اين بخش  ،همچنين. ده استکردهم را در بين روستاهاي مورد مطالعه کسب  ةرتب 3/13

 دارا و الهيه  ،کبود، پريوههاي دولتيار، فش، تمرگ، چشمهنشان داد که اعضاي صندوق
وند، هاي ريزهکه زنان عضو صندوق حالي است اين در بودند؛ سطمتواقتصاد  توانمندي 

از  ،طور کليبه. برخوردار بودند آباد از توانمندي اقتصادي کميو قيطاس ،وند، کندولهکوسه
منظور به. قرار دارنددر سطح متوسط  ها  اعتبارات خردصندوق  اعضا ،توانمندي اقتصادي

 Fاز آزمون  ،از نظر توانمندي اقتصادي هاصندوقاين ن اختالف بي دار بودنمعنیبررسي 
ک درصد نشان داد که اين اختالف در سطح ي( F=39/9؛ p=111/1)نتايج  شد واستفاده 
 . دار استمعنی
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 (CEI) يتجمع يشاخص توانمندساز -3 جدول

 هاشاخص هاازيف امتيط تعداد سؤاالت هاازيامت دامنة يسطوح توانمند

 مک يليخ=6/27-72

 کم= 2/37-6/27

 متوسط= 3/41-2/37

 اديز= 4/51-3/41

 اديز يليخ= 61-4/51

 5تا  7 72 (5-7*)72=61-72
 يتوانمند

 ياقتصاد

 کم يليخ=4/51-22

 کم= 3/13-4/51

 متوسط= 2/711-3/13

 اديز= 6/735-2/711

 اديز يليخ= 764-6/735

764-22=[73(*3-

7)]+[4(*5-7)] 
 3تا  7 22

 يتوانمند

 يخانوادگ

کم،                           يليخ=4/74-3

 کم= 3/21-4/74

 متوسط= 2/21-3/21

 اديز= 6/33-2/21

 اديز يليخ= 41-6/33

 5تا  7 3 (5-7*)3= 41-3
 يتوانمند

 ياجتماع

کم،                        يليخ=4/36-42

 کم= 3/731-4/36

 متوسط= 2/715-3/731

 اديز= 6/279-2/715

 اديز يليخ= 264-6/279

264-42=[73(*3-

7)]+[24(*5-7)] 
 کل يتوانمند 3تا  7 42

 هاي پژوهشيافته: منبع
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 ياقتصاد يرد مطالعه از نظر شاخص توانمندمو يهاصندوق يبندرتبه -4جدول 

 هاصندوق ياقتصاد ياز توانمنديامت رتبه يسطح توانمند

 اريدولت 3/37 5 متوسط

 وندزهير 31 3 کم

 وندکوسه 37 1 کم

 فش 33 7 متوسط

 تمرگ 5/36 2 متوسط

 کبودچشمه 3/32 4 متوسط

 وهيپر 2/35 3 متوسط

 کندوله 3/29 9 کم

 هياله 6/37 6 متوسط

 آبادطاسيق 1/21 71 کم

 کل 39/32 -- متوسط

 هاي پژوهشيافته: منبع

خرد  اعتبارات يهاصندوق يبندبا رتبه ارتباطدست آمده در ج بهينتابر اساس  ،نيهمچن
از در يامت 1/211فش با  ي، روستا(5جدول ) ييزنان روستا يخانوادگ يتوانمند ةنيدر زم

وند با از و کوسهيامت 9/221با وه يپر يهاروستا ز رتبة اول را کسب کرده است؛ين بخش نيا
طور مشترک در نيز بهوند و تمرگ زهير يسوم و روستاها ها  دوم واز در رتبهيامت 2/221
( 9/31)ن بخش ياز در اين امتيکندوله با کمتر يروستا ،نيهمچن اند؛ارم قرار گرفتهة چهرتب

و  ،وند، فش، تمرگوند، کوسهزهير يهاصندوق ياعضا. گرفته است ينهم جا ةدر رتب
ار، يدولت يهاکه زنان عضو صندوق يحال، در باال برخوردارند يخانوادگ يوه از توانمنديپر
 ياعضا ،نيهمچن. ندجا  دار سطح متوسط از اين نظر در آبادطاسيو ق ،کبوده، چشمهياله

. اندن قرار گرفتهييدر سطح پا يخانوادگ يصندوق اعتبارات خرد کندوله از نظر توانمند
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در  يخانوادگ يمورد مطالعه از نظر توانمند يهاحاضر نشان داد که کل صندوق ةج مطالعينتا
اعتبارات  يهان صندوقياختالف ب دار بودنمعنی يسمنظور برربه. قرار دارند سطح متوسط

 دست آمدهبه جينتا شده و بر اساساستفاده  Fاز آزمون  ،يخانوادگ يخرد از نظر توانمند
(111/1=p 11/5؛=F)، است بوده دارک درصد معنیين اختالف در سطح يا.  

 يخانوادگ يشاخص توانمند يها بر مبناصندوق يبندرتبه -5جدول 

 هاصندوق يخانوادگ ياز توانمنديامت رتبه يتوانمندسطح 

 اريدولت 4/99 1 متوسط

 وندزهير 713 4 اديز

 وندکوسه 7/774 3 اديز

 فش 2/722 7 اديز

 تمرگ 713 4 اديز

 کبودچشمه 9/92 3 متوسط

 وهيپر 9/774 2 اديز

 کندوله 3/14 9 کم

 هياله 3/714 5 متوسط

 آبادطاسيق 711 6 متوسط

 کل 97/713 -- متوسط

 پژوهش يهاافتهي: منبع

اعتبارات خرد در  ياثربخشدست آمده در ارتباط با ، بر اساس نتايج بهنيهمچن

اول و  ةرتب در (ازيامت 1/91)فش  ي، روستا(3جدول ) ييزنان روستا ياجتماع يتوانمندساز

دوم و سوم  يهارتبه ، دربيتتربه، (ازيامت 9/19)آباد طاسيو ق( ازيامت 2/19)وه يپر يروستاها

دهم را به خود اختصاص داده  ةاز، رتبيامت 9/11ز با کسب يکندوله ن يروستا اند؛جا  گرفته

و  ،وهيپر فش، يهاصندوق يدهد که اعضاينشان م ،نيهمچن ،3 ج جدولينتا يبررس. است
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 يهاصندوقکه زنان عضو  يحال در ،باال برخوردارند ياجتماع يآباد از توانمندطاسيق

 ياز توانمند يه از نظر اجتماعيو اله ،کبود، کندولهوند، تمرگ، چشمهوند، کوسهزهيار، ريدولت

مورد مطالعه از  يهاکل صندوق دست آمده،بهج ينتابر اساس  ،نيهمچن. متوسط برخوردارند

ختالف ا دار بودنمعنی يمنظور بررسبه. قرار دارند در سطح متوسط ياجتماع ينظر توانمند

شده و بر استفاده  Fاز آزمون  ،ياجتماع ياعتبارات خرد از نظر توانمند يهان صندوقيب

 دارک درصد معنیين اختالف در سطح يا ،(F=99/5؛ p=111/1)دست آمده اساس نتايج به

 . است بوده

 ياجتماع يشاخص توانمند يها بر مبناصندوق يبندرتبه -3جدول 

 هاصندوق ياجتماع يتوانمند ازيامت رتبه يسطح توانمند

 اريدولت 7/21 5 متوسط

 وندزهير 26 7 متوسط

 وندکوسه 5/24 8 متوسط

 فش 2/31 1 اديز

 تمرگ 2/21 4 متوسط

 کبودچشمه 3/26 6 متوسط

 وهيپر 7/29 2 اديز

 کندوله 3/22 11 متوسط

 هياله 9/23 9 متوسط

 آبادطاسيق 3/23 3 اديز

 کل 64/26 -- متوسط

 هاي پژوهشيافته: منبع
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 يهاصندوق يمورد مطالعه از نظر اثربخش يهانشهرستا يبندرتبه ، ريد ياز سو
نشان داد که شهرستان کن اور با ( 3جدول ) ييزنان روستا ياعتبارات خرد در توانمندساز

. ده استکرمورد مطالعه کسب  يهان شهرستانياول را در ب ةرتب( 1/291)از ين امتيشتريب
ز ين( ازيامت 93/213)و صحنه  ،(ازيامت 2/231)، کرمانشاه (ازيامت 9/233)ن يهرس يهاشهرستان

ن ياز ب ،نيهمچن. انددهبه خود اختصاص دادوم، سوم و چهارم را  يهارتبه ،بيترتبه
اعتبارات خرد در شهرستان کن اور از نظر  مورد مطالعه، زنان عضو صندوق يهاشهرستان
ز يو کرمانشاه ن ،نيصحنه، هرس يهازنان عضو صندوق. ر سطح باال قرار دارندکل د يتوانمند

استان کرمانشاه  ييزنان روستا ،يطور کلبه. اندکل در حد متوسط قرار گرفته ياز نظر توانمند
ن ياختالف ب دار بودنمعنی يمنظور بررسبه. دارندکل در سطح متوسط قرار  ياز نظر توانمند

استفاده  Fاز آزمون  ،ياستان کرمانشاه از نظر آمار يهاشهرستان يين روستاکل زنا يتوانمند
ک ين اختالف در سطح يا ،(F(259،1=)31/1؛ p=121/1) دست آمدهشده و بر اساس نتايج به

 . استبوده دار یدرصد معن

 ک شهرستانيتفککل به ين سطوح توانمندييها و تعصندوق يبندرتبه -1جدول 

 هاشهرستان کل ياز توانمنديامت يمندسطح توان رتبه

 کرمانشاه 7/764 متوسط 3

 کن اور 4/791 اديز 7

 نيهرس 3/761 متوسط 2

 صحنه 91/741 متوسط 4

 کل 6/761 متوسط --

 هاي پژوهشيافته: منبع
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، ياقتصاد ياعتبارات خرد در توانمندساز يهاصندوق ياثربخش يبررس را ب ،در ادامه
زنان عضو  يتوانمند ةسيبه مقا ،tبا استفاده از آزمون  ،ييزنان روستا يگو خانواد ياجتماع
  .پرداخته می شودن سه بعد يرعضو در ايو غ

 يهارعضو صندوقيعضو و غ ييزنان روستا ياقتصاد يتوانمند ةسيمقاج ينتابر اساس 
ن زنان يب( p=111/1)ک درصد يدار در سطح یتفاوت معن ،(9جدول )اعتبارات خرد 

  ريبه د وجود دارد؛ ياقتصاد ياز لحاظ توانمند هااين صندوقرعضو يعضو و غ ييستارو
 اندازدرآمد و پس هايی چونمند  از ويژگیبهرهبا  ،صندوق اعتبارات خرد ي، اعضاسخن

رعضو ياز زنان غ ،قدرت بازپرداختو ، يالت بانکيبه منابع و تسه يمستقل، دسترس
 ياز توانمنديمتوسط امت ،ن دو گروهيان يم يبررسر اساس نتايج بکه  ياگونهند، بهتوانمندتر
از زنان عضو يکمتر از متوسط امت ،داری معنیبا اختالف( M=11/11)رعضو يزنان غ ياقتصاد

(99/91=M )ددهمیرعضو نشان يزنان عضو و غ يخانوادگ يتوانمند ةسيمقا ،نيهمچن. است 
و ( M=92/219)زنان عضو  ها ازين امتيان ين ميب( p=111/1)دار ی معنیکه اختالف

صندوق اعتبارات  ي، اعضاسخن  ريبه د ؛(9 جدول)وجود دارد ( M=91/99) رعضويغ
ل، يشتر در مورد مسائل مختلف همچون تحصيب يريگميقدرت تصم مند  ازبهرهخرد با 
از . باالتر برخوردارند يخانوادگ يرعضو از توانمندينسبت به زنان غ ازدواج و اشتغال،
زنان  ياجتماع ين توانمنديدار بیمعن یدهد که تفاوتينشان م 9ج جدول ينتا ، ريد يسو

بر اساس که  ياگونهبه ،(p=111/1)رعضو صندوق اعتبارات خرد وجود دارد يعضو و غ
از ياز امت( M=31/13)زنان عضو  ياجتماع ياز توانمنديامت ،دو گروه نيان يم يبررسنتايج 
دار يک درصد معنين دو گروه در سطح يشتر بوده و اختالف بيب( M=19/11)رعضو يزنان غ
 ياجتماع يآزاد مند  از شرايطی چونبهرهصندوق اعتبارات خرد با  ياعضا يعنی، است؛

و  يشرکت در مجالس مذهب و ،يررسميو غ يرسم يهات در سازمانيشتر، عضويب
 .برخوردارند ياجتماع يتوانمند از رعضويغ ييزنان روستااز  بيش يرمذهبيغ
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 رعضويغو زنان عضو  يو خانوادگ ي، اجتماعياقتصاد يتوانمند ةسيمقا -8 جدول

 رهايمتغ ميانگين انحراف معيار tآماره  درجه آزادی سطح معنيداری

111/1 364 33/71 
 عضو 99/91 32/1

 ياقتصاد يتوانمند
 رعضويغ 21/21 31/5

111/1 364 12/5 
 عضو 97/713 16/21

 يخانوادگ يتوانمند
 رعضويغ 94/39 15/26

111/1 364 12/74 
 عضو 64/26 17/4

 ياجتماع يتوانمند
 رعضويغ 19/21 23/4

 هاي پژوهشيافته: منبع

عضو و  ييزنان روستا ياقتصاد ين توانمنديکه ب استاز آن  يج پژوهش حاضر حاکينتا
 ياعضا سخن،  ريبه د وجود دارد؛دار تفاوت معنیت خرد رعضو صندوق اعتبارايغ

 يمستقل، دسترس اندازدرآمد و پس هايی چونمند  از ويژگیبهرهصندوق اعتبارات خرد با 
. رعضو توانمندترندينسبت به زنان غ قدرت بازپرداخت وامو ، صندوقالت يبه منابع و تسه
کوچک را   وکارسازد که کسبيفراهم م ييزنان روستا ين امکان را براياعتبارات خرد ا

، ييزنان روستا يهاييو دارا يش استقالل ماليبا افزا و از اين ره ذر، ندکن ياندازراه
ر و يعبدالنص قيج تحقيافته با نتاين يا. تيافخواهد  ها نيز افزايشآن ياقتصاد يتوانمند
و  ،(Swain and wallentin, 2007) نين و والنتيسوا ،(Abdul Nasir et al, 2007) همکاران

توان يم، جينتااين ر يدر تفس. خوانی داردهم (Rahman and Naoroze, 2007) رحمان و نوروز
 ها زمينهدر  بدانها قدرت ياعطا ييزنان روستا يتوانمندساز ةد که الزمکرگونه استنباط نيا

؛ از يبه منابع مالا آنه يد م ر با دسترسيآيدست نمن قدرت بهياست و ا يزندگگوناگون 
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 هاآن يقابل مالحظه را در توانمندساز یاثرات يت زنان از نظر اقتصاديبهبود وضع رو،اين
رحمان و  ،(Mahmud, 2003) محمود جيافته برخالف نتاياين  ،نيهمچن. گذارديم يبرجا

بر اين  اين پژوهش ران است؛ زيرا( 2993) يو شکور ،(Rahman et al, 2009) همکاران
بر  يريتأثچندان  ييبه زنان روستا ييزان اعتبارات اعطايند که اندک بودن ماورب

م بر وام يکنترل مستق ييزنان روستا ،در اغلب موارد ، ريد ياز سو. ندارد هاآن يتوانمندساز
 ،جهيدر نت. دهنديار مردان خانواده قرار ميآن را در اخت ناچار، بهاز صندوق نداشته يافتيدر

  .شونديش به مردان وابسته ميش از پيزنان ب ،افتهيش يدر خانواده افزا يتينسج ينابرابر
زنان  يخانوادگ ين توانمنديدار بپژوهش حاضر وجود تفاوت معنی يهاافتهي ر ياز د
ش قدرت يافزا است؛ به دي ر سخن،رعضو صندوق اعتبارات خرد يعضو و غ ييروستا
روزمره موجب  يخانواده و زندگ ل گوناگونزمينة مسائدر  ييزنان روستا يريگميتصم
  ريج مطالعات ديو با توجه به نتا افتهين ير ايدر تفس. شوديم هاآن يش توانمنديافزا

در  يريگميتصم ييت و توانايد که زنان قابلاستنباط کر گونهنيد بتوان ايشا، پژوهش ران
موانع مختلف در جامعه ها و تياما وجود محدود ،مورد امور مختلف خانواده را دارند

ن ياز هم يکيبه اعتبارات  يعدم دسترس. ل بروديتحل هادر آن يين توانايشود که ايموجب م
 يديتول يهاتيدر انجام فعال ييت زنان روستايدودمح ، ريبه عبارت د ؛ت هاستيمحدود

. دشويمحسوب م هاآن يت مناسب برايجاد موقعيدر ا يدرآمدزا در اغلب موارد مانع
بتوانند همانند مردان در  هاشود که آنيموجب م ييزنان روستا ياقتصاد تيفعال ،نيابرابن

قرار دادن  رو،از اين(. Arku and Arku, 2009)ند کنخانواده شرکت  يهايريگميتصم
ه يش سرمايبا افزا يديمشاغل تول ياندازمنظور راهبه ييار زنان روستاياعتبارات خرد در اخت

ها را آن يتوانمند در نتيجه،و  يريگميش قدرت تصميدر جامعه، افزا هات آنيو بهبود موقع
ل ياست و (Nidheesh, 2009) شيدهين مطالعات يهاافتهيبا  اين يافته. دنبال خواهد داشتبه

 . دارد يخوانهم (Steele et al, 1998) و همکاران
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 ييزنان روستا يجتماعا ين توانمنديد که بدهمینشان  ة حاضرج مطالعينتا ،نيهمچن

حضور زنان در  ؛ يعنی،وجود دارددار تفاوت معنیرعضو صندوق اعتبارات خرد يعضو و غ

از  يکي. دنبال خواهد داشتها را بهآن يتوانمند هاآن ياجتماع يهايو آزاد يمجامع عموم

 يهاتياز حقوق و قابل آنها يعدم آگاه ييزنان روستا يتوانمندساز بازدارندة عوامل

شود که يمختلف اجتماع موجب م يهادر عرصه ييحضور فعال زنان روستا. ش استيخو

از زنان موفق  يبرخ ياجتماع يهاتيو موقع يط زنان در مناطق شهريشرا آنها با مشاهدة

. بهتر تالش کنند يهاتيبه موقع يابيدست يو برا شوندآگاه  دخو يهاتي، از قابليشهر

بتوانند با بهبود روابط  که آنهاشود يموجب م ييان روستازن يتحرکات اجتماع ،نيهمچن

افته با ي اين .ر دهندييان و جامعه را نسبت به خود تغياطراف ، ن رشدي رانخود با  ياجتماع

. دارد يخوانمطابقت و هم (Pandy and Singh, 2008) نگيو س يپاند يهاج پژوهشينتا

اعتبارات  ها ن صندوقمسئوال منظور يار به ،حاضر پژوهش يهاافتهياساس  بر پايان،در 

:دشويارائه م هايي به شرح زيرشنهاديپ   اين نهاد،هايگذاراستيس در زمينةخرد 

 در  کرمانشاه اعتبارات خرد استان يهااز صندوق يبرخ با توجه به اثربخشی بيشتر

 يريو عشا ييبه دفتر امور زنان روستا ،از ابعاد مختلف ييزنان روستا يتوانمندساز

موفق  يهااز نمونه ،ساالنه يهاجشنواره برگزار با  شود کهيه ميکشور و استان توص

ن يا. دشور يتقد رتر هر استانب يهاصندوق ،نيصندوق اعتبارات خرد و همچن ياعضا

ن ين صندوق، موجب رقابت سازنده بزه در اعضا و مسئواليجاد ان يکار ضمن ا

  شود؛يمختلف م يهاصندوق

  زنان  يمورد مطالعه در توانمندساز اعتبارات خرد در جامعة يهاکه صندوقاز آنجا

با گسترش  شود کهيه ميتوص ييبه دفتر امور زنان روستا اند،کردهموفق عمل  ييروستا

و  ييجوانان روستااز جمله )ر اقشار جامعه يسا ياعتبارات خرد، امکان دسترس يهاصندوق
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 ،صندوق اعتبارات خرد در کشور ةسامان ياندازراه ، بانيهمچن. فراهم شود (مالکانخرده

  خت؛ و ر آشنا سايکديصندوق اعتبارات خرد را با تجارب  ياعضا توانيم

 يمناسب را برا  تواند بستريم ة حاضردر مطالعاعتبارات خرد  يهاصندوق يبندرتبه 

ها از نظر صندوق ل تفاوتيدال يبررس ن صورت کهيبد فراهم سازد، يمطالعات آت

 يبرا يتواند موضوعيم هااين صندوق ياعضا يها در توانمندسازآن ياثربخش

 .باشدنه ين زميدر ا مطالعهمند به هعالقپژوهش ران 

1. empowerment 
2. content validity 
3. Cumulative Empowerment Index (CEI) 

 ياقتصاد کشاورز ةفصلنام. «ا موجي، ضرورت ييزنان روستا يهايتعاون» ،(2931) دي، حميانصار
 .59-15 صص، 21مارة ش ،9، سال يزنان در کشاورز ةنامژهيو توسعه، و

شهرستان  ييروستا ةدر جامع يمشارکت در کشاورز يتيل جنسيتحل ،(2995) دهي، سعيياوال
 .يه رازدانش ا ورزي،کشا ةدانشکد، ييروستا ةتوسع ارشد يکارشناسة نامانيپا. کرمانشاه
 .آگاه :تهران. يق در علوم رفتاريتحق يهاروش ،(2993) الهه ،يحجاز و ؛عباسبازرگان، سرمد، زهره؛ 

ات و يادب ةدانشکد ةمجل. «زنان يو توانمندساز يتيحما يهااستيس» ،(2993) ي، عليشکور
 .259-219، صص 32مارة ، ش23 سال ،(SID) يعلوم انسان

 :تهران .(ها، تجارب، مالحظات، راهبردهايژگيو)اعتبارات خرد  ،(2995) ، فرزانهيماف
 .انتشارات شادان ي، گروه فرهن يگروه پژوهش اقتصاد ،کيقات استراتژيتحق ةپژوهشکد

 يهاتيزنان در فعال يعوامل مؤثر بر نقش اجتماع يبررس» ،(2991) ، محمدو بادسار ي، هاديسيو
، 9 مارة، ش21سال، روستا و توسعه ةفصلنام. «دستاناستان کر يمورد ةمطالع: ييروستا
 . 12-29صص 

 .«استان زنجان يياثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستا يبررس» ،(2991) ، جعفريعقوبي
 .213-215، صص 2 مارة، ش9 ة، دورپژوهش زنان
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