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مورد مطالعه:روستاییزناناجتماعی توانمندي یا ناتوانمندي ،اعتبارات خرد
نهاوندشهرستان

1و سعید غالمرضایی*مرضیه فراشی، مهدي رحیمیان

)30/07/96؛ پذیرش: 27/03/96(دریافت: 
چکیده

زنان روستایی بود. جامعهاجتماعیتوانمندي ناو یا توانمندي ي مصرف اعتبارات خرد بر هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات نحوه
هجري شمسی از تسهیالت اعتبارات 1393تا 1389هاي که طی سالبودزنان در شهرستان نهاوندنفر از200شامل پژوهشاینآماري

اي با انتساب متناسب طبقهصورتبهگیري نمونهتعیین ونفر127مورگانکرجسی و نمونه بر اساس جدول اند. حجمخرد استفاده کرده
تأیید قرار موردمحتواییاعتبارروشو)7/0تر از (بیشکرونباخآلفايضریبازاستفادهبایببه ترتپرسشنامه،رواییوانجام شد. پایایی

طیور،دام،پرورش) 1هاي؛زمینهدراعتبارمصرفنتایج نشان داد که .شدانجامSPSS20افزارنرمباهادادهتحلیلوتجزیهگرفت.
تأثیرروستاییزناناجتماعیيتوانمندبر،باغداريوییدارویاهانگکشتقارچ،پرورشزعفران،کشت) 2شیالتبوقلمون،زنبورداري،

ودخوآموزش) 3،سالمتودرمان) 2هنريهايفعالیتخیاطی،بافی،قالی) 1يزمینهدراعتبارمصرفاما؛ دارنددارمعنیومستقیم
وهابانکتاشودمیپیشنهاد،نتایج حاصلهبهتوجهبا. نداردروستاییزناناجتماعیيتوانمندباايرابطهيدارمغازه) 4وفرزندان

ها با که ارتباط آننمایندهدایتییهافعالیتسمتبهراروستاییزنانبهپرداختیخرداعتباراتنهاوند،شهرستاندرمالیمؤسسات
.دار شده استندي اجتماعی زنان معنیتوانم
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mehdi_rahimian61@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *



...روستایی: اعتبارات خرد، توانمندي یا ناتوانمندي اجتماعی زنان

190

مقدمه
باشند اقتصادي هر ملت می-زنان قلب توسعه اجتماعی 

)Pereka, 50زنان). طبق گزارش بانک جهانی، 1998
که دهندیمتشکیلراجهانکشاورزيکارنیرويدرصد

رسد درصد می70به نیز در برخی کشورها این میزان 
)FAO, اما با وجود سهم عظیم زنان روستایی در )،2012

شوند و گرفته میکمدستا هتولید غذا و رفاه خانواده، آن
,Parveen(شودنادیده گرفته میبردهاي توسعه در راه

ر مختلف اقتصادي، در امومؤثرعنوان عامل ). زنان به2008
اجتماعی و از نظر مشارکت نیروي انسانی مورد نیاز در 
جامعه نقش مهمی دارند و همواره این نیاز احساس 

شوند تا توانمندهاي مختلف در زمینهدبایکه میشودمی
نمایان تربیشاز این طریق بتوانند نقش خود را در جامعه 

,Jacksonکنند ( اینديفرتوانمندسازي،). 2010
است که شامل تغییر در قدرت سیاسی - اجتماعی

هاي اجتماعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در همه گروه
ي بر زندگی خود تربیشد کنترل افراطی آن هکشودمی

گیري را در زندگی خود به دست داشته و توانایی تصمیم
به عبارت ؛ بیاورند و وضعیت زندگی خود را بهبود بخشند

هاست و نگرششامل تغییر در باورها وسازيندتوانمدیگر 
براي رسیدن به نفساعتمادبهداشتن آگاهی و يبه معنا

یو آگاهگذاشتن دانش به اشتراكاهداف و توانایی براي 
Rahmanتر است (با جامعه بزرگ et al., Mara؛2015 &

Jani, این سازيتوانمندریف اوجه اشتراك اکثر تع.)2014
افزایش به معناي تغییر، انتخاب و سازيمندتواناست که 

يیلهوسبهکه استفرآیندي سازيتوانمندقدرت است. 
ها (زنان روستایی) که داراي انتخاب آن افراد یا گروه

محدود، آزادي و قدرت کم هستند، توانایی خود را 
هایی که باعث افزایش رفاه، آزادي و حق ي راهوسیلهبه

Kuumuori Ganliدهند (یش میافزا،شوندانتخاب می et

al., یابی به امروزه اغلب کشورها براي دست.)2014
اند را کارآمدترین روش یافته"سازيتوانمند"توسعه پایدار 

)Parsons, یکی از سازيتوانمندکه يطوربه،)2001
میرزایی و همکاران، (بودهمفاهیم اصلی توسعه پایدار

سازيتوانمندایدار بدون و دستیابی به توسعه پ)1390
و همکاران، یاندشتیمیزمانپذیر نیست (روستاییان امکان

). زنان قربانیان اصلی در مواردي چون فقر، 1391
خشونت، عدم برخورداري از تغذیه و بهداشت مناسب 

گانی جه به بهبود موقعیت زنان نفع همتوروینازاهستند، 
ور منزل، حفظ بر دارد. پرورش فرزندان، اداره امرا در

جویی در وري صحیح از منابع، صرفه، بهرهزیستیطمح
طور مستقیم با آن انرژي، مباحثی هستند که زنان به

ساختن زنان توانمندبودن و توانمندمرتبط هستند، پس 
در رسیدن به اهداف ر ابعاد مختلف، سبب ترقی جامعهد

ی و از طرف دیگر به ترقی و تعالی نیمشدتوسعه خواهد 
). 1391از جامعه کمک خواهد کرد (کلدي و سلحشوري، 

,Manikonda(مانیکوندا  سازيتوانمندشاخص )2014
زنان را در قالب فرمولی ارائه کرده است که در آن 

آنان در ابعاد توانمندي زنان از حاصل جمع سازيتوانمند
دست بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، اقتصادي، سیاسی به

آید.می
چون؛ افزایش همیهایاجتماعی شامل شاخصي توانمند

افزایش تعامل اجتماعی و افزایش آگاهی اجتماعی،
). 1391،لطیفی و همکارانباشد (مشارکت اجتماعی می

است از اجتماعی عبارتسازيتوانمنددر تعریفی دیگر 
ها در هاي اجتماعی و حضور آندسترسی زنان به مکان

تحرك در جامعه یی براي هاداشتن آزادي،مراسم مذهبی
اجتماعی در واقع توانمندي ). 1391اران،همک(فقیري و

نوعی فرایند کنش اجتماعی است که افراد، اجتماعات و 
ها از خالل آن نوعی سروري و تسلط بر زندگی سازمان

Petersonآورند (دست میخود را به & Hughey, ) و 2004
کت اجتماعی تحرك اجتماعی، مشارمؤلفهمشتمل بر سه 

منظور ). به1382صدیقی و روستا، است (نفساعتمادبهو 
توان از ابزارهاي اجتماعی میسازيتوانمندیابی به دست

به مرحله اجرا استفاده کرد و اقدامات متعددي رامختلفی 
سازيتوانمنداجتماعی و -درآورد. بهبود شرایط اقتصادي

تلفی چون آموزش زنان، ق مختوان از طرزنان فقیر را می
,Gobezieجلوگیري از تبعیض جنسیتی ( و )2010

,Skarlatosپرداخت اعتبارات خرد به زنان ( 2004 (
افراد و ،نمود. گروه هدف اعتبارات خردیگیريپ

زنان روستایی را همچنیندرآمد و هاي فقیر و کمخانواده
، خدمات طرفیکاز. تأمین مالی خرد شودمیشامل 
کند که به تقویت سرمایهی و مالی را فراهم میاجتماع

هاي کارگیري شیوهانجامد و از طرف دیگر بهاجتماعی می
بخشی آن در اثرشودمیباعث ،مناسب آن و نظارت قوي

شود؛ تربیشهاي اجتماعی کاهش فقر و محرومیت
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دهد اجازه میاین عنصر).1385اران، مکو هزادهحسن(
از جملهیپولیرغپولی وش منابعبراي افزایانزنتا

، کسب و کارفراگیريزمین، استفاده از ، گذاريسرمایه
خانوادهنیازهايهاي پزشکی ومراقبتغذایی،موادتهیه 

,UNFPA(برابر با مردان فعالیت کنند صورتبه 2011.(
افزایش زنان سبب توانمند ساختناعتبارات خرد با 

ايگونه، بهشودمیاجتماعی هاي مشارکت آنان در فعالیت
و زنان پاشدمنفی را از هم میساختارهاي اجتماعی که

برايالزمحقو نیز شده قادر به داشتن ظرفیت و قابلیت 
.آورندیمدستبهراعملوگیريیمتصمعرصهبهورود

يسوبهاین فرآیند، مستلزم تغییر وضعیت زنان و حرکت 
افزایش قدرت یبه عبارتمشارکت استراتژیک اجتماعی یا

,Malhotraدر سطح اجتماعی است ( ي در دهه).2004
گذشته در ایران و در شهرستان نهاوند واقع در استان 

هاي کوچک خود مالی و اعتباري، واممؤسساتنیز همدان
اقتصادي و اجتماعی توانمندي را با هدف ایجاد اشتغال و 

پرداخت پذیر جامعه زنان فقیر به این گروه از اقشار آسیب
اند. اعتبارات پرداختی توانسته است از طریق ایجاد کرده

خیاطی،بافی،مشاغل کوچک و زودبازده مانند قالی
،ییدارویاهانگزعفران و کشتهنري،هايفعالیت
بوقلمون وزنبورداري،طیور،دام،پرورشقارچ،پرورش

، کسب انهایشو حتی خانوادهزنان فقیرداري براي ازهمغ
اما در این بین به دالیلی چون؛ ددرآمد و ایجاد اشتغال نمای

ي مصرف و ده بر نحوهنظارت ضعیف نهادهاي پرداخت کنن
ي صحیح مصرف هاي الزم در خصوص نحوهکمبود آموزش

نندگان و شاید ناآگاهی قشر این اعتبارات به دریافت ک
رف هایی مصبخش زیادي از این اعتبارات در محلمخاطب

توانمندي نااجتماعی زنان فقیر، توانمندي يجابهکه شودمی
اجتماعی آنان را به دنبال داشته است و پیامدهاي آن 
بدهکاري زنان و عدم توانایی بازپرداخت اعتبارات به نهادهاي 

باشد. در این زمینه شناسایی محل مصرف پرداخت کننده می
الح و بهبود طرحتواند در بازنگري، اصو علل این پدیده می

رو هدف از انجام باشد. از اینمؤثرپرداخت اعتبارات خرد 
خرداعتباراتمصرفنحوهي بینرابطهتحقیق حاضر بررسی

روستایی فقیرزناناجتماعیتوانمندي نایاسازيتوانمندبر
باشد.نهاوند میشهرستاندر

زيساتوانمندتبط با نقش اعتبارات خرد در نتایج تحقیقات مر
هاي ی از آن است که بر اساس استراتژيزنان روستایی حاک

به کار گرفته شده در کشورهاي مختلف این پدیده داراي 
ي اجتماعی بوده است.سازانهتوانمنداثرات و پیامدهاي 

Mudaliarهاي مطالعه مودالیار و ماتور (یافته & Mathur,

تنهانهخرد اعتباراتنشان داد که هنددر پنجاب)2015
، شودزنان میافزایش درآمدموجب طور قابل توجهی هب

در میان زنان را انداز پسدت به عاطور منظمبهبلکه
افزایش این اعتبارات عالوه برتوسعه داده است.

ها را قادر به زنان، آنسازي اجتماعی و روانیتوانمند
نتیجه و درهاي خانوادهگیريشرکت در تصمیم

و همکاران کوموريسازد. تصادي، میسازي اقتوانمند
)Kuumuori et al., بر این باورند که برخی از زنان ) 2014

شده، اما توانمنداز طریق دسترسی به اعتبارات خرد 
ها تري بر استفاده از وامبرخی دیگر که کنترل کم

کاتو و کراتزربهتر نشده است. یتشانوضع،اندداشته
)Kato & Kratzer, ر تانزانیا به این نتیجه )، د2013

داري از نظر کسب درآمد و که تفاوت معنیرسیدند
مؤسساتدر عضویرغافزایش درآمد بین زنان عضو و 

از نظر مطالعه هوك و ایتوهارا اعتباري خرد وجود دارد. 
)Hoque & Itohara, هاي اعتبارات اگرچه صندوق)2009

ان موفق توانمندسازي زنيخرد در بنگالدش در زمینه
ها تنها به بعد اقتصادي محدود اند، اما توانمندي آنبوده

شده و از ابعاد توانمندي اجتماعی، سیاسی و خانوادگی 
Rahmanغافل بوده است. رحمان و همکاران ( et al.,

صندوق عضویرغ) با مطالعه دو گروه افراد عضو و 2009
وانسته تاعتبارات به این نتیجه رسیدند که اعتبارت خرد ن

مندي هر دو توانیرا مند سازد؛ زناست زنان روستایی را توا
داري در گروه تقریباً در یک سطح بوده و تفاوت معنی

نتیجه تحقیق پیت و شود. ها دیده نمیمیزان توانمندي آن
Pittهمکاران ( et al., دهد ) در بنگالدش نشان می2003

خرد انتشار هاي اعتباريکه حداقل تأثیر مثبت برنامه
اطالعات بین اعضاي عضو صندوق است. مشارکت در 

هاي اعتباري باعث افزایش توانمندسازي زنان و برنامه
تر در تصمیمات خانواده است. ایفاي نقش پر رنگ

تر به منابع مالی، عضویت در دسترسی بیشینچنهم
تر از دیگر تر و آزادي و تحرك بیششبکه اجتماعی بزرگ

,Mayouxمایوکس (هاست. برنامهاثرات این  در ) 2001
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، توانمندسازي زنان و 
اعتبارات خرد در کامرون، به این نتیجه رسید که 
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طور هاي اعتبارات خرد و تقویت سرمایه اجتماعی بهبرنامه
زنان روستایی در يتوانمندسازمستقیم و معناداري در 

ماعی تأثیر دارد.ابعاد اقتصادي و اجت
) حاکی از سهم 1395هاي پژوهش امینی و طاهري (یافته

.هاي اقتصادي استناچیز زنان در انجام و توسعه فعالیت
هاي مختلف اگرچه این وضعیت در رابطه با فعالیت

متفاوت است. از میان متغیرهاي مورد بررسی دو متغیر 
داري عوامل محیطی و وضعیت درآمد خانوار، تأثیر معنی

هاي اقتصادي زنان دارند. از نظر این بر سطح فعالیت
تحقیق هیچ نهاد و سازمانی متولی به فعلیت رساندن 

برداري هاي زنان در جامعه نبوده و اندك بهرهتوانمندي
گیرد در درون خود ناچیزي که در این زمینه صورت می

) در تحقیق خود به 1392شود. منفرد (خانوارها انجام می
ن نتیجه رسیده است که متغیرهاي سواد زنان، درآمد ای

ها و شرکت در زنان، میزان دسترسی آنان به رسانه
هاي آموزشی از عوامل تأثیرگذار بر میزان آگاهی کالس

باشد. این محقق فرهنگی زنان روستایی می- اجتماعی
دهد که با ایجاد مشاغل درآمدزا، گسترش و پیشنهاد می

هاي ها و گروهي مردمی زنان، تعاونیهاحمایت از تشکل
اي براي زنان و گر، تأسیس مراکز فنی و حرفهیاري

دختران روستایی، تشویق مردان روستایی به سهیم کردن 
هاي اجتماعی زنان ها، ایجاد تشکلگیريزنان در تصمیم

توان به افزایش آگاهی زنان روستایی کمک نمود. از می
)، هر چه 1391یستانکی (ندیدگاه علیائی و دهقان 

توانمندي زنان باالتر رود، قدرت اقتصادي خانواده افزایش 
یابد و از طرفی دیگر قدرت اجتماعی آنان در سطح می

تعدادي از زنان به دلیل گردد. تر میجامعه و خانواده بیش
عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر مورد آزار و اذیت قرار 

است. از نظر بریمانی و ر شدهاند و وضعیتشان بدتگرفته
زنان يتوانمندساز)، اعتبارات خرد در 1391همکاران (
بوده است و گروهی از زنان که وام گرفته مؤثرروستایی 

بودند نسبت به گروهی که وام دریافت نکرده بودند از 
لحاظ اقتصادي توانمندتر شده و از نظر روانی (اعتماد به 

مداحی ار داشتند. نفس) نیز در وضعیت بهتري قر
)، در بررسی اثربخشی صندوق اعتبارت خرد زنان 1390(

روستایی در چهار استان خراسان رضوي، کرمانشاه، 
مازندران و هرمزگان در ایران به این نتیجه رسیده است 

هاي خرد زنان روستایی در ابعاد مختلف که صندوق

اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندگی زنان 
ترین اثربخشی در ابعاد وستایی تأثیر گذاشته است و بیشر

اجتماعی و بهداشتی بوده است.
تأثیرات مثبت اعتباراتازحاکیمطالعاتایناکثرنتایج
است. اگرچه فقیرزنانتوانمندسازي اجتماعیدرخرد

توان یافت که به اثرات منفی اعتبارات تحقیقاتی را نیز می
زنان اشاره کرده باشد. با جتماعیخرد بر توانمندسازي ا

روستایی اعتبارات خرد را در احتمال فراوان اگر زنان
، توانمندي اجتماعی آنان یرندکارگبهزا مسیرهاي اشتغال

اما اگر این اعتبارات در مواردي ؛ را در پی خواهد داشت
ها صرف خارج از اهداف از پیش تعیین شده براي آن

تر ناتوانمندي اجتماعی بیششوند، ممکن است منجر به 
گونه که پذیر گردد. به همین دلیل، هماناین گروه آسیب

ست تا با اقبالً اشاره شد، در این تحقیق سعی بر آن
ي مصرف گذاري و نحوهشناخت مسیرهاي سرمایه

ي بین درصد اعتبارات خرد توسط زنان روستایی، رابطه
یا مصرف اعتبارات در هر مسیر و سطح توانمندي

ناتوانمندي اجتماعی ایجاد شده، بررسی شود.
مفهومی طراحی شده در این تحقیقارچوب بر اساس چ

هاي که اعتبارات خرد در فعالیتدر صورتی)1نگاره(
هاي بافی، خیاطی، فعالیت) قالی1شامل؛ سازتوانمند
) کشت زعفران، پرورش 3) درمان و سالمت، 2هنري، 

) پرورش دام، 4داري، ، باغییدارویاهانگقارچ، کشت 
) آموزش خود و 5طیور، زنبورداري، بوقلمون، شیالت، 

توانمندي به مصرف شود، داري ) مغازه6فرزندان و 
توانمندي . کمک خواهد نموداجتماعی زنان فقیر 
قابل سنجش g19تا g1يهامؤلفهاجتماعی نیز از طریق 

است.
اگر بر اساس این مدل فرض بر این است که چنینهم

مانند؛ سازتوانمندهاي غیراعتبارات خرد در مسیر فعالیت
) خرید 3گذاري در بانک، ) سرمایه2) ازدواج فرزندان، 1

) انجام 5) واگذار کردن اعتبار به همسر، 4لوازم منزل، 
) خرید طال 7) تعمیر یا ساخت مسکن، 6سفرهاي زیارتی، 

روستایی را در پی اجتماعی زنان توانمندي ناشود، هزینه
يهامؤلفهاجتماعی نیز از طریق توانمندي نا. داشتخواهد 

k1 تاk8 شودمیسنجیده.
g1 = ...)بهبود کیفیت زندگی (قدرت خرید، سطح بهداشت و
g2 = اهگروهواجتماعی بر نزدیکانتأثیرگذاريقدرتافزایش
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g3 = دولتینهادهايوزندگیمندي ازرضایتافزایش
g4 = وعقایدبیانگیري،تصمیمدرآزاديافزایش
g5 = اعتمادوزنانهايتواناییبهنسبتمردمنگرشبهبود

آنانبه
g6 = تولیديهايفعالیتدرزنانتالشوکارروحیهافزایش
g7 = جامعهدرجنسیتیشکافکاهش
g8 = گذاريسرمایهدرابتکاروخالقیتگسترش
g9 = گذاريسرمایهدرپذیريریسکقدرتافزایش
g10 = غیردولتیودولتیهايسازمانحمایتازمنديبهره
g11 = وافرادباتعاملي(نحوهاجتماعیهايمهارتبهبود
نهادهاي دولتی)
g12 = خودباورياحساسونفسعزتافزایش
g13 = شدهبرگزارآموزشیهايفعالیتدرمشارکتافزایش
g14 = ومذهبیوآیینی(اجتماعیهايمراسمدرمشارکت

ها)جشن
g15 = احزاب وانتخاباتدرحضور(سیاسیمشارکتافزایش
سیاسی)

g16 = هايصندوق(زنان هايتشکلدرمشارکت
ها)خیریهالحسنه،قرض

g17 = خانوادهاموردراختیاراتوگیريتصمیمقدرتافزایش
g18 = هاي شبکهاینترنت و(هاي ارتباطیآوريفنازاستفاده
اجتماعی)
g19 = ي بالقوههايتواناییاززنانسازيآگاهمیزانافزایش
خود
k1 = مؤسساتونهادهامسئولیننزداعتباردادندستاز
مالی
k2 = اجتماعیهايگروهازشدنطرد
k3 = روحیفشارهايایجادونفساعتمادبهکاهش
k4 = اطرافیانودوستاناعتماددادندستاز
k5 = وامبازپرداختازنگرانیواسترسافزایش
k6 = اقساطبازپرداختعدمیلبه دلضامنبانزاعومشاجره
k7 = خانوادهاعضايبیندرسرافکندگیوسرخوردگیایجاد
k8 = بنیاندنپاشیهمازوخانوادگیاختالفاتایجاد
خانواده

چارچوب مفهومی تحقیق-1نگاره 
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هاي فرضیهتوانیمبر اساس مدل مفهومی طراحی شده 
زیر ارائه نمود:صورتبهتحقیق را 

) 1ساز همانند توانمندهايمصرف وام در فعالیت-1
کشت) 2،شیالتبوقلمون،زنبورداري،طیور،دام،پرورش
) 3،باغداري،ییدارویاهانگشتکقارچ،پرورشزعفران،

) 5،هنريهايفعالیتخیاطی،بافی،قالی) 4،داريمغازه
فرزندان بروخودآموزش) 6وفردسالمتودرمان

.روستایی تأثیرگذار استزناناجتماعیسازيتوانمند
واگذار) 1ساز چون توانمندمصارف غیردرمصرف وام-2

لوازمخرید) 3،فرزندانجازدوا) 2،همسربهاعتبارکردن
) 6،طالخرید) 5،مسکنساختیاتعمیر) 4،منزل

برزیارتیسفرهايانجام)7وبانکدرگذاريسرمایه
.گذارداثر میروستایی زناناجتماعیتوانمندي نا

پژوهشروش
يآورجمـع از نظـر هـدف، کـاربردي، از نظـر     پژوهشاین 

و بـا توجـه بـه تحلیـل     اطالعات، از نوع مطالعات پیمایشی 
باشـد.  همبسـتگی مـی  -ها، از نوع مطالعـات توصـیفی  داده

شهرسـتان  جامعه آماري این پژوهش شامل زنان روستایی 
از 1393تـا  1389هـاي  کـه طـی سـال   ه استبودنهاوند 
ها و نهادهاي اعتباري، اعتبار خـرد دریافـت کـرده   سازمان

.)1(جدول نفر بودند200که جمعاً 
نفـر تعیـین   127ه با استفاده از جدول مورگان حجم نمون

نامـه در میـان زنـان    پرسش130شد، اما در نهایت، تعداد 
و اعتبـار توزیـع و مـورد تجزیـه     کننـده افـت یدرروستایی 

اي با انتساب طبقهصورتبهگیري تحلیل قرار گرفت. نمونه
کـه متناسـب بـا تعـداد     گونـه نیبـد متناسب انجام شـد.  

ن وام در هـر بخـش از شهرسـتان نهاونـد،     کننـدگا دریافت
درصد انتخاب نمونه از هر بخش مشخص گردیـد (جـدول   

طـور تصـادفی سـاده    هـا بـه  ). سپس در هر بخش نمونـه 2
ها کسب گردید.انتخاب و اطالعات الزم از آن

ــراي جمــع  ــزار مــورد اســتفاده در ایــن پــژوهش ب آوري اب
بـر  ي محقـق سـاخت مشـتمل    هـاي الزم، پرسشـنامه  داده

ــی ــطح    ویژگ ــدي، س ــعیت درآم ــن، وض ــردي (س ــاي ف ه
تحصــیالت، تعــداد اعضــاي خــانوار، شــغل)، اطالعــات در  

خصوص اعتبار دریافتی (مبلغ کل اعتبـار دریـافتی، منبـع    
هاي دریافت اعتبار، مقدار مصرف اعتبار در هریک از زمینه

توانمندساز) بود. همچنین بخش انتهایی توانمندساز و غیر
وط به سنجش میـزان توانمنـدي اجتمـاعی    پرسشنامه مرب

گویـه) بـود کـه در    8گویه) و ناتوانمندي اجتمـاعی ( 19(
5قالب طیف لیکرت در یک دامنه شش قسمتی از صفر تا 

(اصالً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) سنجیده 
شد. در خصوص متغیر وابسته تحقیق یعنی مقدار مصـرف  

ــه   ــک از زمین ــر ی ــار در ه ــر اعتب ــاز و غی ــاي توانمندس ه
توانمندساز الزم بـه توضـیح اسـت کـه از هـر فـرد مقـدار        

موارد (چه توانمندساز و 13مصرف وام در هر یک از موارد 
توانمندساز) مورد پرسـش قـرار گرفـت سـپس بـا      چه غیر

درصد مصرف وام در هـر  ،پرسیدن مبلغ کل وام از هر فرد
رصـد مصـرف   د،ها بـه تفکیـک و در مجمـوع   یک از زمینه

ــه   ــک از زمین ــر ی ــار در ه ــر اعتب ــاز و غی ــاي توانمندس ه
وام فـردي کـه اگـر  يطـور بـه توانمندساز محاسـبه شـد.   

غیرو یاتوانمندسازيزمینهچندیادودریافتی خود را در
باشد، درصد مصرف در هر زمینـه  کردهتوانمندساز مصرف

را بتوان تعیین نمود.
ان از اعتبـار یـا روایـی    در این مطالعه، جهت حصول اطمین
ها و طیف مورد استفاده محتوایی پرسشنامه، سؤاالت، گویه

نفر 3نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه (به افراد صاحب
نفر 3ي توسعه روستایی دانشگاه لرستان و از اساتید رشته

از کارشناسـان جهـاد کشـاورزي شهرسـتان نهاونـد) ارائــه      
آزمـون در  جهت انجـام پـیش  پرسشنامه30گردید. تعداد 

ــرم ــتان خ ــایی   شهرس ــد. پای ــل گردی ــع و تکمی ــاد توزی آب
نامه از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ در بین پرسش
دست آمد. مقـدار  آزمون بهنامه توزیع شده در پیشپرسش

تـر  ها بیشدست آمده براي تمامی مقیاسآلفاي کرونباخ به
ها نیز از یایی پرسشنامهدست آمد. بدین ترتیب پابه7/0از 

).3این طریق مورد تأیید قرار گرفت (جدول 
هــا و دســتیابی بــه اهــداف مطالعــه، از بــراي تحلیــل داده

آمارهــاي توصــیفی و اســتنباطی (تحلیــل رگرســیون) در  
استفاده شد.SPSS20افزارنرممحیط 
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وامافتیمنبع دربرحسبتوزیع جامعه آماري -1جدول 
درصدفراوانیوامافتیدرمنبع ردیف

4020جهاد کشاورزي1
2412بسیج سازندگی2
4623مؤسسه خیریه3
3216کمیته امداد4
189بافانتعاونی فرش5
189میراث فرهنگی6
2211صندوق مهر امام رضا (ع)7

130100جمع کل

رصد و تعداد نمونه از حجم نمونه کل در هر بخشگیري، توزیع دهاي انتخاب شده در نمونهبخش-2جدول 
تعداد نمونهدرصد از کل نمونهدر هر بخشیرندگانگوامدرصد در هر بخشیرندگانگوامتعداد بخشردیف

68343445مرکزي1
18668خزل2
32161622دشتینزر3
52262635گیان4
30151520برزول5

200100100130-جمع

هاي مورد مطالعهمقدار ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس-3جدول 
مقدار آلفاي کرونباختعداد گویهمقیاس

19911/0اجتماعی زنان روستاییتوانمندي 
8883/0اجتماعی زنان روستاییتوانمندي 

و بحثهایافته
هاي جامعه مورد مطالعهویژگیتوصیف
5،72و 4ارائـه شـده در جـداول    س نتـایج توصـیفی  بر اسـا 
متأهل بودند. مـابقی نیـز بـه دالیـل     ،مورد مطالعهزناندرصد

درصد) و فوت همسـر  8/13درصد)، طالق (7/7عدم ازدواج (
و70تـا  26درصد) مجرد بودند. دامنه سنی زنـان بـین   5/6(

3/42ایـن زنـان (  تـر بیشسال بود. 4/44میانگین سنی آنان 
دامنـه  سـال قـرار داشـتند.    50تـا  40درصد) در گروه سنی 

ـ پاسـخگویان تعداد افراد خـانوار راتییتغ و نفـر 12تـا  1نیب
5/8،از نظـر سـطح تحصـیالت   بود. نفر2/4ز،یمیانگین آنان ن
درصد آنـان در  8/20بودند. سطح سواد سوادیبدرصد از زنان 

ت ابتـدایی،  درصد داراي تحصیال4/55،حد خواندن و نوشتن
درصد زنـان داراي  4/15راهنمایی و دیپلم بودند. ضمن اینکه 

مـورد مطالعـه  زنـان ز کـل درصد ا2/26و مدارك دانشگاهی 
4/55(پاسـخگویان بـیش از نیمـی از   سرپرست خانوار بودند.

درصد)، 5/8دار و مابقی داراي مشاغلی دامداري (درصد) خانه
درصـد)، کشـاورزي   2/6درصد)، خیـاطی ( 3/12داري (مغازه

درصد) بودنـد. دامنـه تغییـرات    5/8بافی (درصد) و قالی2/9(
سـال و  تومـان در  ونیلیم30درآمد شخصی زنان بین صفر تا 
سـال بـود.   تومان در میلیون5میانگین درآمد آنان نیز حدود 

. درصـد) هـیچ درآمـدي نداشـتند    8/50حدود نیمی از زنان (
مطالعه تـا بـه حـال در هـیچ     درصد از زنان مورد50همچنین

ي مصـرف وام شـرکت نکـرده    ي نحوهدوره آموزشی در زمینه
7/7دوره و2درصـد  5/8دوره، 1درصـد آنـان   8/33وبودند

دوره آموزشی را در این خصوص گذرانـده بودنـد.   3درصد نیز 
وبــافیهــا در خصــوص آمــوزش خیــاطی، قــالیایــن کــالس

2/39ي برگزار شده بودند، شاورزبافی، مشاغل هنري و کگلیم
هاي روسـتایی ها و تشکلانجمنازکدامهیچزنان دردرصد از

وآنان فقط در یک تشکلدرصد4/35همچنین.نبودندعضو
،بودنـد عضـو انجمـن دوازتـر بـیش ودودرنیزدرصد4/25
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ونهـاد هـیچ حمایـت مـالی  تحـت پاسـخگویان درصد 2/56
نهـاد  پوشـش تحـت درصـد آنـان  4/35امـا ؛ نبودندسازمانی

مؤسسـات پوشـش تحتنیزدرصد5/8وامداددولتی کمیته
وام بـراي مورددردریافت اطالعمنبع.بودندخیریه غیردولتی

ازدرصـد 6/24،بـود اقـوام از طریقپاسخگویاندرصد 8/40
تلویزیـون ازدرصـد 9/6فرزنـدان، ازدرصد2/16همسایگان،

اطـالع واممـورد دردوسـتان ازنیـز درصـد 5/11ورادیـو یا
ــب ــردهکس ــدک ــه.بودن ــراتدامن ــغتغیی ــافتیواممبل دری

نیـز، آنـان میـانگین وتومانمیلیون20تا1بینپاسخگویان
.بودتومانمیلیون6حدود

درصـد از زنـان   2/26)، 1نمودار بر اساس نتایج آمار توصیفی (
درصد 9/30از و کل مبلغ وام دریافتی را در مصارف توانمندس

توانمندسـاز خـرج کـرده بودنـد.     نیز کل وام را در مصارف غیر
درصــد دیگــر وام خــود را هــم در مصــارف  9/43همچنــین 

توانمندساز خرج کرده بودند.توانمندساز و هم مصارف غیر

هاي جامعه آماريویژگی-4جدول 
درصدهاگروهمتغیردرصدهاگروهمتغیر

وضعیت تأهل

در دوره تعداد حضور72متأهل
ي آموزشی در زمینه

ي مصرف وامنحوه

50عدم حضور
8/33یک دوره7/7ازدواج نکرده

5/8دو دوره8/13طالق
7/7سه دوره5/6فوت همسر

سطح 
تحصیالت

ها و انجمنعضویت در5/8سوادیب
هاي روستاییتشکل

2/39عدم عضویت
4/35انجمنیک 8/20خواندن و نوشتن

4/25انجمندوازتربیش8/20ابتدایی
دریافت حمایت مالی از 1/13راهنمایی

هاسازمانونهادهاسوي

2/56تیحماعدم
4/35امدادکمیته5/21دیپلم

5/8خیریه غیردولتیمؤسسات4/15مدارك دانشگاهی

شغل

4/55دارخانه

دردریافت اطالعمنبع
واممورد

8/40اقوام
6/24همسایگان5/8دامداري

2/16فرزندان3/12داريمغازه
9/6رادیویاتلویزیون2/6خیاطی

5/11دوستان2/9کشاورزي
5/8بافیقالی

هاي جامعه آماريادامه ویژگی-5جدول 
تومان)دریافتی (میلیونواممیزانتومان)یون(میلدرآمد فردي سالیانه(نفر)خانواربعد(سال)سن(واحد)متغیر

4/442/456میانگین
1-020- 130- 2612- 70دامنه

4-8بدون درآمد3-406-50اکثریتگروه

هاي مصرف اعتبارزمینهبرحسبتوزیع پاسخگویان -1نمودار 
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ترین میانگین درصد مصـرف وام در بـین   بیش،نتایجطبق 
دام،پـرورش ) 1به ترتیـب مربـوط بـه    توانمندسازرف مصا

) 2درصـد) 01/14(،شـیالت بوقلمـون، زنبورداري،طیور،
،یــیدارواهــانیگکشــتقــارچ،پــرورشزعفــران،کشــت

درصـد)  43/11(داريمغـازه ) 3،درصد)04/13باغداري (
درصـد) 83/10هنري (هايفعالیتخیاطی،بافی،) قالی4
وخـود ) آمـوزش 6درصـد)  92/5(سـالمت  ودرمان) 5و

.)2مودار(نبوددرصد)10/2فرزندان (
S1 =هنريهايفعالیتخیاطی،بافی،قالی
S2 =سالمتودرمان
S3 =ییدارواهانیگکشتقارچ،پرورشزعفران،کشت،
داريباغ
S4=شیالتبوقلمون،زنبورداري،طیور،دام،پرورش
S5 =فرزندانوخودآموزش
S6 =داريغازهم

ترین میانگین درصد مصرف وام در بین مصـارف غیـر  بیش
واگذار کردن اعتبـار بـه   ) 1توانمندساز به ترتیب مربوط به 

،درصـد) 30/8(ازدواج فرزنـدان ) 2،درصد)10/9(همسر
تعمیر یـا سـاخت   ) 4،درصد)98/7(خرید لوازم منزل)3

) 6،درصـد) 41/6(خریـد طـال  ) 5،درصد)41/7(مسکن
انجام سـفرهاي  )7ودرصد)47/3(گذاري در بانکسرمایه
.)3موداردرصد) بود (ن55/0(زیارتی

a1 =ازدواج فرزندان
a2 =گذاري در بانکسرمایه
a3 =خرید لوازم منزل
a4 =واگذار کردن اعتبار به همسر
a5 =انجام سفرهاي زیارتی
a6=تعمیر یا ساخت مسکن
a7 =خرید طال

هاي توانمندسازدرصد مصرف وام در فعالیتبرحسبتوزیع پاسخگویان -2ار نمود

توانمندسازهاي غیردرصد مصرف وام در فعالیتبرحسبگویان توزیع پاسخ-3نمودار 
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درصد وام مصرف شده در هر یک از ي بینبررسی رابطه
اجتماعی زنانتوانمندي نایا توانمندي ها و میزان زمینه
ن تحقیق از زنان روستایی خواسته شد تا مشخص در ای

نمایند که کل وام دریافتی خود را در چه مورد و یا مواردي 
) مصرف توانمندسازغیرمورد 7و سازتوانمندمورد 6(

ها خواسته شد تا مقدار مصرف را در از آنینهمچناند. کرده
هر مورد یا موارد نیز مشخص نمایند. سپس، با داشتن مبلغ 

از هرکداممورد براي 13ل وام، درصد مصرف وام در هر ک
تأثیرگیرياندازهبرايوام محاسبه گردید.کنندهیافتدرزنان 
توانمندي برسازتوانمندهر یک از موارددرواممصرفدرصد

هر یک از درواممصرفدرصدچنین تأثیراجتماعی و هم
زنان روستایی اجتماعی توانمندي نابرتوانمندسازغیرموارد

استفاده Enterدو متغیره به روش رگرسیوناز آزمون تحلیل
شد. بدین معنی که ارتباط بین هر مورد مصرف با میزان 

اجتماعی جداگانه مورد بررسی قرار توانمندي نایا توانمندي 
گرفت.

ساز و توانمندهاي بین درصد وام مصرف شده در زمینهالف) رابطه
اعیاجتمتوانمندي میزان 
شش رگرسیون انجام شده براي بررسی رابطه تحلیلنتایج

توانمندي با میزان سازتوانمندبین شش مورد مصرف 
بر اساس .ارائه شده است6جدول اجتماعی زنان روستایی در

هاي؛ مصرف اعتبار در زمینه،)sigداري (مقادیر سطوح معنی
) کشت2،شیالتبوقلمون،زنبورداري،طیور،دام،) پرورش1

بر باغداري ،ییدارویاهانگکشتقارچ،پرورشزعفران،
دار روستایی تأثیر مستقیم و معنیاجتماعی زنانتوانمندي 

خیاطی،بافی،) قالی1ي؛ هااما مصرف اعتبار در زمینه؛ دارند
وخود) آموزش3سالمت و) درمان2هنري، هايفعالیت
اجتماعی زنان انمندي تواي با رابطهيدارمغازه) 4وفرزندان

روستایی ندارد.
توانمندساز غیريب) رابطه بین درصد وام مصرف شده در زمینه

و میزان ناتوانمندي اجتماعی زنان
هفت رگرسیون انجام شده براي بررسی رابطه تحلیلنتایج

توانمندساز با میزان ناتوانمندي بین هفت مورد مصرف غیر
بر اساس مقادیر است.ارائه شده 7جدول اجتماعی در
ارتباط بین واگذار کردن اعتبار به ،)sigداري (سطوح معنی

همسر با ناتوانمندي اجتماعی زنان روستایی مستقیم و 
) ازدواج 1هاي؛ اما مصرف اعتبار در زمینه؛ داري استمعنی

) 4،) خرید لوازم منزل3،در بانکگذاريیهسرما) 2،فرزندان
) خرید 6و) تعمیر یا ساخت مسکن5،انجام سفرهاي زیارتی

داري بر ناتوانمندي اجتماعی زنان روستایی طال، تأثیر معنی
ندارد.

اجتماعی زنانتوانمندي متغیرهاي اثرگذار بر یرتأثیزانم-6جدول

ضرایبمتغیرعنوان
)B(

خطاي 
معیار

ضرایب
FRAdjsigآمارهβ(tاستاندارد (

X1 :379/0- 067/0035/0- 027/0هنريهايفعالیتخیاطی،،بافییقال- n.s157/0007/0 -692/0
X2 :003/0092/0003/0034/0سالمتودرمان n.s001/0008/0 -937/0
X3 :149/0058/0223/0566/2...گیاهانکشتقارچ،پرورشزعفران،کشت *583/6042/0011/0
X4 :بوقلمون،زنبورداري،طیور،دام،پرورش

شیالت
155/0055/0242/0804/2 **864/7051/0006/0

X5 :141/0- 0/.187/0013-026/0فرزندانوخودآموزش- n.s020/0008/0 -888/0
: X6110/0059/0163/0856/1داريمغازه n.s444/3019/0066/0

ماعیاجتتوانمندي نامتغیرهاي اثرگذار بر یرتأثیزانم-7جدول
FRAdjsigآمارهβ(t(استانداردضرایبمعیارخطاي)B(ضرایبمتغیرعنوان

X1 :014/0022/0056/0631/0ازدواج فرزندان n.s398/0005/0 -529/0
X2 :013/0054/0021/0242/0گذاري در بانکسرمایه n.s058/0007/0 -809/0
X3 :011/0026/0036/0406/0خرید لوازم منزل n.s165/0007/0 -686/0
X4 :056/0024/0203/0346/2واگذار کردن اعتبار به همسر *505/5034/0020/0
X5 :097/0137/0063/0712/0انجام سفرهاي زیارتی n.s507/0004/0 -478/0

: X6035/0023/0130/0479/1تعمیر یا ساخت مسکن n.s188/2009/0142/0
X7023/0030/0069/0778/0د طال: خری n.s606/0003/0 -438/0
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رابطه بین درصد وام مصرف شده در برخی از موارد ج) 
اجتماعیتوانمندي ناساز و میزان توانمند

که آیا برخی از سؤالدر این بخش براي پاسخ به این 
توانمندي تأثیري بر الفکه در بخشسازتوانمندموارد 

)، تأثیري بر X2, X5, X6X1 ,تغیرهايزنان نداشتند (م
از هرکدامآنان دارند یا خیر؟ بین اجتماعیتوانمندي نا

جداگانهطوربهاجتماعی توانمندي نااین چهار متغیر و 
درها کهاین تحلیلآزمون رگرسیون گرفته شد. نتایج

داري ي معنیکه رابطهدادنشانارائه شده است،8جدول
توانمندي نابا میزان سازتوانمندرف بین چهار مورد مص

اجتماعی زنان روستایی وجود ندارد. بدین معنی که 
خیاطی،،بافییقال) 1هاي؛ مصرف اعتبار در زمینه

وخود) آموزش3،و سالمت) درمان 2،هنريهايفعالیت
که منجر به اینعالوه برداري، مغازه)4وفرزندان

گردد، موجب نمیاجتماعی زنان روستایی توانمندي 
اجتماعی زنان روستایی نیز نخواهد شد.توانمندي نا

د) رابطه بین درصد وام مصرف شده در برخی از موارد غیر
توانمندساز و میزان توانمندي اجتماعی
که آیا برخی از سؤالدر این بخش نیز براي پاسخ به این 

که در بخش (ب) تأثیري بر توانمندسازموارد غیر
,X1ي اجتماعی زنان نداشتند (متغیرهايناتوانمند X2, X3,

X5,X6, X7(آنان دارند یا ، تأثیري بر توانمندي اجتماعی
از این شش متغیر و توانمندي اجتماعی هرکدامخیر؟ بین 

این آزمون رگرسیون گرفته شد. نتایججداگانهطوربه
که دادنشانارائه شده است،9جدولدرها کهتحلیل

اي زیارتی و خرید طال منجر به توانمندي انجام سفره
شود. ولی مصرف اعتبار در اجتماعی زنان روستایی می

،گذاري در بانک) سرمایه2،) ازدواج فرزندان1هاي؛ زمینه
یرتأث) تعمیر یا ساخت مسکن 4) خرید لوازم منزل و 3

معناداري بر توانمندي اجتماعی زنان روستایی ندارد.
کل وام دریافتی و توانمندسازي اجتماعی بین مبلغ) رابطهه

زنان روستایی
جهت بررسی میزان تأثیر مبلغ کل وام دریافتی بر 

از آزمون تحلیل ،توانمندسازي اجتماعی زنان روستایی
نتایج این آزمون و با بر اساسرگرسیون استفاده شد. 

رابطه معناداري ،)sigداري (توجه به مقادیر سطوح معنی
ل وام و توانمندي اجتماعی زنان روستایی بین مبلغ ک

که هرچه مبلغ وام معناینبد). 10وجود دارد (جدول 
باالتر باشد میزان توانمندي اجتماعی زنان روستایی 

شود.تر میبیش

اجتماعیتوانمندي نامتغیرهاي اثرگذار بر یرتأثیزانم- 8جدول 
FRAdjsigآمارهβ(t(ارداستاندضرایبمعیارخطاي)B(ضرایبمتغیرعنوان

X1 :707/0-021/0062/0- 015/0هنريهايفعالیتخیاطی،،بافییقال- n.s499/0004/0 -481/0
X2 :027/0028/0085/0967/0سالمتودرمان n.s936/0000/0335/0
X5 :476/0- 056/0042/0- 027/0فرزندانوخودآموزش- n.s227/0006/0-635/0

: X6620/1- 018/0142/0- 030/0داريمغازه- n.s623/2012/0108/0

اجتماعیتوانمندي متغیرهاي اثرگذار بر یرتأثیزانم-9جدول
FRAdjsigآمارهβ(t(استانداردضرایبمعیارخطاي)B(ضرایبمتغیرعنوان

X1 :652/0- 070/0058/0-046/0ازدواج فرزندان- n.s425/0005/0 -516/0
X2 :943/1- 177/0171/0- 345/0گذاري در بانکسرمایه- n.s777/3021/0054/0
X3 :504/1- 085/0133/0- 128/0خرید لوازم منزل- n.s626/2010/0135/0
X5 :437/0232/0673/2-168/1انجام سفرهاي زیارتی- **145/7046/0009/0

: X6077/0067/0757/0- 058/0تعمیر یا ساخت مسکن- n.s573/0003/0 -451/0
X7440/3- 093/0293/0- 321/0: خرید طال- **831/11079/0001/0
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اجتماعی زنان روستاییسازيتوانمندرابطه بین مبلغ کل وام دریافتی و -10جدول
FRAdjsigآمارهβ(t(استانداردضرایبمعیارخطاي)B(ضرایبمتغیرعنوان

C :000/0**--- --- 081/17--- 569/58429/3ثابتضریب
X1 :518/8000/0158/0797/1مبلغ کل وام n.s228/3017/0075/0

و پیشنهادهاگیريیجهنت
درصد آمده در این تحقیق بین دستنتایج بهبر اساس

دام،) پرورش1؛سازتوانمندهايمصرف اعتبار در زمینه
زعفران،) کشت2وشیالتبوقلمون،داري،زنبورطیور،

توانمندي داري باباغ،ییدارویاهانگکشتقارچ،پرورش
دارد. این ي معناداري وجود رابطهروستایی اجتماعی زنان

& Mudaliar(مودالیار و ماتور نتایج با نتایج مطالعات

Mathur, ,Mayoxمایوکس (،)2015 )، پیت و 2001
Pittهمکاران ( et al., )1392(بریمانی و همکاران)،2003

با توجه به ارتباط معکوسی که همچنینداشت. خوانیهم
هاي اعتباري و پرداخت اعتبارات خرد بین فعالیت صندوق

آنان در مطالعات کوموريتوانمندي به زنان و متغیر سطح 
)Kuumuori et al., Rahmanرحمان و همکاران (،)2014

et al., ,Hoque & Itoharaوك و ایتاهارا () و ه2015

توان اظهار داشت که ) گزارش شده است، می2009
بردهمطالعات ناما نتایجبهاي این بخش از تحقیقیافته

نداشت.مطابقت
از فرضیه اول تحقیق را تأیید آمده بخشیدستنتایج به

موجب سازتوانمندهاي کند که مصرف وام در فعالیتمی
شک . بدونشودمیعی زنان فقیر روستایی اجتماتوانمندي 

هاي تولیدي و اعتبارات خرد در زمینهکهیدرصورت
توان انتظار بهبود وضعیت می،زا مصرف گردداشتغال

افزایش رفاه و رضایت از همچنیناقتصادي زنان فقیر و 
،اجتماعی استتوانمندي يهامؤلفهکه خود از رازندگی

اشت.د
؛ هايداد که مصرف اعتبار در زمینهنتایج نشان همچنین

و) درمان2،هنريهايفعالیتخیاطی،،بافییقال) 1
عالوه داريمغازه)4و فرزندانوخودآموزش)3،سالمت

اجتماعی زنان روستایی توانمندي اي با که رابطهاینبر
این نتایج د. رنداارتباطیاجتماعی نیز توانمندي نابا ،دندار

Kuumuori(مطالعات کوموريتحقیقات هايبا یافته et

al., Rahmanرحمان و همکاران (،)2014 et al., ) و 2015
,Hoque & Itoharaهوك و ایتاهارا ( ) مطابقت دارد. 2009
مسألهاینتوان در میاین نتیجه را در احتماالً دلیل 

هايفعالیتبافی وقالیهمچونهایی دانست که فعالیت
مورد مطالعه به دالیل مختلف تاکنون جا هنري در جامعه

رازنانتوانمنديبرايالزمقدرتوکیفیتونیفتاده 
که صرف اعتبار در اینبادر رابطههمچنین.ندارند
نداشتن رابطه با عالوه برآموزش خود و فرزندان يزمینه

اجتماعی نیز رابطه توانمندي نااجتماعی، با توانمندي 
حاصل از توانمندي که نین استنباط کردتوان چمی،ندارد

تر بروز خواهد نمود و با توجه به آموزش در درازمدت کم
اینکه فقط دو الی سه سال از زمان پرداخت اعتبارات 

رزندان وي ناشی از آموزش فرد و یا فتوانمندي گذرد می
نبود رابطه مدت نشان نداده باشد. اثرات خود را در کوتاه

نیز و توانمندي باداري مغازهيدر زمینهبین صرف اعتبار 
توان چنین تفسیر نمود اجتماعی زنان را میتوانمندي نا

داري وام خود را در فعالیت مغازهکهیزنانترکه بیش
ناچار بودند مدیریت مغازه را به دالیل ،صرف کرده بودند

فرهنگی و اجتماعی منطقه به شوهران و یا فرزندان خود 
ند (مشاهدات تیم تحقیق در حین گردآوري واگذار نمای

مدیریت ودر نتیجه.ها حاکی از این وضعیت بود)داده
خود يیلهوسبهغالباً نه داري)، انجام این فعالیت (مغازه

ثیراتأتاطرافیان نزدیک آنان بوده وتوسط زنان، بلکه 
خودتر ازمثبت این نوع فعالیت بر اطرافیان زنان بیش

.ستزنان بوده ا
انجام ،آمده از پژوهشدستنتایج بهبر اساسهمچنین

اجتماعی زنان توانمندي سفرهاي زیارتی و خرید طال با 
شاید بتوان وجود این رابطه را روستایی رابطه دارد.

و (مکهتحلیل کرد که انجام سفرهاي زیارتیگونهاین
) خود سبب افزایش احترام و توجه دیگران به فرد کربال
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گذاري اجتماعی و سبب افزایش تأثیرهمچنینو شده 
نوعی بهبود نگرش دیگران نسبت به فرد شده و درنتیجه 

را در بین زنان ایجاد اجتماعیتوانمندي از احساس
منجر به ،. خرید طال نیز افزون بر موارد ذکر شدهکندمی

نفس و احساس خودباوري و آرامش در فرد افزایش عزت
اجتماعی زنان توانمندي يهامؤلفهشده که خود از 

ازدواج فرزندان، هاياعتبار در زمینهباشد. ولی مصرف می
گذاري در بانک، خرید لوازم منزل، تعمیر یا ساخت سرمایه
طور که در چارچوب مفهومی آمده است،، همانمسکن
اجتماعی زنان روستایی توانمندي ي معناداري با رابطه
ندارد.

رابطه معناداري بین مبلغ کل ،وهشبر اساس نتایج این پژ
اجتماعی زنان روستایی وجود دارد. به این توانمندي وام و 

توانمندي میزان ،معنا که هر چه مبلغ وام باالتر باشد
این نتیجه به . شودمیتربیشاجتماعی زنان روستایی 

و همکاران هاي کوموريدست آمده با نتایج پژوهش
)Kuumuori et al., Pittپیت و همکاران ()، 2014 et al.,

,Mayouxمایوکس ()، 2003 بریمانی و همکاران )، 2001
شاید بتوان ) مطابقت دارد. 1390مداحی () و 1391(

بیان کرد که هر چه مبلغ وام گونهینادلیل این رابطه را 
توسط فرد مشاغل درآمدزا باشد احتمال ایجاد تربیش
همچنینیري و پذو افزایش قدرت ریسکشدهتربیش

فرد توانمندي هایی که سبب گذاري در زمینهسرمایه
که خود منجر به افزایش خالقیت یابدمیافزایش شودمی

بهبود نگرش افراد نسبت به همچنینو ابتکار زنان و 
افزایش درآمد ناشی از همچنین.شودمیهاي زنان توانایی

و ب افزایش رضایت از زندگیبایجاد شغل جدید خود س
توانمندي در نتیجهکه شودمیبهبود کیفیت زندگی فرد 

اعتبار در پی کنندهیافتدراجتماعی را براي زنان روستایی 
خواهند داشت.

نتایج حاصله در این تحقیق پیشنهادهاي زیر بر اساس
:شودارائه می

هاي دار بین مصرف وام در زمینهبا توجه به رابطه معنی-
شیالت و بوقلمون،بورداري،زنطیور،دام،پرورش

یاهانگکشتقارچ،پرورشزعفران،کشتهمچنین
،اجتماعی زنان روستاییتوانمندي داري و باغ،ییدارو

مالی در شهرستان مؤسساتها و بانک؛شودپیشنهاد می
نهاوند، اعتبارات خرد پرداختی به زنان روستایی را به 

ا که بر طبق ها هدایت نمایند چرفعالیتگونهیناسمت 
مصرف اعتبار در این موارد ،هاي این پژوهشیافته

مهماجتماعی زنان را در پی خواهد داشت. این توانمندي 
مشاوره کارشناسان بانک با زنان تواند از طریق می
وام صورت پذیرد.کنندهیافتدر
ي با توجه به نبود رابطه بین مصرف اعتبار در زمینه-

توانمندي هنري با هايعالیتفخیاطی وبافی،قالی
تحقیقی در ؛شودپیشنهاد می،اجتماعی زنان روستایی

هاي صنایع خصوص بررسی دالیل عدم موفقیت فعالیت
هنري هايفعالیتخیاطی وبافی،قالییژهوبهدستی و 

یابی دالیل ریشهتا بامند انجام شودتوسط محققان عالقه
ف اعتبار در این مصربودن مؤثراین مسأله بتوان به 

.گام برداشتزنان روستاییتوانمندي در ها زمینه
بین مبلغ کل وام و داري معنیبا توجه به رابطه-

امکان ؛شوداجتماعی زنان روستایی پیشنهاد میتوانمندي 
به زنان روستایی از تر وام مبالغ بیشقرار دادنیاردر اخت

طالعه فراهم مالی منطقه مورد ممؤسساتها و طرف بانک
مند در هدفصورتبهبایست گردد. البته این اعتبارات می

اختیار زنانی قرار گیرد که قابلیت الزم براي مصرف 
نظارت صورتبهکه وام را داشته باشند، یا اینيبهینه

تر را به سمت مصرف اعتبار در شده زنان با پتانسیل کم
ساز هدایت نمود.توانمندهاي فعالیت
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Abstract
The impacts of how to use microcredits on social empowering or disempowering of rural women was the
purpose of this study. The statistical population consisted of 200 women in Nahavand Township who have
received microcredits during 2010- 2014. Sample size was determined according to Krejcie and Morgan Table
and 127 individuals were selected based on stratified sampling with proportional assignment. Questionnaire's
reliability and validity were confirmed through computing Cronbach's alpha coefficient (more than 0.7) and
content validity, respectively. Data was analyzed by SPSS20 software. The results showed that the use of credit
in the fields of 1) Livestock, poultry, beekeeping, turkey, fisheries, and 2) Planting of saffron, mushroom and
medicinal plants as well as horticulture had a direct and significant effect on the social empowerment of rural
women. But, the credit use in the fields of: 1) Carpet weaving, sewing and artistic activities; 2) Treatment and
health; 3) Self-education and children training; 4) Shop keeping had no relationship with the social
empowerment of rural women. According to the results, it is suggested that microcredits by the banks and other
financial institutes have assigned to those activities which has significant relationship with rural women
empowerment.
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