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 زنان توانمندسازی در هاآن کارآمدی و رسمی غیر دهیِوام هایصندوق شناسایی

 دشت(کوه شهرستان - سیاب تنگ دهستان موردی یمطالعه) روستایی
 4، حسین سوری3زادهگل ، مهریار2، حسن چنانی نسب1رحمان باقری

 

  چکیده

های  ، طرح تشکیل صندوقجهانمناطق روستایی برخی در  نظام اعتبارات خُردرویکرد در پی موفقیت 

الحسنه های قرضصندوق   ها ترین آناعتبارات خُرد زنان روستایی در ایران اجرا شد که یکی از متداول

ها در نقاط روستایی های جدیدی از آنهای اخیر گونهدر سالهای مذکور، است. با توجه به مسائل صندوق

پژوهش اند. های رایجمبتنی بوده و متفاوت از مدل رسمی ها و پیوندهای غیراند که بر شبکهشکل گرفته

ی زنان سازدر توانمند هاآنکارآمدی  بردن بهرسمی و پی دهی غیرهای وامحاضر با هدف شناسایی صندوق

و عمیق،  یافتهساختنیمه یاز فنون مصاحبه گیریو بهرهکیفی  با رویکرددشت روستایی شهرستان کوه

    شده، در چند مرحلهمطالب و موارد بیان انجام شده است.بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی 

 هایشناخته شد: صندوقدهی غیررسمی وام صندوق نوع سهاز خالل پژوهش، بندی و تحلیل شدند. مقوله

های حول روابط شغلی صندوق همسایگی، -خانوادگیمبتنی بر روابط  هایصندوق آموزان،متعلق به دانش

    وزایی درآمدتواند به ها، میها و عضویت در آندهد که تشکیل این صندوق و اداری. نتایج نشان می

، بهبود باورهای روستادر گیری در خانواده و افزایش قدرت تصمیمخانواده، ای هشدن زنان در داراییسهیم

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

 باشند.فوق با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در توانمندسازی آنان کارآمد می

 .همیاری توانمندسازی؛ خُرد؛ اعتبارات ی غیررسمی؛دهوام های صندوق :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

ز مفاهیمی نظیر حق ای وسیع ا، به گستره1برای تعریف مفهوم توانمندسازی در ادبیات توسعه

، جعفری و جاه،رفعت ،)شکوریداشتن و دسترسی به منابع و غیره اشاره شده استانتخاب، کنترل

فردی دست  یکه مردم باید به سطحی از توسعهمونه، توانمندسازی یعنی این(. برای ن4: 1331

(. 14 :1331طلب، )شادیهای خود بدهدرا بر اساس خواستها امکان انتخاب یابند که به آن

تر زنان به منابع و کنترل بر زندگی خود ، توانمندسازی را به معنای دستیابی بیش2طور، اگبومههمین

: 2771شود)آگبومه، ها میتری در آننفس بیشبهجب احساس استقالل و اعتمادکه مو داندمی

       معنای ایجاد قدرت  تر، توانمندسازی زنان را بهدر یک برداشت جامع (. شهبازی،233

دهی خود و مشارکت، و همچنین ایجاد قدرت فردی، گروهی، و گیری، انتخاب، سازمانتصمیم

  (.34: 1333گیرد)شهبازی، موجود در نظر می جمعی در زنان برای تغییر شرایط

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

(، و ... انداز میـزان درآمـد، امنیـت اقتصادی، پس)انمندی زنان دارای ابعاد اقتصادیاست. تو

 ها، روابط مبتنی بر اعتماد شبکهها،  )گروهعیاجتما (،و... دانش، توانایی انجام کار،  انسانی)مهارت

سیاسی)افزایش مشارکت سیاسی، حذف تبعیض و...( و روانی)عزت نفس، احساس قدرت  ،(و...

ررسی فقر و . بنابراین، در ب(1: 1337 معظمی، ؛3-3: 1331)شکوری و همکاران، باشدو...(، می

 گیرد.میتری مورد توجه قرار ای وسیعهتنها بعد اقتصادی، بلکه جنبهتوانمندسازی زنان، نه

 در مردان از بیش زنان که دهدمی نشان گذشته یدهه چند طی شدهانجام هایبررسی    

 الزم امکانات از زنان که است دلیل این مسأله به این دارند. قرار جنسیتی تبعیض و فقر معرض

 سر بر فراوان هایمحدودیت و نعموا وجود زیرا نیستند؛ برخوردار فقر کاهش و توانمندی برای

 با آنان فقر بردن بین از برای را تالشی هرگونه زنان، اجتماعی و اقتصادی پایگاه تحول و تغییر

 دیگر، سوی از(. 07: 1331، لوخداوردی ومنش نیک ،بریمانی) است ساخته مواجه مشکل

 بدون پایدار یوسعهت به دستیابی که است داده نشان اجتماعی گرانپژوهش اخیر مطالعات

 نیست پذیرامکان اجتماعی، و اقتصادی خانوادگی، از اعم – هاعرصه تمامی در زنان فعال مشارکت

 اصل،نجفی و طالب ؛1: 1334 حافظیان، و کوالیی ؛321: 1331 سن، ؛12: 1330 ایمانی، و ازکیا)

                                                
1 Empowerment 
2 Ugbomeh 
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 از...(.  و ؛31: 1333 ده،زافرضی و فیروزآبادی ؛2: 1332 ،طالب و متوسلی ،زادهفرضی ؛2: 1331

 ،خودکار طوربه فقرزدایی، هایدهند، سیاستمی تشکیل را جهان فقرای زنان، اکثریت که جاآن

 گروه به زنان از جمعی پیوستن از نگرانی لذا کند؛می مندبهره را هانآ و گیردمی بر در نیز را زنان

     است شده «زنان توانمندسازی» هجمل از متفاوتی رویکردهای طرح سبب «فقرا فقیرترین»

از  یکی و آغاز شدند 1307یدهه اواخر ها، از. این برنامه(1: 1334 ،ورمزیار وهابی و ،طلبشادی)

 در. است 1خُرد اعتبارات برنامه اندیشید،می اقتصادی دیدگاه از ویژهبه ،توانمندسازی به که هاآن

 توسعه حال در کشورهای و گذاری نام خرد راتاعتبا سال را 2771 سال 2جهانی بانک ،راستا این

 جهان کشورهای میان از (.013: 1334 نگین،)است کرده تشویق اعتباری شیوه این کارگیریبه در را

 و فقرا به خرد اعتبارات اعطای با 3بانک گرامین قالب در روپیش کشور عنوان به بنگالدش سوم،

 ،اولیه هایموفقیت(. 302: 1331 اف،رسول) دهد افزایش را هاآن درآمد سطح توانسته زنان، ویژهبه

 به منجر تدریج به بنگالدش یجامعه در ترپایین طبقات زنان افزاییتوان در خرد هایوام از ناشی

 شد. نیافتهتوسعه حتی و توسعه حال در در کشورهای برنامه این گیرشدنهمه

ندسازی و فقرزدایی اجرا شده است و نهادهای های متعددی برای توانمدر ایران نیز طرح      

وق ها، صند(. یکی از این طرح2: 1333زاده، )فرضیکنندمتعددی در این حوزه فعالیت می

کشاورزی، متولی اجرای آن  که دفتر امور زنان وزارت جهاد باشداعتبارات خرد زنان روستایی می

 .ا کمک نظام بانکی اجرا شده استاست. طرح مذکور در بسیاری از مناطق روستایی کشور ب

 زنان تجربه، به که دارند وثیقه دریافت جمله از ایویژه شرایط ،وام پرداخت برای معموالً هابانک

 هستند.  هاییوام چنین دریافت پی در ترکم و نبوده آن کردنفراهم به قادر معموالً

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

ها در تخصیص و اعطای عمل بانک یدریافت اعتبارات بانکی و نیز نحوه یروستایی در زمینه

 مناطق برخی در یا همیاری اقتصادی هاصندوق از جدیدی هایگونه اخیر هایاعتبارات، در سال

 هایبا مدل و بوده رسمی رغی پیوندهای و هاشبکه بر که مبتنی اندگرفته شکل ایران روستایی

 زنان همیاری از خاصی نوع «رسمی غیر دهیهای وامصندوق. »تفاوت دارند رایج و رسمی

 و کنندمی جمع را مبالغی ،نفره 27 تا 3 هایگروه در زنان که صورت بدین ؛است هم با روستایی

                                                
1 Microcredit 
2 World Bank 
3 Grameen Bank   
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 در موجود هایپول ه برک هاصندوق این. گیردمی تعلق قرعه قید به نفر یک به ماه یا هفته هر

 داشته زیادی گسترش دشتکوه میان زنان روستایی شهرستان ویژه دردارند، به تکیه محلی اجتماع

 تحلیل و توصیف ها،صندوق این هایگونه شناسایی ضمن دارد قصد حاضر یمقاله .است

 زیر هایسشپر به آن هایوام از استفاده و مصرف چگونگی ها،آن فعالیت و تشکیل چگونگی

 مشارکت آیا کدامند؟ روستایی زنان نگاه از اجتماعی و اقتصادی توانمندی های مؤلفه. دهد پاسخ

 هاصندوق این کند؟می فراهم زنان برای را اقتصادی فعالیت جدید هایفرصت ها،صندوق در این

 سازند؟ توانمند را روستایی زنان توانندمی

 

 ی پژوهش پیشینه

 هایبرنامه اقتصادی -اجتماعی توانمندسازی و آثار یدرباره ارجی فراوانیخ هایپژوهش

 که نشان داده( 1: 2717)1ساتیاباما جمله از است. شده انجام زنان بر توانمندی خرد اعتبارات

 زنان اقتصادی استقالل برای را راه هند در خرد اعتبارات هایبرنامه در خودیار هایگروه تشکیل

 طریق این از و شده مشغول خود کوچک هایکارآفرینی در هاگروه این اعضای. کندمی هموار

 و سواین. اندشده دیگران برای جدید شغلی هایفرصت ایجاد و خود استقالل موجب

 ،زنان اختیار در مالی منابع دیگر و اعتبارات قراردادن که دادند نشان (111-113: 2773)2والنتین

 این که ایگونهبه شود؛می خانواده و جامعه در آنان اقتصادی ارکتمش و مالی قدرت کسب موجب

 . کندمی ایفا آنان توانمندسازی در توجهیقابل نقش شرایط

 یزمینه در خرد اراتاعتب هایو مشارکت در صندوق موفقیت ثر برها، عوامل مؤپژوهش برخی

 دانش، که معتقدند( 023: 2712)3همکاران و نور برای نمونه،. دانکرده بررسی را زنان توانمندسازی

 زنان برای کارآفرینی در خرد اعتبارات هایصندوق موفقیت در زنان، بینش و مدیریتی مهارت

 هایتشکل در عضویت تحصیالت، میزان( 172: 2712)4همکاران و ویتور – آوونیو است. ثرمؤ

 زنان مشارکت احتمال بر را وام یهبهر از رضایت و مالی هایسسهمؤ در اندازپس میزان تجاری،

 دانند.می تأثیرگذار خرد اعتبار هایبرنامه در

                                                
1 Sathiabama 
2 Swain & Wallentin    
3 Nor et al  
4 Awunyo-Vitor et al 
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. است شده انجام خرد مالی و اعتباری های تأمینطرح یدرباره زیادی هاینیز پژوهش ایران در

 زنان اختیار در سرمایه قراردادن که داده نشان( 33: 1331)موحدی و توکلیعلی پژوهش نتایج

 و بوده ثرمؤ هاآن اقتصادی و اجتماعی توانمندسازی در درآمدزا هایفعالیت اندازیراه ایبر

 که داده نشان( 121: 1334 یعقوبی،)دیگری پژوهش شود.می هاآن زندگی کیفیت بهبود موجب

 ادایج .است داشته زنان بین در گروهی اعتماد باالبردن یزمینه در را تأثیر ترینبیش ،خرد اعتبارات

 نفس،اعتمادبه افزایش زندگی، مدیریت مهارت افزایش کار، انجام توانایی برای بودنقوی احساس

 قرار بعدی هایرده در ،خانواده در زنان منزلت بهبود و خود بالقوه هایتوانایی از زنان سازیآگاه

 توانمندسازی در خرد اعتبارات که اندداده نشان ،(13: 1331)همکاران و بریمانی همچنین. داشتند

 وام که گروهی به نسبت بودندگرفته  وام که زنانی از گروهی. است بوده موثر روستایی زنان

 قرار بهتری وضعیت در نیز روانی نظر از و شده توانمندتر اقتصادی لحاظ از ،نددبو نکرده دریافت

 این که داده نشان الحسنهقرض صندوق نوع چهار شناسایی ضمن( 31: 1332)علیرضانژاد داشتند.

 .هستند ثرمؤ اقتصادی و اجتماعی توانمندی از سطوحی به نیل در نوعی به هاصندوق

 ایران، عمدتاً به ارزیابی ویژه دربه خرد اعتبارات یزمینه در شدهانجام های پژوهش از بسیاری

اجرای این ( درآمد یشو افزا بازپرداخت میزان وام، مصرف ینحوه وام، مبلغ مانند)اقتصادی آثار

 از هایشاخص و یکم هایروش کمک شوند بااعتبارات رسمی که از بیرون به روستا وارد می

 برخورداری که شودمی شامل را وسیعی یتوانمندی، حوزه که حالی اند. درپرداخته شدهتعیینقبل

 و انسانی یسرمایه از رداریبرخو نیازمند و است یندفرآ این از بخشی صرفاً مالی یسرمایه از افراد

 به که پژوهشی موجود، داخلی هایپیشینه میان از باشد. عالوه بر این،می نیز اجتماعی یسرمایه

 روستایی زنان اجتماعی و اقتصادی توانمندی رسمی و غیر اعتبارات یمطالعه به خاص طور

شناسی روش کیفی به گونهحاضر بر آن است تا به  یلذا مقاله ؛ندارد وجود باشد، پرداخته

ـ و شناسایی  باشندمی رسمی خُردِ اعتباراتِ از متفاوت کهـ  رسمی غیر الحسنهقرض هایصندوق

نان روستایی پرداخته و نقش این از دید ز اقتصادی و اجتماعی توانمندی های و استخراج مؤلفه

 ها را در توانمندسازی آنان مورد مطالعه قرار دهد.لفهمؤ

 

 پژوهش مفهومیچارچوب 

 خود به افزاییتوان و توانمندی توانمندسازی، قبیل از هاییمعادل که Empowerment مفهوم

 فردی، توانمندی به توانمی جمله از. است چندگانه ابعاد دارای و پیچیده مفهومی است، گرفته
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    کرد رهاشا غیره و اقتصادی توانمندی سیاسی، توانمندی شدن،ایشبکه اجتماعی، توانمندی

 (.1: 2717 ،1االیچر ؛1: 1331 دیگران، و شکوری ؛01: 1301 فرخی، ؛14: 1331 طلب،شادی)

 و اجتماعات افراد، که دانداجتماعی می کنش یندفرآ نوعی را توانمندی اجتماعی عمدتاً رویکردی

 و پیترسون)آورندمی دستبه را خود زندگی بر تسلط و سروری نوعی آن خالل از هاسازمان

 قدرت مفهوم و مفهوم این بین بنیادین پیوندی تعریف، این به توجه (. با133: 2774 ،2هوگی

دارد  پیوند آن از 3وبری تعریف با قدرت مفهوم معمول طور به شناسیجامعه سنت در. دارد وجود

 ی،دیلین) آنان رغم مخالفتهایش به دیگران، علیکه عبارت است از توانایی فرد در تحمیل خواسته

 توانمندسازی یندفرآ در. شودمی گرفته نادیده قدرت جنسیتی ماهیت تعریف این در(. 214: 1332

 بدین. نیست دیگر بخش قدرت کاهش معنایبه ،جامعه یک از بخشی یا گروه یک قدرت افزایش

 کهآن بدون ،شوند توانمند توانندمی اجتماعی مختلف هایگروه و نبوده محدود قدرت منابع ترتیب

 (.172: 1331 ، 4روالند)شود کاسته دیگری گروه توان از

گرا  های بازارگرا، دولت کنون، دیدگاه اعتبارات به مناطق روستایی تا یاز زمان گسترش عرضه

اعتبـارات در  یها این اسـت کـه عرضـهگـرا مطـرح شـده است. وجه اشتراك تمامی آن و جامعـه

لیکن در روش  (.133: 1337، معظمی)روسـتایی نقـش مهمـی داردکـاهش فقـر خانوارهـای 

    ها تـرین ویژگیمهم متمرکـز از گیری غیر تشویق مشارکت مردمی و ساختار تصمیم ،گرا جامعه

       ای است مبنی بـر آن کـه افراد  های این روش، فرضیه ترین پایهیکی از مهم .آید شمار میبه

صورت غیرنقدی  خود را به اندازهای پسکه  هندد تر ترجیح میشاما بی ؛انداز دارند درآمد پسکم

های جدید و ابتکاری برای توزیع  شود که از شیوه سعی میگرا  جامعه روشنگهـداری کننـد. در 

 .ها استفاده شـود وام

و با تکیه بر تجارب کشـورهای  ها مبنای تألیفات فمینیست بر رهیافت توانمندسازی زنان

معنای برتری یک فرد بر فرد دیگر،  دادن به زنان، نه بهسـوم شکل گرفت و خواستار قدرتان جهـ

خود و گسترش حق انتخاب در زندگی  برای اتکاء به نمعنـای افـزایش تـوان آنا بلکه به

 ،اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان فقیر (.11: 1332 ،ییفرخی راسـتا و یزدخواستی ،کتابی)است

                                                
1 Elycher 
2 Peterson and hughey 
3 weber  
4 Rowlands 
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و چه در  رد و خانوادهخشود و عقیده بر این است که زنان، چه در سطح  مهم تلقی می عاملی

 و طالب)روند شمار میعناصر مهم تغییر در راستای توانمندی اقتصادی و اجتماعی به، سطح کالن

      دو جزء مهم ،استقالل اقتصادی و سیاسی در این رهیافت ،در مجموع (3: 1331 اصل، نجفی

: 1337 شادلو،)شود اعی توصیه مید و مشـارکت مسـتقیم نیـز در حیـات اجتمنـآی میشـمار به

 :های زیر استوار است فرضاین نظریه بر پیش (.273

 .خواهد شد نموجب افزایش قدرت آنا ،خود ارتقاء توان زنان برای اتکاء به -

اند به تو غیرمادی می بلکه کنترل منابع مادی و ؛نیستدیگر بر فرد  یبرتری فرد ی نشانه ،قدرت -

نفس در پذیرش بهیاموزند که با خودباوری و اعتمادتر و برابری کمک کند. زنان باید ب توزیع عادالنه

تواناسازی ترکیبی از  ینظریه .خانواده و چه در جامعه شرکت کنندها چه در  و توزیع مسئولیت

-رفداران این نظریه برای عینیته طهای رفاه، برابری، و فقرزدایی است با این تفاوت ک نظریه

های  گیری سازمان بخشیدن به تغییرات بلندمدت به امید آغاز و ایجاد آن در سطوح باالی تصمیم

های مشابه برای بسیج سیاسی،  های غیردولتی زنان و گروه بلکه تالش سازمان ،دولتی باقی نمانده

 . (134: 1334دافشان، رو)دانند ضروری می سازی و آموزش همگان)زن و مرد(را آگاه

دهد.  فردی و جمعی مورد بررسی قرار می یتوانمندی زنان را از دو جنبه ،رویکردی دیگر

خود را درونی  نحوی پایگاه اجتماعی آید که زنان بتوانند بهدست می توانمندی فردی زمانی به

تبدیل بشناسند و به واقعیت های درونی خود را کشیدن این وجه نظر، تواناییکرده و با به چالش

نفس و احترام به خود، درك یک زن از خود تغییر کرده و قدرت فردی او کنند. با افزایش اعتمادبه

بخشی مهم از توانمندی فردی است. توانمندی جمعی عمالً به  ،داشتنایش خواهد یافت. درآمدافز

ای از طور سنتی به شبکه نان بهز ،روابط اجتماعی زنان توجه دارد. در اجتماعات محلی یشبکه

      ها و غیره به یکدیگر یاریها، مهمانیروابط حمایتی متصل هستند. زنان همسایه در مراسم

 کند که در خالل آندو سویه را بین زنان طبقات فقیرتر معرفی می ینوعی رابطه ،1رسانند. متینمی

 (.201 :2772 همکاران، و متین) دهندزنان به یکدیگر پول قرض می

 - حاضر، معتقدند که توانمندی، معانی متفاوتی در بسترهای اجتماعی ینگارندگان مقاله

فرهنگی و سیاسی دارد. بنابراین باید به شناسایی اصطالحات محلی مرتبط با توانمندی اقدام و 

                                                
1 Matin 
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    از دید های بومی ولفهرا در توانمندسازی، با توجه به مؤهای مختلف ها و طرحنقش برنامه

 های خاص ارزیابی کرد.گروه

 

 روش پژوهش

و عمیق، بحث  یافتهساختهای نیمهمصاحبهو استفاده از فنون  کیفیبا رویکرد حاضر،  تحقیق

    هایها، از روشبرای انجام مصاحبه است. مشارکتی اجرا شده یگروهی متمرکز و مشاهده

های  به ارتباط حجم نمونه در پژوهشکمک گرفته شد. با توجه  2نظری و 1گیری هدفمندنمونه

   32شده نبود. بر این اساس، جمعاً از پیش تعیین ، حجم نمونه3هاکیفی با سطح اشباع داده

از بین اعضاء  هاکننده در مصاحبهمشارکت زناننفر از  21باز و عمیق انجام شد که نیمه یمصاحبه

ی گروهی مصاحبه 1)غیرعضوزن  0 ه بامصاحبها بودند. ضمناً این صندوقهای سرگروهو یا 

در زمان انجام شان  که خود و یا همسران بحث گروهی متمرکز( یجلسه 1)مرد 4 متمرکز( و

  .انجام شد نیز رسمی عضویت داشتند دهی غیرهای وامپژوهش در صندوق

نمندی( های توا)بحث استخراج مؤلفههای پژوهشای از دادهبرای تجزیه و تحلیل بخش عمده

های پژوهش یندی برای بررسی دقیق دادهیری استفاده شد. تحلیل تفسیری، فرآروش تحلیل تفس

ها و الگوهایی است که برای توصیف و تبیین ها، مقولهباشد که هدف اصلی آن یافتن سازهکیفی می

ال، بورگ نقل از گ 131: 1334، ساالری و ملکاری ،)کریمیان روندکار میمورد پژوهش به یپدیده

 ابتدا اظهارات ،هاداده تحلیل و تجزیه کار تسهیل برای حاضر تحقیق در (. بنابراین1331، 4و گال

مطالعه  و شنیده دقت با محققان توسط بار چندین سپس شد؛سازی کنندگان ضبط و پیادهمشارکت

 کلمه و خط به طخ هامصاحبه متن متن، در موجود کلیدی مفاهیم و هاجمله شناسایی شدند. برای

مشابه در یک  یشد و کدهای اولیه داده کد یک کلیدی یکلمه یا جمله هر به و بررسی کلمه به

گردیدند تا شدند تا طبقات اولیه شکل بگیرند. این مفاهیم مجدداً در هم ادغام طبقه جای داده 

ت تحقیق را ارزیابی نموده االها، محققان سؤهای اصلی را تشکیل دهند. با توجه به این مقولهمقوله

ها نیز های بومی مورد مطالعه قرار دهند. برای افزایش روایی دادهتا توانمندی را در ارتباط با مؤلفه

                                                
1 Purposive Sampling  
2 Theoretical Sampling 
3 data saturation 
4 Gall, Borg & Gall 
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. خواندن 2کنندگان ای با مشارکتی حرفه. مصاحبه ضمن برقراری رابطه1 این تدابیر اتخاذ گردید:

یشنهادهای تکمیلی همکاران گیری از نظرات و پ. بهره3ها شدن در دادهها و غرقمکرر مصاحبه

ترتیب و پس از کدگذاری و شده. بدینیید و اصالح صحت کدها و مقوالت استخراجبرای تأ

ها توسط محقق اول، میزان اتفاق نظر میان محققان در مورد کدها و طبقات بررسی بندی دادهطبقه

یافت که ظر وجود داشت تا جایی تغییر میها اختالف نشد و کدها و طبقاتی که در مورد آنمی

ها و ها، کدگذاریرسیدند. نگارندگان، چندین بار نوشتهنظر میها به اتفاقمحققین در مورد آن

   بررسی کردند و ،شدهعتبار کدها و صحت مفاهیم شناساییها را برای اطمینان از ابندیدسته

 ها در سطح باالیی بود.نظر میان آناتفاق

 ایات زمینهمشخص

 دشتدر بخش کوهنانی از توابع شهرستان کوه نفر 0114با جمعیتی بالغ بر سیاب دهستان تنگ

، با تکیه بر نفره27تا  3 هایگروهدر قالب  معموالً این دهستان، اهالی واقع است.در استان لرستان 

 کنند.اقدام می ،کشیی قرعهیا به اصطالح محل دهیوامهای صندوق به تشکیلهای یکدیگر، سرمایه

 داشت؛ وجود مطالعه مورد روستاهای در دهی وام صندوق چهارده تعداد پژوهش، انجام زمان در

 و زنان از بعضی. داشتند مشارکت ها صندوق این در( زن 173 و مرد 11)نفر 113 که ترتیببدین

 به فقط صندوق سه اء،اعض جنسیت لحاظ از. بودند عضو صندوق دو در زمانهم طوربه مردان

 خانوادگی نام یا اسم با خود یاعضا بین در صندوق هر .داشت تعلق جنس دو هر به مابقی و زنان

ماهانه یا هفتگی، مبلغی را  ،ها، هر عضو. در این گروهشودمی شناخته یا سرگروهصندوق  مسئول

 شود. در پژوهش حاضر،کشی، وام به یکی از اعضاء داده میکند و بر اساس قرعهپرداخت می

 سال و مجرد 13تا  11، دبیرستان و راهنمایی مقاطع دختر آموزاندانشرا  صندوقدو  یاعضا

نیمی دیگر را  و 33 تا 13 هاصندوق عضو زنانکل  از نیمیمجموع حدود  در .دهندمی تشکیل

 سال 47 تا 13زنان  یهمه دهند. تقریباًتشکیل می سال 31 باالیهل زنان متأ نیز  آموزان ودانش

 زنان سواد سطح مورد در .داشتند معلمی شغل همسرشان یا و خود نیز هاآن از نفر 1 و بودهمتأهل 

 و دیپلمفوق مدرك دارای دیگر نیمی و ترسواد دیپلم و پایین هاآن نصف آموزان،دانش احتساب با

 و خواندن نفر 3 سواد،بی نفر 2 نفر، هفت مجموع از عضو غیر زنان سطح سواد البته. بودند باالتر

 ،سال 43 تا 23 بین هاصندوق عضو هایمرد یهمهتقریباً . بودند باالتر و دیپلمفوق نفر 2 و نوشتن

 .بودند شاغل دولتی بخش در و باالتر و کاردانی شانسواد ، سطحمتأهل
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 پژوهش هاییافته

 نوع مذکور هایصندوق: یدهی غیررسمهای وامگیری و فعالیت صندوقی شکلحوهن

 لحظه هر که گفتندمی شوندهمصاحبه زنان اغلب .باشندمی زنانه یاریهم هایشبکه از خاصی

 و داده ادامه خود کار به دوره ممکن است یککه  دهند تشکیل صندوق یک توانندمی بخواهند

 هاآن. نمایند کار به شروع دوباره ،متفاوت حدی تا اعضایی با مدتی از پس یا و شوند منحل سپس

ی دوره یا کنیممی تعطیل را صندوق بخواهیم اگر ،دوره یک اتمام از بعد» که گفتندمی چنینهم
 تأمین همدیگر کمک با که باشند داشته نیازی وقت هر هاآن عبارتیبه «.کنیممی شروع را جدیدی

 برای. بودند ها زنصندوق یهمهیا سرگروه  مسئول. دهندمی تشکیل صندوق ،باشد حل قابل و

 نیز مابقی و داشته بانکی حساب زنان از نیمی تقریباً. نیست اجباری بانکی حساب داشتنیت، عضو

 موعد در نیز وی تا دهندمی صندوق سرگروه به را خود اعضای خانواده از یکی حساب شماره

 زنان. است شده نتخابا کشیقرعه با که بفرستد عضوی حساب به اعضاء را یهمه هایپول مقرر

 های)صندوقمدارس ها،  درروضه ها،مهمانی قبیل از هستند هم کنار که هاییفرصت در معموالً

 را دیگرهم اعضاء، همه که ندارد لزومی البته. دهندمی صندوق تشکیل پیشنهاد ،...و( آموزیدانش

 . کنند گووگفت سرگروه یا با هم با تلفنی است ممکن ببینند؛

اعضاء هاست. صندوقی این اعضاء، دو مشخصه رسمی غیر روابط و ثبت رسمی صندوق عدم

 بیش در زنان برخی. است تأثیرگذار صندوق فعالیت یادامه بر امر این و دارند اعتماد دیگرهم به

 توان آنان به زیرا ؛بودند راضی هاصندوق این در عضویت ازو  داشتند عضویت صندوق یک از

 .دهدمی را خرید فرصت و اندازپس

 نیازی حسب براش خانواده افراد از یکی یا و همسر فکریهم با نفر اولین معموالً را وام مقدار

 زمانی ترتیب. دهندمی پیشنهاد مردان گاهی و زنان سایر به مناسب فرصت در اندکرده احساس که

 در یا و تنهاییبهیا سرگروه  صندوق مدیر را کار این شودمی تعیین قرعه به قید وام دریافت نوبت

 که باریک فقط کشیقرعه: دهدمی انجامذیل  روش دویکی از  به ،اعضاء برخی حضور در مواردی

 قبل از ،عضو هر نوبت و شودمی انجام جلسه اولین در و صندوق تشکیل از پس بالفاصله

 در دوم روش در. کندمی دریافت ار وام زمانی که چه داندمی عضو ترتیب این به شودمی مشخص

 در. نیست مشخص قبل از اعضاء برای وام دریافت نوبت و شودمی انجام کشیقرعه ماه هر پایان

 حسابش به را هاپول که دهدمی اعضاء اطالع سایر به ماه هر پایان سرگروه در ،روش دو هر

ها . سرگروهبپردازد شدهنتخابا عضو حساب به خود حساب از وجه انتقال به نیز او تا بفرستند
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 وام دریافت اول نوبتکننده، پاس ایفای نقش هماهنگ اما معموالً به ؛کنندمزدی دریافت نمیدست

  .شودمی داده هاآن به

 و گرفتندمی تصمیم شخصاً هاصندوق این از دریافتی هایوام مورد در معموالً شاغل زنان

 هر در. است متفاوت دارخانه زنان برای شرایط اما ؛نداشتند ارک در چندانی دخالت هاآن همسران

 آن به نسبت و هستند آگاه آن در زنان نقش و هاصندوق این وجود از مردان معموالً صورت

 . نداشتند چندانی حساسیت

 هایصندوق شوندگان،مصاحبه اظهارات بر اساس: رسمی دهی غیروام هایصندوق انواع

 باشد:مینوع  سهشامل  ی مورد مطالعهدر روستاهامذکور 

 مقاطع دختر آموزاندانش را هاصندوق این اعضای آموزان:های متعلق به دانشصندوق -1

فعالیت صندوق  ،یک دوره بودند. نفره 14 صندوق دو که دهندمی تشکیل دبیرستان و راهنمایی

  صورتبه آن اقساطو  انتوم هزار 07 وام، روز( است. مبلغ33)هفته 14یک برابر با  یشماره

اعضای هزار تومان،  217مبلغ وام در صندوق دوم  .است تومان هزار 1قسط  هر مبلغ و ایهفته

ترتیب صندوق مذکور هفت بدین ؛کنندهزار تومان( پرداخت می11)گروه هر پانزده روز یک قسط

سایر  یا و، معلمان رمدی و سرگروه بودآموزان، ها، یکی از دانشدر این صندوقماه فعال است. 

 نقداً شده را در روز معینهر عضو مبلغ تعیین. نداشتند هاصندوق این در نقشی مدارس کارکنان

تداوم فعالیت کند. کشی میآوری کل وام، اقدام به قرعهو وی پس از جمع داده سرگروه تحویل

 صندوق به موافقت اعضاء بستگی دارد.

 اختیار آن صرفم در آموزاندانش ولی داده خود آموزدانش رزندانِف به خانواده را اقساط مبلغ

ای کوچک به مناسبت تولد یکی از کردن، هدیهانداز، پسپوشاك خرید برای آن از معموالً و دارند

اندازی قبل از راه. »کنندمی استفاده التحریر، پرداخت پول سرویس مدرسهلوازماعضای خانواده، 

   خواهم ولی اقساطگیرم که پول توجیبی زیادی از شما نمیدرم قول میصندوق، از پدر و ما
کنم و فقط در صورت نیاز انداز میام را پرداخت کنید. هر وقت اسمم درآمد آن را پسکشیقرعه

کشی )صندوق( با همین مان تمام شد قرعهکه درسمایلم بعد از این«. »کنمخودم از آن برداشت می
تر البته بهتره مبلغ وام هم بیش .شودهایمان هم قطع نمیطوری رابطهاین ؛ه باشداعضاء  ادامه داشت

    دختر آموزاندانش اقتصادی توانمندی به چندانی کمک ،کم مبالغِ این که است آشکار«. شود

 گیری آنان در خانه و محل زندگیبه افزایش قدرت تصمیم که کرد فراموش نبایستی ولی ؛کنندنمی

 کند. ویژه برای آینده کمک میها بهو تمرین کار مشارکتی در بین آن روحیه گیریو شکل
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خانوادگی  روابط یشبکه پیرامون کههمسایگی:  -های مبتنی بر روابط خویشاوندیصندوق -2

 صندوق اعضای از معدودی است ممکن و گیردمی شکل نزدیک دوستانهمچنین  وو همسایگی 

 1277،777 تا هزار 177بین وام مقدار هاصندوق این در. باشند اکندر روستای دیگر و یا شهر س

تعداد  معموالً. شودمی پرداخت ماهیانه و تومان هزار 177 تا 47 بین آن اقساط میزان ؛است تومان

 ؛باشند داشته شرکت هم کنار در مردان و زنان است ممکننفر است.  27تا  17 ها بیناعضای آن

 تشکیل را اعضاء اکثریت مردان هایی کهدر صندوقتر است. ان از مردان بیشولی معموالً تعداد زن

هایی که همه یا اکثریت اعضای آن را زنان تشکیل صندوقدر  است و تربیش، وام مبلغ ،دهندمی

ولی اگر برخی  ؛شودصورت نقدی تحویل داده میاقساط وام به مبلغ وام کم است. غالباً، دهند،می

انتقال  سرگروه حساب به را پول ،اعضاء همه کهآن از پسن دوری ساکن باشند، اعضاء در مکا

 فرستد.می شدهانتخاب عضو آن را برای نیز وی ،بدهند

 زیادی پذیریهمسایگی در مقایسه با دو نوع دیگر، انعطاف -های خویشاوندیصندوق در

جا هجاب نفر دو بین وام دریافت نوبت صندوق، از عضوی فوری نیاز صورت در گاهی. دارد وجود

 را وام قسط شدهتعیین وقت سر نتواند دالیلیبه عضوی است ممکن یا. شودو به وی داده می

      فرصت وی به یا: کنندمی کاریهم وی با صورت چند اعضاء به مورد این در ،کند پرداخت

خت نکند ولی ماه بعد ، ممکن است یک ماه قسط پرداکند پرداخت خیرتأچند روز  با تا دهندمی

 مبلغ حالت، دو این غیر در و دهدمی قرض پولی وی اعضاء به از یکی یادو قسط پرداخت نماید، 

در  ناموجه دالیلیبه عضوی اگر البته. کنندمی کسر وام کل مبلغ از را نشدهپرداختیا اقساط  قسط

 است ممکن صندوق، فعالیت بعدی هایدوره در نکند پرداخت را خود  اقساطعرف محل، 

 .نگیرد قرار اعضاء سایر موافقت مورد وی عضویت

. هستند انواع دیگر تر ازمتداول همسایگی - خانوادگی هایدر روستاهای مورد مطالعه، صندوق

 هامصاحبه به توجه بگیرند. با شکل همسایگی و خانوادگی آییگردهم یا مهمانی ممکن است در

. کنندمی دریافت را آن زنان معموالً ،کم است وامچون مبلغ  هاصندوق ینادر  که رسدمی نظربه

 و هابچه نامثبت قبیل از خانوادگی ضروری امور صرف توانندمی هاوام این زنان اظهارات طبق

 مسئول مردان معموالً و شود سفر یک یا و ناگهانی بیماری یک یا و هاآن برای پوشاك خرید

 یا و شخصی امور برای هاوام این از که اندکرده اظهار زنان مواردی در. ندهست آن دادن بازپس

در »اند: در مواردی نیز برای درآمدزایی نیز استفاده کرده این وجود با .کنندمی استفاده اندازپس

ما باغات انار وجود دارد و تعدادی از زنان در فصل پاییز به تولید و فروش رُب انار و آب  یمنطقه
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کشی یک یخچال فریزر برای نگهداری آب انار انار مشغولند من هم توانستم با کمک پول قرعه
قبالً که فریزر برای نگهداری نداشتم  .شودبخرم و هر سال درآمد خوبی از این طریق نصیبم می

 «. تر شده استبور بودم آب انارهایم را ارزان بفروشم. درآمدم نسبت به گذشته بیشمج

ها را ی این صندوقتر اعضابیش: های حول روابط رسمی یا روابط شغلی و اداریصندوق -3

عنوان معلم در مدارس، شاغل بودند هر چند  شان بهدادند که خود و یا همسرانزنانی تشکیل می

 1باشد که از ترین مبلغ وام متعلق به این گروه میشود. بیشان دیگر نیز پذیرفته میکه عضویت زن

    میلیون تومان متفاوت است. اعضاء ممکن است در محل کار، در یک مهمانی و یا در  24تا 

های مجازی پیشنهاد تشکیل صندوق را مطرح نمایند. زمان فعالیت آن بستگی به تعداد و شبکه

شود. ماه تعیین نمی 11تر از ی فعالیت هر صندوق بیشولی معموالً یک دوره ؛ردتوافق اعضاء دا

بعد از اتمام هر دوره، ممکن است مجدداً صندوق تداوم یابد، برخی از اعضاء انصراف داده و 

شوند و در هر دو صورت فوق، اصطالح بدحسابی از گروه کنار گذاشته برخی نیز به دلیل به

هیچ صندوقی برای »گوید:  خود می شوند. یکی از اعضاء در مصاحبهزین میگاعضای جدید جای
بعضی ممکن است انصراف بدهند بعضی هم معموالً  .یابدچند دوره دقیقاً با همان اعضاء ادامه نمی

 ی بعدی از گروه حذف شوند؛کنند که ممکن است در دورهموقع پرداخت نمیشان را بهاقساط
البته بعضی مواقع هم ممکن است تعداد اعضای یک گروه  ؛شوندن آنان میگزیاعضای جدید جای

 12نفر و مبلغ وام  21تعداد اعضاء  ،هادر یکی از این نوع صندوق«. تر شودنسبت به قبل بیش

اه به ماه بوده که مسئول گروه در هر م 12ی آن دورهزمان فعالیت یکمیلیون تومان است. مدت 

زمان در طور همدهد. بعضی از این زنان بهمیلیون تومان( می 1)هر نفر دو نفر قید قرعه وام را به

های دیگر نیز عضو بوده و از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار داشتند. سه نفر از صندوق

وکاری کوچک ها و سایر منابع مالی خانواده توانسته بودند کسباعضای این گروه به کمک این وام

از او درخواست کردم که از بانک ده میلیون  .سال سابقه معلمی دارد 21شوهرم »نند. اندازی کراه

گانه میلیونی تشکیل دادم و تصمیم گرفتیم پوشاك زنانه و بچه 12کشی وام بگیرد و خودم هم قرعه

      کوچک نصب کردیم. دو سال از این کار گذشته و یبخریم. باالی درب حیاط یک تابلو
مغازه هم  یتر از روز اول شده است. البته کرایهمان بیشسرمایه .یش رفتیمبختانه خوب پخوش

«. فروشیمصورت قسطی و قرضی هم میجا به ولی این ،کنیمها را تهران خرید میدهیم. جنسنمی

یک عضو دیگر همین گروه نیز به کمک وام صندوق اقدام به فروش ظروف آشپزخانه کرده است 

ی که عضو صندوق شدم تصمیم گرفتم که بتوانم درآمدی جانبی برای خانواده از زمان»گوید: و می
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 رودنبار به جوادو ماه یکبه کمک شوهرم یکی .شددست بیاورم وگرنه پول وام نیز خرج میبه
تر از شهرمان ویژه لوازم و ظروف آشپزخانه ارزانجا بهرویم که اجناس آن)استان کرمانشاه( می

هایم را پوشاك خودم و بچه یدانشگاه دخترم، هزینه یخانه و شهریهی ه اجارهبختانخوش .است
  کردها، در کنترل و هزینهآید که زنان در این صندوقها چنین بر میاز این گفته«. کنمتأمین می

های شدن در داراییو سهیمانداز پسو  افزایش درآمدها نقش زیادی داشتند و از این طریق به وام

 . کنندکمک میانواده خ

 .های توانمندی و توانمندسازی زنان روستایی مؤلفه

رسمی در توانمندسازی اقتصادی و  دهی غیرهای وامبرای پی بردن به کارآمدی صندوق

های بومی توانمندی در دو بُعد فوق از دیدگاه زنان  اجتماعی زنان روستایی، الزم بود که مؤلفه

گردد.  تبیین زنان توانمندسازی با ارتباط در ها مؤلفه این نقش پسس ؛شناسایی و استخراج شود

 گردید تحلیل تفسیری، روش به متمرکز و رو در رو هایمصاحبه از حاصل اطالعات ترتیب بدین

، مفاهیم 1 . جدولشدبندی ی اصلی دستهمقوله 3)زیرمقوله( استخراج شد که در قالب مفهوم 33 و

 دهد.نشان می آمده رادستو مقوالت به

 
 های عمدهمفاهیم و مقوله -ی یکجدول شماره

 های اصلیمقوله مفاهیم
 درآمد، منابع تنوع کوچک، هایکارآفرینی ایجاد انداز،پس و درآمد داشتن
 درآمد کردهزینه در اختیار درآمد، افزایش خانوار، دارایی در شدنسهیم

 خوداشتغالی

 ادامه به کمک دانشگاه، یشهریه تپرداخ مدرسه، لوازم خرید به کمک
 تحصیل برای شهر به رفتن تحصیل،

 (آموزش) سواد

 آگاهی افزایش بانک و وام امور از اطالع مالی، آگاهی میزان باالرفتن پیرامون، از باخبرشدن
 نگاه تغییر خودباوری، جامعه، و خانواده در زنان منزلت ارتقاء انزوا، کاهش
 تأثیرگذاری احساس زنان، قشن به روستاییان منفی

 منزلت بهبود

 متقابل اعتماد همدیگر به اعضاء اعتماد دیگر،هم از حمایت گروهی، هایفعالیت انجام
 یرویه تطابق اختیاری، عضویت وثیقه، و رسمی مدارك به نیاز عدم

 محل عرف با هاصندوق
 پذیریانعطاف

 کردن، کتاب و حساب نواده،خا به کمک از رضایت فعالیت، یادامه موافق
 ریزیبرنامه کار، برای انگیزه

 مندیعالقه

 در تنش کاهش فردی، انتخاب مستقل، یخانه مشاجره، کاهش تر،بیش اختیار
 ثرؤم نقش خانواده،

 استقالل

 میان نزدیک پیوندهای حفظ کاری،هم افزایش کاری،هم حفظ به تمایل
 اعضاء

 مداوم تعامل
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های از طریق وام ایجادشده درآمد با توانندمیفقیر  زنان که است معتقد 1یونس: ( خوداشتغالی2

 تا ندکن اندازپس هم مقداری خانوار، زندگی سطح بهبود ضمن و داده بازپس را خود قرضخرد، 

ای از زنان و خانوارهای آنان، با استفاده از . عده(02-03: 2770 یونس،)بخشند رونق کار وکسب به

های تنها در دارایینه ،اندها و با کمک منابع مالی دیگری که در اختیار داشتهن صندوقوام ای

خرید ظروف »اند: وکار شدهاندازی و رونق کسببلکه موفق به راه ،اندخانواده سهیم شده

« آشپزخانه، پوشاك، لوازم خانه، لوازم آرایشی از شهرها و فروش در روستا به صورت نقد و اقساط
  «.زمین کشاورزی یبافی، خرید دام، گاو، طیور و اجارهقالی»و 

     ها وتحصیل برای دختران، در کنار نگرش ییکی از عوامل عدم ادامه)آموزش(: ( سواد2

ها، فاصله نسبتاً دور روستا تا مراکز دانشگاهی است که در های فرهنگی و اجتماعی خانوادهارزش

کاربردی مشکل مسافت -نور و علمیهایی از قبیل پیامدانشگاه های اخیر با گسترش و احداثسال

درآمد های کموآمد هنوز برای خانوادههای رفتولی شهریه و هزینه ؛تا حدودی حل شده است

اند در بعضی موارد به دهی توانستههای وامساز است. در این راستا، صندوقروستایی مشکل

چون شوهرم کارگر است و »رساند. بتحصیل یاری  یمهدختران و حتی پسران روستایی در ادا

مان سخت است جا برایصورت یکنور بهتحصیل دخترم در دانشگاه پیام یپرداخت شهریه
ها راحت است ها و همسایگان با مقدار وام کم که بازپرداخت آنهای فامیلهمیشه در صندوق

آشکار است «. کردمانداز مین شهریه پسولی هر وقت اسمم درآمده وام را تا زما ؛شدمعضو می

ها و ویژه دختران مؤثر است. رشد برخی از مهارتکه تحصیالت دانشگاهی بر توانمندی زنان به

زیرا عالوه بر  روند؛شمار میها مستلزم خروج از منزل است و از مصادیق توانمندی بهیادگیری آن

اندازد که این نوع ازدواج از موانع رشد ر میکسب معلومات، ازدواج در سنین پایین را به تأخی

 شود.توانمندی زنان محسوب می

های رسمی ی اخذ وام از بانکی نحوهزنانی که فاقد آگاهی و توان الزم درباره( افزایش آگاهی: 3

تدریج در این زمینه نیز اطالعات و آگاهی ها، بهبا مشارکت و عضویت در این صندوق ،باشندمی

عضویت در »های کارآفرینی از منابع رسمی نیز اقدام نمایند. بسا به دریافت وامکنند و چهیکسب م
ها آن یها و مقایسهفعالیت صندوق یتر در زمینهموجب کسب تجربیات و آگاهی بیش ،هاصندوق

از  یکی«. کنندتری پیدا میهای مالی آشنایی بیشطور کلی با بحثبا اعتبارات بانکی شده و به

                                                
1 Yunus   
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 ؛شدن حتی حساب بانکی هم نداشتندبعضی اعضای صندوق قبل از عضو»ها اظهار داشت: سرگروه
کردن وام صندوق در اندازپس یها دربارهنالبته برای عضویت داشتن حساب اجباری نیست. با آ

    بهره از بانک و... نیزهای کمگذاری و کسب امتیاز برای دریافت وامحساب شخصی، سپرده
 «. کردمگو میوگفت

ویژه از لحاظ های مهم توانمندی بهداشتن شغل و یا درآمد از مؤلفه چه اگر( بهبود منزلت: 2

ی روستایی حاکم است های سنتی به نقش و کار زنان که در جامعهاقتصادی است، ولی نگرش

کننده که مدرك شارکتباشد. یکی از زنان ماجتماعی می - مانع از توانمندشدن آنان در ابعاد روانی

دهی طوری های وامتشکیل و عضویت در صندوق یبختانه نحوهخوش»کارشناسی داشت گفت: 
ها نسواد نیز هیچ مانعی وجود ندارد و آسواد و کماست که حتی برای پذیرفتن عضویت زنان بی

ها چون خانواده» دیگر بیان داشت: یکنندهیک شرکت«. دهدتر قرار میی تعامل بیشرا در چرخه
شان در امور مالی کمک کنند نمستقل هستند و زندگی هم سخت شده زنان هم مجبورند به شوهرا

«. پز کنند و خانه را جارو کنندوگوید زنان  فقط باید غذا پختو دیگر مثل گذشته کسی نمی

 ؛گرفتندسخت میاند. اوایل مردها ها عضو شدهبار در صندوقزنان حداقل یک یهمه تقریباً»

 «. تری دارندمخصوصاً در مورد استفاده از وام. ولی االن زنان در مقایسه با گذشته اختیارات بیش

 غیر دهیموا هایصندوق در عضویت برای» :سرگروه  گفت یکنندهیک شرکت :متقابل ( اعتماد2

... و سفته چک، اب،حس شماره ضامن، به نیاز رسمی، هایصندوق و اعتبارات برخالف رسمی
 دلیلبه که افرادی البته. باشد فعال همیشه دیگر افراد یا و اعضاء همین با صندوق مایلم. »«نیست

 که شود مشخص اگر. شوندمی گذاشته کنار ،صندوق بعدی یدوره در باشند بدحساب ناموجهی
 صورت در ده،دا تغییر را وام دریافت نوبت اعضاء سایر با مشورت بدون صندوق یک مسئول

 دالیل از یکی رسدمی نظربه. «شودمی داده دیگری شخص به مسئولیت صندوق، بودنفعال

 و همسایگی خویشاوندی، روابط بر هاصندوق این بودنمبتنی اعضاء، بین در اعتماد باالبودن

 امور به تواندمی اعتماد این و شوندمی محسوب چهره به چهره نوع از عمدتاً که باشدمی دوستانه

 .بیاید گسترش نیز دیگری

 اعضاء اند.شده اندازیراه خودجوش صورتبه و شوندنمی ثبت هاصندوق اینپذیری: ( انعطاف2

نوبت  ،نیاز فوری داشته باشد ،در صورتی که یک عضو نیست؛ رسمی شانروابط که معتقدند

   شود. یکی از محاسبه نمیهمچنین دیرکرد  کند؛جا میهدریافت وام را با عضو دیگر جاب

شناسیم و به دیگر را میی اعضای صندوق همکه همهبا توجه به این»گفت:  کنندگان میمشارکت
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شویم و در صورت نیاز، از مشکالتی که برای عضوی ایجاد شود باخبر می دیگر اعتماد داریم،هم
ضوی که به قید قرعه اسمش برای اگر از سایر منابع مالی نتوانیم به او کمک کنیم نوبت او را با ع

 شرایط و عرف با هاصندوق یرویه توان گفت کهمی«. کنیمجا میهدریافت وام انتخاب شده، جاب

 روستایی مطابقت دارد. یجامعه بومی

 و داشتند رضایت هاآن فعالیت یادامه و هاصندوق این در شرکت از زنان تربیشمندی: عالقه( 9

 ولی ،کنمنمی خرج خودم برای را وام پول کهاین با. »ندارد وجود اجباری نیز گیریارهکن برای البته
. «دارم خوبی احساس ،کنممی کمک شوهرم به خانواده هایهزینه از بخشی تأمین در کهاین دلیلبه

 ات که کسانی برای کشیقرعه در شرکت هایفایده یدرباره کنممی سعی: »کرد بیان نیز دیگر یکی
 به ذهنم در هاوقت خیلی. کنند شرکت تا خواهممی هاآن از و بدهم توضیح اندنشده عضو االن

 کار آورممی دستبه که پولی با توانممی کنم شرکت دیگر بار چند اگر که مشغولم کتاب و حساب
      نشان این و شده تربیش پیش سال چند به نسبت هاصندوق تعداد» ؛«کنم اندازیراه کوچکی

 که امدیده بارها. اندکرده اقدام هاصندوق در عضویت و تشکیل به هم تریبیش زنان که دهدمی
 ینحوه وام، پول اندازپس مورد در... و تلفنی صورتبه یا و هستند هم کنار که هاییوقت در هاآن

 و رگرمس کمی ،زنان که است این هاصندوق خوبی حداقل» ؛«اندکرده صحبت آن صرف و استفاده
 .«شوندمی مشغول

باعث صرف وقت و انرژی در کارهایی  ،گسترده یبه باور زنان، زندگی در خانواده( استقالل: 2

   های شود که شاید برای خود زنان نتیجه مثبت و مشخصی نداشته باشد. رفتارها و حرفمی

    دانستند کهی گسترده میهاهای کالمی را پای ثابت اکثر خانوادهآمیز و به عبارتی خشونتکنایه

به اعتقاد رساند. بلکه به روابط خویشاوندی نیز آسیب می ،های بین اعضای خانوادهتنها به رابطهنه

تری برای همکاری و نقش مؤثر در عالقه و امیدواری بیش»مستقل،  یها با زندگی در خانهآن

که مبلغ وام یک با توجه به این»ت که: شود. یکی از زنان اظهار داشفراهم می« انجام امور خانواده
وق تشکیل بدهم و با وام تصمیم گرفتم که یک صند ،گیردصندوق در ماه اول به سرگروه تعلق می

 «. شوهرم بهتر شده است یپول رهن خانه ردیف شد و از آن موقع روابطم با خانواده آن تقریباً

پیوندهای میان آنان بود  ،کید داشتندستایی بر آن تأهایی که زنان رو فهیکی از مؤلتعامل مداوم: ( 7

یاری در امور اجتماعی، امکان دستیابی شود. عالوه بر همها تداوم و تقویت میکه با این صندوق

ها( به حفظ )صندوقهاکشیاین قرعه»کند. نیز میسر می های اقتصادیبه منابع و فرصترا ها آن

وه ما که اکثراً  فامیل و آشنا هستیم حتی اگر در جایی دور از هم اعضای گر .کنندها کمک میرابطه
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که چه کسی انتخاب شده، از حال هم ها و اینالاقل به خاطر اطالع از پرداخت قسط ،زندگی کنیم
تر اعضای ما در گروه بیش»های اداری و شغلی چنین گفت: یک عضو صندوق«. شویمباخبر می

 .کنیم می کاریهم هم با که ما است سال چند» ؛«ست عضو هستیمتلگرامی که به اسم سرگروه ه
 دردمان به غیرمالی هم و مالی لحاظ به هم چون بیابد کاهش همکاری و روابط این ندارم دوست

 .«خوردمی

 

 گیرینتیجه

 هاآنرآمدی بردن به کارسمی و پی دهی غیرهای وامپژوهش حاضر با هدف شناسایی صندوق

از  سه نوعدشت انجام شده است. از خالل پژوهش، ی زنان روستایی شهرستان کوهسازدر توانمند

مبتنی بر روابط  هایصندوق آموزان،متعلق به دانش هایشناخته شد: صندوقها این صندوق

بالقوه طور دهی بههای وامهای حول روابط شغلی و اداری. صندوقصندوق همسایگی، -خانوادگی

پذیری، )آموزش(، افزایش آگاهی، بهبود منزلت، اعتماد متقابل، انعطافتوانایی خوداشتغالی، سواد

براین، زنان روستایی تشکیل و مندی، استقالل، تعامل مداوم را برای زنان در خود دارند. بناعالقه

 کنند. تلقی میخود « زندگی راهی برای ارتقاء»رسمی را  دهی غیرهای وامشدن در صندوقعضو

 یعهده و بازپرداخت آن به دارندکافی  اختیار صرف وامم آموزان درکه دانشها نشان داد  یافته

ی بر توانمندسازی از لحاظ اجتماع ولی ؛ها کم استمبلغ وام در این صندوقباشد. ها میخانواده

چنین به و هم و محل زندگی گیری آنان در خانهزیرا به افزایش قدرت تصمیم آنان نقش دارند؛

 یشبکه هایی که پیرامونصندوقکند. و کار مشارکتی در حال و آینده کمک می گیری روحیهشکل

گیرند، در مقایسه با دو نوع می شکل نزدیک دوستانهمچنین  وو همسایگی خانوادگی  روابط

    ،خانوادگی روابطتحکیم ها بر . عضویت در این صندوقدارند زیادی پذیریدیگر، انعطاف

 شتابند؛می شانیاری به مشکالت در که دوستان و، همسایگان اقوام از ایشبکه با آنانبودن مرتبط

های نوع سوم، اندازی صندوقبر بهبود وضعیت زنان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نقش دارد. راه

بودن ترعالوه بر بیش هامبتنی بر روابط شغلی در مشاغل بخش دولتی است. در این نوع صندوق

هاست؛ تشکیل این تر از سایر صندوقکرد آن بیشمبلغ وام، اختیار زنان برای کنترل و هزینه

 کنند. تری میکمک بیش انداز خانوادهپسو  افزایش درآمدها، به ها و عضویت در آنصندوق

ته است بر توانمندی رسمی توانس دهی غیرهای وامفعالیت زنان در قالب عضویت در صندوق

وکارهای کوچک، موجب افزایش توانمندی های دریافتی در کسبکارگیری وامآنان اثر بگذارد. به
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کنندگان و خانوارهای آنان، با استفاده از وام ای از شرکتاقتصادی زنان روستایی شده است. عده

اندازی و رونق موفق به راه ،اندتهها و با استفاده از منابع مالی دیگری که در اختیار داشاین صندوق

خرید ظروف آشپزخانه، پوشاك، لوازم خانه، لوازم آرایشی از »اند: رسمی شده کسب و کار غیر
زمین  یخرید دام، گاو ، طیور و اجاره»و « صورت نقد و اقساطشهرها و فروش در روستا به

گیرنده نیز ، به ظرفیت منطقه و واموکار و تولید درآمداندازی کسبآشکار است که راه «.کشاورزی

خوبی استفاده کند، ممکن است بدهکار شود. گیرنده نتواند از وام بهرو، اگر واموابسته است. از این

وکارهای جدید و وضعیت بنابراین با توجه به ظرفیت پایین روستاهای مورد مطالعه برای کسب

 ،های موجودوکار، فرصتهای کسبو مهارتنامساعد برخی زنان و خانوار آنان از لحاظ مالی 

بازده و پرمخاطره محدود هستند. این موضوع های دامداری و کشاورزی کمتر به فعالیتبیش

 پذری برخی از زنان در مسیر توانمندسازی تبدیل شده است. موجب آسیب

ی در حد نسبتاً پایینی های اقتصادی توانمندی زنان روستای های مطالعه، اگرچه مؤلفهطبق یافته

ها، توانمندی اجتماعی آنان نیز تا حدودی حاصل شده اند، ولی در کنار این تواناییتحقق یافته

تر از قبل تأثیرگذار باشند. اعتماد به اعضای بیش ،محلی یاند در خانه و جامعهاست و زنان توانسته

ها، دریافت و این صندوق های اجتماعی است عضویت در ترین مؤلفهیکی از مهم ،گروه

گونه ضمانت و مدرکی اخذ بازپرداخت وام بر اساس اعتماد و اطمینان افراد به هم است و هیچ

 شود.نمی

 محدود سطح دررا  اقتصادی هایفعالیت در شرکت فرصت ،هاصندوق این در زنان عضویت

 فعالیت امکان زنان، برای هاقصندو این به آسان دسترسی دلیلبه چنینهم. کندمی فراهم آنان برای

 پیوند یکدیگر به یارهم افراد از ایشبکه شکل به را زنان است و فراهم شانبرای هاآن مدتطوالنی

 پیامد توانندمذکور می یهاصندوق کنندگان،مشارکت اظهارات اساس بربا وجود این،  .دهدمی

 مصرف غیرضروری امور در است ممکن های صندوقوام مثال عنوانبه ؛باشند داشته نیز منفی

  .کنند کمک شهر به روستا از مهاجرت به یا و شوند

های توانمندی از  های روستاهای مورد مطالعه، مؤلفهدر مجموع، با توجه به امکانات و ظرفیت

ی تشکیل، فعالیت، گسترش و تداوم و چگونگی نحوه کننده در پژوهشنگاه زنان مشارکت

الگویی  یهای مذکور به مثابهتوان مدعی شد که صندوقرسمی، می دهی غیرامهای وصندوق

)آموزش(، افزایش ادی مانند خوداشتغالی محلی، سوادبومی، از طریق ایجاد و افزایش سطح ابع

و تعامل مداوم اعضاء،  مندی، استقاللپذیری، عالقهآگاهی، بهبود منزلت، اعتماد متقابل، انعطاف
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گیری در افزایش قدرت تصمیمخانواده، های شدن زنان در داراییو سهیمی زایدرآمدموجب 

شارکت در های زنان، م، تغییر و بهبود باورهای منفیِ محلی نسبت به تواناییروستادر خانواده و 

-طور خاص موجب روشن، خودباوری و بهو گسترش آن به امور دیگر کار گروهی و حفظ، تداوم

ر وضعیت زنان در امروزه، جز با تغیی ،چرا که توانمندسازی ؛انددسازی گشتهانداز توانمنشدن چشم

 سر نیست. شرایط زندگی، می

ها، اند. هر کدام از آننوعی در هم تنیدههای توانمندساز زنان بهآشکار است که عوامل و مؤلفه

دیگر قابل درك های در شرایط خاص خود و شرایط خاص زندگی و نیز با وجود ارتباط با مؤلفه

بهبود  یند تحقیق، همگی در کنار هم بهشده در طی فرآهای کشفو مطالعه است. در واقع مؤلفه

 رسانند.به توانمندشدن آنان یاری می ایگاه و سطح زندگی زنان و در نهایتج

ی و توکلعلی(،  1332)های علیرضانژادیافتهبا آمده از این تحقیق دستطور کلی نتایج بهبه

و ( 2773)سواین و والنتینهای تحقیقات داخلی و یافته یدر حوزه (1331)موحدی

مبنی بر تأثیر  اعتبارات خرد بر فقرزادیی، توانمندی فردی و در تحقیقات خارجی؛ ( 2717)ساتیاباما

  خوانی دارد.همتا حدودی جمعی زنان، 

 

 پیشنهادها

     تر بر ایجاد برخیو اثربخشی بیش هاقبا توجه فعالیت مداوم و مستمر برخی از صندو -

از  که گرددروستایی توصیه می یبه نهادهای متولی امور توسعه های درآمدزای مناسب،فعالیت

عمل آید. این کار، عالوه بر ایجاد انگیزه های موفق، تقدیر و تشویق بهها و اعضای صندوقسرگروه

    های مختلف قابت سازنده بین صندوقگیری رها، موجب شکلدر اعضاء و مسئولین صندوق

 شود.می

رود، ی کاربرد آن به هدر میعلت ناآگاهی از نحوهشده بهجا که در مواردی، وام دریافتاز آن -

 ،های کارآفرینی با حضور و حمایت متخصصان امرهای آموزشی و کارگاهگردد دورهپیشنهاد می

 برگزار شود. -بر اساس ظرفیت منطقه - ی سودآورهای چگونگی استفاده از وام در زمینهدرباره

اندازی و رونق کسب و کار، بهتر است ها برای راهبودن میزان مبلغ وام بعضی صندوقدلیل کمبه -

رق دیگر مانند اخذ تسهیالت وه بر تأمین از طریق اعضاء، از طهایی، عالچنین صندوق یسرمایه

 بانکیِ مناسب مهیا شود. 
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 ینامهفصل ،«(سلماس شهرستان لکستان دهستان مورد ینمونه) روستایی زنان توانمندسازی در

 .13 -32 :1ی ، شماره1ی دوره ،روستایی یتوسعه و فضا اقتصاد
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