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  چکیده

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و  توانمندسازي مالی زنان روستایی و مشارکت آنان در زمینه

هاي  ترین طرح یکی از رایج. سعه پایدار روستایی استترین عوامل دستیابی به تو سیاسی از مهم

الحسنه  هاي قرض باشد، صندوق توانمندسازي که در قالب نظام اعتبارات خُرد در ایران مطرح می

اند که مبتنی بر پیوندها و  گرفته ها در نقاط روستایی شکل هاي اخیر گونۀ جدیدي از آن در سال. است

هدف نوشتار حاضر، پی بردن به کارآیی . هاي رایج تفاوت دارند دلهاي غیررسمی بوده و با م شبکه

سیاب  همسایگی در رشد توانمندي زنان دهستان تنگ -هاي مبتنی بر روابط خویشاوندي صندوق

گیري از  شهرستان کوهدشت است؛ پس ضمن الهام از تعاریف و رویکردهاي توانمندسازي، با بهره

یافته و عمیق، مشاهده مشارکتی و بحث گروهی  نیمه ساختروش کیفی و از طریق فنون مصاحبه 

. استشده ها پرداخته  گیري گلوله برفی انتخاب شدند، به گردآوري داده نفر که با نمونه 23متمرکز با 

مقوله  9مفهوم و  48شده و با روش تماتیک، تحلیل شدند و درمجموع،  ها ضبط و نوشته مصاحبه

تواند به درآمدزایی و  ها می تشکیل و عضویت در این صندوقها، بر اساس یافته. بدست آمد

گیري در خانواده و روستا، بهبود  هاي خانواده، افزایش قدرت تصمیم شدن زنان در دارایی سهیم

. باورهاي عمومی نسبت به زنان، حفظ و تداوم کار گروهی و گسترش آن به امور دیگر منجر شود

هبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی زنان زمینۀ دستیابی به سطوحی ، با بیادشدههاي  رو صندوق ازاین

  .سازند از توانمندي را تسهیل می

همسایگی، اعتبارات خُرد، -الحسنه، روابط خویشاوندي هاي قرض صندوق :کلیدي هاي هواژ

  توانمندي زنان، همیاري
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  مقدمه

از مردان در دهد که زنان بیش  شده طی چند دهه گذشته نشان می هاي انجام بررسی

معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند، یکی از دالیل مسئله این است که زنان از 

امکانات الزم براي توانمندي و کاهش فقر برخوردار نیستند، زیرا وجود موانع و 

هاي فراوان بر سر تغییر و تحول پایگاه اقتصادي و اجتماعی زنان، هرگونه  محدودیت

بریمانی و همکاران، (بردن فقر آنان با مشکل مواجه ساخته است تالشی را براي از بین 

از سوي دیگر، مطالعات اخیر پژوهشگران اجتماعی نشان داده است که دستیابی ). 1391

اعم از خانوادگی،  -ها  به توسعۀ پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمام عرصه

؛ 321: 1385؛ سن، 12: 1387نی، ازکیا و ایما(پذیر نیست  امکان -اقتصادي و اجتماعی

؛ فرضی زاده و همکاران، 1386اصل،  ؛ طالب و نجفی5: 1394کوالیی و حافظیان، 

ازآنجاکه زنان، اکثریت فقراي جهان را ...). ؛ و 1388؛ فیروزآبادي و فرضی زاده، 1392

ها  آنگیرد و  طور خودکار زنان را نیز در برمی هاي فقرزدایی، به دهند، سیاست تشکیل می

سبب » فقیرترین فقرا«نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه . سازد مند می را بهره

توانمندسازي«طرح رویکردهاي متفاوتی ازجمله 
1

شادي طلب و (شده است » زنان 

ها که به  آغاز شدند و یکی از آن 1970ها، از اواخر دهۀ  این برنامه). 1384همکاران، 

اندیشید، برنامه اعتبارات خُرد دیدگاه اقتصادي می ویژه از توانمندسازي به
2

  . است 

در این راستا بانک جهانی
3

گذاري و  را سال اعتبارات خُرد نام 2005سال  

نگین، (کارگیري این شیوه اعتباري تشویق کرده است  توسعه را در به کشورهاي درحال

شرو در قالب گرامین عنوان کشور پی از میان کشورهاي جهان سوم، بنگالدش به). 1384

بانک
4

ها را  ویژه زنان، توانسته سطح درآمد آن با اعطاي اعتبارات خُرد به فقرا و به 

هاي خرد در  هاي اولیه ناشی از وام موفقیت). 372: 1381اف،  رسول(افزایش دهد 

                                                  
1. Empowerment
2. Microcredit
3. World Bank
4. Grameen Bank



  

  

  

  

127     ...همیاري و توانمندي در بین زنان تحلیل پیوند 

گیر شدن این  تدریج منجر به همه تر در جامعه بنگالدش به افزایی زنان طبقات پایین توان

  .نیافته شد توسعه و حتی توسعه نامه در کشورهاي درحالبر

هاي متعددي براي توانمندسازي و فقرزدایی اجراشده است و  در ایران نیز طرح 

یکی از این ). 1393زاده، فرضی(کنند  نهادهاي متعددي در این حوزه فعالیت می

وزارت جهاد  ها، صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی است که دفتر امور زنان طرح

طرح در بسیاري از مناطق روستایی کشور با این . کشاورزي، متولی اجراي آن است

اي  ها معموًال براي پرداخت وام شرایط ویژه بانک. کمک نظام بانکی اجراشده است

ازجمله دریافت وثیقه دارند که به تجربه، زنان معموًال قادر به فراهم کردن آن نبوده و 

  .هایی هستند ت چنین وامکمتر در پی دریاف

فرهنگی حاکم در محیط روستایی و مشکالت زنان -با توجه به شرایط اجتماعی 

ها در تخصیص و  فقیر روستایی در زمینه دریافت اعتبارات بانکی و نیز نحوه عمل بانک

ها یا همیاري اقتصادي  هاي جدیدي از صندوق هاي اخیر گونه اعطاي اعتبارات، در سال

ها و پیوندهاي  اند که مبتنی بر شبکه گرفته اطق روستایی ایران شکلدر برخی من

دهی  هاي وام صندوق«. هاي رسمی و رایج تفاوت دارند غیررسمی بوده و با مدل

صورت که زنان در  زنان روستایی باهم است بدین» همیاري«نوع خاصی از » غیررسمی

قیدقرعه  هرماه به یک نفر به کهکنند  نفره مبالغی را جمع می 20تا  10هاي اغلب  گروه

و شکل دادن نوعی ) عدم ورود پول از خارج(اتکاء بر اجتماع محلی . گیرد تعلق می

هاي  هاي صندوق ترین ویژگی نظم اجتماعی و اقتصادي در بین زنان روستایی از مهم

ها با همیاري و  زنان روستایی با مشارکت در این صندوق. الحسنه غیررسمی است قرض

  . کنند به خود و یکدیگر، در راستاي توانمندسازي خودشان فعالیت می کمک

گفتنی است که از دیرباز . دهند درواقع آنان با این کار نوعی گروه همیار تشکیل می

هایی از یاریگري و مشارکت در زمینه دامداري و  در جوامع روستایی و عشایري گونه
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شناخته  1»تعاونی سنتی«و » همیاري«عنوان  باطورکلی  زراعت وجود داشته که به

هاي طبیعی و تنگناهاي اقتصادي شکل  ها جهت مقابله با دشواري این همیاري. شوند می

هاي همیار در  امروزه نیز گروه. کردند گرفتند و نوعی نظم اجتماعی را ایجاد می می

هاي دوسویه،  ها کنش اعضاي این گروه. شوند جوامع روستایی و شهري تشکیل می

وبیش یکسان و یا افرادي  هاي کم اغلب بین افراد با توانایی و متقابل و افقی باهم دارند

هاي همدیگر را تکمیل یا کمبودهاي یکدیگر را جبران کنند تشکیل  که بتوانند توانایی

الحسنه  هاي قرض توان بر صندوق ، مییادشدههاي  بنابراین با توجه به ویژگی. شوند می

  . ی عنوان همیاري اطالق نمودهمسایگ-خویشاوندي

توجهی در  گیري، گسترش و تداوم قابل صندوق شکلاین هاي اخیر،  در سال

در این . اند سیاب داشته ویژه در دهستان تنگ مناطق روستایی شهرستان کوهدشت و به

میان باوجود حاکمیت فرهنگ سنتی و مردساالر، تمایل به تشکیل، عضویت و ادارة این 

دلیل اصلی و  یررسمی در بین زنان بسیار بیشتر از مردان بوده استهاي غ صندوق

مقاله حاضر . گردد انتخاب موضوع و میدان مطالعه براي نوشتار حاضر به این نکته برمی

هاي  قصد دارد ضمن توصیف و تحلیل چگونگی تشکیل و فعالیت صندوق

هاي آن به  مهمسایگی، چگونگی مصرف و استفاده از وا-الحسنه خویشاوندي قرض

هاي بومی توانمندي اقتصادي و اجتماعی از نگاه زنان  مؤلفه. هاي زیر پاسخ دهد پرسش

توانند  ، چگونه و با چه سازوکاري مییادشدههاي  اند؟ صندوق روستایی کدم

ها  هاي جدید فعالیت اقتصادي را براي زنان فراهم کنند؟ این نوع همیاري فرصت

اعی و اقتصادي زنان روستایی در راستاي توسعه محلی توانند به توانمندي اجتم می

  یاري رسانند؟

  

                                                  

هاي بسیاري وجود دارد که صرفاً اسم تعاونی را در خود دارند؛ در این نوشتار به  از آنجا که امروزه تعاونی-1

  .استفاده شده است» همیاري«از اصطالح » سنتیتعاونی «جاي اصطالح 
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  چارچوب مفهومی پژوهش

شده را براي تحقیق  محققان کیفی برخورداري از یک چارچوب نظري از قبل تعیین

دانند؛ زیرا ممکن است محقق را بسیار محدود نموده و موجب غفلت او از  مضر می

و  177: 1393ایمان، (آنچه در حال وقوع است، بشود  دیدگاه افراد موردمطالعه دربارة

گرفته، داراي چارچوب نظري  ازآنجاکه نوشتار حاضر با رویکرد کیفی انجام).242

تالش شده است با مروري  اماآزمایی انجام شود؛  خاصی نیست که بر اساس آن نظریه

تأکید بر همیاري و  هاي مختلف آن و با بر تعاریف مفهوم توانمندسازي، ابعاد و رهیافت

صورت ضمنی چارچوب مفهومی تلفیقی شکل بگیرد تا به تحلیل  توانمندسازي زنان، به

  .گیري کمک نماید و نتیجه

در ادبیات توسعه توانمندسازي یعنی اینکه مردم باید به سطحی از توسعه فردي  

طلب، اديش(هاي خود را بدهد  ها امکان انتخاب بر اساس خواست دست یابند که به آن

طور، اگبومه، توانمندسازي را به معناي دستیابی بیشتر زنان به منابع و  همین). 54، 1381

نفس بیشتري در  داند که موجب احساس استقالل و اعتمادبه کنترل بر زندگی خود می

تر،  ، در یک برداشت جامع)1383(شهبازي ). Ugbomeh, 2001(شود  ها می آن

دهی خود و  گیري، انتخاب، سازمان معناي ایجاد قدرت تصمیمتوانمندسازي زنان را به 

مشارکت و همچنین ایجاد قدرت فردي، گروهی و جمعی در زنان براي تغییر شرایط 

  . گیرد موجود در نظر می

ها براي  به اعتقاد آلسوپ و همکاران توانمندي، ظرفیت و توانایی افراد یا گروه

. ها و نتایج مطلوب است ها به کنش این انتخابهاي مؤثر و سپس تبدیل  انجام انتخاب

آنان توانمندي را تحت تأثیر دو مجموعه عوامل مرتبط باهم یعنی عاملیت و ساختار 

,Alsop et al(دانند  فرصت می 2006: همچنین، به باور نارایان توانمندي در ). 10

قتی افراد و. ترین تعریف، به معناي گسترش آزادي عمل و انتخاب فرد است گسترده

. شود شان بیشتر می انتخاب واقعی را تمرین کنند، میزان کنترل آنان بر زندگی
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هاي افراد بسیار محدود است، هم به دلیل فقدان برخورداري از سرمایه و هم به  انتخاب

ها براي مذاکره با طیفی از نهادهاي رسمی و غیررسمی باهدف ایجاد  قدرتی آن دلیل بی

  ).Narayan, 2002:14(ودشان شرایط بهتر براي خ

نظر از چگونگی تعریف توانمندسازي، آشکار است که این پدیده، مفهومی  صرف 

میـزان درآمـد، امنیـت اقتصادي، (توانمندي زنان داراي ابعاد اقتصادي . چندبعدي است

ها،  گروه(، اجتماعی ...)مهارت، دانش، توانایی انجام کار و(، انسانی ...)انداز و  پس

افزایش مشارکت سیاسی، حذف تبعیض (، سیاسی ...)ها، روابط مبتنی بر اعتماد و بکهش

؛ 1386شکوري و همکاران، (باشد  ، می...)نفس، احساس قدرت و عزت(و روانی ...) و

بنابراین، در بررسی فقر و ). 5: 1380؛ معظمی، Elycher, 2010: 1؛ 1376فرخی، 

  .گیرد تري موردتوجه قرار می هاي وسیع صادي، بلکه جنبهعد اقتتنها ب توانمندسازي زنان، نه

داند که  توانمندي را نوعی فرایند کنش اجتماعی می ،رویکردي عمدتًا اجتماعی 

ها از خالل آن نوعی سروري و تسلط بر زندگی خود را به  افراد، اجتماعات و سازمان

تعریف، پیوندي  با توجه به این).  Hughey, 2004and Peterson(آورند  دست می

طورمعمول  شناسی به در سنت جامعه. بنیادین بین این مفهوم و مفهوم قدرت وجود دارد

مفهوم قدرت با تعریف وبري از آن پیوند دارد که عبارت است از توانایی فرد در 

در این ). 214: 1392دیلینی، (رغم مخالفت آنان  هایش به دیگران، علی تحمیل خواسته

در فرایند توانمندسازي افزایش . شود سیتی قدرت نادیده گرفته میتعریف ماهیت جن

. قدرت یک گروه یا بخشی از یک جامعه به معناي کاهش قدرت بخش دیگر نیست

توانند توانمند  هاي مختلف اجتماعی می بدین ترتیب منابع قدرت محدود نبوده و گروه

  ). Rowlands, 1995(شوند بدون آنکه از توان گروه دیگري کاسته شود 

هاي تفاوت فرهنگی و اجتماعی، درزمینۀ توانمندسازي بر این نکته  نظریه

ساختار مولد نابرابري را باید هاي موجود بلکه  تنها باید نابرابري تأکیددارند که زنان نه

 ,Diiro et al(زمان مورد پرسش قرار دهند و با آن مبارزه کنند  در سطوح گوناگون و هم

این دیدگاه، توانمندسازي بیشتر به لحاظ کردن توان زن در راستاي طبق ). :52018
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شده و به دنبال توانمندسازي زنان از  افزایش اتکاء به خود و قدرت درونی خود تعریف

  .طریق توزیع دوباره قدرت در درون خانواده و جامعه است

رار رویکردي دیگر توانمندي زنان را از دو جنبه فردي و جمعی موردبررسی ق 

آید که زنان بتوانند به نحوي پایگاه  توانمندي فردي زمانی به دست می. دهد می

هاي درونی  اجتماعی خود را درونی کرده و با به چالش کشیدن این وجه نظر، توانایی

نفس و احترام به خود،  با افزایش اعتمادبه. خود را بشناسند و به واقعیت تبدیل کنند

درآمد داشتن . رده و قدرت فردي او افزایش خواهد یافتدرك یک زن از خود تغییر ک

توانمندي جمعی عمالً به شبکه روابط اجتماعی . بخشی مهم از توانمندي فردي است

اي از روابط حمایتی  طور سنتی به شبکه در اجتماعات محلی زنان به. زنان توجه دارد

. رسانند یکدیگر یاري می ها و غیره به ها، مهمانی زنان همسایه در مراسم. متصل هستند

متین
1

د که در نکن نوعی رابطه دوسویه را بین زنان طبقات فقیرتر معرفی میو همکاران، 

  )Matin et al, 2002(دهند  خالل آن زنان به یکدیگر پول قرض می

هایی است که براي توانمندسازي زنان و  صندوق اعتبارات خُرد یکی از برنامه 

هدف اصلی این . شده است نان در سطوح مختلف طراحیالبته تعاون و همیاري آ

ها، توسعه منابع انسانی، تعاون و تشکیل نهادهاي اجتماعی رسمی براي زنان  صندوق

باهدف ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی با محوریت اعتبار و 

با نفوذ در در دو دهۀ اخیر، اعتبارات خُرد ). Van Maanen, 2004(انداز است  پس

هایی از آنان، جایگاه ممتازي  جوانب مختلف زندگی زنان و کمک به بهبود زندگی گروه

کاهش فقر، افزایش . را به خود اختصاص داده و مورد استقبال قرارگرفته است

 و هاي اقتصادي گیري انداز، احساس امیدواري به زندگی و کنترل زنان بر تصمیم پس

ی، ازجمله اثراتی است که صندوق اعتبارات خُرد زنان هاي اجتماع افزایش سرمایه

  .)Marguerite, 2002(روستایی در توانمندسازي آنان داشته است 

                                                  
1. Matin
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به » همیاري«. همیاري است ،عالوه بر مفهوم توانمندي، مفهوم دیگر این پژوهش

. منظور ارضاي نیازهاي مشترك است مساعی به معنی یکدیگر را مدد رساندن و تشریک

: 1388فرهادي،(است ) جبرانی(ترین شکل خود، کمک معوض  بارتی در سادهبه ع

تفکیک باهم  طور غیرقابل هاي فردي و اجتماعی به مسئولیت ،در همیاري و تعاون). 505

اند و خدمت به دیگران براي رفاه همنوعان، راهی براي افزایش رفاه فردي و  یافتهپیوند

هاي دور به علت  اي روستایی از گذشتهه خانواده. جلب رضایت پروردگار است

برخورد سازنده و . اند نیازهاي مشترك با یکدیگر همکاري و اشتراك مساعی داشته

ها، در زمینۀ فقر اقتصادي، اوضاع نامساعد اقلیمی، مبارزه با  هوشیارانه با دشواري

ي گیر اند و سبب شکل دوستی هر چه بیشتر به هم وابسته شده طبیعت و فرهنگ نوع

  .اند انواع یاریگري در بین خود شده

هاي مهم فعالیت براي  ها یکی از زمینه هاي همیار و ارتقاي آن گسترش گروه

هاي سنتی  هاي متنوعی از همیاري و همکاري شکل. توانمندسازي زنان روستایی است

ویژه در بین زنان روستایی مناطق مختلف ایران وجود دارد در این میان تشکیل  به

هاي رسمی، به همدیگر وام  هایی که بدون هیچ کمکی از بیرون روستا و سازمان گروه

زنان ایرانی در قالب الگوهاي همیاري . اند دهند مدتی است که گسترش زیادي یافته می

هاي توانمندساز را در سیماي سنتی آن به نمایش  سالیان درازي است که حمایت

ایجاد شبکۀ حمایتی توسط زنان روستایی با  با توجه به). 1380فرهادي، (اند  گذارده

تبع آن احساس قدرت ناشی از این همکاري،  استفاده از منابع محدود خویش و به

هاي زنانه  عنوان یکی از همیاري الحسنه غیررسمی را نیز به هاي قرض توان صندوق می

سنتی مثابه نوعی همیاري  الحسنه به هاي قرض توان گفت صندوق درواقع می. شناخت

اند که در بسیاري از مناطق روستایی  رقیب مهمی براي صندوق اعتبارات خُرد رسمی

  .اند یافته جهان گسترش

اند،  نگارندگان مقاله حاضر معتقدند که تعاریف توانمندي متنوع و متفاوت

فرهنگی و سیاسی دارد و باید برمبناي -توانمندي معانی متفاوتی در بسترهاي اجتماعی
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هاي توانمندي  ایط ویژه مطالعه شود؛ بنابراین پژوهش با الهام از دیدگاهبافت و شر

فردي و جمعی و دیدگاه فرهنگی و اجتماعی به توانمندي و نیز نگاه تلفیقی به تعاریف

مهرا، آگبومه، نارایان، آلسوپ و همکاران از توانمندسازي بر آن است تا ضمن شناسایی 

هاي همیاري در  ، نقش و کارایی صندوقاصطالحات محلی مرتبط با توانمندي

هاي خاص و محلی درك و  هاي بومی و از دید گروه توانمندسازي را با توجه به مؤلفه

  .ارزیابی کند

  

  پیشینۀ موضوع

هاي  اقتصادي برنامه -هاي خارجی فراوانی دربارة توانمندسازي و آثار اجتماعی پژوهش

امل مؤثر بر موفقیت و مشارکت در اعتبارات خُرد بر توانمندي زنان، و نیز عو

گراس ماسک و اسپینالجمله از. شده است هاي اعتبارات خُرد انجام صندوق
1

)2000 (

اند که نگرش زنان به جایگاهشان در خانواده و میزان وابستگی خانواده به  نشان داده

  .درآمد آنان، هر دو بر توانمندي زنان اثرگذار است

میوکس
2

هاي اعتبارات  اي در کشور کامرون نشان داده برنامه ، در مطالعه)2001(

داري در توانمندسازي زنان  طور مستقیم و معنی خُرد و تقویت سرمایۀ اجتماعی به

  .روستایی در ابعاد اقتصادي و اجتماعی تأثیر دارند

گروتارت
3

هاي ساختاري  در پژوهشی باهدف بررسی نقش مؤلفه) 2003(

سرمایۀ اجتماعی در ) حس اعتماد و همکاري(اختی و شن) ها مشارکت در گروه(

موفقیت اعتبارات خُرد و توانمندسازي زنان روستایی به این نتیجه رسیده که بهبود 

داري در افزایش  طور معنی هاي ساختاري و شناختی سرمایۀ اجتماعی زنان به مؤلفه

  .هاي مشارکت سیاسی و توانمندي اقتصادي آنان نقش دارد شاخص

                                                  
1. Grasmuck and Espinal
2. Mayoux
3. Grootaert
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گر و لئوداینین
1

اند  در پژوهشی دربارة زنان کارآفرین کشور هند نشان داده) 2013(

که برنامه اعتبارات خُرد موجب افزایش توانمندي زنان و بهبود سطح تغذیه آنان شده 

نتایج بلندمدت برنامه اعتبارات خُرد از . است اما بر درآمد آنان تأثیري نداشته است

مدت، افزایش میزان مصرف  شده و در کوتاه بهتر ارزیابی مدت آن براي افراد نتایج کوتاه

  . و تنوع درآمد را موجب شده است

دررا و همکاران
2

اند که در جنوب آفریقا زنان همانند مردان  نیز نشان داده) 2014(

باره تبعیض  وکار را ندارند و دراین امکان دستیابی به وام براي شروع فعالیت و کسب

هاي غیر سنتی وجود  هدید قرار گرفتن آنان هنگام آغاز فعالیتجنسیتی و در معرض ت

  . دارد

وبر و احمد
3

در پژوهشی دربارة توانمندسازي از طریق اعتبارات، به این ) 2014(

اند در مقایسه با  اند که آن دسته از زنانی که وام بیشتري دریافت نموده نتیجه رسیده

  . سطح باالتري از توانمندسازي قرار دارنداند در  زنانی که وام کمتري دریافت نموده

هاي تأمین مالی و اعتباري خرد  هاي زیادي دربارة طرح ر ایران نیز پژوهشد

در تحقیقی به ارزیابی اثربخشی ) 1389(عالءالدینی و جاللی موسوي . شده است انجام

ران برنامۀ پشتیبانی خدمات مالی خرد و صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی در ای

هاي درآمد، دارایی، و  دهد که تغییري در شاخص نشان می هاپرداخته و نتایج آن

کننده در هر دو برنامه ایجاد نشده، اما  هاي خوراك و پوشاك خانوارهاي شرکت هزینه

ها فقط زمانی به  همچنین، برنامه. شاخص تنوع منابع درآمدي خانوار بهبودیافته است

کنندگان زن، خود بر نحوه مصرف وام کنترل  اند که شرکتتوانمندسازي زنان منجر شده

  . اند پذیري بیشتر خانوارها شده ها موجب آسیب البته در برخی موارد، برنامه. داشتند

                                                  
1. Deininger and Liu 
2. Derera et al
3. Weber, and Ahmad
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الحسنه نشان داده که  ضمن شناسایی چهار نوع صندوق قرض) 1392(علیرضا نژاد 

ی و اقتصادي مؤثر نوعی در نیل به سطوحی از توانمندي اجتماع ها به این صندوق

، در پژوهشی باهدف بررسی اثرات صندوق اعتبارات )1396(مظفري و ضیائی . هستند

اند که بین دیدگاه  مالی خرد بر توانمندسازي مدیریتی زنان روستایی نشان داده

هاي شناخت وضعیت روستا، روحیه کارآفرینی، استقالل  پاسخگویان نسبت به گویه

سازي اشتغاالت جدید با توانمندسازي  نفس و زمینه اعتمادبهمالی، روحیه خودباوري و 

مدیریتی زنان روستایی بر اساس متغیر سطح تحصیالت در سطح یک درصد تفاوت 

  . داري وجود دارد معنی

طورکلی میزان  اند که به نشان داده) 1397(در مطالعۀ دیگري، محمدي و همکاران 

ندسازي زنان روستایی در حد متوسط بوده اثرگذاري تأمین مالی خرد بر ابعاد توانم

دار داشته و از اعتبار کافی براي  این ابعاد با یکدیگر همبستگی مستقیم و معنی. است

  . تبیین توانمندسازي زنان روستایی برخوردارند

، بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی )1397(صالحی چگنی و همکاران 

اعتبارات خُرد در توانمندسازي زنان روستایی  هاي کارهاي بهبود عملکرد صندوق راه

حمایت از اعضاء و ) 1ارهاي کاستان لرستان را به ترتیب اهمیت در پنج دسته راه

بهبود مدیریت ) 3ارائه آموزش به اعضاء و هیئت مدیره ) 2هاي آنان  دهی فعالیت جهت

تی در بین تقویت روحیۀ مشارک) 5هاي جانبی و  گیري از ظرفیت بهره) 4ها  صندوق

درصد از واریانس کل را  3/68ارها در مجموع کاین راه. اند بندي کرده اعضاء دسته

  . اند تبیین نموده

، نیز در پژوهشی کمی با استفاده از مدل معادالت )1398(موحدي و همکاران 

اند که از بین عوامل مؤثر بر سودمندي حاصل از تشکیل تعاونی  ساختاري نشان داده

  .رد باالترین تأثیر مربوط به اثر توانمندسازي بر سودمندي بوده استاعتباري خ

ویژه در ایران، عمدتاً  شده در زمینه اعتبارات خُرد به هاي انجام بسیاري از پژوهش 

مانند مبلغ وام، نحوة مصرف وام، میزان بازپرداخت و افزایش (به ارزیابی آثار اقتصادي 
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هاي  شوند با کمک روش بیرون به روستا وارد می اجراي اعتبارات رسمی که از) درآمد

که توانمندي، حوزة وسیعی را  درحالی. اند شده پرداخته هاي از قبل تعیین کمی و شاخص

شود که برخورداري افراد از سرمایۀ مالی صرفًا بخشی از این فرایند است و  شامل می

عالوه بر این، از . باشد می نیازمند برخورداري از سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی نیز

طور خاص با رویکرد کیفی به مطالعه  هاي داخلی موجود، کمتر پژوهشی به میان پیشینه

اندـ در  الحسنه غیررسمی ـ که متفاوت از اعتبارات خُرد رسمی هاي قرض نقش صندوق

توانمندي اجتماعی و اقتصادي زنان روستایی و از دیدگاه آنان پرداخته است؛ نوشتار 

  .شده است حاضر در این راستا انجام

  

  روش پژوهش

شده و براي گردآوري اطالعات از فنون  مطالعۀ حاضر، با روش کیفی انجام

یافته هاي نیمه ساخت مصاحبه
1

و عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی  

گیري هدفمند هاي نمونه ها، از روش براي انجام مصاحبه. استفاده نموده است
2

ظري و ن 

و تکنیک گلوله برفی
3

باز  وسه مصاحبه نیمه بر این اساس، جمعاً بیست. کمک گرفته شد 

ها از بین اعضاء و یا  کننده در مصاحبه و عمیق انجام شد که پانزده نفر از زنان مشارکت

یک مصاحبۀ (ضمناً مصاحبه با پنج زن غیر عضو . ها بودند هاي این صندوق سرگروه

که خود و یا همسرانشان ) یک جلسه بحث گروهی متمرکز(مرد و سه ) گروهی متمرکز

دهی غیررسمی عضویت داشتند نیز انجام  هاي وام در زمان انجام پژوهش در صندوق

  . شد

با توجه به تجربه زیستۀ یکی از محققان در منطقه موردمطالعه، فرایند دسترسی به 

بنا بر مالحظات اخالقی، آنان ها دشوار نبود ولی  کنندگان براي انجام مصاحبه مشارکت

                                                  
1. semi structured interview
2. Purposive Sampling
3. Snowball Sampling
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هایشان و اختیار براي خودداري از انجام  در جریان موضوع، ضبط و ثبت صحبت

وگوي مقدماتی  پس از مرور ادبیات نظري و تجربی و انجام گفت. مصاحبه قرار گرفتند

کنندگان، چند مفهوم و محور اولیۀ سؤاالت پژوهش آشکار و در  با سه نفر از مشارکت

هاي باز عمومی، به  ها با پرسش پس از شروع مصاحبه. ها پیگیري شدند مصاحبهفرایند 

هاي مشخص و تکمیلی براي تشویق و دستیابی به توضیحات بیشتر پرداخته  پرسش

  .، انجام شدند]کنندگان زبان مادري مشارکت[ها به زبان لَکی  تمام مصاحبه. شد می

ماتیکوتحلیل اطالعات از روش تحلیل ت براي تجزیه 
1

استفاده شد؛ که طی آن  

اي به یک  داده اي و برون داده ها و الگویابی درون بندي داده محقق از طریق دسته

 ,Thomas(گیرند  ها نشأت می ها از داده یابد و در پایان تم شناسی تحلیلی دست می نوع

and Harden, 2008.(اسایی ها شن ها از طریق مطالعۀ دقیق داده در این تحلیل، مقوله

ها انجام و محقق  زمان با گردآوري داده تحلیل، کامالً تدریجی، تکوینی و هم. شوند می

ها  وتحلیل آن تجزیهو  ها ها، مفاهیم، مقوله صورت مداوم بین مجموعۀ داده به

شود تا چندوچون  کند؛ پس از هر مصاحبه، اطالعات بررسی می وبرگشت می رفت

این روند تا مرحلۀ اشباع ). 1399همکاران، باقري و (مصاحبۀ بعدي مشخص شود 

نظري
2

سازي، اطالعات چندین بار با دقت  بدین ترتیب پس از ضبط و پیاده. ادامه یافت 

  . شدند شنیده و مطالعه می

ها خط به خط و  ها و مفاهیم کلیدي موجود در متن، مصاحبه براي شناسایی جمله

یدي یک کد داده شد و کدهاي اولیۀ کلمه به کلمه بررسی و به هر جمله یا کلمۀ کل

این مفاهیم مجدداً در . داده شدند تا طبقات اولیه شکل بگیرند مشابه در یک طبقه جاي

ها، مؤلفان  با توجه به این مقوله. هاي اصلی را تشکیل دهند هم ادغام گردیدند تا مقوله

هاي بومی  فههاي تحقیق را ارزیابی نموده تا توانمندي را در ارتباط با مؤل پرسش

بدین ترتیب و پس . ها توضیح داده و تفسیر شدند سپس، مقوله. موردمطالعه قرار دهند

                                                  
1. Tematic
2. Theoretical Saturation
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نظر میان آنان در مورد  ها توسط مؤلف اول، میزان اتفاق بندي داده از کدگذاري و طبقه

ها را  بندي ها و دسته شد در آخر، نگارندگان چندین بار نوشته کدها و طبقات بررسی می

 که،شده بررسی نمودند الح و اطمینان از صحت مفاهیم و مقوالت شناساییبراي اص

استفاده از تکنیک ممیزي(نظر میان آنان در سطح باالیی بود  اتفاق
1

چک شدن توسط : 

درواقع، درگیري مداوم محقق با میدان مطالعه و . )همکاران و اعضاي تیم تحقیق

همچنین، تأیید مفاهیم و مقوالت تأییدکننده اعتبار تحقیق و  ،کنندگان مشارکت

کنترل یا اعتباریابی (کنندگان  ها از سوي سه نفر از مشارکت آمده از متن مصاحبه دست به

  .ها و نتایج تحقیق بوده است دهندة تأییدپذیري داده نشان 2)از طریق اعضاء

  

  میدان مطالعه

توابع شهرستان  نفر در بخش کوهنانی از 7554سیاب با جمعیتی بالغ بر  دهستان تنگ

هاي  اهالی این دهستان، معموًال در قالب گروه. کوهدشت در استان لرستان واقع است

دهی یا  هاي وام هاي یکدیگر، به تشکیل صندوق بر سرمایه نفره، با تکیه 20تا  10

در زمان انجام پژوهش، تعداد چهارده . کنند اقدام می کشی قرعهاصطالح محلی  به

شش روستاي موردمطالعه از دهستان وجود داشت، بدین ترتیب که دهی در  صندوق وام

بعضی از . ها عضویت و مشارکت داشتند در این صندوق) زن 103مرد و  65(نفر  168

براي ارائه تصویر ذهنی .زمان در دو صندوق عضو بودند طور هم زنان و مردان به

 1و کلی آنان در جدول  اي اي از مشخصات زمینه کنندگان، خالصه تر از مشارکت کامل

  .آمده است

  

                                                  
1. Auditing
2. Member Checking
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  کنندگان در تحقیق شناختی شرکت مشخصات جمعیت –1جدول 

کد 

  کننده مشارکت

وضعیت   تحصیالت  سن  جنس

  تأهل

زمان  مدت  نام روستا

  عضویت

  سال 6  نامکول  متأهل  فوق دیپلم  30  زن  1

  سال 2  کرمعلی  متأهل  لیسانس  23  زن  2

  سال 11  گرخشاب  متأهل  ابتدایی  49  زن  3

  سال 3  منتعلی  مجرد  لیسانس  24  زن  4

  سال 8  نامکول  متأهل  دیپلم  32  زن  5

  سال 6  برادر ده  متأهل  فوق دیپلم  29  زن  6

  سال 8  منتعلی  متأهل  لیسانس  31  زن  7

  سال 10  برادر ده  متأهل  ابتدایی  47  زن  8

  سال 5  بان چله  متأهل  لیسانس  29  زن  9

  سال 11  گرخشاب  متأهل  ابتدایی  48  زن  10

  سال 4  کرمعلی  متأهل  لیسانس  24  مرد  11

  -  گرخشاب  متأهل  فوق دیپلم  39  مرد  12

  سال 11  کرمعلی  متأهل  لیسانس  52  مرد  13

  -  منتعلی  متأهل  سواد بی  49  زن  14

خواندن و   47  زن  15

  نوشتن

  -  منتعلی  متأهل

  سال 2  نامکول  مجرد  دیپلم  19  زن  16

سوم   46  زن  17

  راهنمایی

  سال 7  علیکرم  متأهل

  سال 3  گرخشاب  متأهل  دیپلم  21  زن  18

  سال 9  نامکول  متأهل  فوق دیپلم  36  زن  19

  سال 10  برادر ده  متأهل  دوم دبیرستان  41  زن  20

خواندن و   44  زن  21

  نوشتن

  -  بان چله  متأهل

  -  بان چله  متأهل  فوق دیپلم  41  زن  22

  -  بان چله  مجرد  لیسانس  34  زن  23
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  دهی غیررسمی ي وامها شیوه عمل صندوق

چگونگی (ها، تالش شد تا به شیوة عمل  ها و تحلیل آن در خالل انجام مصاحبه

همسایگی در -الحسنه خویشاوندي هاي قرض صندوق) گیري، فعالیت و تداوم شکل

دهی غیررسمی نوع خاصی از  هاي وام صندوق.روستاهاي موردمطالعه پی برده شود

گفتند که هرلحظه  شونده می اغلب زنان مصاحبه. دباشن هاي همیاري زنانه می شبکه

توانند یک صندوق تشکیل دهند که ممکن است یک دوره به کار خود ادامه  بخواهند می

یا پس از مدتی با اعضایی تا حدي متفاوت دوباره شروع به  ،داده و سپس منحل شود

  :گفتند که ها همچنین می آن. کارنمایند

کنیم یا دورة جدیدي را  ر بخواهیم صندوق را تعطیل میبعد از اتمام یک دوره اگ«

به عبارتی آنان هر وقت نیازي داشته که با کمک همدیگر تأمین و  .»کنیم شروع می

زمان فعالیت آن بستگی به تعداد و توافق . دهند شود صندوق تشکیل می حل می قابل

ست ماه تعیین اعضاء دارد ولی معموًال یک دورة فعالیت هر صندوق بیشتر از بی

بعد از اتمام هر دوره، ممکن است مجدداً صندوق تداوم یابد، برخی از اعضاء . شود نمی

اصطالح بدحسابی از گروه کنار گذاشته شوند و در  انصراف داده و برخی نیز به دلیل به

خود گفته یکی از اعضاء در مصاحبه. شوند هر دو صورت، اعضاي جدید جایگزین می

  :است

یابد بعضی ممکن  دوقی براي چند دوره دقیقاً باهمان اعضاء ادامه نمیهیچ صن«

کنند  موقع پرداخت نمی شان را به است انصراف بدهند بعضی هم معموالً اقساط

که ممکن است در دورة بعدي از گروه حذف شوند، اعضاي جدید جـایگزین  

ه نسبت شوند البته بعضی مواقع هم ممکن است تعداد اعضاي یک گرو آنان می

  .»به قبل بیشتر شود

براي عضویت، داشتن حساب . ها بودند زنان مسئول یا سرگروه همه صندوق 

حساب  تقریباً نیمی از زنان حساب بانکی داشته و مابقی نیز شماره. بانکی اجباري نیست

دهند تا وي نیز در موعد مقرر  یکی از اعضاي خانواده خود را به سرگروه صندوق می
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. شده است کشی انتخاب حساب عضوي بفرستد که با قرعه ۀ اعضاء را بههاي هم پول

آیی  ها یا گردهم هایی که کنار هم هستند از قبیل مهمانی زنان معموًال در فرصت

، پیشنهاد تشکیل صندوق ...ها، در مزارع و باغات و خانوادگی و همسایگی، روضه

را ببینند؛ ممکن است تلفنی با البته لزومی ندارد که همه اعضاء، همدیگر . دهند می

عدم ثبت رسمی صندوق و روابط غیررسمی اعضاء، دو .سرگروه یا باهم گفتگو کنند

بر ادامه فعالیت اعضاء به همدیگر اعتماد دارند و این امر. هاست مشخصۀ این صندوق

برخی زنان در بیش از یک صندوق عضویت داشتند و از . صندوق تأثیرگذار است

انداز و فرصت خرید را  به آنان توان پسها راضی بودند زیرا ین صندوقعضویت در ا

  .دهد می

اش برحسب  مقدار وام را معموالً اولین نفر با همفکري همسر و یا یکی از خانواده

اند در فرصت مناسب به سایر زنان و گهگاه مردان پیشنهاد  نیازي که احساس کرده

شود این کار را مدیر  قیدقرعه تعیین می م بهترتیب زمانی نوبت دریافت وا. دهند می

تنهایی و یا در مواردي در حضور برخی اعضاء، به یکی از دو  صندوق یا سرگروه به

بار که بالفاصله پس از تشکیل صندوق و  کشی فقط یک قرعه: دهد انجام می زیرروش 

ترتیب  این شود به شود و نوبت هر عضو از قبل مشخص می در اولین جلسه انجام می

در روش دوم در پایان هرماه . کند داند که چه زمانی وام را دریافت می عضو می

  . شود و نوبت دریافت وام براي اعضاء از قبل مشخص نیست کشی انجام می قرعه

ها را  دهد که پول در هر دو روش سرگروه در پایان هرماه به سایر اعضاء اطالع می

شده حساب عضو انتخاب تقال وجه از حساب خود بهبه حسابش بفرستند تا او نیز به ان

پاس ایفاي نقش  کنند اما معموًال به ها دستمزدي دریافت نمی سرگروه. بپردازد

زنان شاغل معموالً در مورد . شود ها داده می کننده، نوبت اول دریافت وام به آن هماهنگ

ها دخالت  مسران آنگرفتند و ه ها شخصًا تصمیم می هاي دریافتی از این صندوق وام

درهرصورت . دار متفاوت است اما شرایط براي زنان خانه. چندانی در کار نداشتند
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ها و نقش زنان در آن آگاه هستند و نسبت به آن  معموًال مردان از وجود این صندوق

  .حساسیت چندانی نداشتند

  

  هاي پژوهش یافته

لیل تماتیک، به تحلیل اطالعات در نوشتار حاضر با رویکرد کیفی و استفاده از روش تح

هاي  صندوقپس از معرفی . کنندگان تحقیق پرداخته شد شده از مشارکت گردآوري

هاي بومی توانمندي اقتصادي و  مؤلفهبه  همسایگی -مبتنی بر روابط خویشاوندي

در توانمندسازي زنان  یادشدههاي  و نیز تحلیل نقش مؤلفه اجتماعی زنان روستایی

جدول (مقوله  9مفهوم و  48سازي،  در پایان کار کدگذاري و مفهوم. استشده  پرداخته

اند از سازگاري با عالیق و روحیات مردم بومی، بهبود  ها عبارت مقوله. به دست آمد) 1

گیري  مندي به مشارکت در صندوق، شکل منزلت، ایجاد اشتغال و درآمدزایی، عالقه

مدیریت مالی، حفظ و افزایش تعامالت شبکۀ حمایتی، تسهیل آموزش، توانمندي در 

کنندگان  مقوالت، از دیدگاه مشارکتاین واقع در. احساس استقالل بیشتر و اجتماعی

و هاي بومی توانمندي اقتصادي و اجتماعی زنان روستایی شناسایی شدند  عنوان مؤلفه به

  .ها در ارتباط با توانمندسازي زنان تبیین گردید سپس نقش این مؤلفه

  

  همسایگی - هاي مبتنی بر روابط خویشاوندي اسایی صندوقشن

هاي  شوندگان در روستاهاي موردمطالعه، صندوق بر اساس اظهارات مصاحبه

تر از انواع دیگر همسایگی بسیار متداول-خانوادگی
1

 یادشدههاي  صندوق. هستند 

ک پیرامون شبکه روابط و پیوندهاي خانوادگی و همسایگی و همچنین دوستان نزدی

گیرد و ممکن است معدودي از اعضاي صندوق در روستاي دیگر یا شهر  شکل می

                                                  

و بعضی دیگر در مدارس و بین  ها حول روابط رسمی یا روابط شغلی و اداري بعضی صندوقبراي مثال  - 1

  .شوند آموزان تشکیل می دانش
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 ها مقدار وام بین پانصد هزار تا بیست میلیون تومان است در این صندوق. ساکن باشند

ماهیانه پرداخت  است کهمیزان اقساط آن بین پنجاه هزار تا یک میلیون تومان و 

ممکن است زنان و مردان . نفر است 20تا  10ن ها بی معموًال تعداد اعضاي آن. شود می

در . در کنار هم شرکت داشته باشند ولی معموًال تعداد زنان از مردان بیشتر است

دهند مبلغ وام، بیشتر است و در  هایی که مردان اکثریت اعضاء را تشکیل می صندوق

. وام کم استدهند؛ مبلغ  هایی که همه یا اکثریت اعضاي آن را زنان تشکیل می صندوق

شود ولی در بعضی موارد که مبلغ  صورت غیرنقدي تحویل داده می غالباً، اقساط وام به

صورت نقدي تحویل سرگروه بدهند،  هر قسط کم باشد ممکن است برخی اعضاء به

حساب سرگروه انتقال بدهند وي نیز آن را براي عضو  ازآنکه همه اعضاء پول را به پس

  .فرستد شده می انتخاب

گاهی . پذیري زیادي وجود دارد همسایگی انعطاف-هاي خویشاوندي در صندوق 

شود  در صورت نیاز فوري عضوي از صندوق، نوبت دریافت وام بین دو نفر جابجا می

شده قسط  یا ممکن است عضوي به دالیلی نتواند سروقت تعیین. شود و به وي داده می

یا به : کنند ند صورت با وي همکاري میوام را پرداخت کند در این مورد اعضاء به چ

دهند تا با چند روز تأخیر پرداخت کند، ممکن است یک ماه قسط  وي فرصت می

پرداخت نکند ولی ماه بعد دو قسط پرداخت نماید، یا یکی از اعضاء به وي پولی قرض 

 نشده را از مبلغ کل وام دهد و در غیر این دو حالت، مبلغ قسط یا اقساط پرداخت می

البته اگر عضوي به دالیلی ناموجه در عرف محل، اقساط خود را پرداخت . کنند کسر می

هاي بعدي فعالیت صندوق، ممکن است عضویت وي مورد موافقت سایر  نکند در دوره

  .اعضاء قرار نگیرد

ها معموًال زنان وام را  رسد که در این صندوق ها به نظر می با توجه به مصاحبه 

توانند صرف امور ضروري خانوادگی  ها می طبق اظهارات زنان این وام. کنند دریافت می

ها و خرید پوشاك براي آنان و یا یک بیماري ناگهانی و یا یک سفر  نام بچه از قبیل ثبت

اند که  در مواردي زنان اظهار کرده. شود و معموالً مردان مسئول باز پس دادن آن هستند
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این در مواردي باوجود. کنند انداز استفاده می یا پس ها براي امور شخصی و از این وام

شوندگان در این  براي مثال یکی از مصاحبه. اند نیز براي درآمدزایی نیز استفاده کرده

  :زمینه چنین گفته است

در منطقه ما باغات انار وجود دارد و تعدادي از زنان در فصل پاییز به تولید و «

کشـی   اند من هم توانستم با کمک پول قرعـه  فروش رب انار و آب انار مشغول

فریزر براي نگهداري آب انار بخرم و هرسال درآمد خـوبی از ایـن    یک یخچال

شود قبالً که فریزر براي نگهـداري نداشـتم مجبـور بـودم آب      طریق نصیبم می

  .»درآمدم نسبت به گذشته بیشتر شده است] اآلن[. انارهایم را ارزان بفروشم

زمان بیش از یک صندوق نیز  طور هم گفته شد، بعضی از این زنان بهطور که  همان 

سه نفر از اعضاي این گروه . عضو بوده و ازلحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار داشتند

وکاري کوچک  ها و سایر منابع مالی خانواده توانسته بودند کسب به کمک این وام

  :گفته است که کنندگان در تحقیق یکی از شرکت. اندازي کنند راه

سال سابقه معلمـی دارد از او درخواسـت کـردم کـه از بانـک ده       26شوهرم «

میلیـونی تشـکیل دادم و تصـمیم     12کشـی   میلیون وام بگیرد و خودم هم قرعه

باالي درب حیاط یـک تـابلو کوچـک    . گانه بخریم گرفتیم پوشاك زنانه و بچه

خـوب پـیش رفتـیم     دو سال از این کـار گذشـته و خوشـبختانه   . نصب کردیم

ها  جنس. دهیم البته کرایه مغازه هم نمی. مان بیشتر از روز اول شده است سرمایه

  .»فروشیم صورت قسطی و قرضی هم می کنیم ولی اینجا به تهران خرید میاز را 

همچنین، عضوي دیگر از اعضاء یک صندوق به کمک وام صندوق اقدام به  

  :ار داشته کهفروش ظروف آشپزخانه کرده است و اظه

از زمانی که عضو صندوق شدم تصمیم گرفتم که بتوانم درآمدي جانبی بـراي  «

شد به کمک شوهرم یکـی   خانواده به دست بیاورم وگرنه پول وام نیز خرج می

ویـژه   رویم که اجناس آنجـا بـه   می) استان کرمانشاه(بار به جوانرود  دو ماه یک

مان است خوشـبختانه اجـاره خانـه و    تر از شهر لوازم و ظروف آشپزخانه ارزان

  .»کنم هایم را تأمین می شهریه دانشگاه دخترم، هزینه پوشاك خودم و بچه
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ها، در کنترل و  آید که زنان در این صندوق ها چنین برمی درمجموع، از این گفته 

شدن  انداز و سهیم ها نقش داشته و از این طریق به افزایش درآمد و پس هزینه کرد وام

  .کنند هاي خانواده کمک می اراییدر د

  

  هاي توانمندي و توانمندسازي زنان روستایی ؤلفهم

هاي  هاي بیان شد، براي پی بردن به کارآمدي صندوق طور که در ابتداي یافته همان

دهی غیررسمی در توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی زنان روستایی، الزم بود که  وام

سپس  ،دنو بعد از دیدگاه زنان شناسایی و استخراج شوهاي بومی توانمندي در د مؤلفه

بدین ترتیب اطالعات . ها در ارتباط با توانمندسازي زنان تبیین گردد نقش این مؤلفه

 48هاي رودررو و متمرکز به روش تحلیل تماتیک، تحلیل گردید و  حاصل از مصاحبه

، مفاهیم و مقوالت 2ول جد. بندي گردید مقوله دسته 9مفهوم استخراج شد که در قالب 

  .دهد آمده را نشان می دست به

  

  مفاهیم و مقوالت -1جدول 

  مقوالت  مفاهیم

عدم نیاز به مدارك رسمی و وثیقه، عضویت اختیاري، تطابق رویه 

  پذیري ها با عرف محل، انعطاف صندوق

سازگاري با عالیق و 

  روحیات مردم بومی

یر نگاه منفی روستاییان به کاهش انزوا، تقویت روحیه خودباوري، تغی

نقش زنان، ارتقاء منزلت زنان در خانواده و جامعه، احساس تأثیرگذاري، 

  تغییر در نگرش مردان

بهبود منزلت؛ تضعیف 

  هنجارهاي سنتی

هاي کوچک، تنوع منابع  انداز، ایجاد کارآفرینی کسب درآمد، افزایش پس

د، سهیم شدن در دارایی درآمد، افزایش درآمد، اختیار در هزینه کرد درآم

  خانوار

ایجاد اشتغال و 

  درآمدزایی

  

وکتاب کردن، انگیزه براي کار،  رضایت از کمک به خانواده، حساب

  ریزي، موافق ادامه فعالیت، انگیزه براي کوشش برنامه

مندي به مشارکت  عالقه

  در صندوق
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د هاي گروهی، تقویت مشارکت، حمایت از همدیگر، اعتما انجام فعالیت

  اعضاء به همدیگر، ضمانت غیررسمی گروهی

  گیري شبکه حمایتی شکل

کمک به خرید لوازم مدرسه، پرداخت شهریه دانشگاه، کمک به ادامه 

  تحصیل، رفتن به شهر براي تحصیل

  تسهیل آموزش

باال رفتن میزان آگاهی مالی، باخبر شدن از پیرامون، اطالع از امور وام و 

  بانک

ت توانمندي در مدیری

  مالی

تمایل به حفظ همکاري، افزایش همکاري، حفظ پیوندهاي نزدیک میان 

  اعضاء، تعامل مداوم اعضاء، عالقه به تداوم کار گروهی

حفظ و افزایش تعامالت 

  اجتماعی

افزایش اختیار، رسیدگی بیشتر به امور زندگی، خانه مستقل، انتخاب 

یرش مسئولیت، فردي، کاهش تنش در خانواده، ایفاي نقش مؤثر، پذ

  افزایش انسجام خانواده

  احساس استقالل بیشتر

  

الحسنه مبتنی  هاي قرض صندوق :سازگاري با عالیق و روحیات مردم بومی) 1

صورت  شوند و به بر پیوندهاي خویشاوندي، همسایگی و دوستانه درجایی ثبت نمی

ها معتقدند که  عضاء آناند و ا به عبارتی، کامالً غیررسمی. اند اندازي شده خودجوش راه

که یک عضو نیاز فوري داشته باشد نوبت دریافت  درصورتی. روابطشان رسمی نیست

براي مثال یکی . شود کند، همچنین دیرکرد محاسبه نمی وام را با عضو دیگر جابجا می

  :کنندگان در این زمینه گفته است از مشارکت

شناسـیم و بـه همـدیگر     یبا توجه به اینکه همۀ اعضاي صندوق همدیگر را م«

شویم و  اعتماد داریم بنابراین از مشکالتی که براي عضوي ایجاد شود باخبر می

در صورت نیاز، اگر از سایر منابع مالی نتوانیم به او کمک کنیم نوبـت او را بـا   

  .»کنیم شده، جابجا می قیدقرعه اسمش براي دریافت وام انتخاب عضوي که به

  :کنندگان نظرش را چنین بیان کرده است شارکتهمچنین، یکی دیگر از م

هـا کـه ضـمانت و     هیچ اجباري براي عضو شدن وجود نـدارد؛ ایـن صـندوق   «

ها  اي الزم ندارند به همین دلیل من وام خودمان را خیلی بهتر از وام بانک وثیقه

  .»دانم می
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ن ها، اختیاري و بدو صندوقاین شده، عضویت در  هاي انجام بر اساس مصاحبه

توان گفت که رویه  بدین ترتیب می. دریافت و نگهداشت وثیقه و ضمانت است

  .ها با عرف و شرایط بومی جامعه روستایی موردمطالعه مطابقت دارد صندوق

اگرچه داشتن شغل و یا درآمد از : تضعیف هنجارهاي سنتی؛ بهبود منزلت) 2

هاي سنتی به نقش  لی نگرشویژه ازلحاظ اقتصادي است، و هاي مهم توانمندي به مؤلفه

-و کار زنان که در جامعۀ روستایی حاکم است مانع از توانمندشدن آنان در ابعاد روانی

کننده که مدرك کارشناسی داشت گفته است  یکی از زنان مشارکت. باشد اجتماعی می

  :که

دهی طوري است کـه   هاي وام خوشبختانه نحوه تشکیل و عضویت در صندوق«

سواد نیـز هـیچ مـانعی وجـود      سواد و کم فتن عضویت زنان بیحتی براي پذیر

  .»دهد ها را در چرخۀ تعامل بیشتر قرار می ندارد و آن

ها و هنجارهاي سنتی نسبت به جایگاه زنان در خانواده،  پیرامون تضعیف نگرش 

  :اند کننده نظرشان را چنین بیان کرده دو شرکت

زنان هم مجبورند به  ،سخت شده ها مستقل هستند و زندگی هم چون خانواده«

گوید زنـان   شوهرانشان در امور مالی کمک کنند و دیگر مثل گذشته کسی نمی

  .»وپز کنند و خانه را جارو کنند فقط باید غذا پخت

اوایل مردها سخت . اند ها عضو شده بار در صندوق همه زنان حداقل یکتقریبًا«

ولی اآلن زنان در مقایسه با گذشته  .گرفتند مخصوصًا در مورداستفاده از وام می

تر  کنم اگر نقش زنان در امور مختلف خانواده پررنگ فکر می. اختیارات بیشتري دارند

  .»شود مرورزمان اوضاع آنان بهتر می از گذشته شود به

تعدادي از مطالعه،در جامعۀ مورد: و درآمدزاییایجاد اشتغال) 3

ها و در کنار منابع مالی  ، به کمک وام این صندوقهاي آنان شوندگان و خانواده مصاحبه

هاي خانواده، موفق به  اند ضمن سهیم شدن در دارایی دیگري که در اختیار داشته

براي مثال، خریدوفروش ظروف آشپزخانه، . اند وکار شده اندازي و رونق کسب راه
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نقد و اقساط؛  صورت آرایشی از شهرها و فروش در روستا به پوشاك، لوازم خانه، لوازم

عنوان نمونه،  به. بافی، خرید دام، گاو، طیور و اجاره زمین کشاورزي و همچنین قالی

  :شوندگان گفته است که یکی از مصاحبه

اي  میلیونی نوشتیم با شوهرم رفتیم تهران بـا تولیدکننـده   20کشی  ما یک قرعه«

ستد و با سـود  فر بار پوشاك زنانه می صحبت کردیم و قرارداد بستیم هرماه یک

کنم و هم درآمد کلـی   هاي خودم را شخصاً تأمین می هم نیازمندي حاصل از آن

  .»خانواده بیشتر شده است

، هاي صورت گرفته بر مبناي مصاحبه: مندي به مشارکت در صندوق عالقه) 4

ها رضایت داشتند و البته  ها و ادامه فعالیت آن بیشتر زنان از شرکت در این صندوق

کنندگان  در این مورد، چند نفر از مشارکت. گیري نیز اجباري وجود ندارد نارهبراي ک

  :اند تحقیق دیدگاهشان را به شکل زیر بیان کرده

کـه در تـأمین   کنم ولی به دلیل ایـن  که پول وام را براي خودم خرج نمیاینبا«

.: »کـنم احسـاس خـوبی دارم    هاي خانواده به شوهرم کمک می بخشی از هزینه

کشی براي کسـانی کـه تـا اآلن     هاي شرکت در قرعه کنم دربارة فایده عی میس«

هـا   خیلی وقت. خواهم تا شرکت کنند اند توضیح بدهم و از آنان می عضو نشده

تـوانم   حساب و کتاب مشغولم که اگرچند بار دیگر شرکت کنم مـی  در ذهنم به

هـا   تعـداد صـندوق  «. »اندازي کـنم  آورم کار کوچکی راه دست می با پولی که به

دهد که زنان بیشتري هم به  نسبت به چند سال پیش بیشتر شده و این نشان می

هـا در   ام کـه آن  بارهـا دیـده  . انـد  ها اقـدام کـرده   تشکیل و عضویت در صندوق

انـداز پـول    در مورد پس... صورت تلفنی و هایی که کنار هم هستند و یا به وقت

حـداقل خـوبی   «: همچنـین . »انـد  ردهوام، نحوه استفاده و صرف آن صحبت کـ 

  .»شوند ها این است که زنان کمی سرگرم و مشغول می صندوق

شده با هاي انجام از تحلیل مصاحبه :گیري شبکۀ حمایتی شکل) 5

رسد که یکی از دالیل باال  کنندگان تحقیق و نیز تجربه مؤلف چنین به نظر می مشارکت

ها بر روابط خویشاوندي، همسایگی  ن این صندوقبودن اعتماد در بین اعضاء، مبتنی بود
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شوند و این اعتماد  باشد که عمدتًا از نوع چهره به چهره محسوب می و دوستانه می

اي که سرگروه نیز بود چنین  شونده مصاحبه. تواند به امور دیگري نیز گسترش بیاید می

  :گفته است

هاي رسـمی،   ندوقهاي ما، برخالف اعتبارات و ص براي عضویت در صندوق«

نیست چون به همـدیگر اعتمـاد   ... وحساب، چک، سفته  نیاز به ضامن، شماره

خـوبی   ها مثالً من یـک یـا دو عضـو را بـه     داریم البته ممکن است بعضی وقت

  .»شود شناسند مشکلی ایجاد نمی نشناسیم ولی چون سایر اعضاء آنان را می

  :کنندة دیگر نیز بیان کرده است که شرکت

البته افـرادي  . لم صندوق با همین اعضاء و یا افراد دیگر همیشه فعال باشدمای«

که به دلیل ناموجهی بدحساب باشـند در دورة بعـدي صـندوق کنـار گذاشـته      

اگر مشخص شود که مسئول یک صندوق بـدون مشـورت بـا سـایر     . شوند می

اعضـاء نوبــت دریافــت وام را تغییــر داده، در صـورت فعــال بــودن صــندوق،   

  .»شود ولیت به شخص دیگري داده میمسئ

هاي  گیري و تقویت اعتماد متقابل و گروهی از مشخصه بدین ترتیب شکل

هراندازه این اعتماد متقابل، بیشتر به کار گرفته شود . هاي غیررسمی است صندوق

گیري  شود و به مرور موجب شکل پذیر می کیفیت و نیز گسترش آن به امور دیگر امکان

  .شود مایتی در بین زنان مینوعی شبکۀ ح

یکی از عوامل عدم ادامه تحصیل براي دختران، در کنار : آموزشتسهیل) 6

ها، فاصله نسبتًا دور روستا تا مراکز  هاي فرهنگی و اجتماعی خانواده ها و ارزش نگرش

هایی از قبیل پیام  هاي اخیر با گسترش و احداث دانشگاه دانشگاهی است که در سال

شده است ولی شهریه و  کاربردي مشکل مسافت تا حدودي حل-ینور و علم

در این . ساز است درآمد روستایی مشکل هاي کم وآمد هنوز براي خانواده هاي رفت هزینه

اند در بعضی موارد به دختران و حتی پسران  دهی توانسته هاي وام راستا، صندوق

  :ندگان گفته است کهکن یکی از مشارکت. روستایی در ادامه تحصیل یاري رساند
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چون شوهرم کارگر است و پرداخت شهریه تحصیل دخترم در دانشـگاه پیـام   «

هـا و   هـاي فامیـل   مان سخت است همیشه در صندوق يصورت یکجا برا نور به

شدم ولی  ها راحت است عضو می همسایگان با مقدار وام کم که بازپرداخت آن

  .»کردم انداز می سهر وقت اسمم درآمده وام را تا زمان شهریه پ

ویژه دختران مؤثر  آشکار است که تحصیالت دانشگاهی بر توانمندي زنان به 

ها مستلزم خروج از منزل است و از  ها و یادگیري آن رشد برخی از مهارت. است

روند؛ زیرا عالوه بر کسب معلومات، ازدواج در سنین  مصادیق توانمندي به شمار می

ازد که این نوع ازدواج از موانع رشد توانمندي زنان محسوب اند پایین را به تأخیر می

  .شود می

زنانی که فاقد آگاهی و توان الزم دربارة نحوة : توانمندي در مدیریت مالی) 7

ها،  باشند با مشارکت و عضویت در این صندوق هاي رسمی می اخذ وام از بانک

هاي  بسا به دریافت وام د و چهکنن تدریج در این زمینه نیز اطالعات و آگاهی کسب می به

شونده نظرشان را  در این زمینه دو مصاحبه. کارآفرینی از منابع رسمی نیز اقدام نمایند

  :اند به شیوه زیر ارائه کرده

بعضی اعضاي صـندوق قبـل از عضـو    . من پنج سال است که سرگروه هستم«

شدن حتی حساب بانکی هم نداشـتند البتـه بـراي عضـویت داشـتن حسـاب       

انداز کردن وام صندوق در حساب شخصـی،   با آنان درباره پس. اجباري نیست

نیـز  ... بهـره از بانـک و   هـاي کـم   گذاري و کسب امتیاز براي دریافت وام سپرده

  .»کردم گفتگو می

ها موجـب کسـب تجربیـات و آگـاهی بیشـتر در زمینـه        عضویت در صندوق«

طـورکلی بـا    نکی شـده و بـه  ها با اعتبـارات بـا   ها و مقایسه آن فعالیت صندوق

  .»کنند هاي مالی آشنایی بیشتري پیدا می بحث

یکی از شده، هاي انجام بر اساس مصاحبه: حفظ و افزایش تعامالت اجتماعی) 8

هایی که زنان روستایی بر آن تأکید داشتند پیوندهاي میان آنان بود که با این  مؤلفه
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یاري در امور اجتماعی، امکان دستیابی عالوه بر هم. شود ها تداوم و تقویت می صندوق

کنندگان در  دو نفر از مشارکت. کند هاي اقتصادي را نیز میسر می آنان به منابع و فرصت

  :اند مصاحبه خود گفته

کنند اعضاي گروه ما  ها کمک می به حفظ رابطه) ها صندوق(ها  کشی این قرعه«

از هم زندگی کنیم الاقل به  که اکثراً فامیل و آشنا هستیم حتی اگر درجایی دور

شـده، از حـال هـم     ها و اینکه چه کسی انتخـاب  خاطر اطالع از پرداخت قسط

  .»شویم باخبر می

کنـیم دوسـت نـدارم ایـن روابـط و       چند سال است که ما باهم همکاري مـی «

  .»خورد همکاري قطع شود چون هم به لحاظ مالی و هم غیرمالی به دردمان می

  : شوندگان که تجربه سرگروهی هم دارد چنین گفته است هیکی دیگر از مصاحب

اعضاي صندوق یک گروه در واتساپ تشکیل دادیم که به اسم سرگروه هست «

البته ممکن است بعضی از اعضاء به دالیلی شخصاً عضـو گـروه نباشـند ولـی     

  .»کنیم شان را به گروه اضافه می یکی از خانواده

ور زنان، زندگی در خانواده گسترده باعث صرف به با: احساس استقالل بیشتر) 9

زنان نتیجه مثبت و مشخصی شود که شاید براي خود وقت و انرژي در کارهایی می

هاي کالمی را پاي  آمیز و به عبارتی خشونت هاي کنایه رفتارها و حرف. نداشته باشد

ها بلکه  ضاي خانوادهتنها به رابطۀ بین اع دانستند که نه هاي گسترده می ثابت اکثر خانواده

زندگی در خانه مستقل، ها با به اعتقاد آن. رساند به روابط خویشاوندي نیز آسیب می

شود، دعواها و تعارضات  اختیارات زن و مرد و مخصوصًا اختیارات زن بیشتر می

یابد و این موارد موجب ایجاد انگیزه و امیدواري براي شرکت  خانوادگی کاهش می

کننده در تحقیق  براي مثال یکی از زنان شرکت. گردد ربوط به خانواده میزنان در امور م

  :چنین گفته است

اي که خیلـی شـلوغ بـود عالقـه و      پس از جدا شدن من و شوهرم از خانواده«

ام پیـدا   امیدواري بیشتري براي همکاري و نقش مؤثر در انجـام امـور خـانواده   
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نیـازي بـه   و چیز مشـخص هسـت   کردم در خانه مستقل، مسئولیتم درباره همه

  .»بحث و مشاجره نیست

  : زمینه یکی دیگر از زنان اظهار داشته کهاین در 

گیـرد   با توجه به اینکه مبلغ وام یک صندوق در ماه اول به سرگروه تعلق مـی «

تصمیم گرفتم که یک صندوق تشکیل بدهم و با وام آن تقریباٌ پول رهن خانـه  

  .»م با خانواده شوهرم بهتر شده استردیف شد و از آن موقع روابط

  

  گیري بحث و نتیجه

وبیش نیمی از جمعیت جوامع را به خود اختصاص  اي انسانی، کم عنوان سرمایه زنان به

هر جامعه بدون احتساب وضعیت و نقش ... توسعه اقتصادي، اجتماعی و . دهند می

طورکلی  جتماعی و بهرو، بهبود پایگاه اقتصادي و ا ازاین. پذیر نیست زنان امکان

ویژه  زنان نیازمند و به. هاي موفق توسعه بوده است توانمندي زنان یکی از اهداف برنامه

اي از محرومیت  پذیر هستند که در تله زنان نیازمند روستایی ازجمله اقشار آسیب

توانند نقش خود را در جامعه به نحو  آنان در شرایطی می. خصوص فقر گرفتارند به

در این راستا پژوهش حاضر . هاي مختلف توانمند باشند یفا کنند که در زمینهمناسب ا

همسایگی زنان  -هاي مبتنی بر روابط خانوادگی باهدف پی بردن به کارآمدي صندوق

در ادامه . سیاب شهرستان کوهدشت در توانمندي آنان انجام شدروستایی دهستان تنگ

عنوان نوعی همیاري در  ها به صندوق ضمن تشریح چگونگی تشکیل، فعالیت و تداوم

  .هاي توانمندي از دیدگاه آنان شناسایی و تحلیل شد بین زنان روستایی، مؤلفه

طور نسبی توانایی سازگاري با  همسایگی به-الحسنه خانوادگی هاي قرض صندوق

عالیق و روحیات مردم بومی، بهبود منزلت؛ تضعیف هنجارهاي سنتی، ایجاد اشتغال و 

گیري شبکۀ حمایتی، تسهیل  شکلها، مندي به مشارکت در صندوق ایی، عالقهدرآمدز

و سواد و آموزش، توانمندي در مدیریت مالی، حفظ و افزایش تعامالت اجتماعی 

 یادشدهبرمبناي مقوالت . احساس استقالل بیشتر براي زنان عضو را به دنبال دارند
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عضویت و فعالیت مداوم در تشکیل،  ،مطالعهتوان گفت که در جامعه مورد می

تواند عالوه بر درآمدزایی و افزایش سرمایه مالی، تقویت سرمایۀ انسانی  ها می صندوق

هاي  در چنین شرایطی است که گروه. را براي بسیاري از اعضاء به دنبال داشته باشد

اي هدفمند و آگاهانه از طریق همکاري  گونه شوند به همیار زنان روستایی قادر می

هایشان گام بردارند و امکان  زنده با یکدیگر در راستاي بهبود زندگی خود و خانوادهسا

شود که پیامد کلی آن  مشارکت آزادانه در زندگی و اجتماع براي آنان فراهم می

  .گیري سرمایۀ اجتماعی است شکل

گرفته پیرامون شبکه روابط  هاي شکل هاي تحقیق، صندوق بر اساس یافته 

لحاظ اجتماعی بر توانمندسازي دختران و زنان مسایگی و دوستانه، ازخانوادگی، ه

گیري آنان در خانه و محل زندگی و  روستایی نقش دارند؛ زیرا به افزایش قدرت تصمیم

عضویت در . دنکن گیري روحیه کار مشارکتی در حال و آینده کمک می همچنین به شکل

اي از اقوام،  ط بودن آنان با شبکهها بر تحکیم روابط خانوادگی، مرتب این صندوق

بر بهبود وضعیت زنان  و شتابند شان می همسایگان و دوستان که در مشکالت به یاري

ها  درواقع، عضویت مداوم در این صندوق. ازلحاظ اقتصادي و اجتماعی نقش دارد

تواند فارغ از  گردد که پیوند آنان می گیري گروهی از زنان همیار می موجب شکل

  .ت مالی، حمایت عاطفی و فکري از یکدیگر را نیز به دنبال داشته باشدحمای

هاي اقتصادي توانمندي زنان روستایی  مؤلفهکه هاي مطالعه حاضر نشان داد،  یافته 

موازات آن، توانمندي اجتماعی آنان تا حدودي  اند و به یافته در حد نسبتًا پایینی تحقق

در خانه و جامعه محلی بیشتر از قبل تأثیرگذار اند  شده است و زنان توانستهحاصل

هاي اقتصادي در  ها فرصت شرکت در فعالیت عضویت زنان در این صندوق. باشند

همچنین به دلیل دسترسی آسان به این . کند سطح محدود را براي آنان فراهم می

ان را به ها برایشان فراهم است و زن مدت آن ها براي زنان، امکان فعالیت طوالنی صندوق

باوجوداین، بر اساس اظهارات . دهد اي از افراد همیار به یکدیگر پیوند می شکل شبکه

مثال  عنوان توانند پیامد منفی نیز داشته باشند به ها می صندوقاین کنندگان،  مشارکت
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هاي صندوق ممکن است در امور غیرضروري مصرف شوند و یا به مهاجرت از  وام

هاي دامداري و کشاورزي  تواند در فعالیت همچنین می. روستا به شهر کمک کنند

پذیري برخی از زنان در  این موضوع موجب آسیب. بازده و پرمخاطره هزینه گردد کم

  .مسیر توانمندسازي شده است

ها برخالف بسیاري از  ها بیانگر این است که این نوع همیاري همچنین یافته 

هاي دولتی براي توانمندسازي زنان فقیر  ازمانهاي مشارکتیِ رسمی که از سوي س برنامه

شوند؛ در جامعه روستایِی موردمطالعه بر مبناي نیاز، محدودیت منابع  روستایی ارائه می

توان  کم می اند و دست گرفته دوستی شکل و شرایط سخت اقتصادي و نیز حس نوع

اند که  شدهگفت که موجب تزریق روح تعاون و همکاري و احساس اثربخشی به زنانی 

اي از شبکۀ حمایتی  اند و درواقع، گونه ها عضویت داشته زمان بیشتري در صندوق مدت

را بین زنان روستایی شکل داده که در مواقع ضروري و مشکالت ناگهانی و روزمره به 

  .رساند آنان یاري می

 هاي هاي روستاهاي موردمطالعه، مؤلفه مجموع، با توجه به امکانات و ظرفیتدر 

کننده در پژوهش و چگونگی نحوة تشکیل، فعالیت،  توانمندي از نگاه زنان مشارکت

ها  صندوقاین توان مدعی شد که  دهی غیررسمی، می هاي وام گسترش و تداوم صندوق

طور خاص موجب  اقتصادي، به-هاي فرهنگی مثابه الگویی متناسب با شرایط و زمینه به

اند چراکه توانمندسازي امروزه، جز با تغییر  تهانداز توانمندسازي گش روشن شدن چشم

الزم به بیان است که توانمندي حالت . وضعیت زنان در شرایط زندگی، میسر نیست

عالوه بر این، . توان نقطۀ پایانی را براي آن مشخص کرد فرایندي و نسبی دارد و نمی

هرکدام از . اند تنیدهنوعی درهم هاي توانمندساز زنان به آشکار است که عوامل و مؤلفه

هاي  ها، در شرایط خاص خود و شرایط خاص زندگی و نیز باوجود ارتباط با مؤلفه آن

  . دیگر قابل درك و مطالعه است

شده در طی فرایند تحقیق، همگی در کنار هم به بهبود  هاي کشف واقع مؤلفهدر

طورکلی  به. رسانند میشدن آنان یاري جایگاه و سطح زندگی زنان و نهایتًا به توانمند
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، مظفري و )1397(هاي محمدي و همکاران  آمده از این تحقیق با یافته دست نتایج به

میوکس  هاي در حوزه تحقیقات داخلی و یافته) 1392(، علیرضانژاد )1396(ضیائی 

در تحقیقات خارجی؛ مبنی بر تأثیر اعتبارات خُرد  )2014(و دررا و همکاران ) 2001(

  .ی، توانمندي فردي و جمعی زنان تا حدودي همخوانی داردبر فقرزدای

  

  پیشنهادهاي پژوهش

ویژه  مند درزمینه توسعه پایدار روستایی و به گردد که محققان عالقه پیشنهاد می -

ها و  ها، دالیل و عوامل عدم مشارکت زنان روستایی در برنامه توانمندسازي زنان، زمینه

  .دمطالعه قرار دهندهاي توانمندساز را مور فعالیت

گذاري در مشاغل  ازآنجاکه بسیاري از زنان عضو به دلیل عدم تجربه سرمایه -

هاي  گردد دوره برنامه هدفمندي براي مصرف وام ندارند، پیشنهاد می... خرد، خانگی و

هاي کارآفرینی با حضور و حمایت متخصصان امر دربارة چگونگی  آموزشی و کارگاه

  .برگزار شود -بر اساس ظرفیت منطقه-هاي سودآور  زمینه استفاده از وام در

اندازي  هایی به راه ارائه تسهیالت بانکیِ با بهره کم در کنار سرمایه چنین صندوق -

  .کند وکار خُرد متناسب با حوزه مطالعاتی کمک می و رونق کسب

ي سازي دانش و اقدامات تجربی در حوزه توانمندساز با توجه به اهمیت بومی -

هاي طولی و بیشتري دربارة  پژوهشکه گردد  به محققان حوزه توسعه محلی پیشنهاد می

هاي همیار محلی براي توانمندسازي اقشار  نهاد و گروه هاي مردم تشکیل سازمان

  .ویژه زنان فقیر روستایی بر اساس فرهنگ مناطق انجام گیرد پذیر به آسیب
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