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نوع مقاله: پژوهشی

کنندهدریافتبر توانمندي زنان روستایی مؤثرعوامل درونی و بیرونی تحلیل
)ي کرمانشاه و همدانهااستان(مورد مطالعهاعتبارات خرد 

4و مهدي رحیمیان3مینا ضمیري آراسته، 2، فرشته عواطفی اکمل*1یاسر محمدي

)16/06/98؛ پذیرش: 23/11/97(دریافت: 
دهیچک

اعتبارات مـالی  کنندهدریافتنان روستاییي زتوانمندبر مؤثرمجموعه عوامل درونی و بیرونی نییتبشناسایی و این پژوهش،اصلیهدف
از یـري گبهـره بـا  است کهیهمبستگ-یفیتوصتحقیق کمی و در عین حال نوعیاین پژوهش . بودکرمانشاه و همدانيهااستاندر خرد 

در اعتبـارات خـرد   يهـا صـندوق تسـهیالت کننـده دریافـت روستایی زنان تحقیق را تمامی يجامعه آمارده است.شیوه پیمایش انجام ش
مورد بررسی قرار يشماربه روش تمام، هاآننفر) تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن تعداد 141(همدان و کرمانشاه يهاشهرستان

ازتوسط تعداديآنییروامحقق ساخت بود که ايهردآوري اطالعات مورد نیاز تحقیق، پرسشنامگرفتند. ابزار اصلی مورد استفاده براي گ
ییایـ پابررسی و توسعه روستایی وترویج و آموزش کشاورزيحوزه مطالعات نامتخصصکارشناسان امور زنان جهاد کشاورزي و جمعی از 

د. بـر  آمـ به دست8/0پرسشنامه، مقدار ضریب آلفا باالتر از هايمامی بخشتبرايتعیین شد کهکرونباخآلفايبیضرمحاسبهبانیز آن
درك کفایت میزان اعتبارات دریافتی، تعداد اشتغال ایجاد شده، میزان درآمد حاصل از شغل و شرکت رهايیغمبناي نتایج تحقیق، بین مت

رهـاي مـورد نظـر،    در بـین متغی کـه  داشـت؛ معنـاداري وجـود   با متغیر توانمندي زنان روستایی رابطه مثبت ويآموزمهارتهايدر دوره
. بـود اعتبـارات خـرد   کنندهدریافتزنان روستایی يتوانمندکنندهبینییشپمتغیرهاي ترینیکی از مهميآموزمهارتيهادورهگذراندن 

در ایـن تحقیـق بـر مبنـاي     بینی کنند. یشدرصد از واریانس متغیر وابسته توانمندي زنان روستایی را پ2/28متغیرهاي مذکور توانستند 
تقویت کننده توانمندي زنان روستایی ارائه شده است.هايی براي بهبود زمینههایضرایب همبستگی بین متغیرها، توصیه

همدان،کرمانشاه، ي، توانمندسازیی، زنان روستاخردتااعتبار:يدیکلهايواژه
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مقدمه
یاسیسویفرهنگ،یاجتماع،ياقتصادهايفعالیتدرآنانمشارکتآن فراهم شدن زمینهتبعهبو ییروستازنانيتوانمندساز

ریـ اخهـاي دهـه دراسـاس  همینبر . )1394نیا و همکاران، (روشناستییروستاداریپاتوسعهبهیابیدستعواملنیتراز مهم
و داشـته یخاصـ توجـه هـاي آنـان  ي تقویـت توانمنـدي  هـا مـه برناو توسعهفراینددرزناننقشبهییروستازان توسعهیربرنامه

زنـان  نیز در چند دهـه گذشـته بـا درك اهمیـت نقـش      در کشور ما .مطالعات متعددي نیز به این موضوع اختصاص یافته است
مختلـف  هاينهیی براي توانمندسازي زنان در زمیهابرنامهجامعه روستایی،اجتماعیو قتصاديي اهابرنامهدر پیشبرد روستایی

ي توانمندسـازي زنـان مبـین ایـن واقعیـت اسـت کـه        هـا برنامهتجربه ).1396(فراشی و همکاران، به مرحله اجرا درآمده است 
ـ ازيبرداربهرهوي زنان روستایی استعدادهاآوردندرتیفعالبهعامل مهمی در ،مالیاعتباراتوهیسرما در هـا آنهـاي  اییتوان
بر همین اساس در طی دو ).1396، یائیو ضي(مظفرباشدیممحیط روستا یانسانویعیطبهايو ظرفیتگیري از منابعبهره

بـا هـدف   ط آسـان  یاعتبار با شـرا نیتأمبرايیر دولتیو غیمختلف دولتيهاسازمانمتنوعی از سويهايدهه گذشته فعالیت
توانمنـدي  بـا هـدف  امـ کشـور دریی کههابرنامهیکی از ).1395ان و همکاران،ی(سامانجام شده استن گروه یايسازتوانمند

هـاي  صـندوق یستأسـ بـا اعتبـارات خـرد   زنـان از یريگبهرهزمینه يسازفراهم، زنان روستایی اجرا شدهاقتصادي و اجتماعی 
).1396صالحی و همکاران، است (توسط وزارت جهاد کشاورزيدر روستاهاروستاییاعتبارات خرد زنان

موسسـه کیسويازقهیافت وثیبدون دردر فرایندي سادهوکوچک بودهمبلغنظرازهکهستندییهاوامعموماًخردتتبارااع
بـه مـوارد ازیبرخـ در؛داردوجودیمختلفيهابحثاعتبارات نیامبلغگردد. در خصوصیمپرداختمدآدرکماقشاربهیمال
و یبـ یطگـردد ( یمـ اطالقخرداعتباراتزینيدالرچند هزاريهاوامبهمواردازیبعضدرودالر111ازکمترمبلغباییهاوام

خـود  یکـه مشـارکت گروهـ   ازآنجـا در نظر گرفته شود، اما يند اقتصادیک فرآید یاعتبارات خرد در ابتدا شا).1394بخشوده، 
یاجتمـاع ينـد یدهـد، بـه فرآ  یقه انجام میوثمن و است که پرداخت وام را بدون ضایاجتماعيشبکهيل دهندهی، تشکءاعضا
ی براي تقویـت  هایزمینهسازفراهمعالوه بر اثرات اقتصادي، رودیمانتظار رونیااز ). 1387و همکاران، یشود (رحمانیل میتبد

یوقتـ باشـد.  ياحرفـه در امـور فـردي، خـانوادگی و    يریـ گمیتصمبراي هاآني اجتماعی زنان و قدرت بخشی به هاتوانمندي
در کـاهش فقـر دارنـد تـا     يشـتر یبریتـأث شوند، یه همراه میاولیاجتماعبه خدمات یش دسترسیاعتبار خرد با افزايهابرنامه

شـوند، بهداشـت و   یبا هم همـراه مـ  یتوسعه اجتماعین دو هدف اصلیایکنند. وقتیکه فقط به پرداخت اعتبار توجه میزمان
کند و استفاده یدا میش پیافزاییدر مدارس ابتدانامثبتزان یابد، مییدختران بهبود مخصوصبه، دگانرنیگوامه فرزندان یتغذ

).1393ابد (طالب و همکاران، ییگسترش میاز آب سالم و بهداشت
از کنـد  یادر مـ زنـان را قـ  کهباشد یماجتماعی در دنیاياقتصاديسازتوانمنديهان راهیتریاز عمومیکیح اعتبارات خرد، طر

عامـل  داده و ش یخود را افزايریگمیقدرت تصمغیره،به بازار و یش درآمد، دسترسیافزاخوداشتغالی، هايطریق ایجاد فرصت
نیازمنـد  روستاییزنانتوانمندسازي). 1395، یساردو و کرمیباشند (شاهرخاجتماعی در محیط خودياقتصاداترییتغمهم 

الزم جهـت تقویـت  هـاي محـیط و ارائـه دانـش، اطالعـات و مهـارت     هـاي ت موجود، ارزیابی فرصـت نیازها و مشکالشناسایی 
ایـن موضـوع باعـث شـده تـا در      ).1397یبابـائ دهکردي و کرمی (است آنانتفکرو طرزهانگرشو بهبود هاآنهاي توانمندي

عات زنان، به شناسایی عوامل و راهکارهاي توسعه مالی و اعتباري و نیز بخشی از مطالمؤسساتاخیر، بخشی از تالش هايسال
با توانمندي یشناخترواني مختلف اجتماعی، شخصیتی و هاتوانمنديي زنان روستایی و چگونگی تلفیق هاتوانمنديو تقویت 

و اجتماعی آنان دي فرهاياز این اعتبارات در فرایند توسعه قابلیتيریگبهرهمنظوربهاقتصادي ناشی از دریافت اعتبارات مالی 
اعتبـارات خـرد زنـان روسـتایی در منـاطق      هـاي ي صـندوق زتجربه راه اندااگرچه ).1397(کاظمی و همکاران، اختصاص یابد
نمایـد  فا یايمؤثرنقش روستایی زنان يسازتوانمنددرتواند یها مدوقمبین این موضوع است که فعالیت این صنمختلف کشور

یـک پدیـده   عنـوان بـه مقولـه توانمندسـازي   که داشته شود نگاه ولی نباید این موضوع از نظر دور )،1393ان، یو ملکی(شاه ول
اعتبـاري و  هـاي راه انـدازي صـندوق  اًصرف) و1391(کلدي و سلحشوري، ردیپذیماجتماعی از مجموعه عوامل متعددي تأثیر 

محـیط و تسـهیل   هاياز ظرفیتيریگبهرهازي پایدار زنان در ضامن توانمندستواندینمخرد به زنان روستایی اعتباراتاعطاي 
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ي اعطـاي اعتبـارات   هـا برنامـه ضرورت دارد فرایند توانمندسازي زنان روستایی از طریـق  رونیااز .فرایند توسعه روستایی باشد
قرار گیرد تـا از ایـن   رد بررسی بر این فرایند مومؤثرمجموعه عوامل درونی و بیرونی يرینظرگخرد، در نظامی یکپارچه و با در 

در پـژوهش  ،بر همین اساسي زنان روستایی حاصل شود.هاتوانمنديمسیر صحیح هاي، شناختی دقیق از تعیین کنندهطریق
از جملـه  مـؤثر حاضر با عطف توجه به فرایند توانمندسازي زنان روستایی، شناسایی و تبیین مجموعه عوامل درونـی و بیرونـی   

نظـام پرداخـت اعتبـارات بـر میـزان      هـاي اعتبارات و نیز شـرایط و ویژگـی  کنندهدریافتفردي زنان هايو قابلیتهاتوانمندي
ي هـا برنامـه گـذاران اسـت یسبـه  توانـد یماین مطالعه جینتا،توانمندي زنان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بدون شک

اثرگذاري بیشتر اعتبارات خرد بر توانمندي زنان روستایی کمک نماید.اصالحی برايهاياعتبارات خرد در طراحی مکانیسم
مـورد توافـق  یفـ یهنـوز تعر ،يو اقتصـاد یاستفاده فراوان از آن در علوم اجتماعغمربهاست که یاز جمله واژگانيتوانمندساز

,Rubin & Babbie)استآن ارائه نشدهيبرا ابعـاد گونـاگون   يدارارود کـه مـی بـه شـمار   دهیچیپیو همچنان موضوع(2016
اسـت و هـر بعـد، دامنـه     یو چند سـطح يچند بعدیمفهوم،یبه عبارتو ... است. یشناختروان،یفرهنگ-یاجتماع،ياقتصاد

دانست که اشـتغال  يابعاد توانمندتریندر زمره مهمتوانیرا میو اجتماعياقتصادي. توانمندسازشودیمرا شامل ايگسترده
ي توانمندسـازي، یکـی از مسـائل    آن باشد. بنابراین، در زمینهکنندهتیتقوییو از سويسطح از توانمندنیمحصول ااندتویم

مهمی که همواره اذهان نویسندگان و محققان را به خود مشغول کرده است، اشتغال و تأثیرات آن بر بهبود سطح زندگی فردي 
هـاي نـه یاز زمیکـ یسـبب  نیمضـاعف بـوده و بـه همـ    تیاهميداراییزنان روستايبراژهیوبهموضوع نیاست. ایو اجتماع

,Afsharو محـروم اسـت (  هیدر حاشـ هـاي زنـان و گـروه  یاجتمـاع تیمرتبط با وضعقاتیتحق،يوانمندسازپرکاربرد مفهوم ت

افـزایش مناسـب، شغلیهايرصتفیافتنجهتدرزنانيهاییتوانابر افزایش ياژهیوها تمرکز دولت،اساسنیبر هم.)2016
هـدف نهـایی   عنـوان بـه دزا و درآمـ ياقتصادهايتیکار و فعالاربازبهوروددرزنانيهاییتواناافزایشوشغلیامنیتدرآمد،
Field(اندداشته et al., يهـا توانمنـدي و یتیریمـد يهـا تیو قابلياحرفهيهايتوانمندتیو تقوجادیا،اساسنی). بر ا2010
چـون  یدر تعاریف جدیـد توانمندسـازي از موضـوعات   یمطرح و حتيتوانمندسازيهابرنامهدر زیزنان نیتیو شخصیاجتماع

يهـا يتکنولـوژ ، آشـنایی بـا   بـازار ییشناسـا ییتوانـا دیریت،ارتباطات، دانش میینگرش مثبت، توانا،یاجتماعيهاتوانمندي
,Kabeer(شـود مـی صـحبت قـدرت مدیریتویاجتماعروابطوسازمانیمدیریتپیشرفته، یموضـوع گسـتردگ  نیـ ا.)2012

.دهدیمرا نشان يو اقتصادیاجتماعهايتیورود به عرصه فعاليزنان برايتوانمندسازيهابرنامهموضوعات 
کـه در  اسـت ا مفهوم مشتركیسه عنصر يحاويتوانمندکه مقولهشودیمشخص ممفاهیم مرتبط با توانمندسازيیاز بررس

ماننـد آمـوزش و اشـتغال    ییرهـا یمنابع است کـه شـامل متغ  ن عنصر،یاست. نخستاشاره شدههاآنبه میف و مفاهیغالب تعار
,Kabeerر (یباشد و به قول کبیم ت یعامل؛باشدیت میعنصر عامل،ن عاملید. دومیآیمع کننده به شماریاز عوامل تسر.)2005

عنـوان بهد یکنندگان خدمات در نظر گرفت، بلکه خود زنان باافتیعنوان درد فقط بهیدارد که زنان نبان موضوع اشاره یزنان به ا
یدر زنـدگ یمهمـ ریتـأث کـه  یماتیو کنترل بر منابع و تصمیمهم زندگيهادر انتخابژهیوبهر ییند تغیدر فرآیگران اصلیباز
ن اسـت.  ییکـرد از بـاال بـه پـا    ین به بـاال نسـبت بـه رو   ییت گفتمان از پاین عنصر معرف اهمیدارند، در نظر گرفته شوند. اهاآن

شـدن  بـرآورده از دتوانـ یها مـ دشـود. دسـتاور  یجاد میايند توانمندسازیامدهاست که در اثر فرآین عنصر دستاوردها و پیسوم
و یاسـ ی، سیمـاع تاجیزنـدگ اشتن، مشـارکت در  دنفسعزتبودن، دمانند خشنويتردهیچیپيتا دستاوردهایاساسيازهاین
سـازي را بـه مشـارکت در    توانمنـد برخـی زنـان، سـازي  توانمنـد يزمینـه در ). 1386همکـاران، ويشکور(ردیدر برگرا ره یغ

و بیشـتر نیازهـاي   مربـوط دانسـته   سی به منابع تولیدي بدون توجه به تحـوالت سـاختاري   رو افزایش میزان دستگیريیمتصم
ارزیـابی  بـه عـدالت اجتمـاعی و توسـعه پایـدار      دسـتیابی برايايمقولهتوانمندي زنان را دیگر، و برخی مد نظر دارندرا عملی 

,Malhotra(نمایندمی 2002.(
دگاهیـ دمطرح شده است. یدگاه کلیي زنان، دو دهاتوانمنديي کاهش فقر و افزایش هابرنامهدر مورد نقش اعتبارات خرد در 

نیاطرفداران.شودیمیاجتماعتعادلوتوازنيبرقرارموجبریفقزنانيبراخرداعتباراتاختنفراهم سکهاول معتقد است
موجـود یتیجنسـ روابطبلکهگرددیمزنانياقتصادویاجتماعتیوضعبهبودموجبتنهانهخرداعتباراتکهمعتقدنددگاهید
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موجـب تواندیمییداراودرآمداندكشیافزااگرچهکهانددهیعقنیابردومدگاهیدطرفداران. بخشدیمبهبودزینراجامعهدر
خـرد اعتباراتبهیدسترسلذاوداردیاجتماعوياقتصادبر روابطيزیناچریتأثاندكشیافزانیااماشود،زنانياقتصادتیامنورفاه
).Mayox,1997(باشديتوانمندریمسبهزنانوروديبرايمؤثرابزارتواندیمتنها

کـه  دریافـت تـوان یمـ ي زنـان  هـا توانمنديگذاري اعتبارات خرد روستایی بر چگونگی تأثیريشده در زمینهانجاممطالعاتبر مبناي
ایجـاد کننـده توانمنـدي در ابعـاد     تواندینمتوانمندي زنان تحت تأثیر مجموعه عوامل متعددي بوده و صرف اعطاي تسهیالت اعتباري 

بـه سـبب اینکـه   اسـت و یاجتمـاع دهیـ پدنـوعی زنـان  يتوانمنـد ) معتقدند 1391کلدي و سلحشوري (این زمینهمختلف باشد. در 
. دانسـت یرونـ یو بیدرونـ عوامـل متـأثر از مجموعـه   ايرا نیز بایستی مقولهتوانمند شدن زنان ستند،ینیتک علیاجتماعهايدهیپد

نظیـر انـواع  یموجود اجتماعيساختارهاو عوامل بیرونی مانندخانوادهيتصاداقتیوضع،یروان،یجسمانتیوضعمانندیعوامل درون
) با تأکیـد بـر عامـل اشـتغال     1391سعدي و همکاران (د. ندارياکنندهنییفرد نقش تعيتوانمندکه برهستند یاجتماعهايتیحما

خوداشـتغالی و توسـعه کسـب و کارهـاي خـانگی را      تسـهیالت يسـاز فـراهم بر توانمندي زنان روستایی، مؤثریکی از عوامل عنوانبه
غـم تأکیـد بـر    ربه)، 1390(همکارانويئدفواپژوهشراهکاري براي تقویت سطح توانمندي زنان روستایی توصیه نمودند. درعنوانبه

بـاطی، وسـایل   ارتامکانـات الت،یتحصـ سـطح متغیرهـایی نظیـر  نقش اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازي زنان روستایی، بر نقش 
منـد از تسـهیالت   سطح توانمندي زنـان روسـتایی بهـره   هايکنندهتعیینعنوانبهنیز میزان تسهیالت، رسانی و ارتباط جمعی و اطالع

يهـا یژگـ یوکـه آن اسـت حـاکی از  )1391(يربـاقر یپـژوهش زارع و م جینتـا ،اعتبارات خرد روستایی تأکید شده است. همچنـین 
شیگـرا بـا ،ییروسـتا زنـان ياقتصاد-یاجتماعيهایژگیووصندوقدرمشارکتازیناشدةیفا-نهیهززانیم،يردفعوامل،یتیشخص
ن ینشـان داد بـ  )1393(يو احمديریج پژوهش قدینتاهمین زمینه در.داردمعناداررابطهخرداعتباراتصندوقدرمشارکتبهزنان

معنـادار ومثبترابطهخرد،اعتباراتيهاصندوقتیموفقبا،یآموزشوي، اقتصادیتیماحيهاسازهالت،یتحصزانیممتغیرهایی نظیر 
تعـداد خـرد، اعتبـارات صندوقدرزنان روستاییتیعضومدتنیبکهنشان داد)1394خاه و همکاران (یج پژوهش کینتا.وجود دارد

وجـود يداریمعنـ ومثبترابطههاآنياقتصاديتوانمندباصندوقیآموزشيهاکالسدرهاآنشرکتوصندوقازشدهاخذيهاوام
، میـزان درآمـد حاصـل از طـرح،     شدهافتیدرتسهیالتدر پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مبلغ )1384(سعدي و عرب مازار . دارد

توانمندسـازي زنـان روسـتایی از    طرح، از عوامل مؤثر بر موفقیـت تسهیالتهاي میزان آگاهی زنان سرپرست خانوار از شرایط و ویژگی
,Garikipati(کیپاتیگريدر ادامه، . روندیمبه شمار)س(طرح حضرت زینب طریق  ـ  یـ به تحل)2012 و خـرد ن اعتبـارت  یل ارتبـاط ب
ده اسـتفاده  خـانوا يهـا یـی ت مردان و دارایش مالکیافزاايبرمعموالًرند یگیکه زنان مییهاوامج، یطبق نتاکهه زنان پرداختيتوانمند

اسـاس خود هستند. بـر يش توانمندیو افزایدر دست خودشان است قادر به خوداشتغالین منابع مالیکه کنترل اییهاشود و زنیم
Salwa(همکارانوسالواجینتا et al., وت دولـت یـ حماالت،یتحصـ زانیـ مباخرداعتباراتصندوقدرهیسرمازانیمنیبرابطه )2013

,Devi & Narasalah(ي و ناراصالحوود. دبمعنادارومثبتخرد،اعتباراتيهاندوقصینیکارآفر - ل گـروه یتشـک نشـان دادنـد  )2017

جـاد اشـتغال   یکـاهش فقـر و ا  ين ابـزار بـرا  یبهتـر يو اعتبـار یمالمؤسساتو آنان دارد یبر بهبود زندگیار زنان اثر مثبتیخوديها
.et al(می و همکاراناال شهستند. 2018Al-shami( مـد ماهیانـه   بـر درآ دسترسی به اعتبارات خـرد  مثبت ثیر خود، تأهدر مطالعنیز

را مشاهده نمودند.روستاییزنان
ایـن عوامـل را   ، کننده اعتبارات خرددریافتنتایج مطالعات پیشین در خصوص عوامل تبیین کننده توانمندي زنان روستاییبا توجه به 

ـ ی) و باعتبارات خرددریافت کنندگان يفرديهایگژی(ودرونیدر دو دسته اعتبـارات خـرد و   يهـا صـندوق عوامـل مـرتبط بـا    (یرون
ابل مشاهده است.ق1نگارهمطالعه دری. چارچوب مفهومبندي نمودطبقهتوانیم)یافتیاعتبارات در

روش پژوهش
هـاي با توجه به هدف، در زمره پژوهشهمبستگی است.- توصیفیشناسی از نوعاز نظر روشوکمیهايپژوهشنوعازحاضرپژوهش
نفر از زنـان عضـو   80و همدانهاي خرد شهرستانزنان عضو صندوقنفر از61شامل جامعه آماري این مطالعه.گیردیمقرار کاربردي
نفـر  141تعـداد آنـان   ر مجموع ها شده بودند و دعتبار از این صندوقکرمانشاه بودند که موفق به دریافت اهاي خرد شهرستان صندوق

اطالعـات مـورد نیـاز از طریـق پرسشـنامه و بـا مراجعـه حضـوري بـه          انتخـاب گردیدنـد.  1397شماري در سال به روش تمامکهبود
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هاي فردي زنـان (سـن،   آمد. پرسشنامه تحقیق مشتمل بر چند بخش براي سنجش عوامل مرتبط با ویژگیبه دستهاي تحقیق نمونه
) و شـرایط دریافـت اعتبـارات خـرد (میـزان اعتبـارات دریـافتی، کفایـت         غیرهت، وضعیت تأهل، تعداد اعضاي خانواده و سطح تحصیال

کـه در  طـور همـان هاي زنان در ابعاد مختلف بـود.  براي سنجش توانمنديیسؤاالتاعتبارات دریافتی، رضایت از دوره بازپرداخت) و نیز 
هر بعد در قالـب طیـف لیکـرت    سؤاالتوانمندي زنان روستایی مشتمل بر شش بعد بوده و تمدل مفهومی تحقیق قابل مشاهده است،

حـوزه درمتخصصـین ازتوسط تعداديابزار تحقیقمحتوایی) از مخاطبان پرسیده شده است. روایی5) تا خیلی زیاد (1از خیلی کم (
کرونبـاخ آلفـاي ضـریب ازاستفادهبانیزآنهايپایایی مقیاسوبررسی،هاي اعتبارات خردروستایی و کارشناسان مجرب برنامهتوسعه

گویـه)، موقعیـت در   9خـانواده ( در گویه)، موقعیـت  5نفس (گویه)، اعتماد به 10گیري (سنجیده شد که براي مقیاس توانایی تصمیم
بـه  94/0و 82/0، 93/0، 95/0، 94/0، 92/0گویـه) بـه ترتیـب    9گویه) و توانمندي اقتصادي (4گویه)، توانمندي سیاسی (5جامعه (

هاي پرسشنامه بود. در تحقیق حاضر براي تحلیل روابـط بـین متغیرهـاي مـورد نظـر از      پایایی مناسب سازهدهندهنشانآمد که دست
ه طرفه و تحلیـل رگرسـیون خطـی چندگانـه اسـتفاد     ضرایب همبستگی، مقایسه میانگین دو گروه مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک

تجزیه و تحلیل شدند.21نسخه IBMSPSSافزار ها نیز پس از ویرایش و کدگذاري در محیط نرمشد. داده

زنان)يمؤثر بر توانمندسازیرونیو بیعوامل درونپژوهش (یچارچوب مفهوم-1نگاره

عوامل بیرونی

عوامل درونی

سن

سطح سواد
تعداد اعضاي 

خانواده درآمد

زي)آموهاي مهارت مهارت (دوره

متغیرهاي فردي

سابقه عضویت در صندوق

تعداد اشتغال ایجاد شده

کفایت اعتبارات دریافتی

درآمد حاصل از دریافت 
اعتبارات

متغیرهاي مرتبط با اعتبار

توانمندسازي 
زنان روستایی 

کننده یافتدر
اعتبارات خرد

گیريتصمیمتوانایی

اعتماد به نفس

خانوادهموقعیت در 

موقعیت در جامعه

توانمندي سیاسی

توانمندي اقتصادي
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و بحثهاافتهی
61درصد) در شهرسـتان کرمانشـاه و   7/56نفر (80نفر پاسخگو، 141مجموع از ،ن پژوهشیآمده از ابه دستطبق اطالعات 

ن عضـو  یتـر سـال بـود. کـم سـن    5/34ورد مطالعه، گروه مین سنیانگیم.درصد) در شهرستان همدان ساکن بودند3/43نفر (
سـال قـرار   50تـا  31یرده سـن در ز یـ نافـراد  )8/57(ن درصدیشتریسال داشت. ب56ز ینهاآنن یترسال و مسن16صندوق 
2/78(ییشـتر زنـان روسـتا   یشـغل ب بودنـد. متأهـل و ییالت ابتـدا یتحصيدارادرصد)37(د مورد مطالعهاافرشتریب. داشتند
هـزار  500افـراد کمتـر از   شـتر  یانه بیدرآمد ماه.و شغل آزاد بوديکارگر) 8/47ها (آنشتر یو شغل همسر بيدارخانهدرصد)
درآمد همسرانشـان  از درصد)، 2/61(شتر زنانیبود. منبع درآمد بهزار تومان530حدود هاآنهانیدرآمد ماهن یانگیو متومان

درصـد  18ت در صندوق، تنها یقبل از عضوکهیصورتدر .داشتندمستقلز درآمدینهاآندرصد از 30بوده؛ هرچند که حدود 
درصد از زنـان عضـو صـندوق    58حدود سته به درآمد همسرانشان بودند. ابوهاآندرصد 68بودند و مستقلمنبع درآمد يدارا

زان یـ ن میشـتر ین و بیکمتـر افته بودنـد.  یها حضور ن دورهیز در ایدرصد ن42شرکت نکرده بودند و يآموزمهارتيهادر دوره
افـت کـرده بودنـد و    یاعتبار خـرد در هزار تومان500ت افراد یتومان بود که اکثرهزار700و 500ب یه ترتبزینیافتیدراعتبار

ن اعتبارات یادرصد) از دوره بازپرداخت 6/91(ها آناکثریت دانستند اما ینمین اعتبار را کافیزان ایمهاآندرصد از 57حدود 
.)1(جدول داشتندتیرضا

تیطبقه اکثرکننده اعتبارات خرد بر حسبافتیدرییزنان روستایع فراوانیتوز-1جدول
درصدیفراوانتیطبقه اکثررینام متغ

748/57لسا50تا 31سن
510/37ییابتداالت خود فردیتحص
443/38ییابتداالت همسر فردیتحص
1144/81متأهلتأهلت یوضع

5414/30خانوادهيتعداد اعضا
932/78دارخانهت اشتغالیوضع
528/47يو کارگرزادشغل آت اشتغال همسریوضع

629/55هزار500تر از کمزنانانهیزان درآمد ماهیم
852/61همسرمنبع درآمد

959/67همسرت صندوقیمد قبل از عضومنبع درآ
822/58ریخيآموزمهارتيهاشرکت در کالس

1068/76هزار تومان500یافتیزان وام دریم
792/57کمیافتیت وام دریکفا
1206/91یبلوامبازپرداختت از دوره یرضا

افـت  یدر، اعتبـار یپـرورش دام خـانگ  بـا هـدف  ییروستازنانازیمیک به نینزدقابل مشاهده است 1نمودار که در طورهمان
17یطور کلـ هاما ب؛ بودندافت اعتباریغالب دريهانهیزمیو ساخت ترشیبافیقال، یاطیمانند خیو پس از آن مشاغلاندکرده

بوده است.ییافت اعتبار توسط زنان روستایدريهانهیاز تنوع زمیافت اعتبار ثبت شده که حاکیدريمتفاوت برایه شغلنیزم
) با اعتبارات دریافتی شغل جدید ایجاد کردنـد پـس   1/52روستایی (نتایج حاکی از آن است که بیشتر زنان ،2بر اساس نمودار 

درصد از زنان ترجیح دادند تا اعتبارات خـرد را  5/3صرف اعتبارات قرار گرفته و تنها از آن گسترش مشاغل موجود در اولویت م
.در مواردي غیر از ایجاد و گسترش کسب و کار مصرف کنند
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ییتوسط زنان روستاشدهافتیدرمصرف اعتبارات خرد يهانهیزم-2نمودار

ییزنان روستایشناختتیجمعيهایژگیو ابعاد آن با وين توانمندسازیبیهمبستگ
م و یرابطـه مسـتق  يآمـوز مهـارت يهـا در دورهتنها با حضـور ییزنان روستايزان توانمندسازیمنشان داد کهیج آزمون همبستگینتا

خـانواده، سـطح سـواد    يمانند سن، تعداد اعضـا یشناستیجمعيرهایر متغیدارد و با سا)P>01/0یک درصد (در سطح يداریمعن
ياست کـه سـطح توانمندسـاز   يآموزمهارتيهاش حضور در دورهیتنها با افزایعبارتندارد. بهيداریخود فرد و همسرش رابطه معن

یتوانـائ "بعـد  جـز بـه يهمـه ابعـاد توانمندسـاز   بـا گذرانـده شـده  يآمـوز مهـارت يهـا ورهن دیهمچن. ابدییمش یافزاییزنان روستا
سـطح سـواد   یشناسـ تیـ جمعیژگـ یدو وداشت.يداریرابطه مثبت و معن"درون خانوادهيهامیبر تصميرگذاریو تأثيریگمیتصم

در سـطح  يداریو معنـ رابطـه مثبـت   "یینان روستاو حقوق زیاسیسيتوانمند"و سطح سواد همسرانشان تنها با بعد ییزنان روستا
ز تنهـا بـا بعـد    یـ ر سن نینداشت. متغيداریرابطه معنيو خود توانمندسازير ابعاد توانمندسازیداشت و با سا)P>05/0پنج درصد (

رابطـه  ياد توانمندسـاز ر ابعـ یداشت و بـا سـا  یک درصد در سطح يداریو معنرابطه مثبت "درون خانواده و روابط با همسرتیموقع"
).2نداشت (جدول يداریمعن
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هاي اعتبارات خردهمبستگی بین توانمندسازي زنان روستایی و ابعاد آن با ویژگی
گونـه  هاي اعتباري خرد با توانمندسازي زنـان روسـتایی و ابعـاد آن هـیچ    نتایج این مطالعه نشان داد که مدت زمان عضویت در صندوق

بعـد  جـز بـه میزان اعتبارات دریـافتی بـا توانمندسـازي زنـان روسـتایی و همـه ابعـاد آن        بودنیکافاما درك ؛ اردداري ندرابطه معنی
داري داشت. همچنین میزان درآمد حاصل از شـغل  رابطه مثبت و معنی"موقعیت درون خانواده"و "توانمندي سیاسی و حقوق زنان"

درون يهـا میبر تصميرگذاریو تأثيریگمیتصمیتوانائ"بعد جزبههمه ابعاد آن زنان روستایی و ایجاد شده نیز با توانمندسازي
رابطـه  متغیر تعداد اشتغال ایجاد شده نیز همانند متغیر درآمـد، داراي  داري نشان داد. در نهایت رابطه مثبت و معنی"خانواده

درون يهـا میبـر تصـم  يرگـذار یو تأثيریـ گمیتصمیتوانائ"عد بجزبهداري با توانمندسازي زنان روستایی و همه ابعاد مثبت و معنی
).3جدول بنابراین ایجاد اشتغال و درآمد بیشتر با افزایش توانمندي زنان روستایی رابطه مستقیمی دارد (داشت. "خانواده

ییزنان روستايفرديهایژگیو ابعاد آن با ويبین توانمندسازرابطه -2جدول 
يفرديرهایمتغ

و ابعاد آنيتوانمندساز
سن

تعداد 
ياعضا

خانواده

سواد
خود فرد

سواد 
همسر

يهادوره
يآموزمهارت

گذرانده شده
025/0- 040/0- 161/0084/0089/0درون خانوادهيهامیبر تصميرگذاریو تأثيریگمیتصمیتوانای

347/0**087/0019/0- 107/0133/0ییزنان روستانفساعتمادبه
201/0**028/0- 250/0079/0085/0**ت درون خانواده و روابط با همسریموقع
319/0**062/0104/0123/0097/0در جامعهییت زنان روستایموقع

176/0*206/0*217/0*083/0- 038/0و حقوق زنانیاسیسيتوانمند
378/0**041/0158/0- 099/0135/0ییزنان روستاياقتصاديتوانمند

320/0**060/0032/0- 139/0052/0ییزنان روستايتوانمندساز

در سطح پنج درصديداریمعن*درصد                                    یکدر سطح يداریمعن**

یافتیخرد درمرتبط با اعتباراتيرهایو ابعاد آن با متغيرابطه بین توانمندساز-3جدول

در سطح پنج درصديداریمعن*در سطح یک درصد                                    يداریمعن**

مختلفدوگانهيهاتیعموقدر ییزنان روستاين توانمندسازیانگیسه میمقا
ن یـ کـه ا ییهـا آنو را گذرانـده  يآمـوز مهـارت يهـا کـه دوره کننده اعتبارات خرد افتیدرزنانن یدر بين توانمندسازیانگیسه میمقا

ین زنـان یدر بـ ين توانمندسـاز یانگیمکهيطوربهبود. درصدکیدر سطح يداریاز وجود تفاوت معنیبودند، حاکنگذرانده راهادوره
ن یانگیـ هـا حضـور نداشـتند. م   ن دورهیـ ادر کـه  بـود  یشـتر از زنـان  یبيداریمعنطوربهحضور داشتند يآموزمهارتيهاکه در دوره

مرتبط با اعتباراتيرهایمتغ

و ابعاد آنيتوانمندساز

ت یمدت عضو
در صندوق

ت یکفا
اعتبارات 

یپرداخت

درآمد حاصل 
از شغل

تعداد اشتغال 
شدهجادیا

171/0119/0125/0*117/0خانوادهدرونيهامیبر تصميرگذاریو تأثيریگمیتصمییتوانا
301/0**220/0*253/0**085/0ییزنان روستانفساعتمادبه

196/0*154/0122/0146/0درون خانواده و روابط با همسرتیموقع
338/0**240/0**283/0**097/0در جامعهییت زنان روستایموقع

401/0**257/0**109/0161/0ییزنان روستاو حقوق یاسیسيتوانمند
422/0**297/0**263/0**161/0ییزنان روستاياقتصاديتوانمند

387/0**281/0**271/0**157/0ییزنان روستايتوانمندساز
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داشـت و در  يداریتفاوت معنـ زیجاد شغل نبودند نیکه قادر به ایجاد کنند و زنانیکه توانسته بودند شغل این زنانیدر بيتوانمندساز
ن یـ کـه از ا یبودند نسبت به زنـان یکه از دوره بازپرداخت وام راضین زنانیشتر بود. همچنیجاد کرده بودند بیايدیکه شغل جدیزنان

).3مودارنو 4جدول (توانمندتر بودنديداریمعنطوربهبودند، یدوره ناراض

دوگانه مختلفيهاتیدر موقعییزنان روستايتوانمندسازنیانگیمسهیمقا-4جدول 
.tSigمقدار نیانگیم±اریمعانحراف تعدادگروهریمتغ

58/3000/0**80/23±5986/4یبليآموزمهارتيهاحضور در دوره
57/20±8255/5ریخ

21/3002/0**69/22±11098/4یبلجاد شغلیا
91/18±2379/5ریخ

04/2044/0*30/22±12042/5یبلت از دوره بازپرداخت وامیرضا
80/18±1183/5ریخ

ک درصدیدر سطح يداریمعن**در سطح پنج درصد       يداریمعن*

0 5 10 15 20 25

حضور در دوره هاي 
مهارت آموزي

ایجاد شغل

رضایت از دوره 
بازپرداخت وام

7

ц §

*

دوگانه مختلفيهاتیموقعن یدر بییزنان روستاين توانمندسازیانگیم-3نمودار

در مختلـف يبـا منـابع درآمـد   ییزنـان روسـتا  نیدر بـ يتوانمندسازن یانگیاد که مز نشان دینطرفهکیانس یل واریج آزمون تحلینتا
کـه  یخودشان بودنـد نسـبت بـه کسـان    ها آنیکه منبع درآمد کنونیزنانکهيطوربهاست. يداریتفاوت معنيسطح پنج درصد دارا

کـه منبـع   یهـا خودشـان بودنـد و کسـان    که منبع درآمـد آن ین زنانیر افراد بودند، توانمندتر شده بودند اما در بیساهاآنمنبع درآمد 
).5مشاهده نشد (جدول يداریهمسرشان بود، تفاوت معنهاآندرآمد 

مختلفيبا منابع درآمدیین زنان روستایدر بين توانمندسازیانگیم-5جدول 
.FSigمقدار هانیانگیتفاوت مجادشدهیايبندگروهریمتغ

نیانگیم2وه گرنیانگیم1گروه 
-83/4**06/22خود فرد22/18ر افرادیسامنبع درآمد

**038/4020/0 -85/3*04/23همسر فرد
04/23976/0همسر فرد06/22خود فرد

ک درصدیدر سطح داريیمعن**در سطح پنج درصد            داريیمعن*

**

**
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اعتبارمرتبط باو شناسییتجمعيرهایق متغیاز طرییزنان روستايتوانمندسازینیبشیپ
یخطـ رگرسـیون  از و مـرتبط بـا اعتبـارات خـرد     یشناسـ تیـ جمعيرهایمتغقیاز طرییزنان روستايتوانمندسازینیبشیجهت پ

ون یرسـ ل رگیـ ، تحلFدار بـودن آزمـون   یوجـه بـه معنـ   بـا ت نشـان داد  ج ینتااستفاده شد که )Stepwise(به روش گام به گام گانه دچن
. هسـتند ینـ یبشیقابـل پـ  اعتباربر یمبتنو یشناستیجمعيرهایق متغیاز طرییزنان روستاير توانمندسازیمتغلذامناسب بوده و 

ون استفاده نمود.یاز آزمون رگرستوانیمگر مستقل هستند و یکدین بود که خطاها از یانگر ایز بین واتسون نیآزمون دورب
، درآمـد  یافتیـ ت اعتبـار در یـ جاد شـده، کفا یمستقل مورد مطالعه (تعداد افراد شاغل در شغل ايرهایه متغج نشان داد کینتان یهمچن

توانسـتند وارد مـدل شـدند کـه در مجمـوع    چهـار گـام  ) در شرکت شدهيآموزمهارتيهارهجاد شغل و تعداد دویانه حاصل از ایماه
).6(جدول ندینمان ییرا تبییزنان روستايتوانمندسازیعنیر وابسته یانس متغیدرصد از وار2/28
ر است:یمختلف به شرح زيهاگاميون برایج رگرسینتا

چندگانـه برابـر بـا    یب همبسـتگ ین گـام ضـر  یـ وارد معادله شد. در اجاد شدهیر تعداد افراد شاغل در شغل این گام، متغیدر اگام اول:
371/0R=138/0ن برابر با ییب تعیو ضرR2=8/13ییتنهـا بـه ر بـوده و  یـ متغنیترمهمر، ین متغین در گام اول ای. بنابرادآمبه دست

ن کرد.ییرا تبییزنان روستاير توانمندسازیمتغرات ییتغدرصد از 
و =469/0Rبـه  یب همبسـتگ یر، ضـر یـ ن متغیـ وارد معادله شـد. بـا ورود ا  يآموزمهارتيهار تعداد دورهین گام، متغیدر اگام دوم:

زنـان  ير توانمندسـاز یـ انس متغیـ درصـد از وار 2/8ر توانسـته اسـت   یـ ن متغیـ دهد اید که نشان میرس=220/0R2ن به ییب تعیضر
يآمـوز مهـارت يهار تعداد افراد شاغل و تعداد دورهیاضافه کند. دو متغیر قبلیمتغشدهنییتبانس ین و به درصد وارییرا تبییروستا

ن نمودند.ییرا تبيتوانمندسازریانس متغیدرصد از وار22در مجموع 
و =507/0Rچندگانـه بـه   یب همبسـتگ یضـر وارد معادلـه شـد کـه در نتیجـه     یافتیت اعتبارات دریر کفاین گام، متغیدر اگام سوم:

را ییزنـان روسـتا  ير توانمندسـاز یـ انس متغیـ درصـد از وار 7/3ر توانسـته  ین متغیادادد که نشان یرس=257/0R2ن به ییب تعیضر
يهـا ر تعـداد افـراد شـاغل و تعـداد دوره    یـ ر بـه همـراه دو متغ  یـ ن متغیـ اضـافه کنـد. ا  یقبلـ شـده نییتبانس ین و به درصد وارییبت

ن نمودند.ییرا تبير توانمندسازیانس متغیدرصد از وار7/25در مجموع يآموزمهارت
چندگانـه بـه   یب همبسـتگ یر، ضـر یـ ن متغیـ دله شد. با ورود اجاد شده وارد معایانه از شغل ایر درآمد ماهین گام، متغیدر اگام چهارم:

531/0R=282/0ن به ییب تعیو ضرR2=ير توانمندسـاز یـ انس متغیـ درصـد از وار 5/2ر توانسـته  یـ ن متغیدهد اید که نشان میرس
مسـتقل کـه وارد معادلـه    ریـ ن در مجمـوع چهـار متغ  یاضافه کند. بنـابرا ین شده قبلییانس تبین و به درصد وارییرا تبییزنان روستا

).6ن نمودند (جدول ییرا تبير توانمندسازیانس متغیدرصد از وار2/28شدند، 

و جدول آنواییزنان روستايتوانمندسازینیبشیون پیخالصه مدل رگرس-6جدول 
واتسون-نیدوربيداریسطح معنFمقدار )R2تعیین (ب یضر)Rهمبستگی (مدل

1371/0138/0815/18**000/0

70/1 2469/0220/0516/16**000/0
3507/0257/0351/13**000/0
4531/0282/0276/11**000/0

در سطح پنج درصديداریمعن*در سطح یک درصد         يداریمعن**

ر یـ بـر متغ يداریر معنـ یتـأث ير از نظـر آمـار  یداد که هر چهار متغز نشان یکه وارد معادله شدند نییرهایمتغيداریج معنینتا
انه حاصـل از شـغل در سـطح پـنج     یزان درآمد ماهیر تعداد افراد شاغل و میداشتند. دو متغییزنان روستايوابسته توانمندساز

> P(درصد  > P(ک درصد یدر سطح یافتیت اعتبارات دریگذرانده شده و کفايآموزمهارتيهار تعداد دورهیو دو متغ)0.05

دهنـده  ز نشـان یـ ر مسـتقل ن یهر چهار متغيبرا)B(ب یداشتند. مقدار مثبت ضريبر توانمندسازيداری) اثر مثبت و معن0.01
ک از یـ زان هـر  یـ ش میبا افزاکهيطوربهاست؛ ییزنان روستاير وابسته توانمندسازیرها با متغین متغیم ایرابطه مثبت و مستق

ن اسـتدالل  یچنـ تـوان یمـ ر بتا در گام چهارمیابد. با توجه به مقادییش میز افزاینییزنان روستايزان توانمندسازی، مرهایمتغ
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زنـان  يزان توانمندسـاز یمکنندهینیبشیپر ین متغیترمهم252/0يبا مقدار بتايآموزمهارتيهار تعداد دورهینمود که متغ
زنـان  يکننـده توانمندسـاز  ینیبشیر پین متغیترر تعداد افراد شاغل مهمیگام چهارم متغاست. هر چند که تا قبل از ییروستا
ر کاسـته شـده و بـه    یـ ن متغیـ ايزان اثرگـذار یـ انه حاصل از شغل، از میدرآمد ماهیعنیر چهارم یبود که با ورود متغییروستا
).7رفت (جدول انه حاصل از شغل قرار گیر درآمد ماهیآن تحت پوشش متغياثرگذاریعبارت

اعتباربریمبتنو يفرديرهایمتغقیاز طرییزنان روستايتوانمندسازتبیین-7جدول 

tآمارهب استانداردشدهیضراب استاندارد نشدهیضرامدل
سطح 

يداریمعن )B(بتاخطاي معیار)β(
C85/9000/0**----- 992/14522/1: ضریب ثابت

1X199/1048/0*067/1534/0192/0اغل: تعداد افراد ش
2X208/3003/0**753/0244/0252/0يآموزمهارتيها: تعداد دوره
3X396/2008/0**243/1463/0222/0یافتیت اعتبارات دری: کفا
4X4:00/2048/0*010/0005/0189/0انه از شغلیدرآمد ماه
در سطح پنج درصديداریمعن*در سطح یک درصد        يداریمعن**

گیري و پیشنهادهانتیجه
اعتبـار  پرداختنظام تبط با مرعواملو اعتبارات خردکنندهدریافتفردي زنان هايویژگیتأثیرمطالعه پژوهش حاضر با هدف 

در بخـش آمـار توصـیفی،    ت.فـ انجام گرهمدان و کرمانشاهيهااستانخرديهاعضو صندوقییزنان روستايتوانمندبر میزان
کننـده دریافـت زنـان  یـت گویاي این واقعیت بود که از دیـدگاه اکثر دریافتی هايبررسی میزان رضایت افراد از میزان وامنتایج 

ياندازراهن میزان وام امکان برخوردار نبوده و با ایاقتصادي هايبراي انجام فعالیتاز کفایت الزم یافتیردزان وام یمتسهیالت، 
ایـن در  وجود ندارد.یبافیو قالیاطیخ، یپرورش دام خانگي زنان و شرایط محیط روستا نظیر هاتوانمنديمشاغل متناسب با 

به . با توجهاندآمدهدر هاصندوقعضویت این هیک کسب و کار بياندازراهدریافت وام براي انگیزهحالی است که اغلب زنان، با 
اعتباري که همانا توانمندسازي همه جانبه زنان روستایی از طریق ایجاد زمینه مناسب بـراي  هايصندوقياندازراههدف اصلی 

کسـب و  یـک ياندازراه، عدم کفایت اعتبارات دریافتی براي باشدیمکسب و کارهاي مناسب) ياندازراهتوانمندي اقتصادي (با 
ر مسیر اثرگذاري دریافت وام بر ایجاد و تقویت سایر ابعاد توانمندي در زنان روستایی باشد. بر ایـن  مانعی دتواندیممناسب کار 

دریافتی متناسب بـا نیازهـاي مـالی افـراد     اعتباراتمبنا ضرورت نوعی بازنگري در نظام اعتبارات خرد روستایی و تعیین میزان 
یافته قابـل توجـه دیگـر در مـورد میـزان      .شودیماي موجود احساس کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کارهياندازراهبراي 

کـه  انـد نمـوده وام اذعـان  کنندهدریافتدرصد از زنان 12آمده، تنها به دستبر مبناي اطالعات دریافتی این است کههايوام
ري بـر ایـن موضـوع اسـت کـه      . این وضعیت نیز تأکید دیگـ اندآوردهبه دستپس از دریافت وام میزان استقالل مالی بیشتري 

کننـده دریافتدریافتی از کفایت الزم برخوردار نبوده و توانایی الزم براي ایجاد استقالل مالی قابل توجه در زنان هايمیزان وام
وام را ندارد.

قویت توانمنـدي در  انتظار ایجاد یا تتوانینمبا اعطاي وام اًصرفکه در بخش مبانی نظري و پیشینه تحقیق ذکر شدگونههمان
و حضور در یرساناطالعو ... را داشت، بلکه مداخله متغیرهایی نظیر آموزش، ارتباطات و یشناختروانتماعی، فرهنگی، ابعاد اج
باشد. ایـن موضـوع در پـژوهش حاضـر نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفـت و          اثرگذاردر این روند تواندیماجتماعی نیز هايفعالیت

رابطـه مثبـت و   هـا آنبـا میـزان توانمنـدي    يآمـوز مهـارت آموزشـی و  هاين میزان مشارکت زنان در دورهمشخص شد که بی
به نحو معناداري از سـایر زنـان   يآموزمهارتآموزشی و هايدر دورهکنندهشرکتو سطح توانمندي زنان معناداري وجود دارد

سـامیان و  )؛1394(پیشین نظیر قـدیري و احمـدي   هايپژوهشبدین ترتیب نتایج تحقیق در این قسمت با برخی.باالتر است
البته نکته قابل تأمل در این زمینه این است کـه سـهم زنـان    نیز مطابقت دارد. )1394(همکاران، طیبی و و ) 1395(همکاران 
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کننـده دریافـت درصـد زنـان  58آموزي در مقایسه با کل زنان کـم بـوده و حـدود    مهارتآموزشی و هايدر دورهکنندهشرکت
ضـرورت دارد ایـن موضـوع بـا دقـت مـورد       کـه  اندنکردهشرکت يآموزمهارتآموزشی و هايتسهیالت اعتبارات خرد در دوره

شناسـایی شـود. البتـه بـا توجـه بـه برخـی        یدرسـت بـه ي آموزشـی  هـا برنامهدر بررسی قرار گرفته و دالیل مشارکت کم زنان 
آموزشـی و  هـاي خـاص زنـان صـاحب کسـب وکـار در دوره     طوربهور زنان روستایی و ی که براي مشارکت و حضهایمحدودیت

نـوین ارتبـاطی   هايمتنوع یادگیري با کمک ابزارها و رسانههايفرصتيسازفراهمضرورتبهتوان وجود دارد میيآموزمهارت
و کمک آموزشی اشاره نمود.

ابعاد مختلف توانمندي زنان نشان داد که بـین  با تسهیالتکنندهدریافتسطح سواد زنانسن و بین بررسی ضرایب همبستگی 
میزان توانمندي زنان ارتباط چنـدانی  یبه عبارتوجود ندارد يمعناداردو متغیر سن و سطح سواد با اغلب ابعاد توانمندي رابطه 
نـدي زنـان نیسـتند. دلیـل ایـن موضـوع       مناسبی براي ابعاد توانمهايبا سن و سواد افراد نداشته و این دو متغیر تعیین کننده

بهتـر از  يریـ گبهـره زنـان از عامـل سـواد بـراي مطالعـه بیشـتر و       يریـ گبهـره تأثیر بیشتر سایر متغیرها و شاید عدم تواندیم
) نتـایج بیـانگر وجـود رابطـه     1390همکـاران ( محیط براي کسب توانمندي بیشتر باشد. البته در مطالعه فوائدي و هايفرصت
ار بین سطح تحصیالت با میزان توانمندي زنان روستایی بود.معناد

در بخش دیگري از تحقیق، تأثیر عوامل مرتبط با نظام اعتبارت خرد بر میزان توانمندي زنان بررسـی شـد کـه در ایـن زمینـه،      
باشـد یمـ یش توانمنـدي  نتایج تحقیق نشان داد که درك کافی بودن میزان اعتبار دریافتی از سوي زنان، خود عاملی براي افـزا 

حصـول توانمنـدي در زنـان    دهـد یمـ این یافته تأکید دیگري بر موضوع اشاره شـده در ابتـداي ایـن بخـش اسـت کـه نشـان        
کسـب و کـار و   ياندازراهمستلزم وجود حداقلی از میزان وام و نیز درك افراد از میزان کفایت آن براي ،تسهیالتکنندهدریافت

هـاي فعالیتییزااشتغالر، همبستگی مثبت و معنادار بین متغیرهاي اقتصادي نظیر قدرت درآمدزایی و . از سویی دیگباشدیم
نیز بیانگر آن است که توانمندي زنان در گرو میزان توانایی تسهیالت در ایجاد قـدرت درآمـدزایی   هاآنزنان با میزان توانمندي 

آن عدم توانـایی زنـان در ایجـاد کسـب و کـار      تبعبهجود درك کفایت وام و عدم ویبه عبارت. باشدیمییزااشتغالو نیز قدرت 
) نیـز بـر توانـایی ایجـاد     1391و همکاران (پژوهش سعديهايشود. در این زمینه یافتههاآنمانع توانمندي تواندیممناسب، 
مبلـغ  ) نیز 1384سعدي و عرب مازار (حقیق بر توانمندي زنان روستایی اشاره نموده و در تمؤثریکی از عوامل عنوانبهاشتغال 

بـر توانمنـدي زنـان    مـؤثر عـواملی  عنـوان بـه اقتصادي و اشـغال زا  هايفعالیتمیزان درآمد حاصل از وشدهتافیدرتسهیالت
هـاي این نتایج بیانگر آن است کـه شـرایط و ویژگـی   ،از تسهیالت اعتباري خرد اشاره شده است. در مجموعمندبهرهروستایی 

نظام پرداخت اعتبارات خرد نظیر میزان وام، شرایط دریافت و بازپرداخت و نیز درك افراد از میزان کفایت وام و توانـایی وام در  
بر میزان توانمندي زنان روستایی بوده و ضرورت دارد با بررسـی دقیـق و علمـی،    مؤثرشغلی از عوامل مهم و هايایجاد فرصت

وستایی مورد بازنگري و اصالح قرار گیرد.نظام پرداخت اعتبارات خرد ر
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Abstract
The main purpose of this study was to identify and explain the internal and external factors affecting the
empowerment of rural women receiving microcredits in Kermanshah and Hamedan provinces. This research
was a quantitative and descriptive-correlationd study which was conducted using a survey method. The
statistical population of the study consisted of all rural women receiving microcredits in Hamedan and
Kermanshah provinces (141 people). Data was collected through a questionnaire that it’s validity was confirmed
by a panel of experts in women affair department of Agricultural Jihad Organization and agricultural extension,
education, and rural development faculty members. Its reliability was confirmed by calculating Cronbach's
alpha coefficient which was higher than 0.8 for all parts of the questionnaire. Results showed that there was a
significant positive correlation between the variables such as "perceived adequacy of received credit amount",
"the amount of income earned from the created job", and "the number of created jobs", and "participation in
skills training courses" with the level of rural women empowerment. Among the variables, participation in skill
training courses was the most important predictors of the rural women empowerment. In this research, based on
correlation coefficients between variables, some recommendations were presented for improving the
empowerment of rural women.
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