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تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان روستایی دریافت کنندهی
اعتبارات خرد در شهرستان نهاوند
غالمرضایی3

مرضیه فراشی ،1مهدی رحیمیان * 2و سعید
تاریخ پذیرش99/11/19:
تاریخ دریافت 95/09/22:صص99-120

چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر شناخت عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
زنان دریافت کنندهی اعتبارات خرد در شهرستان نهاوند و تعیین میزان اثرات مستقیم و
غیرمستقیم هر یک از متغیرها بر میزان توانمندی آنان میباشد .تحقیق مذکور از نوع مطالعات
پیمایشی و ابزار مورد استفادهی گردآوری اطالعات ،پرسشنامه بود .جامعه آماری زنان دریافت
کنندهی وامهای خرد شهرستان نهاوند ،در سالهای  1339تا  ،1393میباشند ( .)N= 200حجم
نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان  130نفر تعیین شد .نمونهگیری بهصورت طبقهای با
انتساب متناسب انجام شد .پایایی و روایی پرسشنامه ،به ترتیب با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
و روش اعتبار محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام شد.
طبق نتایج آمار توصیفی  55/2درصد ،علی رغم دریافت وام ،خانهدار و بدون شغل بودند .بر اساس
نتایج تحلیل مسیر متغیرهای اثرگذار بر توانمندسازی زنان بهترتیب عبارتند از :نگرش افراد نسبت
به اعتبارات خرد ،میزان نظارت نهاد پرداخت کنندهی اعتبار بر نحوهی مصرف وام ،میزان مصرف
وام در فعالیتهای توانمندساز ،آموزش نهاد پرداخت کننده در خصوص مصرف اعتبار و مبلغ کل
وام دریافتی.

واژه های کلیدی :زنان ،اعتبارات خرد ،توانمندی ،تحلیل مسیر ،نهاوند.

 -1دانشآموختهی کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 -2استادیار گروه توسعه روستایی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 -3استادیار گروه توسعه روستایی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
* -نویسنده مسئول مقالهrahimian.m@lu.ac.ir:
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مقدمه
بر اساس گزارش بانک جهانی در آغاز هزارهی سوم ،بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا
کمتر از یک دالر در روز و حدود  3میلیارد نفر یعنی تقریباً نیمی از جمعیت جهان ،درآمد کمتر از
 2دالر در روز داشته ( )Word bank, 2003و در فقر بهسر میبرند .همچنین یک سوم از کودکان
جهان از سوء تغذیه رنج برده و  020میلیون انسان هم بدون سرپناه زندگی میکنند ( Veltmeyer,
 .)2010مطالعات نشان می دهد که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند.
از آنجایی که به طور سنتی زنان به حاشیه رانده شده و تحت کنترل مردان قرار دارند ،حدود 90
درصد از زنان جهان فقیر میباشند ( .)Khan & Noreen, 2012عدم دسترسی زنان روستایی به
عوامل تولید شامل زمین ،اعتبار و خدمات توسعهای و ترویجی از مهمترین مسائلی است که سبب
میشود زنان قشر بیشتری از فقیران روستایی را تشکیل دهند.
نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه «فقیرترین فقرا» سبب طرح رویکردهای متفاوتی
از جمله توانمندسازی 1زنان شده است ،به گونهای که سازمان ملل توانمندسازی زنان در سطح
گسترده را به عنوان یکی از اهداف کلیدی اعالمیهی هزارهی سوم اعالم کرده است ( Khan & Bibi,
 .)2011با توجه به اینکه زنان قربانیان اصلی در مواردی چون فقر ،خشونت ،عدم برخورداری از
تغذیه و بهداشت مناسب هستند ،توجه به بهبود موقعیت زنان نفع همگانی را در بر دارد ( & Kaldi
.)Salahshori, 2012

توانمندسازی اصطالح و مفهوم جدیدی نیست ( ،)Sinha et al., 2012اما هنوز هم فاقد
یک تعریف روشن است ( .)Hennink et al., 2012مفهوم توانمندسازی ،نخستین بار در دههی
 1930ارائه گردید .این مفهوم بیشتر به قادر ساختن افراد به حل مشکالت ،برخورداری از
شایستگیهای مورد نیاز برای انجام فعالیت های شغلی ،افزایش اعتماد و ارتقای عزت نفس اشاره
دارد ( .)Rehman et al., 2015به عبارت دیگر توانمندسازی بهمعنای داشتن آگاهی و اعتماد
بهنفس برای رسیدن به اهداف و توانایی برای بهاشتراک گذاشتن دانش وآگاهی با جامعه بزرگتر
است ( .)Mara & jani, 2014در واقع بهمعنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در
تصمیمگیریهایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است ( .)Evans, 2010توانمندسازی زنان یکی از
مباحثی است که بهتازگی توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است و بهمعنی قدرت
بخشیدن به این قشر از ج امعه برای ایفای نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنهاست
( .)Gholmohammadi, 2010فرآیندی که توسط آن ،زنانی که توانایی انتخاب زندگی راهبردی را
دارند ،اما از آن محروم شدهاند قابلیت بهدست آوردن آن زندگی را بهدست میآورند ( Swain,
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 .)2007تواناسازی یک مسأله توسعهای است؛ بهگونهای که زنانی که توانا میشوند ،قادر به عمل
کردن در جنبههای گستردهتری هستند و نقش فعالتری در تمامی جنبهها برای تغییر در راههای
گوناگون ایفا میکنند ( .)Zmany Myandshty et al, 2012توانمندسازی مفهومی چند بعدی است
که در منابع مختلف معادلهای متفاوتی از قبیل توانمندی و توانافزایی به خود گرفته و دارای
ابعاد چندگانه است .از جمله این جنبهها میتوان به توانمندی اجتماعی ،1شبکه شدن ،توانمندی
جمعی ،توانمندی سیاسی ،توانمندی اقتصادی ،و غیره اشاره کرد (Shadi Talab, 2002؛
Shakouri et al., 2007؛ .)Elycher, 2010توانمندسازی دارای ابعاد مختلفی از جمله ابعاد
اجتماعی ،فردی و روانشناختی ،حقوق و قانونی و اقتصادی است (.)Ashburn & Warner, 2010
مانیکوندا ،توانمندسازی را شامل ابعاد بهداشتی ،آموزشی ،اجتماعی ،اقتصادی و توانمندی سیاسی
میداند ( .)Manikonda, 2014در مطالعهای دیگر که توسط مالهترا و همکارانش ،انجام شد ،ابعاد
توانمندسازی به شش دستهی اقتصادی ،اجتماعی ،خانوادگی ،سیاسی ،قانونی و روانشناختی
تقسیمبندی شده است (.)Malhotra et al., 2002
عوامل متعددی در توانمندسازی فردی و اجتماعی انسانها تأثیرگذار است .عوامل فردی
مؤثر بر توانمندسازی ،مواردی همانند سن ،تحصیالت و سابقهی کار و عوامل اجتماعی ،مواردی
همچون شرکت در جلسات و تشکلها ،بهرهمندی از آموزش ،دسترسی به منابع و امکانات،
ارتباطات و مشارکت در محیط کار را میتوان نام برد (Ziaei et al., 2008؛ .)Dimitriades, 2009
در این بین ،اعتبارات خرد 2قابلیتها و ارزشهای خود در نقش ابزاری مؤثر در مبارزه با فقر
و گرسنگی و افزایش توانمندی زنان را اثبات کرده است ( Weber & Ahmad, 2014; Deininger
 .)& Liu, 2013در واقع اعتبارات خرد در اشکال وامهای کوچک ،حسابهای پسانداز و ارائهی انواع
خدمات مالی و بانکی ،خانوادههای کم درآمد و فقیر را به افزایش درآمدشان امیدوار ساخته است
بهگونهای که آنها می توانند سطح زندگی کنونی خویش را بهبود بخشند و برای تغذیه ،مسکن و
آموزش فرزندان خود سرمایهگذاری نمایند؛ بهطوریکه دستیابی به این شرایط در زمرهی
اصلیترین اهداف برنامه هزاره سوم ،یعنی ریشهکنی فقر مطلق از جوامع بشری است ( & Azkia
 .)Imani, 2005الزم به یادآوری است که مهمترین مرحلهی توانمندسازی ،نقطهی شروع آن است.
این نقطه در درون افراد قرار دارد ( .)Shadlou, 2000برای حرکت در چارچوب توسعه ،بهویژه در
خصوص منابع انسانی توان مند ،ابتدا باید از تغییرات فکری و نگرشی فرد آغاز کرد (.)Riahi, 2006
ترویج و آموزش به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان ،وسیلهای مهم و غیرقابل
چشمپوشی برای ایجاد تغییرات داوطلبانه در افراد است (.)Roling & Engel, 1992
1 - Social Empowerment
2 - Microcredit
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در دههی گذشته در ایران و از جمله در شهرستان نهاوند واقع در استان همدان ،مؤسسات
مالی و اعتباری ،وامهای کوچک خود را با هدف ایجاد اشتغال و توانمندی اقتصادی 1و اجتماعی
زنان فقیر به این گروه از اقشار آسیبپذیر جامعه پرداخت کردهاند .اعتبارات پرداختی تا حدودی
توانسته است از طریق ایجاد مشاغل کوچک و زودبازده مانند قالیبافی ،خیاطی ،فعالیتهای هنری،
کشت زعفران و گیاهان دارویی ،پرورش قارچ ،پرورش دام ،طیور ،زنبورداری ،بوقلمون و مغازهداری
برای زنان دریافت کنندهی وام و حتی خانوادههای آنان ،کسب درآمد و ایجاد اشتغال نمایند و از
این طریق زمینه برای توان مندی آنان فراهم شود .سؤالی که ممکن است در این زمینه مطرح شود
این است که توانمندسازی زنان دریافت کنندهی اعتبارات خرد ،متأثر از چه عوامل و متغیرهایی
میتواند باشد؟ آیا آموزش زنان توسط نهادهای پرداخت کننده ،منجر به توانمندی بیشتر زنان
خواهد شد؟ نظارت این نهادها بر نحوهی مصرف اعتبارات تا چه حد میتواند به استفادهی بهتر زنان
از وام و توانمندی بیش تر آنان کمک نماید؟ نگرش افراد نسبت به اعتبارات چه ارتباطی با
توانمندی زنان خواهد داشت؟ پژوهش حاضر برای پاسخگویی به پرسشهایی از این دست و با
هدف تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان دریافت کنندهی اعتبارات خرد روستایی در
شهرستان نهاوند انجام شده است.
تحقیقات مختلفی در رابطه با عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان انجام شده است .به باور
رانی و همکاران مشاغل کوچک و برنامههای زودبازده هم موجب توانمندسازی اقتصادی و هم
توانمندسازی اجتماعی زنان روستایی میشوند ( .)Rani et al., 2013نتایج پژوهش
چرمچیانلنگرودی ،نشان داد که چهار عامل منابع وامگیری ،راهکارها (عوامل مثبت) ،روشهای
آموزشی و موانع با توانمندسازی افراد دریافت کنندهی اعتبار رابطه داشته است ( Charmchian
 .)Langroudi & & Ali Beigi, 2013قلیپور و رحیمیان در پژوهش خود با عنوان «رابطهی عوامل
اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» ،به این نتیجه رسیدند که
آموزش در زمینهی طرحهای خود اشتغالی با توانمندی زنان سرپرست خانوار ،رابطهی معناداری
دارد (.)Gholipour and Rahimian, 2009
آلسوپ و همکاران در پژوهش خود به به این نتیجه رسیدند که شاخصهایی که بهطور
مستقیم توانمندسازی را میسنجد ،شامل توانایی دسترسی افراد به نهادهای تولیدی ،دسترسی و
استفاده از اعتبارات رسمی یا غیررسمی ،دسترسی به زیرساختها ،دسترسی به اطالعات ،تأثیر و
توانایی کنترل انتخابهای مهم زندگی و شرکت در تصمیمگیریهای اجتماعی است ( Alsop et al.,
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 .)2005فلمینگ در پژوهش خود تحت عنوان تقویت نوسانی توانمندسازی به این نتیجه رسید که
آموزش افراد رکن اساسی در فرایند توانمندسازی است (.)Felming, 2000
نتایچ پژوهش توفیقیانفر ،رابطهی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد
با متغیرهای میزان خدمات و رفاهی و مالی دریافتی از کمیته امداد ،خدمات آموزشی ،فنی و
مشاوره ای دریافتی از کمیته امداد ،مقدار شعاع حمایتی کمیته امداد از زنان و بعد خانوار مستقیم و
معنیدار و با متغیرهای سن و میزان طرد اجتماعی زنان معکوس و معنیدار است ( Tofighianfar
 .)et alT., 2016حیدریساربان و همکاران بر این باورند که اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و
انسجام اجتماعی به عنوان مؤلفههای سرمایهی اجتماعی هر سه رابطهی مستقیم و معنیداری با
توانمندسازی زنان روستایی دارند .طبق نتایج این تحقیق این سه متغیر  22درصد از تغییرات
متغیر وابسته یعنی توانمندسازی زنان را تبیین نمودهاند (.)Heidari Sarban et al., 2016
یافته های پژوهش افشانی و فتاحی نشان داد که متغیرهای سطح تحصیالت ،وسایل ارتباط جمعی،
حمایت اجتماعی ،سالمت عمومی و تغذیه رابطهی مثبت و معنیداری با توانمندسازی زنان
سرپرست خانوار دارند (.)Afshani & Fatehi, 2016
همچنین مطابق نتایج تحقیق قدیری معصوم و احمدی به منظور موفقیت صندوقهای
اعتبارات خرد در زمینهی توانمندسازی زنان روستایی ،افزایش مبالغ وامها ،شناسایی خیرین و
کمک گرفتن از آنها ،برگزاری نشستهای توجیهی ،برگزاری کارگاههای کارآفرینی و بازدید از
صندوقهای موفق توصیه میشود ( .)Ghadiri Masoom & Ahmadi, 2015چرمچیانلنگرودی و
علیبیگی در تحقیق خود چنین نتیجه گرفتند که میزان ارتباطات زنان ،میزان وام دریافتی از منابع
گوناگون ،مفید بودن روشها و رهیافتهای آموزشی ترویجی در ارائهی آموزش به زنان ،میزان
مطالعهی نشریات و روزنامه توسط زنان و میزان استفادهی آنان از اینترنت ،ارتباط مستقیم و
معنیداری با توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهر ساری دارند ( Charmchian
 .)Langroudi & Ali Beigi, 2013فوائدی و همکاران در بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت
صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی نشان دادند که متغیرهای میزان استفاده از مجراهای ارتباطی،
میزان تسهیالت اعطایی ،میزان رضایت از صندوق و دفعات جلسات آموزشی برگزار شده در زمینهی
فعالیتهای صندوق بیش ترین سهم را در تغییرات متغیر میزان موفقیت صندوق را دارند ( Favaedi
.)et al. 2013

در تحقیقی که توسط کتابی و همکاران بر روی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان صورت
گرفت ،نشان داده شد که افزایش سطح تحصیالت ،بهبود وضع سالمت ،برخورداری از حق مالکیت
قانونی ،رفع تبعیض از بازار کار و حذف باورهای سنتی در افزایش توانمندی زنان نقش مؤثر دارد.
از میان این متغیرها ،افزایش سطح تحصیالت بیشترین تأثیر مستقیم و سایر متغیرها تأثیر غیر
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مستقیم در توانمندسازی دارند .زنان دارای تحصیالت باال از نظر بنیهی مالی و حق مالکیت در
سطح باالتری قرار دارند (.)Ketebi et al., 2003
پس از بررسی تعاریف ،ابعاد ،الگوها و تئوریهای مربوط به توانمندسازی زنان و همچنین
مرور مطالعات صورت گرفته در زمینهی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان ،چارچوب مفهومی
تحقیق به صورتی که در شکل ( ،)1ارائه شده ،طراحی گردید .بر اساس این مدل ،متغیرهای مبلغ
وام ،نظارت نهادهای پرداخت کننده ،آموزش توسط نهادهای پرداخت کننده و نگرش افراد نسبت به
اعتبارات عالوه بر اینکه دارای اثرات مستقیم بر توانمندی اقتصادی -اجتماعی زنان روستایی
هستند ،بهطور غیرمستقیم نیز بر این متغیر اثرگذارند .بهعنوان نمونه ،متغیر میزان نظارت نهادهای
پرداخت کننده بر نحوهی مصرف اعتبار عالوه بر اینکه دارای اثر مستقیم بر توانمندسازی
اقتصادی و اجتماعی زنان است با تأثیری که بر میزان مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز
میگذارد بهطور غیرمستقیم بر توان مندی اقتصادی و اجتماعی زنان تأثیرگذار است .سایر اثرات
غیرمستقیم با توجه به فلشهای رسم شده در شکل ( ،)1قابل مشاهده است .همچنین متغیر درصد
مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز فقط به طور مستقیم بر متغیر وابسته اثر میگذارد.

شکل  -9چارچوب مفهومي تحقیق

فرضیه های پژوهش
بر مبنای چارچوب مفهومی ارائه شده ،فرضیات تحقیق را میتوان به صورت زیر ارائه نمود:
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 -1بین متغیر آموزش نهادهای پرداخت کننده در خصوص نحوهی مصرف وام و
توانمندی زنان روستایی ارتباط معنیداری وجود دارد.
 -2بین متغیر میزان نظارت نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار و سطح توانمندی
زنان روستایی ،ارتباط معنیداری وجود دارد.
 -3بین متغیر میزان وام دریافتی توسط زنان روستایی و سطح توانمندی آنان
ارتباط معنیداری وجود دارد.
 -2بین متغیر نگرش زنان روستایی دریافت کنندهی وام نسبت به اعتبارات و سطح
توانمندی آنان ارتباط معنیداری وجود دارد.
 -5بین درصد مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز و سطح توانمندی زنان
روستایی ارتباط معنیداری وجود دارد.
روش پژوهش و ابزار پژوهش
از نظر موقعیت جغرافیایی ،شهرستان نهاوند بین  32درجه و  3دقیقه تا  32درجه و 12
دقیقهی عرض شمالی و  23درجه و  20دقیقه تا  23درجه و  22دقیقهی طول شرقی قرار دارد.
همچنین از نظر موقعیت نسبی در منتهیالیه جنوب غربی استان همدان واقع شده است که از سمت
جنوب و غرب ،به ترتیب به استانهای لرستان و کرمانشاه و از سوی شمال به شهرستان تویسرکان و
از شرق نیز به شهرستان مالیر ختم میگردد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایي شهرستان نهاوند واقع در استان همدان
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تحقیق مذکور از نظر هدف ،کاربردی ،از نظر جمعآوری اطالعات ،از نوع مطالعات پیمایشی و با
توجه به تحلیل دادهها ،از نوع مطالعات توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش
شامل زنان روستایی شهرستان نهاوند میباشد که طی سالهای  1339تا  1393از سازمانها و
نهادهای اعتباری ،اعتبار خرد دریافت کردهاند .این افراد جمعاً  200نفر بودند .حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان  129نفر تعیین شد ،که جهت دقت بیشتر و رسیدن به نتیجهی مطلوب،
تعداد  130پرسشنامه در میان زنان روستایی دریافت کنندهی اعتبار توزیع و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نمونهگیری به صورت طبقهای با انتساب متناسب انجام شد .بدینگونه که متناسب با
تعداد دریافت کننده گان وام در هر بخش از شهرستان نهاوند ،درصد انتخاب نمونه از هر بخش
مشخص گردید (جدول  .)2سپس در هر بخش نمونهها بهطور تصادفی ساده انتخاب و اطالعات
الزم از آنها کسب گردید.

جدول  -9بخشهای انتخاب شده در نمونهگیری ،توزیع درصد و تعداد نمونه از حجم نمونه کل در هر بخش
تعداد وام گیرندگان در

درصد وام گیرندگان در

درصد از کل

تعداد

هر بخش

هر بخش

نمونه

نمونه

03
13

32
0

32
0

25
3

32

10

10

22

20
15

20
15

35
20

100

100

130

ردیف

نام بخش

1
2

مرکزی
خزل
زرین
دشت
گیان
برزول

52
30

جمع

-

200

3
2
5

ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای جمعآوری دادههای الزم ،پرسشنامه محقق ساخته
مشتمل بر بخشهای زیر میباشد -1 :اطالعات دموگرافیک جامعه شامل سؤاالتی از قبیل سن،
وضعیت درآمدی ،سطح تحصیالت ،تعداد اعضای خانوار ،شغل؛  -2اطالعات در خصوص اعتبار
دریافتی مشتمل بر سؤاالتی از قبیل مبلغ کل اعتبار دریافتی ،هدف از دریافت اعتبار ،منبع دریافت
اعتبار ،زمینههای مصرف اعتبار؛  -3متغیرهای مستقل تحقیق شامل توانمندی اقتصادی (12
گویه) ،توانمندی اجتماعی ( 19گویه) ،میزان فعالیت آموزشی و ترویجی سازمان پرداخت کننده
اعتبار ( 0گویه) ،در قالب طیف لیکرت بر روی یک دامنهی شش قسمتی از صفر تا ( 5اصالً ،خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) سنجیده شده است .متغیر نگرش نسبت به اعتبارات (10
گویه) ،نیز در قالب طیف لیکرت بر روی دامنهی پنج قسمتی از  1تا ( 5کامالًمخالفم ،مخالفم،
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نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم) مورد سنجش قرار گرفته است .همچنین از مجموع توانمندی
اقتصادی و توانمندی اجتماعی ،توانمندی کل زنان محاسبه شده است.
در این مطالعه ،جه ت حصول اطمینان از اعتبار یا روایی محتوایی پرسشنامه ،سؤاالت ،گویهها و
طیف مورد استفاده به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه (اساتید رشتهی توسعهی
روستایی و کارشناسان جهادکشاورزی) ارائه گردید .در این مطالعه ،پایایی پرسشنامه از طریق
محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ برای  30پرسشنامه توزیع شده از طریق پیش آزمون در یک
نمونه مقدماتی ،بهدست آمد مقدار آلفای کرونباخ بهدست آمده برای تمامی مقیاسها بیشتر از 0/9
بهدست آمد .بنابراین پایایی پرسشنامهها نیز از این طریق مورد تأیید قرار گرفت (جدول .)2

جدول  -1مقدار ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاسهای مورد مطالعه
مقیاس

تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ

توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی
نگرش زنان نسبت به اعتبارات خرد
فعالیت آموزشی نهاد پرداخت کننده اعتبار

31
10
0

0/990
0/990
0/300

مأخذ :یافتههای تحقیق
برای تحلیل دادهها و دستیابی به اهداف مطالعه ،از آمارهای توصیفی و استنباطی (تحلیل
مسیر) در محیط نرم افزار  SPSS20استفاده شد .ضمن اینکه از رگرسیون به روش اینتر 1برای
تعیین ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده شد.
یافته های پژوهش
 -1یافتههای توصیفی
بر اساس نتایج توصیفی بهدست آمده 92 ،درصد زنان مورد مطالعه متأهل بودند .مابقی نیز
به دالیل عدم ازدواج ( 9/9درصد) ،طالق ( 13/3درصد) و فوت همسر ( 0/5درصد) مجرد بودند.
دامنهی سنی زنان بین  20تا  90و میانگین سنی آنان  22/2سال بود .بیشتر این زنان (22/3
درصد) در گروه سنی  20تا  50سال قرار داشتند .دامنهی تغییرات تعداد افراد خانوار پاسخگویان
بین  1تا  12نفر و میانگین آنان نیز 2/2 ،نفر بود .از نظر سطح تحصیالت  3/5درصد از زنان
بیسواد بودند .سطح سواد  20/3درصد آنان در حد خواندن و نوشتن بود 55/2 .درصد دارای
تحصیالت ابتدایی ،راهنمایی و دیپلم بودند .ضمن اینکه  15/2درصد زنان دارای مدارک دانشگاهی
1 - Enter
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بودند 20/2 .درصد از کل زنان مورد مطالعه ،سرپرست خانوار بودند .بیش از نیمی از پاسخگویان
( 55/2درصد) خانهدار و مابقی دارای مشاغلی دامداری ( 3/5درصد) ،مغازهداری ( 12/3درصد)،
خیاطی ( 0/2درصد) ،کشاورزی ( 9/2درصد) و قالیبافی ( 3/5درصد) بودند .دامنهی تغییرات درآمد
شخصی زنان بین صفر تا  30میلیون تومان در سال و میانگین درآمد آنان نیز ،حدود  5میلیون
تومان در سال بود .حدود نیمی از زنان ( 50/3درصد) هیچ درآمدی نداشتند 50.درصد از زنان مورد
مطالعه تا به حال در هیچ دورهی آموزشی در زمینهی نحوهی مصرف وام شرکت نکرده بودند33/3 .
درصد آنان  1دوره 3/5 ،درصد  2دوره و  9/9درصد نیز  3دوره آموزشی را در این خصوص گذرانده
بودند .این کالسها در خصوص آموزش خیاطی ،قالیبافی و گلیمبافی ،مشاغل هنری و کشاورزی
برگزار شده بودند 39/2 .درصد از زنان در هیچکدام از انجمنها و تشکلهای روستایی عضو نبودند.
 35/2درصد آنان فقط در یک تشکل و  25/2درصد نیز در دو و بیشتر از دو انجمن عضو بودند.
 50/2درصد پاسخگویان تحت حمایت مالی هیچ نهاد و سازمانی نبودند .اما  35/2درصد آنان تحت
پوشش نهاد دولتی کمیته امداد و  3/5درصد نیز تحت پوشش موسسات خیریه غیردولتی بودند.
منبع دریافت اطالع در مورد وام برای  20/3درصد پاسخگویان از طریق اقوام بود 22/0 .درصد از
همسایگان 10/2 ،درصد از فرزندان 0/9 ،درصد از تلویزیون یا رادیو و  11/5درصد نیز از دوستان در
مورد وام اطالع کسب کرده بودند .دامنهی تغییرات مبلغ وام دریافتی پاسخگویان بین  1تا 20
میلیون تومان و میانگین آنان نیز ،حدود  0میلیون تومان بود .هدف از دریافت وام  23/1درصد از
زنان ،قالیبافی و گلیمبافی 21/5 ،درصد دامداری 22/3 ،درصد کشاورزی 10/9 ،درصد مغازهداری و
 10/2درصد نیز خیاطی و چرمدوزی بود .باز پرداخت  50/3درصد از وامهای داده شده به زنان،
بدون استراحت زمانی بود .اما  29/2درصد دیگر وامها تا زمان پرداخت اولین قسط دارای استراحت
بودند.
بر اساس نتایج آمار توصیفی (شکل  20/2 ،)3درصد از زنان کل مبلغ وام دریافتی را در
مصارف توانمندساز و  30/9درصد نیز کل وام را در مصارف غیرتوانمندساز خرج کرده بودند .هم-
چنین  23/9درصد دیگر وام خود را هم در مصارف توانمندساز و هم مصارف غیرتوانمندساز خرج
کرده بودند.
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شکل  -3توزیع پاسخگویان بر حسب زمینههای مصرف اعتبار

طبق نتایج ،بیشترین میانگین درصد مصرف وام در بین مصارف توانمندساز به ترتیب مربوط
به  -1پرورش دام ،طیور ،زنبورداری ،بوقلمون ،شیالت ( 12/01درصد)؛  - 2کشت زعفران ،پرورش
قارچ ،کشت گیاهاندارویی ،باغداری ( 13/02درصد)؛  -3مغازهداری ( 11/23درصد)؛  -2قالیبافی،
خیاطی ،فعالیتهای هنری ( 10/33درصد)؛  -5درمان و سالمت ( 5/92درصد)؛  -0آموزش خود
و فرزندان ( 2/10درصد) بود (شکل .)2

شکل  -1توزیع پاسخگویان بر حسب درصد مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز

بیشترین میانگین درصد مصرف وام در بین مصارف غیرتوانمندساز به ترتیب مربوط به -1
واگذار کردن اعتبار به همسر ( 9/10درصد)؛  -2ازدواج فرزندان ( 3/30درصد)؛  -3خرید لوازم
منزل ( 9/93درصد)؛  -2تعمیر یا ساخت مسکن ( 9/21درصد)؛  -5خرید طال ( 0/21درصد)؛ -0
سرمایهگذاری در بانک ( 3/29درصد)؛  -9انجام سفرهای زیارتی ( 0/55درصد) بود (شکل .)5

ازدواج فرزندان = a1
سرمایهگذاری در بانک= a2
خرید لوازم منزل= a3
واگذار کردن اعتبار به همسر= a4
انجام سفرهای زیارتی= a5
تعمیر یا ساخت مسکن= a6
خرید طال= a7
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شکل  -1توزیع پاسخگویان بر حسب درصد مصرف وام در فعالیتهای غیرتوانمندساز

 -1نتایج آزمونهای همبستگی
رابطهی بین توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی با ویژگیهای فردی آنان
در این بخش ،رابطهی بین توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی با ویژگیهای
فردی زنان روستایی از طریق آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این آزمونها در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  -3رابطهی بین توانمندی اقتصادی واجتماعی زنان روستایی با ویژگیهای فردی زنان روستایی
متغیر اول

توانمندی
اقتصادی واجتماعی

متغیر دوم
سن
درآمد
تعداد افراد
خانوار
سواد

نوع
آزمون

سطح معنيداری

ضریب
همبستگي ()r

()Sig

پیرسون
پیرسون

**0/302
**0/203

0/001
0/000

پیرسون

n.s

0/312

اسپیرمن

0/021

**-0/252

0/002

 n.sمعنی داری نشدن
** معنی داری در سطح یک درصد
بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون  ،بین توانمندی زنان روستایی
با متغیرهای سن و درآمد در سطح یک درصد (با احتمال  99درصد) مستقیم و معنیدار شده
است .بهعبارتی ،هرچه میزان متغیرهای نامبرده بیشتر شود ،توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان
روستایی نیز بیشتر میشود .از طرفی دیگر رابطهی بین توانمندی زنان روستایی با تعداد افراد
خانوار هیچ رابطهای مشاهده نشد .همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون همبستگی
اسپیرمن ،بین توان مندی اقتصادی و اجتماعی زنان با میزان سواد زنان روستایی در سطح یک
درصد معکوس و معنی دار شده است .به عبارتی ،هر چه میزان سواد زنان روستایی بیشتر شود ،از
توانمندی زنان روستایی کاسته میشود.

 -9نتایج تحلیل مسیر


مرحلهی اول :تعیین اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
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در مرحلهی اول میزان اثرات مستقیم متغیرهای مستقل ( x1تا  ،)x5بر متغیر وابسته
تحقیق (توان مندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان) ،از طریق آزمون رگرسیون بهروش ،Enter
تعیین گردید.

شکل  -1تعیین اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

 مرحلهی دوم :تجزیهی مسیرها برای تعیین اثرات غیر مستقیم
در این مرحله ،کلیهی مسیرهایی که در آنها متغیرهای مستقل تحقیق ( x1تا  )x5حداقل از
یک متغیر مستقل دیگر تأثیر میپذیرند تجزیه و میزان اثر غیر مستقیم آنها از طریق رگرسیون به
روش  Enterمحاسبه گردید.
مسیر یک؛ تأثیر متغیرهای مستقل؛  )1آموزش نهاد پرداخت کننده-
-1
ی اعتبار در خصوص نحوهی مصرف وام؛  )2میزان نظارت نهادهای پرداخت کننده
بر نحوهی مصرف وام و  ) 3سطح نگرش افراد نسبت به اعتبارات ( )x4, x2, x1بر
متغیر میزان مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز
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شکل -9میزان تأثیر متغیرهای( )x4, x2, x1بر متغیر درصد مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز

همانطور که در شکل ( )9مشاهده میشود ،بر اساس نتایج به دست آمده ،میزان تأثیر
متغیرهای  ، x4, x2, x1بر متغیر  x5به ترتیب برابر  0/192 ،0/392 ،0/031میباشد.
مسیر شماره دو؛ تأثیر متغیر مستقل آموزش نهاد پرداخت کنندهی اعتبار در
)1
خصوص نحوهی مصرف وام بر متغیر نگرش افراد نسبت به اعتبارات دریافتی

شکل  -8میزان تأثیر متغیرآموزش نحوهی مصرف وام بر متغیر نگرش افراد نسبت به اعتبارات دریافتی

همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،بر اساس نتایج به دست آمده ،میزان تأثیر
متغیر آموزش نهادپرداختکنندهی اعتبار در خصوص نحوهی مصرف وام بر متغیر سطح نگرش افراد
نسبت به اعتبارات دریافتی برابر 0/022میباشد.
مسیر سوم؛ تأثیر متغیر مستقل میزان نظارت نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار
)2
بر مصرف اعتبار بر متغیر آموزش نهاد پرداخت کننده در خصوص نحوهی مصرف وام.
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شکل  -1میزان تأثیر متغیر میزان نظارت نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار بر متغیر آموزش نحوهی مصرف
وام

همانطور که در شکل ،9مشاهده میشود ،بر اساس نتایج به دست آمده ،میزان تأثیر متغیر
نظارت نهاد پرداخت کنندهی اعتبار بر نحوهی مصرف وام بر متغیر آموزش نهاد پرداخت کننده در
خصوص نحوهی مصرف وام برابر  0/103میباشد.
مسیر چهارم؛ تأثیر متغیر مستقل مبلغ کل وام دریافتی بر متغیر میزان نظارت
)3
نهادهای پرداخت کننده بر نحوهی مصرف وام

شکل  -91میزان تأثیر متغیر مبلغ کل وام دریافتی بر متغیر میزان نظارت نهادهای پرداخت کننده بر
نحوهی مصرف وام

همانطور که در شکل ( )10مشاهده میشود ،بر اساس نتایج بهدست آمده ،میزان تأثیر متغیر
مبلغ کل وام دریافتی بر متغیر میزان نظارت نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار بر نحوهی مصرف وام
برابر با  0/121میباشد.
 مرحلهی سوم :ترکیب مسیرهای تجزیه شده
در این مرحله ،کلیه ی اثرات مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شده بر توانمندی اقتصادی و
اجتماعی زنان ،بر اساس چارچوب مفهومی در شکل ( )11ارائه شده است.
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شکل  -99اثرات مستقیم و غیر مستقیم محاسبه شدهی متغیرهای مستقل بر توانمندی اقتصادی و
اجتماعی زنان

 مرحلهی چهارم :محاسبهی اثرات مستقیم ،غیر مستقیم و مجموع اثرات
متغیرهای مستقل (x1تا  ،)x5بر متغیر وابستهی تحقیق میزان توانمندسازی اقتصادی و
اجتماعی
در این مرحله با ضرب کردن ضرایب بهدست آمده و از مسیرهای تجزیه شده در همدیگر
مقدار اثرات مستقیم و غیرمستقیم بهصورتی که در جدول ( )2ارائه شده ،محاسبه گردید.
جدول  -1مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
مجموع تأثیرات
اثرات

اثرات

مستقیم و

مستقیم

غیرمستقیم

غیرمستقیم هر

 = X1آموزش نهاد پرداخت کننده در خصوص مصرف
اعتبار

* 0/202

0/0205

0/302

 =X2میزان نظارت نهاد پرداخت کننده اعتبار برنحوه
مصرف وام

* 0/109

0/109

0/333

n.s

0/020

0/123

متغیر مستقل

متغیر

 = X3مبلغ کل وام دریافتی

0/099
**

 = X4سطح نگرش افراد نسبت به اعتبارات
 = X5درصد مصرف وام در فعالیت توانمندساز

0/330
**

0/053

0/392

----

0/305
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0/305

** معنی داری در سطح یک درصد
 n.sمعنی داری نشدن

*

معنی داری در سطح پنج درصد

در این بخش با توجه به نتایج حاصل از مجموع اثرات مستقیم هر متغیر بر متغیر وابستهی
تحقیق یعنی توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی میتوان نتایج آزمون فرضیات تحقیق را به صورت
زیر بیان نمود:
تأیید فرضیهی  : 1بین متغیر میزان آموزش نهاد پرداخت کننده در خصوص مصرف اعتبار
و سطح توانمندی زنان روستایی ارتباط معنیدار وجود دارد.
تأیید فرضیهی  : 2بین متغیر میزان نظارت نهادهای پرداخت کننده اعتبار و سطح
توانمندی زنان روستایی ارتباط معنیدار وجود دارد.
رد فرضیهی  : 3بین متغیر میزان وام دریافتی توسط زنان روستایی و سطح توانمندی
آنان ارتباط معنیدار وجود ندارد.
تأیید فرضیهی  : 2بین متغیر نگرش زنان روستایی دریافت کنندهی وام نسبت به اعتبارات
و سطح توانمندی آنان ارتباط معنیدار وجود دارد.
تأیید فرضیهی  : 5بین درصد مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز و سطح توانمندی
زنان روستایی ارتباط معنیدار وجود دارد.
بنابراین از پنج فرضیه ی مطرح شده در این تحقیق ،به جز ارتباط بین میزان وام دریافتی
توسط زنان روستایی و سطح توانمندی آنان ،مابقی فرضیات تأیید میشوند.
با توجه به نتایج بهدست آمده از جدول  ،2متغیر سطح نگرش افراد نسبت به اعتبارات با
مجموع اثرات  ،0/392بیشترین تأثیرات را بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان داشته است،
سایر متغیرهای اثرگذار بر توانمندسازی زنان بر اساس میزان اثرات کل بهترتیب میزان نظارت نهاد
پرداخت کنندهی اعتبار بر نحوهی مصرف وام و درصد مصرف وام در فعالیتهای توانمندساز،
آموزش نهاد پرداخت کننده در خصوص مصرف اعتبار و مبلغ کل وام دریافتی میباشند.
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق حاضر ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی
زنان دریافت کنندهی اعتبارات خرد در شهرستان نهاوند و تعیین میزان اثرات مستقیم و
غیرمستقیم هر یک از متغیرها بر میزان توانمندی آنان میباشد.

991

تحلیل عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان روستایي دریافت کنندهی اعتبارات خرد در

شهرستان نهاوند

بر اساس نتایج بهدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون ،بین توانمندی زنان روستایی با
متغیرهای سن و درآمد در سطح یک درصد (با احتمال  99درصد) مستقیم و معنیدار شده است.
بهعبارتی ،هرچه میزان متغیرهای نامبرده بیشتر شود ،توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان
روستایی نیز بیشتر میشود )Tofighianfar et al., 2016( .بر این باورند که با افزایش سن از
توانمندسازی زنان کاسته میشود ،اما شاید دلیل این نتیجه این باشد که هرچه سن زنان روستایی
دریافت کنندهی اعتبار بیشتر باشد ،تجربهی بیشتری در زمینهی مشاغل و فعالیتهایی که در
روستاها زمینهی انجام و موفقیت آن وجود دارد؛ مانند فعالیتهایی از قبیل کشاورزی ،دامداری و
غیره بیشتر است و احتمال صرف شدن اعتبارات دریافتی در فعالیتهای گوناگون که سبب افزایش
درآمد و در نتیجه توانمندسازی زنان را در پی دارد ،افزایش مییابد .از اینرو پیشنهاد میگردد که
با توجه به تحصیالت و تخصص افراد متقاضی مبلغ اعتبار را متناسب با مقدار هزینهای که برای
شروع فعالیت همراستا با تخصص فرد متقاضی نیاز است ،باال برده تا فرد اعتبار دریافتی را درفعالیت
مولد و در جهت ایجاد شغل درآمدزا و پایدار مصرف کند .از طرفی دیگر ،رابطهی بین توانمندی
زنان روستایی با تعداد افراد خانوار ،هیچ رابطهای مشاهده نشد .همچنین بر اساس نتایج بهدست
آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن ،بین توانمندی اقتصادی و اجتماعی زنان با میزان سواد زنان
روستایی در سطح یک درصد معکوس و معنی دار شده است .عکس این نتیجه توسط ( & Afshani
 )Fatahi, 2016نیز به تأیید رسیده است .به عبارتی ،هر چه میزان سواد زنان روستایی بیشتر شود،
از توانمندی زنان روستایی کاسته میشود .شاید دلیل این مسأله را بتوان اینگونه بیان کرد که
چون مبلغ این اعتبارات کم بوده است ،لذا افراد تحصیلکرده نتوانستهاند این اعتبارات را در فعالیت
یا شغل متناسب با تحصیل و موقعیت خود به کار گیرند و در نتیجه این اعتبارات در مسیری غیر از
شروع فعالیتی که منجر به توانمندی آنان میشود صرف شده که احتمال مقروض شدن آنان و
ناتوانی در پرداخت اقساط و در نتیجهی ناتوانمندی زنان روستایی در این مورد وجود دارد.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل مسیر ،سطح نگرش افراد نسبت به
اعتبارات ،بیشترین تأثیر را بر توانمند ی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی دارد .این نتیجه با
نتیجهی تحقیق ( )Ketabi et al., 2003مطابقت دارد .شاید بتوان این نتیجه را اینگونه تحلیل
کردکه نگرش و ذهنیت افراد در خصوص اعتبارات دریافتی به مرور در افراد باور و اعتقادی را
بهوجود میآورد که تصمیمات افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .بهطور مثال اگر متقاضیان دریافت
وام این اعتقاد و تفکر را در مورد وام دریافتی داشته باشند که با دریافت این اعتبار میتوانند
فعالیتی را شروع کنند ،همین ذهنیت در فرد منجر میشود که این اعتبار را در راستای ذهنیت و
هدف خود صرف کند .هم چنین اگر فرد با این ذهنیت که اعتبارات دریافتی دردی از وی دوا
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نمیکند اقدام به دریافت وام کند ،نمی تواند اعتبار دریافتی را در فعالیت تولیدی و یا ایجاد شغلی
پایدار صرف کند.
همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده ،میزان نظارت نهاد پرداخت کنندهی اعتبار بر
توان مندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی تأثیر زیادی دارد .شاید بتوان دلیل این نتیجه را
در این مسأله دانست که اعتبارات پرداختی در صورتی منجر به توانمندی زنان روستایی میشود
که در زمینه ی ایجاد اشتغال پایدار برای زنان روستایی دریافت کنندهی اعتبار مصرف شود .یکی از
سیاستهای هدایت این اعتبارات به سمت مصرف در زمینههای توانمندساز نظارت نهادها و
سازمانهای پرداخت کننده بر نحوهی مصرف و بهکارگیری این اعتبارات توسط دریافت کنندگان
می باشد .هر چه نظارت نهادهای پرداخت کننده بر مراحل مصرف و بهکارگیری اعتبارات بیشتر
باشد ،احتمال صرف شدن اعتبار پرداختی در زمینههای غیرتوانمندساز که در نهایت مقروض شدن
و ناتوان مندشدن زنان را در پی دارد کمتر شده و در نتیجه این اعتبارات در مسیر تعیین شده
توسط سازمان و نهاد پرداخت کننده صرف میگردد .این نتیجه با نتایج بهدست آمده از پژوهش
()Felming, 2000؛ ()Ghadiri Masoom & Ahmadi؛ ( Charmchian Langroudi & Ali Beigi,

)2013؛ ( )Favaedi et al., 2011و ( )Gholipour, A. & Rahimian, 2009همخوانی داشت .در این
زمینه این پیشنهاد ارائه میشود -1:پرداخت اعتبارات به صورت مرحلهای و ارائهی مبلغ مشخص در
هر دوره به زنان روستایی دریافت کنندهی اعتبار و  -2انجام بازدید به صورت دورهای از مراحل
انجام فعالیت توسط نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار.
همچنین بر اساس نتایج بهدست آمده ،آموزش توسط نهاد پرداخت کنندهی اعتبار در
خصوص فعالیتهای توانمندساز بر توانمندسازی زنان روستایی تأثیر دارد .این نتیجه با یافتههای
مطالعات ()Tofighianfar et al., 2016؛ ( )Afshani & Fatahi, 2016و ( Charmchian Langroudi
 )& Ali Beigi, 2013هم خوانی دارد .شاید دلیل این مسأله را بتوان در این دانست که با توجه به
اینکه عمدتاً زنان روستایی دارای سواد کم میباشند و شناخت آنان در زمینهی شغلهای پایدار و
درآمدزا کم است ،ارائهی آموزش توسط نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار میتواند در شناخت هر
چه بیش تر این مشاغل به متقاضیان مؤثر باشد .با برگزاری کالسهای آموزشی توسط نهاد پرداخت
کننده ی اعتبار و باال رفتن شناخت زنان روستایی نسبت به مشاغل جدید و پردرآمد این اعتبارات
در مسیر توانمندسازی زنان روستایی قرار میگیرد .در این زمینه نیز برگزاری کالسها و دورههای
آموزشی در خصوص معرفی کسب و کارهای درآمدزا و پایدار به متقاضیان دریافت اعتبارات خرد از
سوی نهادهای پرداخت کنندهی اعتبار و یا سازمانهای مرتبط و برگزاری دورههای آموزشی
مدیریت کسب و کار و بازاریابی پیشنهاد میشود.
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انجام تحقیق حاضر همانند بسیاری از پژوهشهای حوزهی مسائل اجتماعی زنان دارای
 دسترسی به جامعهی آماری یعنی زنان و، معموالً در این گونه تحقیقات.محدودیتهای خاصی بود
 در همین.به ویژه زنان روستایی به سادگی میسر نیست و محققین با مشکالتی مواجه خواهند شد
 پیشنهاد میگردد هنگام تحقیق در جوامع،راستا و جهت کاهش تأثیر این مشکل بر نتایج تحقیق
 همچنین. خانم باشد، حداقل یک نفر از اعضای تیم تحقیق،زنان و به خصوص زنان روستایی
همکاری ضعیف برخی از زنان در گردآوری دادهها از دیگر محدودیتهای این تحقیق بود که دلیل
آن پایین بودن سطح سواد برخی از زنان و نیز عدم اعتماد آنان نسبت به دادن اطالعات در خصوص
.وامهای گرفته شده بود
با توجه به تح قیق انجام شده و با عنایت به این نکته که شناسایی راهکارهای توانمندسازی
 پیشنهاد میشود تا محققین دیگر تحقیقاتی را در، نقش مهمی در توانمندسازی آنان دارد،زنان
زمینه راهکارهای مؤثر بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان دریافت کنندهی اعتبارات خرد و
.همچنین شناسایی سازوکارهای اثربخش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان انجام دهند
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