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 چکيده

هوای  صوندوق عضوو   زنوان روسوتايی  های اقتصادی، اجتماعی، روان شوناختی و خوانوادگی   توانمندن ميزا بررسیتحقي  حاضر با هدف 

كه روايی و اعتبار آن مورد تأييود   بودمحق  ساخته  ایپرسشنامه تحقي ، اصلی ابزار. انجام شد 0351منطقه سيستان در سال اعتبارات خرد 

 جودول  اسواس  بر و بودند نفر 303 تعداد با های اعتبارات خرد بخش سيستانوقصند عضو زنان روستايی تحقي ، آماری جامعه. قرار گرفت

نشان داد كمترين توانمندی افراد مورد مطالعوه از  ها نتايج تحليل داده. شدند ای انتخابطبقه تصادفی گيرینمونه طري  از نفر 071مورگان،

، خانوادگی شناختیتوانمندی اقتصادی، اجتماعی، روانعالوه بر اين، . ی باشدبعد خانوادگی و بيشترين توانمندی ايشان از بعد روان شناختی م

ضمن آن  .بودخود سرپرست خانوار به صورت معنی داری بيشتر از همتايان غير كه سرپرست خانوار بودند  افراد مورد مطالعهو توانمندی كل 

داری وجوود  فعات دريافت وام از صوندوق همبسوتگی مثبوت و معنوی    كه بين توانمندی اقتصادی، روان شناختی و كل زنان مورد مطالعه و د

 .كردنود را تبيين افراد مورد مطالعه درصد از تغييرات توانمندی كل  0/30متغيرهای تعداد دفعات دريافت وام و ميزان درآمد همچنين، . داشت

 .دتشوي  زنان به دريافت وام جهت رون  كس  و كار از پيشنهادهای اين تحقي  می باش
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 مقدمه

زنان به عنوان نيمی از جمعيت جهان قل  توسعه اقتصادی و 

 بوا  زنوان (. 0350 ،یسوعد  و انيليجل)باشند  میاجتماعی هر ملت 

 از جامعه، اقتصاد و ارخانو برای فعاليت و كار اعتبار و ارزش وجود

 بوا  متناسو   نقشوی  گيریتصمين در مقاطع اصو،ً اجتماعی نظر

 در را هوا آن بايود  ایشوبهه  هيچ بدون و نداشته خود هایفعاليت

 احمودی  و امينوی ) آورد شومار  به جامعه اقشار ترين محروم زمره

 قلموداد  هوايی  گوروه  از بايد را روستايی زنان(. 0333 شاپورآبادی،

 توسعه مواه  از احتما،ً جامعه، در توسعه روند رغن علی كه كرد

(. 0350 ،عليرضوانواد )شووند   می رانده حاشيه به و نشده برخوردار

 شورايط  اصوالح  به تواند می هوشمندانه تدابير اتخاذ ميان اين در

 جملوه  از. نمايود  كموک  روستايی زنان موقعيت اعتالی و موجود

. بورد  نوام  روسوتايی  زنوان  توانمندسازی طرح از بايد ها طرح اين

 و 0دادويوک  كوه  آنجاسوت  بوه  توا  توانمندسوازی  اهميوت  امروزه

 اصول  و انسوان  اساسوی  حو   را توانمندسوازی ( 0111) همکاران

 اسوت  ابزاری ستايیرو زنان توانمندسازی. دانند می توسعه اساسی

 بوه  دسترسی به منوط نيز آن كه ايشان به بخشيدن قدرت برای

 موالی  منوابع  سواختن  فوراهن  بوا  خرد اعتبارات. است مادی منابع

نمايود   فوراهن  توانود  موی  را روسوتايی  زنوان  توانمندسوازی  زمينه

 توجوه  ردخ اعتبارات به ملل سازمان(. 0353 همکاران، و فقيری)

 ابزارهوای  ازموثثرترين  يکوی  عنووان  بوه  آن از و داشوته  ای ويوه

 و0سوالوا )بورد   می نام توسعه حال در كشورهای در فقر كنی ريشه

 انودک  مقوادير  ورود و خورد  اعتبوارات  واقع در(. 0103 همکاران،

 را درآمودزايی  و و كوار  كسو    فرصوت  محلوی  اجتماعات به پول

(. 0103 ،3عليرضوانواد ) كنود  می فراهن اجتماعات اين اهالی ایبر

 توسعه، در راهبردی عنوان به خرد اعتبارات هدف ديگر، تعبير به

                                                                                           
1-Dudwick 

2-Salwa 

3-Alirezanejad 

 توا  اسوت  اعتباری منابع به درآمد كن افراد ساير و زنان دسترسی

 دهنوود افووزايش را خووويش اجتموواعی و اقتصووادی هووای توانووايی

 نشوان  مطالعات نتايج ميان، اين در(. 0350 ديگران، و زرافشانی)

 طرح يک عضو تری طو،نی مدت زن يک قدر هر كه است داده

 ،1هاشومی ) باشود  توانمنود  كه است محتمل بيشتر باشد، اعتباری

 اعتبارات دريافت با فقير زنان كه است باور اين بر يونس(. 0551

 درآمود  بوا  و نموده ايجاد خود برای را وكاری كس  توانند می خرد

 سوطح  و داده پوس  را خوود  قرض توانند می وكار كس  از حاصله

 رونو   و نمووده  انوداز  پوس  مقوداری  داده، ارتقواء  را خوود  زندگی

 توانمندسوازی  فراينود  اين در و بدهند خود وكار كس  به بيشتری

 به خرد اعتبارات مجمو ، در(. 0117 ،0يونس) شود می محق  هن

 كمتور  كوه  جامعوه  پوايين  اقشوار  و درآمود  كن زنان مورد در ويوه

 عموومی  فضای در حضور و زياد پول مبالب با شدن درگير فرصت

 ،عليرضوانواد ) اسوت  برخووردار  ای ويووه  اهميت از دارند را جامعه

 موردم  دستيابی را توانمندسازی( 0350) فاتحی و افشانی(. 0103

 بر انتخاب امکان كه كنند می تعري  فردی توسعه از سطحی به

 مفهوم اين حال، عين در. باشند داشته را خود هایخواست اساس

( 0353) همکاران و فقيری. است چندگانه ابعادی دارای و پيچيده

 اقتصوادی،  گانوه  شش ابعاد دارای توانمندسازی كه هستند معتقد

. اسووت شووناختی روان و خووانوادگی قووانونی، سياسووی، اجتموواعی،

 اختيوار  در طريو   از اقتصوادی  لحواظ  بوه  را زنان خرد، اعتبارات

 موالی  اسوتقالل . سوازد می توانمند سرمايه و مالی منابع قراردادن

 اجتما  و هايشان خانواده در ها آن زنیچانه انتو افزايش به زنان،

 پوی  در را ها آن نفس به اعتماد و منزلت افزايش و شود می منجر

 مالی پايداری و فقر كاهش منظور به تنها خرد، اعتبارات به. دارد

 قدرتمنودی  و شوکل  حلزونوی  ساختار دارای بلکه شود،نمی توجه

 سوب   جنسوی،  برابوری  اهوداف  رفوتن  نشوانه  طري  از كه است

                                                                                           
4-Hashemi 
5-Yunus 
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 زنوان  رفواه  افوزايش  و سياسی اجتماعی، اقتصادی، توانمندسازی

 عوالوه  خورد  اعتبارات(. 0351 احمدی، و معصوم قديری) شود می

 انودک  هوای  سورمايه  بوه  دهوی  جهت و تمركز موج  كه اين بر

 جمعيوت  ماندگاری به شود، می كارگروهی و مشاركت و روستايی

 و نظوری )كنود   موی  موثثری  كموک  هن روستايی های صهعر در

 پايودار  موالی  خدمات اعطای برای هايی وام چنين(. 0351 عادلی،

 تهيوه  جامعوه  و خانواده در آنان شرايط بهبود و روستايی زنان به

 نشوان  هدشووا  همچنوين (. 0350 ديگوران،  و زرافشانی) شود می

 بخشود،  می خانواده به بيشتری امنيت زنان، داشتن درآمد دهد می

 مصوارف  تا كنند می خانواده رفاه صرف بيشتر را بودجه زنان زيرا

 (. 0351 رحيميان، و پور قلی) شخصی

 نقووش مووورد در پووهشووی در( 0351) همکوواران و سووعيدی

 هوای  توانمنودی  بور  روسوتايی  زنوان  خورد  اعتباری های قصندو

 ايون  بوه  ايالم استان چرداول شهرستان روستايی زنان اقتصادی

 خوانوار،  ماهيانوه  درآمود  ميوزان  متغيرهای بين كه رسيدند نتيجه

 تخصصوی،  هوای  آمووزش  و آمووزی  حرفوه  های كالس برگزاری

 يی،خودكفوا  هوای  طورح  در زنان فعال مشاركت به اولويت ميزان

 و اشوتغال  ايجواد  و درآمود  تنوو   و شوغلی  اجتماعی، های مشاوره

 مطالعه مورد افراد اقتصادی توانمندی با درآمد كس  های فرصت

 ضويايی  و مظفوری  مطالعه های يافته. دارد وجود داری معنی رابطه

 ميوزان  بر خرد مالی اعتبارات صندوق ثراتا خصوص در( 0351)

 كوه  داد نشان الموت منطقه روستايی زنان مديريتی انمندسازیتو

 مديريتی توانمندسازی بر تاثيری خانواده سرپرست نبودن يا بودن

 ای مطالعوه  در( 0353) همکواران  و احمدپور .ندارد روستايی زنان

 روسوتايی  زنوان  خورد  اعتبوارات  صندوق موفقيت بر مثثر عوامل

 مطالعوه  اين نتايج. دادند قرار بررسی مورد را شهر قائن ستانشهر

 روستايی زنان خرد اعتبارات صندوق موفقيت ميزان كه داد نشان

. اسوت ( با، به متوسط) خوب سطح در پاسخگويان بيشتر نظر از

 اقتصووادی، عواموول بووين داریمعنووی و مثبووت رابطووه همچنووين،

 شخصويتی  های وگیوي و عملکردی حمايتی، آموزشی، اجتماعی،

 حسوينی . داشوت  وجوود  هوا  صندوق موفقيت ميزان با پاسخگويان

 زنووان خوورد راتاعتبووا صووندوق تووأثير خووود مطالعووه در( 0350)

را  كردسوتان  اسوتان  در يیروسوتا  خانوار درآمد بهبود بر يیروستا

 صوندوق كوه   افوت يدسوت   جهينت نيقرار داد و به ا یمورد بررس

 خوانوار  درآمود  افزايش و اشتغال بر زيادی نسبتاً ميزان به يادشده

 صوندوق  توأثير  زمينوه  در تحقيقی نتايج .است گذارتأثير روستايی

 اسوتان  رسوتايی  زنوان  هوای  توانمنودی  بور  خورد  اعتبوارات  های

 كووه داد نشووان( 0353) همکوواران و فقيووری توسووط كرمانشوواه

 اعضای و بوده اثربخش متوسط حد در مطالعه مورد های صندوق

 از با،تری سطح در مختل  ابعاد از عضو غير زنان به نسبت آنها

( 0350) يوسوفی  و ثابت شفيعی تحقي  نتايج .قراردارند توانمندی

 و بوانکی  اعتبوارات  بوه  روستايی زنان دسترسی بين كه داد نشان

 و مثبوت  رابطوه  ايشوان  خوانوادگی  و فوردی  توانايی ميزان و وام

 (0350) فاتحی و افشانی مطالعه های يافته. دارد وجود داری معنی

 زنوان  توانمنودی  با رتبطم فرهنگی و اجتماعی عوامل بررسی در

 وسوايل  تحصويالت،  متغيرهوای  كوه  داد نشوان  خانوار سرپرست

 رابطوه  تغذيوه  و عمومی سالمت اجتماعی، حمايت جمعی، ارتباط

. دارنوود مطالعووه مووورد زنووان توانمنوودی بووا داری معنووی و مثبووت

 نقوش  خصووص  در (0103)و همکواران  0كومار تحقي  های يافته

 روسووتايی زنووان توانمندسووازی بوور خوورد اعتبووارات هووای برنامووه

 و دريافوت  از پوس  مطالعوه  موورد  زنوان  كه داد نشان بنگالدش

 هوا  گيوری  تصومين  در و شوده  تور  مستقل خرد اعتبارات از استفاده

 در( 0351) همکوواران و سووعيدی. داشووتند بيشووتری مشوواركت

 نودی توانم بور  خورد  اعتبوارات  صوندوق  نقش مورد در ای مطالعه

 ايوالم  اسوتان  در چورداول  شهرسوتان  روسوتايی  زنوان  اقتصادی

 برگوزاری  خوانوار،  ماهيانوه  درامود  مستقل متغيرهای كه دريافتند

 هوای  مشاوره تخصصی، های آموزش و آموزی حرفه های كالس

 متغيور  بوا  اشوتغال  ايجواد  و درآمد سازی تنو  شغلی، و اجتماعی

 داری معنووی هرابطوو دارای صووندوق عضووو زنووان سووازی توانمنوود
                                                                                           
1- Kumar 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F597393&type=0&id=10541712
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Farticles%2F597393&type=0&id=10541712
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 توأثير  بوه  خود مطالعات در والنتين و اسواين همچنين،. باشند می

 روسوتايی  زنوان  توانمندسازی در خرد اعتباری های صندوق مثبت

 كه توجهی خور در نکته. (0117 ،0والنتين و اسواين)يافتند  دست

 زنان توانمندسازی عدم دارد تأكيد آن بر مطالعات از ای پاره نتايج

 هوای  يافتوه  موورد  ايون  در. باشود  موی  گونواگون  ابعاد از روستايی

 زنوان  توانمندسوازی  بور  خرد اعتبارات نقش خصوص در تحقيقی

 هوای  شوبکه  در فعوال  حضور كه داد نشان بن رود پشت روستای

 روسوتايی  زنان توانمندی مختل  ابعاد بر خرد، اعتبارات واگذاری

 يواد  اعتبارات كه طوری به. است نبوده اراثرگذ يکسان صورت به

 و اقتصوادی  اجتمواعی،  توانمنودی  دار معنوی  افزايش موج  شده

 اثر زنان فرهنگی توانمندی بر ولی شده، مطالعه مورد زنان روانی

 همچنوين، (. 0337 همکاران، و رحمانی)است  نداشته داری معنی

 اجورای  اثور  بور  روسوتايی  زنان انمندیتو مورد در تحقيقی نتايج

 كوه  داد نشوان  بونگالدش  كشوور  در خورد  اعتبواری  هوای  برنامه

 و بووده  اقتصادی بعد به محدود فقط مطالعه مورد زنان توانمندی

 در را خوانوادگی  سياسوی،  اجتمواعی،  هوای  جنبوه  توانمنودی  اين

 دركشور تحقيقی نتايج(. 0115 ،0هاراايتو و هوگ) است برنگرفته

 بوه  نسوبت  خورد  اعتبوارات  از كنندگان استفاده كه داد نشان پرو

 در هموواره  بودنود  نکورده  اسوتفاده  اعتبوارات  ايون  از كه افرادی

 و دان) داشوتند  قورار  بهتوری  دارايوی  و درآمود  اشوتغال،  وضعيت

 در( 0350) اتحیفو  و افشانی تحقي  های يافته(. 0111 ،3آربوكل

 اموام  اموداد  كميتوه  پوشوش  تحت روستايی زنان توانمندی مورد

 ميوان  داریمعنی تفاوت كه داد نشان تبريز شهرستان در خمينی

 وجود شده فوت همسر و مطلقه متأهل، زنان گروه سه توانمندی

 هوای  صندوق عضو زنان توانمندی زمينه در تحقيقی نتايج. ندارد

 بوه  زنوان  نيل در يادشده های صندوق كه داد نشان الحسنه قرض

 عليرضوا )بودنود   مثثر اقتصادی و اجتماعی توانمندی از سطوحی

                                                                                           
1- Swain and Wallentin 
2- Hoque and Itohara 
3- Dunn and Arbuckle 

 (.  0350 نواد،

 مطالعه مورد موضو  مورد در شده انجام مطالعات مجمو  از

 های صندوق در روستايی زنان عضويت غالباً كه دريافت توان می

 هور . است داشته پی در را ايشان توانمندی افزايش دخر اعتبارات

. اسوت  نبوده همگن صورت به گوناگون ابعاد در افزايش اين چند

 هوای  صوندوق  عضوو  روستايی زنان توانمندسازی تحقي  اين در

 و شناختی،روان اجتماعی، اقتصادی، گانه 1 ابعاد از خرد اعتبارات

 گانوه  1 ابعاد هومیمف تعري . گرفت قرار بررسی مورد خانوادگی

 :   باشد می زير شرح به مقاله اين در توانمندسازی

 مشواغل  در مطالعه مورد افراد حضور: اقتصادی توانمندسازی

 كمک خود خانواده و خود درآمدی منابع به كه طوری به درآمدزا

 . نمايد

 توان از مطالعه مورد زنان برخورداری: اجتماعی توانمندسازی

  اجتماعی های فعاليت در حضور جهت ،زم

 از مطالعوه  مورد زنان برخورداری: شناختی روان توانمندسازی

 خود های توانايی به نسبت درونی باور و نفس به اعتماد

 در مطالعوه  موورد  افوراد  فعال حضور: خانوادگی توانمندسازی

 خانواده سطح در شده اتخاذ های گيری تصمين

 موورد  زنوان  یتوانمنود  سونجش  ضومن  مقالوه  اين بنابراين،

 بووه پاسووخ يووافتن درصوودد نظوور مووورد گانووه 1 ابعوواد در مطالعووه

 : است زير های پرسش

 و شووناختی، روان اجتموواعی، اقتصووادی، توانمنوودی ميووزان

 .است سطحی چه در مطالعه مورد افراد خانوادگی

 .چيست مطالعه مورد زنان اجتماعی و فردی های ويوگی

 و تموواعیاج و فووردی هووای ويوگووی برخووی بووين رابطووه

 .است چگونه مطالعه مورد زنان مختل  های توانمندی

 

 ها روش و مواد

 نوو   از هودف  نظور  از و كمی ماهيت لحاظ از حاضر تحقي 

 بوا  و پيمايشوی  شناسوی روش نظور  از و است كاربردی تحقيقات
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. باشود موی  همبسوتگی -توصيفی برگزيده روش موضو ، به توجه

. اسوت  سواخته  محقو   یاناموه پرسوش  هوا  داده آوری جموع  ابزار

 0) فوردی  متغيرهوای  دسوته  دو شامل تحقي  مستقل متغيرهای

 نيوز  تحقي  وابسته متغير و( گويه 3) ای حرفه متغيرهای و( گويه

 ،(گويوه  7) اجتمواعی  ،(گويوه  03) اقتصوادی  بعد 1 در توانمندی

-پنج طي  از. است( گويه 1) خانوادگی و( گويه 00)روانشناختی 

 بورای ( زياد خيلی و زياد متوسط، كن، كن،خيلی) ليکرت ایگزينه

 تحقيو   آمواری  جامعه. شد استفاده تحقي  وابسته متغير سنجش

( N= 303) منطقه خرد اعتباری های صندوق عضو روستايی زنان

 متناسو   نسوبت  بوا  تصادفی ایطبقه صورت به گيرینمونه. بود

 جودول  از اسوتفاده  بوا  نيوز  تحقيو   نمونوه  حجن. گرفت صورت

 احراز جهت(.  =071n) شد تعيين مورگان و كرجسی گيری مونهن

 كشواورزی  آمووزش  و تورويج  نظرمتخصصان از پرسشنامه روايی

 و سيسوتان  اسوتان  كشاورزی جهاد زنان امور بخش وكارشناسان

 كرونباد آلفای ضري  از همچنين. شد استفاده( نفر 3) بلوچستان

 31تعداد منظور اين برای. شد استفاده پايايی ميزان سنجش برای

 از خارج در و زابل شهرستان در مقدماتی آزمون جهت پرسشنامه

 دسوت  بوه  نتوايج  بوه  توجه با. گرديد تکميل مطالعه مورد جامعه

 خووب  حود  در پرسشنامه مختل  های بخش پايايی ميزان آمده،

 (.0 جدول)شد  برآورد قوبل قابل

 پايايی ميزان تعيين برای كرونباخ آلفای آزمون نتايج. 1 جدول

 پرسشنامه

 آلفا كرونباخ هاگويه تعداد متغير
 33/1 03 اقتصادی بعد
 70/1 7 اجتماعی بعد
 70/1 00 روانشناختی بعد
 73/1 1 خانوادگی بعد

 

 ليکورت  طيو   بوا  كوه  متغيرهوايی  كيفوی  توصي  منظور به

 0ميوانگين  از معيوار  انحوراف  فاصوله  روش از انود، شوده  سنجيده

تبديل امتيازات كس  شده به چهار سطح بوه شورح   . استفاده شد

                                                                                           
1- Interval of Standard Deviation from the Mean(ISDM) 

   :ذيل برآورد شد

(0) 

A=  ضعي : A<Mean-Sd 

B= متوسط : Mean –sd<B<Mean 

C= خوب : Mean<C<mean+Sd 

D= عالی :Mean+Sd<D 

 

 نتایج

 زنوان ( درصود  0/13) اكثريت كه داد نشان تحقي  هایيافته

 و دارند قرار سال 01-10 سنی محدوده در مطالعه مورد روستايی

 سون  سوال  10 از بيشوتر  موابقی  و سال 00 از كمتر درصد 1/01

 5/00  داد نشان مطالعه مورد جامعه تأهل وضعيت بررسی. دارند

 كوه  داد نشوان  نتايج چنينهن. هستند متأهل پاسخگويان درصد

 و كمتور  و ديوپلن  پاسوخگويان  از درصود  3/31 تحصيالت سطح

 نشان نيز خانوار اعضای تعداد طالعهم. بودند ديپلن از با،تر مابقی

. داشوتند  عضوو  نفر 1 تا 0 پاسخگو خانوارهای از درصد 1/01 داد

 خوانوار  سرپرسوت  پاسخگويان از درصد 1/01 تنها اين، بر عالوه

 .بودند سرپرست دارای مابقی و بوده

 موورد  افوراد  توانمنودی  سنجش از حاصل نتايج دو جدول در

 خوانوادگی  و شناختی، روان جتماعی،ا اقتصادی، بعد 1 در مطالعه

 مشواهده  قابول  نيوز  جودول  در كوه  گونه همان. شود می مشاهده

 شناختی روان بعد از خرد اعتبارات های صندوق عضو زنان است،

 از خووانوادگی از و بوووده توانمنوودی بيشووترين دارای اجتموواعی و

 . بودند برخوردار توانمندی كمترين

 در هوا  ميوانگين  مقايسوه  ونآزم از حاصل نتايج سه جدول در

 مالحظوه  كه گونه همان. است شده آورده مطالعه مورد های گروه

 توانمنودی  و شناختی روان اقتصادی، توانمندی ميانگين شود، می

 دريافوت  وام هوا  صندوق از كه مطالعه مورد افراد از دسته آن كل

 مبادرت كه بود كسانی از با،تر داری معنی صورت به بودند، كرده

 .بودند نکرده وام اخذ هب



 8931، تابستان 2، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      111

 

 مطالعه مورد افراد مختلف های توانمندی آماری توزيع. 2 جدول

 تجمی درصد درصد فروانی ميانگين تغيير سطوح وابسته متغير

 
 اجتماعی توانمندی

 5/00 5/00 07  ضعي 
 3/10 1/05 01  متوسط
 3/30 0/31 10 07/3 خوب
 1/011 0/03 30  عالی

 
 صادیاقت توانمندی

 0/03 0/03 11  ضعي 
 3/03 3/30 11  متوسط
 7/30 5/00 35 30/3 خوب
 1/011 0/03 30  عالی

 
 خانوادگی توانمندی

 1/05 1/05 33  ضعي 
 0/00 3/30 01  متوسط
 3/30 1/31 00 05/3 خوب
 1/011 0/03 30  عالی

 
 شناختی روان توانمندی

 0/03 0/03 30  ضعي 
 1/35 0/00 31  متوسط
 0/31 7/11 71 03/3 خوب
 1/011 5/00 07  عالی

 

 مطالعه مورد های گروه در توانمندی ابعاد ميانگين مقايسه آزمون نتايج آماری توزيع. 3 جدول

 داریمعنی سطح t آماره توانمندی ميانگين مطالعه مورد های گروه مستقل متغير وابسته متغير

 وام دريافت اقتصادی توانمندی
 وام ريافتد
 وام دريافت عدم

13/35 
00/30 

**13/1  
 110/1 

 وام دريافت اجتماعی توانمندی
 وام دريافت

 وام دريافت عدم
37/01 
1/01 

03/0 300/1 

 وام دريافت شناختی روان توانمندی
 وام دريافت

 وام دريافت عدم
17/10 
70/31 

**53/0  
 

110/1 

 وام دريافت خانوادگی توانمندی
 وام دريافت

 وام دريافت معد
00/03 
0/00 

11/0 031/1 

 وام دريافت كل توانمندی
 وام دريافت

 وام دريافت عدم
10/010 
35/030 

*07/0 10/1 

 خانوار سرپرست اقتصادی توانمندی
 بلی
 خير

77/13 
13/35 

*70/1 13/1 

 اجتماعی توانمندی
 خانوار سرپرست
 

 بلی
 خير

00/31 
35/03 

**10/1 110/1 

 اختیشن روان توانمندی
 خانوار سرپرست
 

 بلی
 خير

07/11 
70/35 

*31/1 10/1 

 خانوادگی توانمندی
 خانوار سرپرست
 

 بلی
 خير

30/03 
3/01 

**10/0 110/1 

 كل توانمندی
 خانوار سرپرست
 

 بلی
 خير

10/070 
1/017 

*05/1 13/1 

 ترويجی های دوره در شركت كل توانمندی
 بلی
 خير

10/003 
3/001 

001/1 113/1 

 درصد يک سطح در دار معنی**  درصد؛ 0 سطح در اردمعنی* 
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 دارای داری معنوی  صورت به خانوار سرپرست زنان همچنين،

 و خوانوادگی  شوناختی،  روان اجتمواعی،  اقتصادی، های توانمندی

 در اموا، . بودنود  خوانوار  غيرسرپرست زنان از بيشتر كل توانمندی

 زنوان  كه ينا رغن علی ترويجی های دوره در شركت متغير مورد

 توانمنودی  ميوانگين  دارای ترويجوی  هوای  دوره در كننوده  شركت

 ترتيو ،  ايون  بوه . نبوود  دار معنوی  تفواوت  اين اما، بودند، با،تری

 توانمنودی  كوه  نبود اثرگذار قدر آن ترويجی های دوره در شركت

. دهد افزايش دار معنی صورت به را ها دوره در كننده شركت زنان

 ،زم كفايوت  فاقود  يادشده های دوره كه دهد می نشان نتيجه اين

 .بودند مختل  ابعاد از روستايی زنان ساختن توانمند منظر از

 متغير ميان همبستگی آزمون از حاصل نتايج چهار جدول در

 تحقي  مستقل متغيرهای از برخی و مطالعه مورد افراد توانمندی

 افراد لك توانمندی بين حاصله، نتايج اساس بر. است شده آورده

 و وام دريافوت  دفعوات  درآمود،  ميوزان  متغيرهوای  و مطالعه مورد

. دارد وجوود  دار معنوی  و مثبوت  رابطوه  صندوق در عضويت سابقه

 متغيور  با دار معنی رابطه فاقد سن و تحصيالت متغير همچنين دو

 .  بودند كل توانمندی

 

 ایحرفه و فردی ایهويژگی و توانمندی همبستگی آزمون نتايج آماری توزيع. 4 جدول

 روستايی خرد اعتبارات های صندوق عضو پاسخگويان 

 داریمعنی سطح همبستگی ضريب مستقل متغير وابسته متغير

 530/1- 17/1 سن كل توانمندی
 010/1 153/1 تحصيالت كل توانمندی
 101/1 070/1* عضويت سابقه كل توانمندی
 110/1 313/1** وام دريافت دفعات تعداد كل توانمندی
 110/1 013/1** درآمد ميزان كل توانمندی

 درصد يک سطح در دارمعنی**  درصد؛ 0 سطح در دارمعنی* 
 

 از وابسوته  متغيور  بر مستقل متغيرهای تأثير بينیپيش جهت

 و رگرسويون  ضوراي   بوه  توجوه با  .شد استفاده رگرسيون آزمون

 چندگانوه،  رگرسويون  تحليول  آزمون از آمده دست به ثابت مقدار

 شکل به رگرسيونیمعادله كل، توانمندی يعنی وابسته متغير برای

 :آمد دست به زير

(0)                             Y= 5/88X1 + 0/054X2 + 2/31 

 X1= وام يافتدر دفعات

 X2= درآمد

 

 كل توانمندی با درآمد ميزان وام، دريافت دفعات تعداد  عضويت، سابقه یچندگانه رگرسيون تحليل. 5جدول

 داریمعنی B Beta مستقل متغير

 30/0 _ 111/1 (Constant) ثابت عدد
 005/1 50/1 175/0 صندوق در عضويت سابقه
 110/1 01/1** 330/0 وام دريافت دفعات تعداد

 110/1 010/1** 101/1 درآمد

110/1 ** p≤ 10/1 * p≤   
 

 031/01 با نیرگرسيو مدل كه داد نشان آمده دستبه نتايج

F=  111/1 دارییبا سطح معنوsig=   باشود یمو  یمودل مناسوب .

 رگرسويونی  معادلوه  وارد كوه  مسوتقلی  متغيور  3 بين از همچنين

 و مثبوت  توأثير  وام دريافوت  دفعات تعداد و درآمد يردو متغ شدند،

و  داشتندكل  یتوانمند يعنی ي ،تحق وابسته متغير بر داریمعنی

 يوين وابسوته را تب  يور متغ يورات درصود از تغ  0/30 یبه طور تعامل
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 بحث و نتايج

 دسوته  1از مطالعوه  موورد  زنوان  كوه  داد نشوان  تحقي  نتايج

 و شوناختی،  روان اجتمواعی،  اقتصوادی، ) مطالعوه  مورد توانمندی

 بيشوترين  و خوانوادگی  بعود  در را توانمنودی  كمتورين ( خانوادگی

. دادنود  نشوان  خوود  از شوناختی  روان زمينوه  در هن را توانمندی

 بعود  چهار در را خود توانمندی ميزان مطالعه مورد زنان همچنين

 تووان  موی  را نتيجه اين. كردند ارزيابی متوسط از بيشتر نظر مورد

 در مطالعووه مووورد اعتبوواری هووای صووندوق توفيوو  منزلووه بووه

 و سوعيدی  .كورد  ارزيوابی  هوا  صوندوق  عضوو  زنان توانمندسازی

 روسوتايی  زنوان  اقتصوادی  توانمندی ميزان نيز( 0351) همکاران

 دسوت  بوه  متوسوط  حود  در را خورد  اعتبوارات  های صندوق عضو

 عشوايری  و روسوتايی  زنوان  دفتور  اهتموام  اساس اين بر. آوردند

 هووای صووندوق گسووترش و توسووعه بووه كشوواورزی جهوواد وزارت

 .  شود می پيشنهاد روستايی مناط  در خرد اعتباری

 صوورت  به خانوار سرپرست روستايی زنان توانمندی نگينميا

 خوانوار  سرپرستی نقش كه بود روستايی زنان از بيشتر داری معنی

 تحقيو   نتيجوه  بوا  مغاير كه نتيجه اين. نداشتند عهده بر را خود

 از برخورداری كه رسد می نظر به. است( 0351) ضيايی و مظفری

 توالش  ناخواسوته  و خواسوته  صوورتی  بوه  خانوار یسرپرست نقش

 اسواس  بور . است داشته پی در را ايشان توانمندی افزايش جهت

 عضو روستايی زنان آموزش در كه شود می پيشنهاد حاصله نتيجه

 بوه  خوانوار  سرپرست روستايی زنان از خرد اعتبارات های صندوق

 .  شود استفاده همکار عنوان

 كول  توانمنودی  و شناختی روان دی،اقتصا توانمندی ميانگين

 بيشتر بودند، كرده دريافت وام خرد اعتبارات صندوق از كه زنانی

 اين. بودند نکرده دريافت وامی يادشده صندوق از كه بود زنانی از

. اسوت ( 0350) همکاران و بريمانی تحقي  نتايج با همسو نتيجه

 اعتبوارات  صندوق از كه زنانی كه داد شانن يادشده مطالعه نتايج

 و شوده  توانمندتر اقتصادی لحاظ به بودند كرده دريافت وام خرد

. داشوتند  قورار  بهتوری  شرايط در( نفس به اعتماد) روانی منظر از

 مثيود ( 0337) همکواران  و رحموانی  تحقيو   های يافته همچنين،

 كووه داد نشوان  فووق  تحقيوو  ايجنتو . اسوت  تحقيوو  ايون  نتوايج 

 مختلو   ابعواد  بر( وام دريافت) خرد اعتبارات واگذاری های شبکه

 و اسووت نکوورده عموول همگوون ای گونووه بووه زنووان توانمنوودی

 داده، افزايش را ايشان روانی و اجتماعی اقتصادی، های توانمندی

 داری معنوی  اثور  مطالعوه  موورد  زنوان  فرهنگوی  توانمندی بر ولی

 يوسوفی  و ثابوت  شفيعی تحقي  های يافته همچنين،. است نداشته

 افزايش اساس، اين بر. دهد می نشان را نتيجه همين نيز( 0350)

 و با،دسوتی  نهادهوای  سووی  از خرد اعتبارات صندوق اعتبارات

 پيشونهاد  متقاضوی  افوراد  بوه  اعطوايی  اعتبوارات  ميوزان  افزايش

 دريافوت  بوه  عضوو  روسوتايی  زنان تشوي  كه آن ضمن. شود می

 توجوه  مورد بايد تر سهل شرايط با وام اعطای طري  از تسهيالت

 بوه  خورد  اعتبواری  هوای  صوندوق  اهتمام مبنا، اين بر. شود واقع

 بور  صورف  تمركز از پرهيز و روستايی زنان توانمندی ابعاد تمامی

. گيورد  قورار  توجوه  موورد  بايسوت  موی  توانمنودی  اقتصادی جنبه

 وام از مناسو   بورداری  بهوره  منظوور  بوه  است مقتضی ،همچنين

 ايجواد  جهوت  نيواز  موورد  ادوات و ابزار روستايی زنان به اعطايی

 .شود داده قرار روستايی زنان اختيار در وكار كس 

 ايشوان  تحصويالت  و مطالعوه  موورد  زنان كل توانمندی بين

سوعدی   و جليليوان  پوووهش  هوای  يافتوه . نشد مشاهده ای رابطه

 اشواره  موورد  تحقيو   در. اسوت  نتيجوه  هموين  مثيد نيز( 0350)

 صوورت  به مطالعه مورد زنان اقتصادی توانمندی ميانگين اگرچه

 تحصيالت با زنان توانمندی ميانگين اما، بود، متفاوت داری معنی

 فوق نتيجه. بود ها گروه ساير از بيشتر داریمعنی صورت به ديپلن

 ديپلن از با،تر تحصيالت با افراد كه است آمده دست به الیح در

 توانمنوودی ميووانگين و داشووته حضووور يادشووده تحقيوو  در هوون
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Abstract  

The aim of this study is to investigate the economic, social, psychological, and family 

empowerment of rural women who were members of microfinance credits in Sistan area in 2017. 

The main research tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed. The 

statistical population of the study included 318 rural women who were members of Sistan 

microfinance credits. 170 subjects were selected through random cluster sampling based on the 

Morgan Table. The results of data analysis indicated that the lowest power of the subjects was in 

the family dimension and their maximum power was psychological. In addition to this, the 

economic, social, psychological, family, and general empowerment of subjects who were heads of 

household were significantly more than those who were not heads of household. Besides, there 

was a positive and significant correlation between the variables of economic, psychological and 

total empowerment of subjects and number of loans received by them. Moreover, the variables of 

times of receiving loan and income rate explained 31.2% of the changes in the total empowerment 

of the subjects. Encouragement of rural women to get a loan in order to improve  business is one of 

the suggestions of the study. 
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