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مژگان فقيري ،کيومرث زرافشاني ،و اميرحسين عليبيگي
تاريخ دريافت 2991/9/12 :تاريخ پذيرش2992/9/19 :

توانمندسازي زنان روستايي از مهمترين سياستهاي توسعة روستايي در عصر حاضر بوده و يکي
از راهبردهاي طرح توانمندسازي زنان روستايي نيز تأسيس صندوق اعتبارات خرد است .پژوهش
علّي -مقايسهاي حاضر با هدف بررسي تأثير صندوقهاي اعتبارات خرد استان کرمانشاه بر
توانمندسازي اقتصادي ،اجتماعي و خانوادگي زنان روستايي اين استان انجام شد .جامعة آماري مطالعة
حاضر را زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد استان کرمانشاه در سالهاي  2999و
 2991تشکيل ميدادند .حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي نظاممند و جدول بارتلت
 933نفر برآورد شد .بهمنظور گردآوري دادهها ،از پرسشنامة محققساخته استفاده شده ،که پايايي آن با
آزمون آلفاي کرونباخ تأييد شد .نتايج پژوهش نشان داد که صندوقهاي اعتبارات خرد استان کرمانشاه
در حد متوسط اثربخش است .همچنين ،واکاوي دادهها نشان داد که اعضاي صندوق اعتبارات
خرد نسبت به زنان غيرعضو از ابعاد مختلف در سطح باالتري از توانمندي قرار دارند .در نتيجه،
 بهترتيب ،کارشناس ارشد ترويج و آمووزش کشواورز  ،دانشو اه راز  ،ارمانشواه ()mojgan_faghiri@yahoo.com؛
داتراي ترويج و آموزش اشاورزي ،دانش اه رازي ارمانشاه؛ و داتراي آموزش اشاورزي ،دانش اه رازي ارمانشاه.
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با بهرهگيري از يافتههاي پژوهش حاضر در دفتر امور زنان روستايي ،ميتوان با گسترش صندوق
اعتبارات خرد دسترسي ساير اقشار جامعه بدين نوع اعتبارات را فراهم ساخت.

کليدواژهها :توانمندسازي ،زنان روستايي ،صندوق اعتبارات خرد ،پژوهش علي -مقايسهاي ،ارمانشاه
(استان).


اگرچه زنان تقريباً نيمي از جمعيت روستاها را تشکيل ميدهند ،اما تنها ده درصد از درآمد
جهان را کسب ميکنند و نيز يک درصد از داراييهاي جهان متعلق به آنهاست (اواليي،
 .)21 :2995هرچند ،زنان روستايي  15درصد بيش از مردان کار ميکنند ،اما حقوق کمتري
نسبت به آنها دريافت ميکنند (انصاري)91 :2931 ،؛ همچنين ،تعداد زنان روستايي که در
فقر بهسر ميبرند ،از  2931تاکنون به دو برابر رسيده است (اواليي ،)19 :2995 ،بهگونهاي
که هفتاد درصد از جمعيت فقير روستايي را زنان تشکيل ميدهند (اواليي.)99 :2995 ،
واقعيت موجود حاکي از آن است که زنان روستايي ،با وجود مشارکت در بسياري از
فعاليتهاي روستايي ،از جاي اه و مرتبة اجتماعي خاص برخوردار نيستند (ويسي و بادسار،
 .)19 :2991با اتخاذ تدابير و راهبردهاي هوشمندانه در راستاي توجه بيشتر به نقش زنان،
ميتوان به اصالح شرايط موجود پرداخت .در همين راستا ،طرحهاي متعدد در ارتباط با
زنان آسيبپذير روستايي به اجرا درآمد اه از آن ميان ،ميتوان طرح توانمندسازي( )2زنان
روستايي را يادآور شد .توانمندسازي ابزاري براي قدرت بخشيدن به زنان روستايي است؛
البته بهرهمندي آنها از چنين قدرتي نيازمند دسترسي به منابع مادي است .اعتبارات خرد ،با
فراهم ساختن منابع مالي ( ،)Nidheesh, 2009: 353اين امکان را براي زنان روستايي به وجود
ميآورد تا با آگاهي از حقوق خود ،بتوانند از فقر رهايي يابند و براي تغيير شرايط خود به
سمت شرايط مطلوب ،به برنامهريزي مناسب ،آگاهانه و سازمانيافته بپردازند (مافي.)2995 ،
بهمنظور عملياتي اردن اين طرح ،از اواخر دهة  ،2991نهادهاي توسعة روستايي برنامههاي
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اعتبارات خرد را در قالب راهکاري مناسب براي ايجاد فرصتهاي شغلي بهويژه فعاليتهاي
خوداشتغالي و مقابله با فقر و توانمندسازي زنان روستايي در مناطق کمدرآمد مطرح اردند
(يعقوبي .)213 :2991 ،در ايران نيز دفتر امور زنان روستايي وزارت جهاد کشاورزي از سال
 2939براي ايجاد صندوق اعتبارات خرد در مناطق روستايي با هدف طراحي يک ال وي
بومي از اعتبارات خرد که منطبق با شرايط کشور باشد ،تالشهايي را آغاز ارده است.
در حال حاضر ،مشکل عمدة زنان روستايي عدم دسترسي آنها به خدمات مؤسسات مالي
بهويژه اعتبارات است؛ در واقع ،با توجه به دسترسي کمتر آنها به اعتبارات ،چندان قادر به
انجام فعاليتهاي درآمدزا نيسند .از اينرو ،در برنامههاي اعتبارات خرد ،به نيازهاي اقتصادي
زنان روستايي توجه ويژه شده است؛ و به دي ر سخن ،نهادهاي توسعة روستايي برنامههاي
اعتبارات خرد را رويکردي مناسب براي ايجاد فرصتهاي شغلي بهويژه فعاليتهاي
خوداشتغالي و مقابله با فقر و توانمندسازي زنان روستايي در مناطق کمدرآمد ميدانند
(يعقوبي.)213:2991 ،
ساختار صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در ايران بدين صورت است که هر
صندوق حداکثر داراي پنجاه عضو است .ترکيب اين صندوقها بهگونهاي است که هر
صندوق بهصورت مستقل از دي ر صندوقها و تنها بر اساس تصميم اعضا عمل ميکند .در
ابتداي راهاندازي صندوق و پيش از وامگيري اعضا ،به آنها آموزشهاي گوناگون ارائه ميشود.
از اينرو ،دفتر امور زنان روستايي کوشيده است تا آموزشهاي خود را بهگونهاي طراحي و
جهتدهي کند که بهرهوري زنان در فعاليتهاي آنها با استفاده از وام افزايش يابد .پساندازها
به شکل اجباري و ماهانه بوده ،نرخ کارمزد وامها هفت تا ده درصد است .اقساط وامها نيز
طي يک دورة ده تا دوازدهماهه بازپرداخت ميشود .از مهمترين ويژگيها اين صندوقها
بازپرداخت  99درصدي وامهاست که به نوبة خود در نظام پولي و بانکي کشور کمنظير
است .اعضاي صندوق ،با گذراندن دورههاي آموزشي فني و حرفهاي ،تالش ميکنند که
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فرصتهاي شغلي گوناگون را شناسايي کنند؛ سپس ،با تصويب طرحهاي پيشنهادي کسب
و کار کوچک از سو

هيئت مديرة منتخب ،به بررسی و پي ير

ميزان وام ،ابزار کار،

امکانات و تدارکات ميپردازند (مافي.)2995 ،
اهميت صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي بر کسي پوشيده
نيست .اين ادعا را ميتوان در مطالعات گستردة پژوهش ران علوم مختلف در اين زمينه
مشاهده کرد (مافي2995 ،؛ يعقوبي2991 ،؛  .)Swain and wallentin, 2007نتايج اکثر اين
مطالعات حاکي از تأثير مثبت اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي است ،بهگونهاي
که نهتنها به افزايش دسترسي آنها به اعتبارات بلکه به درآمدزايي در مناطق روستايي نيز
انجاميده است .اما بسياري از اي ن مطالعات تنها به بعد اقتصادي توانمندي تأکيد داشتهاند
(يعقوبي2991 ،؛ Rahman and Naoroze, 2007؛ .)Swain and wallentin, 2007
مطالعة هوگ و ايتوهارا ( )Hoque and Itohara, 2009در بن الدش به نکتها جالب توجه
دربارة اعتبارات خرد پرداخته و چنين نتيجه گرفته است که اگرچه صندوق اعتبارات خرد
در زمينة توانمندساز

زنان روستايي موفق بوده است ،اما توانمندي آنها تنها به بعد

اقتصادي محدود و از ابعاد توانمندي اجتماعي ،سياسي و خانوادگي غافل بوده است .از
سوي دي ر ،به گفتة رحمان و همکاران ( ،)Rahman et al, 2009: 298صندوق اعتبارات
خرد نتوانسته است زنان روستايي را توانمند سازد .اين محققان ،براي اثبات ادعاي خود ،به
مطالعة دو گروه افراد عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد پرداختند .نتايج مطالعة آنها نشان
داد که توانمندي هر دو گروه تقريباً در يک سطح بوده ،چندان تفاوتي در ميزان توانمندي آنها به
چشم نميخورد؛ اين در حالي است که سواين و والنتين ( )Swain and Wallentin, 2007در
مطالعات خود به تأثير مثبت اين صندوقها در توانمندسازي زنان اذعان داشتند .به دي ر
سخن ،چنانچه زنان نيز مانند مردان به اعتبارات دسترسی داشته باشند ،آنها هم ميتوانند به
موقعيتهايي همانند مردان دست يابند و امکان رشد فردي و اجتماعي پيدا کنند.
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برخي از پژوهش ران به سنجش تأثير اعتبارات خرد پرداختهاند .برا

نمونه ،استيل و

همکاران ( )Steele et al, 1998نشان دادند که مشارکت زنان در تصميمگيريهاي خانواده
در نتيجة دستيابي به اعتبارات خرد بسيار افزايش يافته است .از دي ر پيامدهاي آن ،ميتوان
به افزايش نرخ بقا ،سالمت ،تغذيه و آموزش فرزندان بهويژه فرزندان دختر اشاره کرد.
اسکارالتوس ( )Skarlatos, 2004در مطالعات خود بدين نتيجه رسيد که برابري
جنسيتي و توانمندسازي زنان نه تنها در بهبود اقتصاد جامعه و خانواده مؤثر است بلکه
موجب افزايش رفاه و اعتمادبهنفس زنان نيز ميشود .وي ،همچنين ،بر اين باور است که
قرار دادن سرمايه در اختيار زنان برا راهاندازي فعاليتهاي درآمدزا در توانمندسازي
اجتماعي و اقتصادي آنها مؤثر بوده ،موجب بهبود کيفيت زندگي آنها ميشود.
از مجموع مطالعات پيشين ميتوان نتيجه گرفت که صندوق اعتبارات خرد در برخي از
شرايط موفق بوده اما در شرايط دي ر آنچنان توفيقي نداشته است .شايد بتوان اين تضاد در
يافتهها را در شيوة اجراي صندوقها در شرايط مختلف دانست .اما نکتة حائز اهميت آن
است که ارزيابي درست توانمندسازي زنان روستايي به انتخاب شاخصهاي مناسب بست ی
دارد .به دي ر سخن ،بايد شاخصهاي توانمندي برگرفته از متن جامعهاي باشد که قرار
است توانمندي در آنجا سنجيده شود (.)Abdul Nasir et al, 2007: 24
توانمندسازي داراي ابعاد ششگانة اجتماعي ،اقتصادي ،خانوادگي ،سياسي ،قانوني ،و
روانشناختي است .بهمنظور آشنايي بيشتر با مفاهيم مورد نظر در قالب متغيرهاي اصلي
مطالعه (توانمندسازي ،و توانمندي اقتصادي ،اجتماعي و خانوادگي) ،در ادامه ،تعاريف
مفهومي از اين متغيرها ارائه شده است:
توانمندسازي :توانمندسازي فرايندي است که طي آن ،زنان نهتنها کنترل زندگي خود را بهدست
مي گيرند ،بلکه توانايي مشارکت در جامعه و درک انتقادي از محيط پيرامون خود را نيز کسب
ميکنند (مافي.)2995 ،
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توانمندي اقتصادي :مفهوم آن حضور زنان در مشاغل درآمدزاست ،بهگونهاي که نهتنها توانايي
تأمين هزينههاي زندگي خود را کسب ميکنند ،بلکه قادر به حمايت مالي خانواده نيز خواهند بود.
توانمندي اجتماعي :عبارت است از دسترسي زنان به مکانهاي اجتماعي و حضور آنها در مراسم
مذهبي؛ به دي ر سخن ،در اين نوع از توانمندي ،زنان آزاديهايي را در جابهجايي و تحرک
بهدست آورده ،نسبت به تحصيالت فرزندان دختر خود تعهد بيشتري احساس ميکنند.
توانمندي خانوادگي :به مفهوم مشارکت در تصميمگيريهاي خانواده و توانايي تصميمگيري در
مورد فرزندان است.
از اينرو ،پژوهش حاضر بر آن است که با پر کردن خالء موجود ،ضمن بررسي
توانمندي اقتصادي اعضاي صندوق اعتبارات خرد ،به ابعاد اجتماعي و خانوادگي نيز
بپردازد .دستيابي بدين هدف کلي مستلزم پاسخگويي به سؤالهاي زير است:
 -2صندوقهاي اعتبارات خرد استان کرمانشاه ،از لحاظ توانمندي اقتصادي ،اجتماعي و
خانوادگي اعضا ،چ ونه رتبهبندي ميشوند؟
 -1آيا صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي اقتصادي زنان روستايي اثربخش بوده است؟
 -9آيا صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي خانوادگي زنان روستايي اثربخش بوده است؟
 -1آيا صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي اجتماعي زنان روستايي اثربخش بوده است؟
يادآور میشود که بهمنظور انتخاب شاخصهاي مناسب برا

سنجش توانمندي زنان

روستايي ،وضعيت موجود صندوقهاي اعتبارات خرد در قالب مصاحبههاي عميق بهصورت
گروههاي متمرکز در روستاهاي مورد مطالعه بررسی شد.

مطالعة حاضر ،از نظر ماهيت ،از نوع پژوهشهاي کمي و توصيفي (غيرآزمايشي) است که
بهصورت علي -مقايسهاي انجام گرفته است (سرمد و همکاران .)7336 ،در واقع ،از آنجا
که در مطالعة حاضر ،محقق بهدنبال اثرات اعتبارات خرد (علت) بر توانمندي (معلول) زنان
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روستايي بوده است ،روش علي -مقايسهاي مناسب به نظر ميرسد .همچنين ،مطالعة حاضر
از نظر هدف در زمرة تحقيقات کاربردي بهشمار ميرود؛ بدين لحاظ که نتايج آن ميتواند
دستاوردهايي را براي دفتر امور زنان روستايي بهدنبال داشته باشد.
پژوهش حاضر ،بهمنظور انتخاب شاخصهاي مناسب برا سنجش توانمندي زنان
روستايي ،به بررسي وضعيت موجود صندوقهاي اعتبارات خرد در قالب مصاحبههاي
عميق بهصورت گروههاي متمرکز در روستاهاي مورد مطالعه پرداخته است؛ بدين منظور،
ابتدا بهصورت تلفني ،هماهن يهاي الزم با دفتر امور زنان روستايي شهرستانها و مسئوالن
صندوق اعتبارات خرد صورت گرفته و سپس ،با همکاري مسئوالن صندوق ،به برگزاري
جلسات حضوري با زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد در مساجد
روستا و حتي در برخي موارد ،در منزل خود مسئوالن صندوق اقدام شده است .پس از
مراجعة حضوري به روستاهاي مورد مطالعه ،چندين مصاحبه در قالب گروههاي متمرکز با
زنان روستايي ترتيب داده شد .از مجموع اين مصاحبهها ،در طراحي چارچوب مفهومي و
پرسشهاي ابزار تحقيق و همچنين ،آشنايي کلي با نمونههاي تحقيق استفاده شده است .نتايج
مصاحبههاي عميق نشان داد که توانمندسازي زنان روستايي در جامعة مورد مطالعه در سه بعد
اقتصادي ،اجتماعي و خانوادگي قابل بررسي است .بعد اقتصادي توانمندي با بهرهگير از
متغيرهايي همچون کسب درآمد مستقل ،قدرت بازپرداخت وام ،دسترسي به منابع و
تسهيالت ،و استقالل مالي سنجيده ميشود .برا سنجش بعد اجتماعي توانمندي زنان
روستايي نيز از متغيرهايي مانند شرکت در مجالس مذهبي و غيرمذهبي ،آزادي در رفت و
آمد ،و شرکت در فعاليتهاي گروهي بهرهگيري ميشود .همچنين ،بعد خانوادگي توانمندي
به کمک متغيرهايي همچون تصميم گيري در مورد ازدواج و تحصيل خود و فرزندان و نيز
تصميمگيري در مورد نحوة معاشرت با دي ران سنجيده ميشود.
جامعة آماري تحقيق شامل زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد
شهرستانهاي کرمانشاه ،کن اور ،صحنه ،و هرسين بوده است (جدول .)2
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جدول  -7جامعة آماري و حجم نمونة مورد مطالعه
شهرستانها

روستاها

تعداد اعضاي صندوق

حجم نمونة عضو

حجم نمونة غير عضو

کرمانشاه

ريزهوند
دولتيار

11
15

12
11

12
11

کوسهوند
تمرگ
پريوهسفلي
چشمهکبود
قيطاسآباد
کندوله
الهيه

99
11
91
91
91
95
91

23
29
23
23
29
29
29

23
29
23
23
29
29
29

فش
-

12
343

11
783

11
783

هرسين

صحنه
کنگاور
جمع کل
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شايان يادآور است که در سطح استان ،شمار صندوقها اعتبارات خرد قابل توجه
بوده است؛ اين صندوقها يا بهتازگي تأسيس شده و يا اينکه ميزان وامها پرداختي آنها به
اعضا بسيار ناچيز بوده است و از اينرو ،به اشتغالزايي و در نتيجه ،زمينهساز

برا

توانمندسازي زنان روستايي نينجاميده است .بنابراين ،مطالعة حاضر به بررسي صندوقهايي
پرداخته که عالوه بر دارا بودن سابقة فعاليت پنج سال و باالتر ،ميزان وام اعطايي آنها نيز به
اندازهاي بوده است که حداقل شرايط را براي راهاندازي مشاغل توليدي فراهم ساخته باشد.
بهمنظور برآورد حجم نمونه ،با بهرهگير

از جدول بارتلت بهروش نمونهگيري تصادفي

نظاممند ،تعداد  299نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ،بدين ترتيب که در هر صندوق ،با
استفاده از فهرست اعضا ،انتخاب نمونهها بهروش تصادفي انجام پذيرفت .از آنجا که هدف
پژوهش مقايسة توانمندسازي زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد بود ،از

بررسي تأثير صندوقهاي اعتبارات خرد ...
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هر روستا معادل تعداد اعضا صندوق ،از افراد غي رعضو ساکن در همان روستا نمونهگيري
شد .دادههاي مورد نياز نيز با استفاده از پرسشنامهاي گردآوري شد که براساس پيشينة
پژوهش و مصاحبهها تدوين شده بود .اين پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش ويژگيهاي
فردي پاسخگويان ،سنجش ميزان توانمندي اقتصادي ،سنجش ميزان توانمندي خانوادگي ،و
سنجش ميزان توانمندي اجتماعي زنان روستايي عضو صندوق اعتبارات خرد بود که در
قالب طيف ليکرت (از خيلي کم تا خيلي زياد) بررسي شدند .براي تعيين پايايي پرسشنامه،
از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد ،بدين صورت که  91نفر از اعضاي صندوق اعتبارات
خرد خارج از نمونة آماري انتخاب شدند .پايايی بخشهاي مختلف پرسشنامه از طريق
آلفاي کرونباخ در جدول  1آمده است.
جدول  -2ضريب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از بخشهاي پرسشنامه
گويههاي مرتبط

تعداد سؤاالت

آلفاي کرونباخ

توانمندسازي اقتصادي

29

1/39

توانمندسازي خانوادگي

11

1/91

توانمندسازي اجتماعي

9

1/31
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همانگونه که در جدول  1آمده ،ضريب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از سازههاي
پرسشنامه در سطح قابل قبول است .بهمنظور بررسي اعتبار محتوايي( )1پرسشنامه ،تعدادي از
آن در اختيار اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشکدة کشاورزي
دانش اه رازي کرمانشاه ،مسئوالن ترويج استان ،دفتر امور زنان روستايي وزارت جهاد
کشاورزي و سازمان جهاد کشاورزي استان ،و مسئوالن صندوقها اعتبارات خرد قرار
گرفت .سپس ،از توصيهها و پيشنهادهاي آنها برا رفع کاستیها ابزار تحقيق بهرهگير و
اصالحات الزم اعمال شد .پس از تکميل پرسشنامهها ،اطالعات موجود در آنها کدگذاري و
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با استفاده از نرمافزار  SPSS18تجزيه و تحليل شد؛ و بدين منظور ،از روشهاي آماري
توصيفي و استنباطي مانند فراواني ،درصد ،ميان ين و آزمون  tبهره گرفته شد.

به منظور رتبهبندي اثربخشي صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي از
شاخص توانمندي تجمعي( )9استفاده گرديد .در تعيين شاخص توانمندسازي کل براساس
چارچوب مفهومي پژوهش از سه شاخص توانمندي اقتصادي ،توانمندي خانوادگي و
توانمندي اجتماعي بهره گرفته شد .هريک از اين شاخصها از تعدادي سؤال با طيف
ليکرت تشکيل شده است .به عنوان مثال توانمندسازي اقتصادي از  21سؤال با طيف پنج
سطحي ( =2خيلي کم =5 ،خيلي زياد) ساخته شده است .بنابراين دامنه امتيازات در اين
بخش  21-31است .با توجه به دامنه امتيازات به دست آمده ،سطوح توانمندي زنان
روستايي در هر بخش محاسبه گرديد (جدول .)9در ادامه ،با استفاده از شاخصهاي جدول
 ،9صندوقهاي اعتبارات خرد رتبهبندي شدند؛ و همانگونه که در جدول  1آمده است ،از
نظر توانمندي اقتصادي ،روستاهاي فش ( 99امتياز) ،تمرگ ( 93/5امتياز) ،و پريوه (95/1
امتياز) ،بهترتيب ،رتبههاي اول تا سوم را بهدست آوردهاند و روستاي قيطاسآباد نيز با امتياز
 13/3رتبة دهم را در بين روستاهاي مورد مطالعه کسب کرده است .همچنين ،نتايج اين بخش
نشان داد که اعضاي صندوقهاي دولتيار ،فش ،تمرگ ،چشمهکبود ،پريوه ،و الهيه دارا
توانمندي اقتصاد متوسط بودند؛ اين در حالي است که زنان عضو صندوقهاي ريزهوند،
کوسهوند ،کندوله ،و قيطاسآباد از توانمندي اقتصادي کمي برخوردار بودند .بهطور کلي ،از
توانمندي اقتصادي ،اعضا صندوقها اعتبارات خرد در سطح متوسط قرار دارند .بهمنظور
بررسي معنیدار بودن اختالف بين اين صندوقها از نظر توانمندي اقتصادي ،از آزمون F
استفاده شد و نتايج (p=1/111؛  )F=9/39نشان داد که اين اختالف در سطح يک درصد
معنیدار است.

بررسي تأثير صندوقهاي اعتبارات خرد ...
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جدول  -3شاخص توانمندسازي تجمعي ()CEI
شاخصها

طيف امتيازها

تعداد سؤاالت

دامنة امتيازها

 7تا 5

72

)7-5(*72=72-61

 7تا 3

22

 7تا 5

3

 7تا 3

42

سطوح توانمندي
=72-27/6خيلي کم

توانمندي
اقتصادي

 =27/6-37/2کم
 =37/2-41/3متوسط
 =41/3-51/4زياد
 =51/4-61خيلي زياد
=22-51/4خيلي کم

توانمندي
خانوادگي

-3(*73[=22-764
])7-5(*4[+])7

 =51/4-13/3کم
 =13/3-711/2متوسط
 =711/2-735/6زياد
 =735/6-764خيلي زياد
=3-74/4خيلي کم،

توانمندي
اجتماعي

 =74/4-21/3کم
)7-5(*3= 3-41

 =21/3-21/2متوسط
 =21/2-33/6زياد
 =33/6-41خيلي زياد
=42-36/4خيلي کم،

توانمندي کل

-3(*73[=42-264
])7-5(*24[+])7

 =36/4-731/3کم
 =731/3-715/2متوسط
 =715/2-279/6زياد
 =279/6-264خيلي زياد
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جدول  -4رتبهبندي صندوقهاي مورد مطالعه از نظر شاخص توانمندي اقتصادي
صندوقها

امتياز توانمندي اقتصادي

رتبه

سطح توانمندي

دولتيار

37/3

5

متوسط

ريزهوند

31

3

کم

کوسهوند

37

1

کم

فش

33

7

متوسط

تمرگ

36/5

2

متوسط

چشمهکبود

32/3

4

متوسط

پريوه

35/2

3

متوسط

کندوله

29/3

9

کم

الهيه

37/6

6

متوسط

قيطاسآباد

21/1

71

کم

کل

32/39

--

متوسط
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همچنين ،بر اساس نتايج بهدست آمده در ارتباط با رتبهبندي صندوقهاي اعتبارات خرد
در زمينة توانمندي خانوادگي زنان روستايي (جدول  ،)5روستاي فش با  211/1امتياز در
اين بخش نيز رتبة اول را کسب کرده است؛ روستاهاي پريوه با  221/9امتياز و کوسهوند با
 221/2امتياز در رتبهها دوم و سوم و روستاهاي ريزهوند و تمرگ نيز بهطور مشترک در
رتبة چهارم قرار گرفتهاند؛ همچنين ،روستاي کندوله با کمترين امتياز در اين بخش ()31/9
در رتبة نهم جاي گرفته است .اعضاي صندوقهاي ريزهوند ،کوسهوند ،فش ،تمرگ ،و
پريوه از توانمندي خانوادگي باال برخوردارند ،در حالي که زنان عضو صندوقهاي دولتيار،
الهيه ،چشمهکبود ،و قيطاسآباد از اين نظر در سطح متوسط جا دارند .همچنين ،اعضاي
صندوق اعتبارات خرد کندوله از نظر توانمندي خانوادگي در سطح پايين قرار گرفتهاند.
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نتايج مطالعة حاضر نشان داد که کل صندوقهاي مورد مطالعه از نظر توانمندي خانوادگي در
سطح متوسط قرار دارند .بهمنظور بررسي معنیدار بودن اختالف بين صندوقهاي اعتبارات
خرد از نظر توانمندي خانوادگي ،از آزمون  Fاستفاده شده و بر اساس نتايج بهدست آمده
(p=1/111؛  ،)F=5/11اين اختالف در سطح يک درصد معنیدار بوده است.
جدول  -5رتبهبندي صندوقها بر مبناي شاخص توانمندي خانوادگي
صندوقها

امتياز توانمندي خانوادگي

رتبه

سطح توانمندي

دولتيار

99/4

1

متوسط

ريزهوند

713

4

زياد

کوسهوند

774/7

3

زياد

فش

722/2

7

زياد

تمرگ

713

4

زياد

چشمهکبود

92/9

3

متوسط

پريوه

774/9

2

زياد

کندوله

14/3

9

کم

الهيه

714/3

5

متوسط

قيطاسآباد

711

6

متوسط

کل

713/97

--

متوسط
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همچنين ،بر اساس نتايج بهدست آمده در ارتباط با اثربخشي اعتبارات خرد در
توانمندسازي اجتماعي زنان روستايي (جدول  ،)3روستاي فش ( 91/1امتياز) در رتبة اول و
روستاهاي پريوه ( 19/2امتياز) و قيطاسآباد ( 19/9امتياز) ،بهترتيب ،در رتبههاي دوم و سوم
جا گرفتهاند؛ روستاي کندوله نيز با کسب  11/9امتياز ،رتبة دهم را به خود اختصاص داده
است .بررسي نتايج جدول  ،3همچنين ،نشان ميدهد که اعضاي صندوقهاي فش ،پريوه ،و
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قيطاسآباد از توانمندي اجتماعي باال برخوردارند ،در حالي که زنان عضو صندوقهاي
دولتيار ،ريزهوند ،کوسهوند ،تمرگ ،چشمهکبود ،کندوله ،و الهيه از نظر اجتماعي از توانمندي
متوسط برخوردارند .همچنين ،بر اساس نتايج بهدست آمده ،کل صندوقهاي مورد مطالعه از
نظر توانمندي اجتماعي در سطح متوسط قرار دارند .بهمنظور بررسي معنیدار بودن اختالف
بين صندوقهاي اعتبارات خرد از نظر توانمندي اجتماعي ،از آزمون  Fاستفاده شده و بر
اساس نتايج بهدست آمده (p=1/111؛  ،)F=5/99اين اختالف در سطح يک درصد معنیدار
بوده است.
جدول  -3رتبهبندي صندوقها بر مبناي شاخص توانمندي اجتماعي
صندوقها

امتياز توانمندي اجتماعي

رتبه

سطح توانمندي

دولتيار

21/7

5

متوسط

ريزهوند

26

7

متوسط

کوسهوند

24/5

8

متوسط

فش

31/2

1

زياد

تمرگ

21/2

4

متوسط

چشمهکبود

26/3

6

متوسط

پريوه

29/7

2

زياد

کندوله

22/3

11

متوسط

الهيه

23/9

9

متوسط

قيطاسآباد

23/3

3

زياد

کل

26/64

--

متوسط
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از سوي دي ر ،رتبهبندي شهرستانهاي مورد مطالعه از نظر اثربخشي صندوقهاي
اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي (جدول  )3نشان داد که شهرستان کن اور با
بيشترين امتياز ( )291/1رتبة اول را در بين شهرستانهاي مورد مطالعه کسب کرده است.
شهرستانهاي هرسين ( 233/9امتياز) ،کرمانشاه ( 231/2امتياز) ،و صحنه ( 213/93امتياز) نيز
بهترتيب ،رتبههاي دوم ،سوم و چهارم را به خود اختصاص دادهاند .همچنين ،از بين
شهرستانهاي مورد مطالعه ،زنان عضو صندوق اعتبارات خرد در شهرستان کن اور از نظر
توانمندي کل در سطح باال قرار دارند .زنان عضو صندوقهاي صحنه ،هرسين ،و کرمانشاه نيز
از نظر توانمندي کل در حد متوسط قرار گرفتهاند .بهطور کلي ،زنان روستايي استان کرمانشاه
از نظر توانمندي کل در سطح متوسط قرار دارند .بهمنظور بررسي معنیدار بودن اختالف بين
توانمندي کل زنان روستايي شهرستانهاي استان کرمانشاه از نظر آماري ،از آزمون  Fاستفاده
شده و بر اساس نتايج بهدست آمده (p=1/121؛  ،)F)259،1(=1/31اين اختالف در سطح يک
درصد معنیدار بوده است.
جدول  -1رتبهبندي صندوقها و تعيين سطوح توانمندي کل بهتفکيک شهرستان
شهرستانها

امتياز توانمندي کل

سطح توانمندي

رتبه

کرمانشاه

764/7

متوسط

3

کن اور

791/4

زياد

7

هرسين

761/3

متوسط

2

صحنه

741/91

متوسط

4

کل

761/6

متوسط

--
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در ادامه ،برا بررسي اثربخشي صندوقهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي اقتصادي،
اجتماعي و خانوادگي زنان روستايي ،با استفاده از آزمون  ،tبه مقايسة توانمندي زنان عضو
و غيرعضو در اين سه بعد پرداخته می شود.
بر اساس نتايج مقايسة توانمندي اقتصادي زنان روستايي عضو و غيرعضو صندوقهاي
اعتبارات خرد (جدول  ،)9تفاوت معنیدار در سطح يک درصد ( )p=1/111بين زنان
روستايي عضو و غيرعضو اين صندوقها از لحاظ توانمندي اقتصادي وجود دارد؛ به دي ر
سخن ،اعضاي صندوق اعتبارات خرد ،با بهرهمند از ويژگیهايی چون درآمد و پسانداز
مستقل ،دسترسي به منابع و تسهيالت بانکي ،و قدرت بازپرداخت ،از زنان غيرعضو
توانمندترند ،بهگونهاي که بر اساس نتايج بررسي ميان ين دو گروه ،متوسط امتياز توانمندي
اقتصادي زنان غيرعضو ( )M=11/11با اختالفی معنیدار ،کمتر از متوسط امتياز زنان عضو
( )M=91/99است .همچنين ،مقايسة توانمندي خانوادگي زنان عضو و غيرعضو نشان میدهد
که اختالفی معنیدار ( )p=1/111بين ميان ين امتيازها

زنان عضو ( )M=219/92و

غيرعضو ( )M=99/91وجود دارد (جدول )9؛ به دي ر سخن ،اعضاي صندوق اعتبارات
خرد با بهرهمند از قدرت تصميمگيري بي شتر در مورد مسائل مختلف همچون تحصيل،
اشتغال ،و ازدواج نسبت به زنان غيرعضو از توانمندي خانوادگي باالتر برخوردارند .از
سوي دي ر ،نتايج جدول  9نشان ميدهد که تفاوتی معنیدار بين توانمندي اجتماعي زنان
عضو و غي رعضو صندوق اعتبارات خرد وجود دارد ( ،)p=1/111بهگونهاي که بر اساس
نتايج بررسي ميان ين دو گروه ،امتياز توانمندي اجتماعي زنان عضو ( )M=13/31از امتياز
زنان غيرعضو ( )M=11/19بيشتر بوده و اختالف بين دو گروه در سطح يک درصد معنيدار
است؛ يعنی ،اعضاي صندوق اعتبارات خرد با بهرهمند از شرايطی چون آزادي اجتماعي
بيشتر ،عضويت در سازمانهاي رسمي و غيررسمي ،و شرکت در مجالس مذهبي و
غيرمذهبي بيش از زنان روستايي غيرعضو از توانمندي اجتماعي برخوردارند.
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جدول  -8مقايسة توانمندي اقتصادي ،اجتماعي و خانوادگي زنان عضو و غيرعضو
متغيرها
توانمندي اقتصادي

توانمندي خانوادگ ي

توانمندي اجتماعي

ميانگين

انحراف معيار

عضو

91/99

1/32

غيرعضو

21/21

5/31

عضو

713/97

21/16

غيرعضو

39/94

26/15

عضو

26/64

4/17

غيرعضو

21/19

4/23

آماره t

درجه آزادی

سطح معنيداری

71/33

364

1/111

5/12

364

1/111

74/12

364

1/111
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نتايج پژوهش حاضر حاکي از آن است که بين توانمندي اقتصادي زنان روستايي عضو و
غيرعضو صندوق اعتبارات خرد تفاوت معنیدار وجود دارد؛ به دي ر سخن ،اعضاي
صندوق اعتبارات خرد با بهرهمند از ويژگیهايی چون درآمد و پسانداز مستقل ،دسترسي
به منابع و تسهيالت صندوق ،و قدرت بازپرداخت وام نسبت به زنان غيرعضو توانمندترند.
اعتبارات خرد اين امکان را براي زنان روستايي فراهم ميسازد که کسبوکار کوچک را
راهاندازي کنند و از اين ره ذر ،با افزايش استقالل مالي و داراييهاي زنان روستايي،
توانمندي اقتصادي آنها نيز افزايش خواهد يافت .اين يافته با نتايج تحقيق عبدالنصير و
همکاران ( ،)Abdul Nasir et al, 2007سواين و والنتين ( ،)Swain and wallentin, 2007و
رحمان و نوروز ( )Rahman and Naoroze, 2007همخوانی دارد .در تفسير اين نتايج ،ميتوان
اينگونه استنباط کرد که الزمة توانمندسازي زنان روستايي اعطاي قدرت بدانها در زمينهها
گوناگون زندگي است و اين قدرت بهدست نميآيد م ر با دسترسي آنها به منابع مالي؛ از

  73فصلنامة روستا و توسعه ،سال  ،71شمارة 3

مژگان فقيري ،ايومرث زرافشانی... ،

اينرو ،بهبود وضعيت زنان از نظر اقتصادي اثراتی قابل مالحظه را در توانمندسازي آنها
برجاي ميگذارد .همچنين ،اين يافته برخالف نتايج محمود ( ،)Mahmud, 2003رحمان و
همکاران ( ،)Rahman et al, 2009و شکوري ( )2993است؛ زيرا اين پژوهش ران بر اين
باورند که اندک بودن ميزان اعتبارات اعطايي به زنان روستايي چندان تأثيري بر
توانمندسازي آنها ندارد .از سوي دي ر ،در اغلب موارد ،زنان روستايي کنترل مستقيم بر وام
دريافتي از صندوق نداشته ،بهناچار آن را در اختيار مردان خانواده قرار ميدهند .در نتيجه،
نابرابري جنسيتي در خانواده افزايش يافته ،زنان بيش از پيش به مردان وابسته ميشوند.
از دي ر يافتههاي پژوهش حاضر وجود تفاوت معنیدار بين توانمندي خانوادگي زنان
روستايي عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد است؛ به دي ر سخن ،افزايش قدرت
تصميمگيري زنان روستايي در زمينة مسائل گوناگون خانواده و زندگي روزمره موجب
افزايش توانمندي آنها ميشود .در تفسير اين يافته و با توجه به نتايج مطالعات دي ر
پژوهش ران ،شايد بتوان اينگونه استنباط کرد که زنان قابليت و توانايي تصميمگيري در
مورد امور مختلف خانواده را دارند ،اما وجود محدوديتها و موانع مختلف در جامعه
موجب ميشود که اين توانايي در آنها تحليل برود .عدم دسترسي به اعتبارات يکي از همين
محدوديت هاست؛ به عبارت دي ر ،محدوديت زنان روستايي در انجام فعاليتهاي توليدي
درآمدزا در اغلب موارد مانعي در ايجاد موقعيت مناسب براي آنها محسوب ميشود.
بنابراين ،فعاليت اقتصادي زنان روستايي موجب ميشود که آنها بتوانند همانند مردان در
تصميمگيريهاي خانواده شرکت کنند ( .)Arku and Arku, 2009از اينرو ،قرار دادن
اعتبارات خرد در اختيار زنان روستايي بهمنظور راهاندازي مشاغل توليدي با افزايش سرمايه
و بهبود موقعيت آنها در جامعه ،افزايش قدرت تصميمگيري و در نتيجه ،توانمندي آنها را
بهدنبال خواهد داشت .اين يافته با يافتههاي مطالعات نيدهيش ( )Nidheesh, 2009و استيل
و همکاران ( )Steele et al, 1998همخواني دارد.
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همچنين ،نتايج مطالعة حاضر نشان میدهد که بين توانمندي اجتماعي زنان روستايي
عضو و غيرعضو صندوق اعتبارات خرد تفاوت معنیدار وجود دارد؛ يعنی ،حضور زنان در
مجامع عمومي و آزاديهاي اجتماعي آنها توانمندي آنها را بهدنبال خواهد داشت .يکي از
عوامل بازدارندة توانمندسازي زنان روستايي عدم آگاهي آنها از حقوق و قابليتهاي
خويش است .حضور فعال زنان روستايي در عرصههاي مختلف اجتماع موجب ميشود که
آنها با مشاهدة شرايط زنان در مناطق شهري و موقعيتهاي اجتماعي برخي از زنان موفق
شهري ،از قابليتهاي خود آگاه شوند و براي دستيابي به موقعيتهاي بهتر تالش کنند.
همچنين ،تحرکات اجتماعي زنان روستايي موجب ميشود که آنها بتوانند با بهبود روابط
اجتماعي خود با دي ران ،ن رش اطرافيان و جامعه را نسبت به خود تغيير دهند .اين يافته با
نتايج پژوهشهاي پاندي و سينگ ( )Pandy and Singh, 2008مطابقت و همخواني دارد.
در پايان ،بر اساس يافتههاي پژوهش حاضر ،بهمنظور يار مسئوالن صندوقها اعتبارات
خرد در زمينة سياستگذاريها اين نهاد ،پيشنهادهايي به شرح زير ارائه ميشود:
 با توجه به اثربخشی بيشتر برخي از صندوقهاي اعتبارات خرد استان کرمانشاه در
توانمندسازي زنان روستايي از ابعاد مختلف ،به دفتر امور زنان روستايي و عشايري
کشور و استان توصيه ميشود که با برگزار جشنوارههاي ساالنه ،از نمونههاي موفق
اعضاي صندوق اعتبارات خرد و همچنين ،صندوقهاي برتر هر استان تقدير شود .اين
کار ضمن ايجاد ان يزه در اعضا و مسئوالن صندوق ،موجب رقابت سازنده بين
صندوقهاي مختلف ميشود؛
 از آنجا که صندوقهاي اعتبارات خرد در جامعة مورد مطالعه در توانمندسازي زنان
روستايي موفق عمل کردهاند ،به دفتر امور زنان روستايي توصيه ميشود که با گسترش
صندوقهاي اعتبارات خرد ،امکان دسترسي ساير اقشار جامعه (از جمله جوانان روستايي و
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خردهمالکان) فراهم شود .همچنين ،با راهاندازي سامانة صندوق اعتبارات خرد در کشور،
ميتوان اعضاي صندوق اعتبارات خرد را با تجارب يکدي ر آشنا ساخت؛ و
 رتبهبندي صندوقهاي اعتبارات خرد در مطالعة حاضر ميتواند بستر مناسب را براي
مطالعات آتي فراهم سازد ،بدين صورت که بررسي داليل تفاوت صندوقها از نظر
اثربخشي آنها در توانمندسازي اعضاي اين صندوقها ميتواند موضوعي براي
پژوهش ران عالقهمند به مطالعه در اين زمينه باشد.
1. empowerment
2. content validity
)3. Cumulative Empowerment Index (CEI
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