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 چکیده

در . در جامعه است یآن، عدم تحقق توانمند لیکه دل میکن یرا مشاهده م یا گسترده یتیتوسعه، هنوز فقر قابل ندیفرا شبردیبا وجود پ

کنندگان  مشارکت. شده است یبررس یفیعوامل مؤثر بر رشد آن و موانع با روش ک ،یو اقتصاد یاجتماع یاز توانمند یپژوهش حاضر، درک بوم

اطالعات، از فنون مصاحبه،  یآور جمع یبرا. هستند النیپشت از توابع شهرستان رضوانشهر در استان گ چُکوچه یو زنان روستا نپژوهش، دخترا

. استفاده شده است یانیبن هیو نظر یفیک یمحتوا لیاطالعات، از دو روش تحل لیتحل یو برا میو مستق یمتمرکز، مشاهده مشارکت یبحث گروه

از عوامل مؤثر در رشد  یبرخ. کار است ،یاقتصاد یمؤلفه توانمند نیتر زنان، ازدواج و مهم یاجتماع یمؤلفه توانمند نیتر مهم ،یافراد بوم دیاز د

از  تیحما ؛یاجتماع یهمبستگ ؛یاریهم ؛یاجتماع هیسرما ؛ییگرا در کنار هم؛ خانواده شاوندیچند خو یزندگ: عبارت است از یتوانمند

 یازدواج زودهنگام؛ تجرد دختران؛ ازدواج ناموفق؛ زندگ ؛یسواد کم ای یسواد یب. یکوش سخت یبرا زهیامکانات؛ انگ یبه برخ یدسترس گر؛یکدی

 ؛ینامساعد حام تیوضع ؛یاطالعات هیضعف سرما ؛یابینگرش درباره مکان کار؛ نبود امکانات بازار ؛یدر خانواده گسترده؛ حرف مردم؛ ضعف مال

گرفتن  دهیناد. انجامد یم ییدختران و زنان روستا یو اقتصاد یاجتماع یمحدودکننده، به ضعف توانمند یررسمیغ یو تداوم هنجارها ض؛یتبع

 یبرا یو تالش ناکاف ؛یفعل تیوضع رشیپذ ان؛ینیشیپ هیاز رو تیتبع ن؛یریمواجه با برخورد و اعتراض سا لیبه دل رییتغ یمسأله؛ عدم تالش برا

شدن  عیضا: دارد که عبارت است از ییامدهایپ مذکور، یاز راهبردها کیهر . است یتیوضع نیغالب در چن یااز راهبرده ، یتوانمند تیتقو

بودن؛  یکیزیو ف یبودن؛ در معرض خشونت کالم گرانیدر معرض سوءاستفاده د ؛یکاریب ؛یزن ها؛ عدم توان چانه حق؛ از دست دادن فرصت

نبود  ؛یماریرنج؛ ب ؛یافسردگ ؛یتیو قابل یبه عزت نفس؛ ضعف اعتماد به نفس؛ فقر درآمد مهلط گران؛یو اهانت د ریشرم؛ تمسخر، تحق ب؛یفر

بر . نیریبا مقاومت سا شرویمحدودکننده؛ و مواجه افراد پ یررسمیغ یاحساس مغبون شدن؛ تداوم هنجارها گران؛یآرامش؛ سرزنش خود و د

 یبرا یاریوز موانع بسهن. است کننده نییتع اریبس یبر توانمند یررسمیغ ینهادها ژهیساختار فرصت به و ریپژوهش حاضر، تأث یها افتهیاساس 

  .است( در سطح خرد و کالن جامعه) یهمه موانع مذکور، ضعف دانش و آگاه شهیوجود دارد که ر ییدختران و زنان روستا یرشد توانمند

 

  .ازدواج، کار ،یاقتصاد یتوانمند ،یاجتماع یتوانمند ،یتیفقر قابل :ها کلیدواژه

 

 zahra_farzizade@ yahoo.com .(نویسنده مسئول) دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهرانتوسعه روستایی، شناسی  جامعهدکتری   *
 motavaselim@yahoo.com.  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران استاد اقتصاد** 
 mehdi.taleb1945@gmail.com.  دانشگاه تهران ،یدانشکده علوم اجتماعشناسی،  جامعه استاد** 
شناختی توانمندی اجتماعی و اقتصادی، درک بومی از آن، عوامل مؤثر بر رشدد آن و   ی جامعهبررس"رساله دکتری با عنوان  برگرفته از حاضر مقاله

که با راهنمایی آقای دکتر مهدی طالب، آقای دکتر محمود متوسلی و مشاوره آقای دکتر حسدین میرزایدی و آقدای     "موانع در جامعه زنان روستایی
   .رمی انجام شده استدکتر حسین ایمانی جاج



 1931بهار و تابستان ، 1، شماره پنجمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha     
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

1 

 مقدمه و بیان مسأله

، 2333، سن، 1331، 2درز و سن)ی مردم، هدف توسعه است ها انتخابهای بشر و بسط  یتقابلافزایش 

توانمندی افراد، نه تنها از ارزش ذاتی برخوردار (. 230: 1323، 1به نقل از کار 2331برنامه توسعه ملل متحد، 

آلسوپ، )ای مؤثر است  و در بهبود پیامدهای توسعه( 21: 1331، 0نارایان)است، بلکه ارزش ابزاری نیز دارد 

، 1استرن، دتیر و راجرز)در واقع، رشد توانمندی افراد، محرک توسعه است (. 11: 1332، 1برتلسن و هالند

1331.) 

ای وجود دارد و همواره افراد بسیاری را در  با وجود پیشبرد فرایند توسعه، هنوز فقر قابلیتی گسترده

زنانی که در مترو در حال فروش اجناس . گری و غیره هستند فروشی، تکدی بینیم که در حال دست یمپیرامون 

ی از خیابان، مشغول فروش کاال یا ا گوشهکودکان کوچکی که به جای بازی یا تحصیل در مدرسه، در . هستند

پذیر  رای همگان مشاهدههای شهر است که ب یابانخموارد فوق، تصویری از فقر در . عرضه برخی خدمات هستند

وجود دارد که چندان مشهود نیست و با  -روستا یا شهر-ی دیگر ها حوزهی دیگری از فقر در ها جلوه. است

اشخاصی که با حقوق اولیه انسانی آشنا . پرداخت ها آنتر درباره  یقدقتوان به کنکاش  یمهای بیشتر،  یبررس

یتی در خانواده یا برخی باورهای فرهنگی، دچار سوءتغذیه دخترانی که به دلیل وجود تبعیض جنس. نیستند

هستند؛ دختران روستایی که اجازه تحصیل در مدرسه یا دانشگاه را ندارند یا در سنین بسیار کم ازدواج کنند؛ 

زنان سرپرست خانواری که به دلیل وجود برخی باورهای فرهنگی یا فقدان مهارت، ضعف دانش، عدم دسترسی 

اندازی کسب و کار خرد، یا فقدان اعتماد به نفس کافی، با  ، عدم دستیابی به سرمایه کافی برای راهبه اطالعات

شان مواجه هستند و همواره احساس ناامنی  مشکالت فراوانی در تأمین حداقل نیازهای اساسی خود و فرزندان

ی ها فرصتجامعه به لحاظ وجود و متبحری که به دلیل فقدان وضعیت مناسب در   کرده افراد تحصیل. کنند یم

افرادی که از اعتماد به نفس و خودباوری . شغلی، به کاری غیر از تخصص خویش اشتغال دارند یا بیکار هستند

توانند به انجام امور خاصی بپردازند که سایر  اند که باور دارند نمی کافی برخوردار نیستند و طوری پرورش یافته

 ها مهارت، مانند ادامه تحصیل یا یادگیری برخی ها جنبهدر نتیجه در برخی . ندمردم قادر به انجام آن هست

یی ها انتخابرا به  ها آنچنین وضعیتی، . کنند یمخودداری  ها فرصتکنند و از پذیرش برخی  ینمگذاری  سرمایه

یی از فقر قابلیتی ها جلوهموارد فوق، همگی . کند یمپایدار  ها آندهد که ضعف توانمندی و فقر را در  یمسوق 
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  های توانمندی ضعیف نیستند که ممکن است در برخی جنبه( به لحاظ درآمدی)ی فقیر ها انسانفقط . است

انسان . هایی هستند یتمحدودنیز در این حوزه دچار ( به لحاظ درآمدی)ی ثروتمند ها انسانبلکه گاهی . باشند

های جنسیتی در  یضتبعاست؛ به دلیل وجود برخی ثروتمندی که فاقد اعتماد به نفس و خودباوری کافی 

خانواده و جامعه، از ادامه تحصیل محروم است، به دلیل وجود برخی باورهای فرهنگی، فقدان اطالعات کافی یا 

هر . کند، دچار فقر قابلیتی است یمی سودآور خودداری ها فرصتگذاری در  وضعیت نامساعد جامعه، از سرمایه

. یی روبرو استها تیمحدود، در طول زندگی با موانع و اش یتوانمندبرای رشد  -روستایی یا شهری  –انسانی 

بدیهی است که اغلب روستاییان در . نوع موانع و شدت و ضعف آنها در نواحی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد

 . اند مواجه شانیتوانمندمقایسه با افراد شهری، با موانع بیشتری برای رشد 

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه موانعی در فرایند رشد توانمندی اجتماعی و اقتصادی 

ابتدا به معنای توانمندی و عوامل مؤثر بر رشد توانمندی در بررسی حاضر، . دختران و زنان روستایی وجود دارد

های بومی تدوین  ق، شاخصهای فو بر اساس یافته سپس. 2اجتماعی و اقتصادی از دید مردم محلی پی برده شد

یی ویژه بر اساس ها پرسشدر مرحله دوم، . های مورد توجه پژوهشگران خارجی تلفیق گردید شد و با شاخص

های مذکور تدوین شد و عالوه بر وضعیت کنونی افراد به لحاظ توانمندی، موانع رشد توانمندی  شاخص

به عنوان یکی دیگر از اهداف فرعی در ضمن، . نیز به طور خاص بررسی گردید ها آناجتماعی و اقتصادی 

برای ( صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و طرح مراکز یادگیری محلی)پژوهش، سازوکار دو طرح اجرا شده 

 . ی آنها بررسی شده استها ضعفو  ها قوترشد توانمندی افراد در جامعه مذکور و 
    

 پیشینه موضوع

. کشورهای دنیا درباره توانمندی و توانمندسازی انجام شده استی بسیاری در سایر ها پژوهش

؛ 2332و برد،  زگند) ها توانمندی و توانمندسازی در سازمانهای فوق،  وضوعات مورد بررسی در پژوهشم

اسپریتزر، ؛ 1321، ، یوگوا و اگبنانیشی؛ 1331سیبرت، سیلور و رندولف، ؛ 2331؛ اسپریتزر، 2331آیوز، 

کار، ) موانع توانمندی، (1323علی، یور رحمان، حق، احمد جام، غفور و عظیم، ؛ 2331کیزیلوس و نیسون، 

؛ 1322؛ کبیر، 2333؛ السون، 03: 1322؛  مالیک و کورتنی، 13-12: 1322؛ ناز و یور رحمان، 230: 1323

، (1332به نقل از آلسوپ و همکاران،  2331کراکر، ) عوامل مؤثر بر رشد توانمندی( 1322نیل،  -ادنیجی

 & A  1332؛ وینفرم، 1331؛ گروتارت، 1331؛ براون، 1330؛ بارتل، 1332آلبرتیان، ) سنجش میزان توانمندی
 

ن حدوزه  بررسی درک بومی از توانمندی، به این دلیل ضرورت دارد که اطالعات کافی را درباره نیازهای مردم محلی و موضوعات مورد توجه آنهدا در اید    2
   .کند میفراهم 
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1332 B  ،؛ مالهاترا، شولر و 1331؛ ملنا و هینریچ، 2331؛  ام سی میالن و همکاران، 1331؛ الکشین و راوالیون

و  2(2331؛ دفتر برنامه عمران ملل متحد، 2331؛ اسپریتزر، 1331؛ موسر، 1330، اسمت؛ مسون و 1331اندر، ب

؛ 1322؛ اسپراندیو، 2331مهرا، ) های غیردولتی بر رشد توانمندی زنان تأثیر سازمان، (1330)چارمز و ویرینگا 

؛ کول، 1321؛ اوالمو، 1323االلی، ) های دیگر سنجش رابطه توانمندسازی با پدیده، (1321، نیکا، ردزان و ابوسما

؛ مالیک و 2333؛ بابو و گیلیام، 1323؛ ام سی کالمن، ام سی اوان، تسی، بلکمور، بینبرج، 2333؛ شیونز، 1332

ی اعتبار خرد یا تأمین مالی خرد بر ها برنامهتأثیر ، (1323اسکولر و راتاچ، ؛ 1323؛ افریدی، 1322کورتنی، 
؛ رجی، 1331و همکاران،  ؛ کیم1332 ؛ راجوریا،1322؛ دی و سارکر، 1332؛ مایاکس، 1331، هولوت) توانمندی

به نقل از آلسوپ و  2332؛ گوتز و گوپتا، 1332به نقل از آلسوپ و همکاران،  2332؛ کبیر، 1333؛ کلت، 1333

؛ 1322؛ مالیک، پرویز و کیفیات، 2332؛ هاشمی و همکاران، 1323؛ اسالنبجی، اکس و یودین، 1332همکاران، 

، ؛ مالدونادو و گونزالز1322، ؛ هلند و ونگ1323، کومی-؛ ال1332؛ سانیال، 1322چودهاری و چودهاری، 

، ماسلی، 1331، ؛ خاندکر1331کورونا،  -مارتلو و مارتینز -کاردناس، زاپاتا -کالری، آلتامیرانو -؛ هیدالگو1332

 .1ه استبود( 1323؛ لینگ، شینکای، هوتا و نانسکی، 1332،؛  کاسی1332

باقری ) سنجش میزان توانمندیهای پیشین در ایران نیز  موضوعات مورد بررسی در برخی از پژوهش

؛ 2033بزرگیان،  ؛ ده2022؛ اسکندری، 2022رحیمیان، ) طراحی الگویی برای توانمندسازی، (2021خلیلی، 

تأثیر اجرای ، (2021؛ جهانیان، 2033؛ انصاری، رحمانی یوشانلوئی، اسکویی و حسینی، 2022گودرزی، 
؛ 2021؛ ازکیا و ایمانی، 2021سعدی و عرب مازار، ) های اعتبار خرد یا تأمین مالی خرد بر توانمندسازی طرح

؛ 2021؛ معظمی، رحیمی، طائفه حیدری، 2021؛ رضایی گیوشاد، 2022اصل،  لب و نجفی؛ طا2023ای،  کمره

، (2021؛ جعفری مهتاش، 2022لو و بریمانی،  ؛ خداوردی2022؛ جاللی موسوی، 2021رشیدی و منصوری، 

؛ 2021؛ نیازی، 2033؛ زیاری، 2033؛ توانگر، 2023بهمنی آزاد، ) های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه

؛ 2023میرزایی، غفاری و کریمی، ) های دیگر رابطه توانمندی یا توانمندسازی با پدیده، سنجش (2022سدزاده، ا

 
 .بیان شده است( 1332)همه منابع مذکور در این پرانتز در اثر آلسوپ و همکاران     2

2 Gandz & Bird; Ives; Spreitzer; Seibert, Silver & Randolph; Onyishi, Ugwu & Ogbonne; Kizilos & Nason; Ali, 

Ur- Rehman, Haq, Jam, Ghafoor & Azeem; Naz; Malika & Courtney; Elson; Kabeer; Adeniji-Neill; Kroeker; 

Albertyn; Bartle; Brown; Grootaert; Kvinnoforum; Lokshin & Ravallion; McMillan; Malena and Heinrich; 

Malhotra, Schuler, & Boender; Mason & Smith; Moser; Charmes & Wieringa; Mehra; Sperandio; Nikkhah, 

Redzuan, Abu-Samah; Olaleye; Oluyemo; Cole; Scheyvens; McCalman, McEwan, Tsey, Blackmore, Bainbridge; 

Bobo & Gilliam; Afridi; Schuler & Rottach; Holvoet; Mayoux; De & Sarker; Rajouria; Kim; Reji; Kellett; Goetz 

& Gupta; Aslanbeigui,  Oakes & Uddin; Hashemi; Malik, Pervez & Kifayat; Chowdhury; Sanyal; El-Komi; 

Holland & Wang; Maldonado & Gonzalez-Vega; Hidalgo-Celarie, Altamirano-Cardenas, Zapata-Martelo & 

Martinez-Corona; Hidalgo-Celarie, Altamirano-Cardenas, Zapata-Martelo & Martinez-Corona; Khandker; 

Mosley; Kouassi; Lhing, Shinkai, Hotta & Nanseki. 
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؛ عنابستانی، شایان، خسروبیگی و 2033؛ آیت و اعظمیان، 2033؛ صحراییان، صلحی، حقانی، 2021حسینی، 

؛ حاجی محمدخان زنجانی، 2033؛ روحانی، 2020؛ مزیدآبادی فراهانی، 2022؛ ساالروندیان، 2033تقلیو، 

بوده ( 2033؛  الیقی، 2022؛ زارعی متین، محمدی الیاسی، صنعتی، 2023کار،  ؛ نظیف2022؛ میرزاوند، 2032

 . است

به طوری که در هیچ . های خارجی و داخلی فوق، فرایند پژوهش حاضر طی نشده است در پژوهش

در . های توانمندی مورد توجه نبوده است سازی شاخص یک، بررسی فهم بومی از توانمندی در جامعه و بومی

های خارجی مربوط به بررسی وضعیت زنان روستایی به لحاظ توانمندی، عمدتاً از روش کمی و برخی  بررسی

های معدود و از قبل تعیین شده استفاده گردیده، در حالی که در پژوهش حاضر، روش کیفی و تلفیقی   شاخص

تفاوت مهم . های بومی مورد استفاده قرار گرفته است ه پژوهشگران خارجی و شاخصهای مورد توج از شاخص

های توانمندی  بررسی موانع مذکور، عمده مؤلفههای داخلی این است که در  بررسی حاضر، با سایر پژوهش

 –به جای تأکید بر یک یا چند مؤلفه  –اجتماعی و اقتصادی در چارچوب تحلیلی عاملیت و ساختار فرصت 

؛ 2021؛ سجادی، 2021نیا، هادی و فرجی،  محمدقلی)های پیشین داخلی  در اکثر پژوهش .بررسی شده است

( 2021؛ ازکیا و ایمانی، 2021؛ رشیدی و منصوری، 2021؛ سعدی و عرب مازار، 2021معظمی و همکاران، 

های توانمندی، از  به سایر مؤلفه و فقدان توجه  عمدتاً توجه به برخورداری افراد از اعتبار برای رشد توانمندی

نهادهای رسمی و )جمله سرمایه روانشناختی، انسانی، اجتماعی، اطالعاتی، سازمانی و ساختار فرصت 

در ضمن، مهمترین مؤلفه توانمندی اجتماعی و اقتصادی از دید افراد بومی شناسایی . مالحظه گردید( غیررسمی

بررسی قرار گرفت که نمونه مشابه چنین کاری در هیچ پژوهش گردید و موانع تحقق آن در جامعه، مورد 

  .خارجی و داخلی یافت نگردید

گیری از فناوری اطالعات؛ طرح توسعه  مشارکت دموکراتیک در بهره  کمیته ،براک، بانک گرامین، سکم

توسعه اجتماعی صندوق  گذاری اجتماعی زامبیا؛ صندوق سرمایه؛ کِکاماتان؛ صندوق فعالیت اجتماعی ماالوی

کسب و  ها؛ گروه مشاوره برای کمک به فقیرترین طرح توسعه مناطق کوهستانی شمال غربی تونس؛ رومانی؛

شعب پرودم در  ساماکیا،  آکسیون؛، میرادا، بانکداری جهانی زنان یات؛راککارهای خرد بانک کوزوو؛ بانک 

انداز خانه به خانه، طرح  طرح تجهیز پس یاوا؛ هند؛ در جمهوری دومینیکن؛ انجمن زنان شاغل در اَدمی بولیوی؛

انداز در زامبیا، انجمن زنان خوداشتغال در  ی سیار، بنیاد گسترش پسها بانکانداز، روش  وابستگی وام به پس

 ازیی رها سازمان ،یککاتول اعانات خدمات نهادانداز و اعتبار گردشی در مصر؛  ی پسها انجمن ؛(سوا) هند
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در ایران نیز نهادها و . برخی از تجارب سایر کشورهای دنیا در حوزه توانمندسازی است 1پروموجرو  ؛یگرسنگ

حوزه فعالیت برخی . کنند یمالمللی متعددی در حوزه توانمندسازی فعالیت  های رسمی، غیررسمی و بین سازمان

حوزه فعالیت . گیرند یمنظر ی مذکور، صرفاً پرداخت وام است و همان را معادل توانمندسازی در ها سازمان

. شود ها را نیز شامل می نیز تا حدودی فراتر از پرداخت وام است و آموزش برخی مهارت ها آنبرخی از 

؛ صندوق الحسنه قرضانداز؛ سازوکارهای غیررسمی تأمین اعتبار؛ سنت  سازوکارهای غیررسمی پس

؛ وام (رسمی شبه) الحسنه قرض؛ صندوق (یانداز و اعتبار گردش ی پسها انجمن)خانوادگی  الحسنه قرض

ی ها صندوق؛ (ره)یی نظیر کمیته امداد امام خمینی ها سازمانتوسط نظام بانکی رسمی و  الحسنه قرض

در حوزه عمل شرکت تعاونی روستایی شباهنگ؛ بانک  الحسنه قرضی ها صندوقروستایی؛  الحسنه قرض

؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ بنیاد مستضعفان (ره)مینی خ؛ سازمان اقتصاد اسالمی؛ کمیته امداد امام الحسنه قرض

ی مالی خودیار؛ صندوق روستایی؛ ها گروهانقالب اسالمی؛ تعاونی اعتبار ایران؛ مؤسسات خیریه غیردولتی؛ 

نی زنان روستایی؛ سازمان مرکزی ی تعاوها شرکت ی تعاونی روستایی؛ها شرکتی تعاون روستایی؛ ها صندوق

ی ا حرفه؛ سازمان فنی و (ع)تعاون روستایی؛ صندوق تعاون کشور؛ بانک توسعه تعاون؛ صندوق مهر امام رضا 

طرح زینب )؛ بانک کشاورزی (دفتر امور آموزش روستایی و بخش ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی)

الحسنه  زایی، صندوق قرض زاد شده، طرح تسهیالت اشتغال، طرح ایران، طرح اشتغال زندانیان آ(س)کبری 

؛ (، طرح بقاءها دانشگاهی کشاورزی از ها رشتهالتحصیالن  توسعه اشتغال روستایی، طرح اشتغال به کار فارغ

؛ (رود دفتر امور زنان روستایی و بانک روستا حصاربن در طرح حبله)سازمان بهزیستی؛ وزارت جهاد کشاورزی 

طرح کاهش فقر از )و تأمین اجتماعی؛ وزارت کار و امور اجتماعی؛ دفتر برنامه عمران ملل متحد  وزارت رفاه

در منطقه شیرآباد در زاهدان و ( صندوق توسعه پایدار و خانواده)طریق بسیج اجتماعی و اعطای اعتبارات خرد 

احیای مراتع با اهداف  روستای دهان در استان سیستان و بلوچستان، طرح ترسیب کربن مدل مشارکتی در

آباد غیناب سربیشه واقع در خراسان جنوبی، و طرح ایجاد معیشت پایدار از  ی و جهانی در دشت حسینا منطقه

طرح صندوق حمایت از جوانان )ایفاد  –المللی توسعه کشاورزی  ینب؛ صندوق (طریق صندوق اعتبارات خرد بم

برنامه اندیشه و اعتبار )؛ برنامه شرکت شل انگلستان (د روستاییو زنان و طرح پشتیبانی تأمین خدمات مالی خر

 

1 Gramin Bank; Sekem; Bangldesh Rural Advancement Committee (BRAC); Committee for Democracy in 

Information Technology (CDI); Kecamatan Development Project  (KDP); Malawi Social Action Fund   (MSAF); 

Zambia Social Investment Fund (ZAMSIF); Romania Social Development Fund (RSDF); Tunisia Northwest 

Mountainous Areas Development Project; Consultative Group to Assist the Poorest; Micro Enterprise Bank-

Kosovo (MEB-Kosovo); Rakyat; Women World Banking (WWB); MYRADA; SAMAKYA; ACCION; 

PRODEM; ADEMI; Working Women Forum (WWF); Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA);  Self-

Employed Women,s Association (SEWA); Catholic Relief Services; Freedom Form Hunger; Pro Mujer.  
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طرح خوداتکایی زنان افغانی ساکن ایران؛ طرح مرکز حرفه آموزی شهید )المللی آکندن  ینب؛ سازمان (در ایران

 . های مذکور است از سازمان( مزاری؛ طرح مرکز خیاطی اردوگاه تربت جام؛ طرح وام اردوگاه نیاتک بابه

تأکید بر . دهند یمپذیر انجام  ی آسیبها گروههای فراوانی را برای حمایت از  یتفعالها،  ی سازمانبرخ

ی محدودی از توانمندسازی مانند تأمین اعتبار و اشتغال؛ غالب بودن نگرش اقتصادی؛ کافی دانستن ها جنبه

انجامد؛ پررنگ بودن نقش  ز دولت میپرداخت وام به مردم که به وابستگی بیشتر آنها به دولت و رشد انتظارات ا

دولت و اتکاء بر منابع آن؛ غالب بودن رویکرد حمایتی تا نگرش توانمندساز؛ فقدان نگرش بلندمدت و 

  یتوانمندمدت؛ عدم توجه به نیازهای متنوع افراد به منظور رشد  یی با بازدهی کوتاهها برنامهنگر؛ اجرای  آینده

ی جامع در این حوزه؛ ها گزارشفرد در سایر تجارب دنیا؛ عدم تهیه  ت منحصربه؛ عدم بکارگیری ابتکاراها آن

های موازی از طرف  یتفعالهای فوق؛ و انجام  عدم ارزیابی پیامدها و نتایج به منظور اصالح و تعدیل برنامه

 . های مذکور است یتفعالهای  یژگیوی مختلف بدون هماهنگی با هم، از ها سازمان

 

 تحلیلیچهارچوب 

« ...توانمندی حوزه وسیعی برای تحلیل است؛ وفاق کلی درباره تعریف آن وجود ندارد... »

: 1322مالیک و کورتنی، )و بیان تعریفی موجز از آن چندان آسان نیست ( 21: 1322چودهاری و چودهاری، )

یمان تعریف کنیم، به مردم و بستر ها برنامهو  ها اینکه دقیقاً چطور توانمندسازی را در طرح...»به اعتقاد بیلی (. 03

به نقل از ناز و یور  21-12: 2331، 2بیلی)« ...شود یمدر آنجا اجرا  ها یا طرح ها برنامهخاصی منوط است که 

تعاریف توانمندی بسیار متفاوت است و توانمندی باید بر اساس مهرا نیز معتقد است که (. 11: 1322رحمان، 

برای زنان  1ها به اعتقاد وی، تعریف توانمندی باید گسترش گزینه. مورد بررسی قرار گیردشرایط و بافت خاص 

های  برای مثال، بهبود دستیابی زنان به فرصت. ها شامل شود و اعمال گزینه و افزایش توانایی آنها را برای اجرا

الی که، خدمات سالمت و آموزش، انجامد، در ح های آنها می اقتصادی مانند اعتبار و اشتغال، به گسترش گزینه

 (.202: 2331مهرا، )دهد  های مذکور بهبود می های زنان را برای استفاده از مزیت گزینه قابلیت

. ترین معنا، به معنی گسترش آزادی عمل و انتخاب فرد است ارایان معتقد است توانمندی، در وسیعن

های مردم  انتخاب. یابد شان افزایش می ها بر زندگی ، میزان کنترل آن0کنند وقتی مردم انتخاب واقعی را تمرین می

 

1 Bailey   

2 Choices  

3 Exercise 
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با  2شان برای مذاکره قدرتی ها و هم به دلیل بی ها نزد آن فقیر، بسیار محدود است، هم به دلیل فقدان سرمایه

از آنجایی که به اعتقاد نارایان، . طیفی از نهادهای رسمی و غیررسمی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای خودشان

وی . فقرزدایی، تعریفی نهادی از توانمندی مناسب است 0روابط نهادی جای دارد، در حوزه 1قدرتی، در ذات بی

های مردم فقیر برای مشارکت  ها و قابلیت توانمندی، گسترش سرمایه»: داند در نهایت، تعریف زیر را مناسب می

نارایان، )« گذارد ها تأثیر می است که بر زندگی آن 2های مسئولینهاد 1، کنترل و حفظ1در، مذاکره با، تأثیرگذاری

1331 :21.) 

توانمندی، ظرفیت و توانایی افراد یا پژوهشگران بانک جهانی نیز ( 1332)به اعتقاد آلسوپ و همکاران 

. لوب استها و نتایج مط های مذکور به کنش های مؤثر و سپس تغییر و تبدیل انتخاب ها برای انجام انتخاب گروه

آلسوپ و )دانند  آنها توانمندی را تحت تأثیر دو مجموعه عوامل مرتبط به هم یعنی عاملیت و ساختار فرصت می

 (. 23: 1332همکاران، 

با توجه به تعاریف آلسوپ و همکاران و نارایان و تلفیق مفاهیم مورد توجه آنها، در پژوهش حاضر، 

های  شود که در اثر برخورداری از سرمایه د در زندگی دانسته میتوانمندی، گسترش آزادی عمل و انتخاب فر

کننده  انسانی، اجتماعی، مالی، مادی، اطالعاتی، سازمانی، معنوی و وجود نهادهای غیررسمی و رسمی تسهیل

 . یابد توسعه تحقق می

. اختی استشن چارچوب تحلیلی برای فهم توانمندی، مبتنی بر مباحث مربوط به قدرت در ادبیات جامعه

از زمان مطرح شدن تبیین هابز درباره قرارداد اجتماعی و روابط بین شهروندان و دولت، بسیاری از دانشمندان 

 1اند که فراتر از حوزه علوم اجتماعی و سیاسی دیگر، قدرت را به عنوان مفهومی مورد بررسی و کاوش قرار داده

در  (.3: 1332، آلسوپ و همکاران)شود  را نیز شامل می ها یابد و روابط بین افراد یا گروه دولت بسط می 1حوزه

  (.00: 2331، 2سادان)واقع، قدرت، مفهومی کلیدی برای فهم فرایند توانمندسازی است 

در چارچوب تحلیلی پژوهش حاضر، به پیروی از پژوهشی که بانک جهانی انجام داده است، توانمندی 

این چارچوب تحلیلی، مبتنی بر روابط پویا و . شود دانسته می منوط به رابطه میان عاملیت و ساختار فرصت
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تکرارشونده بین عاملیت و ساختار است و بنیان نظری پنج پژوهش در پنج کشور جهان بوده که بانک جهانی 

های  شناختی است، اما بینش گرچه چارچوب تحلیلی مذکور، در بنیان تحت تأثیر نظریه جامعه. انجام داده است

های مختلف رابطه عاملیت و ساختار در رویکرد  ای نیز به بسط جنبه رشته فی از رویکردهای بیننظری طی

 (. 13و  23-3: 1332آلسوپ و همکاران، )توانمندی کمک کرده است 
 ای رابطه عاملیت و ساختار فرصت با میزان توانمندی یک فرد یا گروه و رابطه بین توانمندی و نتایج توسعه(: 2)شکل 

 
 23: 1332آلسوپ و همکاران، : منبع

 
شود، یعنی کنشگر قادر باشد که  های هدفمند تعریف می عاملیت، توانایی کنشگر یا گروه برای انتخاب

عاملیت شخص یا . ها بپردازد هایی را در نظر داشته باشد و به نحوی سودمند و هدفمند به انتخاب گزینه گزینه

انواع مختلف سرمایه عبارت . بینی شود پیش 2بسیاری از طریق برخورداری از سرمایهتواند به میزان  گروه می

تواند  اما عاملیت نمی. های انسانی، روانشناختی، اطالعاتی، سازمانی، مادی، اجتماعی، مالی است از سرمایه

یی را دارند، ممکن ها حتی وقتی مردم ظرفیت و توانایی انتخاب گزینه. مترادف توانمندسازی در نظر گرفته شود

ها، قیدها و  زیرا ساختار فرصت آن. است نتوانند به نحو مؤثری عاملیت را مورد استفاده قرار دهند

شود که  هایی از بستر و زمینه نهادی تعریف می ساختار فرصت، جنبه. کند ها اعمال می هایی را بر آن محدودیت

آلسوپ و )گذارد  ای تغییر و تبدیل عاملیت به کنش تأثیر میها بر کنند و بر توانایی آن کنشگران در آن عمل می

مند شوند که این  در واقع، گروهی از مردم ممکن است از منافع توسعه محروم یا بهره(. 22-23: 1332همکاران، 

 

1 Asset endowment 
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گردد  امر به روابط سیاسی و اقتصادی موجود منوط است که از طریق نهادها و ساختارهای اجتماعی تعیین می

 (. 231: 1323به نقل از کار،  1331و سن،  2؛ درز1332جهانی،  بانک)

 

 روش پژوهش

به منظور بررسی ادبیات نظری و تجربی و اسناد . در بررسی حاضر، روش کیفی استفاده شده است

آوری اطالعات میدانی، از مصاحبه، بحث  ی مختلف توانمندسازی، از مطالعه اسنادی و برای جمعها طرح

گروهی متمرکز، مشاهده مشارکتی و مستقیم در طی چهار ماه زندگی مستمر در جامعه مورد بررسی استفاده 

نیانی، برای تجزیه و در مرحله اول، از روش تحلیل محتوای کیفی و در مرحله دوم، از روش نظریه ب. شده است

 . تحلیل اطالعات استفاده شده است

پِشت در محدوده سیاسی دهستان خوشابر در بخش مرکزی  جامعه مورد بررسی، روستای چُکوچه

ابتدا تالش گردید به (. 13، 22: 2021بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن، )شهرستان رضوانشهر است 

کنندگان بر اساس  بندی بومی روستا در خصوص دختران و زنان روستایی پی برده شود تا انتخاب مشارکت دسته

، نیز به دو (ژِنَک)زنان متأهل . گویند می "ژِنَک"و به زنان متأهل  "کِلَ"ها به دختران مجرد  تالش. آن انجام شود

به زنان (. سالگی 13بعد از )؛ پیرَژِن (سالگی 13قبل از )ژِنَک  : ن استشوند که مبنای آن س دسته تقسیم می

مورد توجه ( در بخش دامداری و کشاورزی)شود که در اینجا توان کار کردن  ژِنَک گفته می ازکارافتاده نیز کَنَ

ان واقع در سنین ژِنَک زن. بندی مذکور است در واقع، ازدواج، سن، و توان کار کردن، سه مبنای مهم تقسیم. است

 01-20)ژِنَک جوان : در این پژوهش، ژِنَک نیز به دو دسته تقسیم گردید. شود سالگی را شامل می 13تا  20

در مرحله اول بررسی، به نحوی هدفمند، نظرهای پنج گروه فوق درباره (. سال 13-02)و ژِنَک میانسال ( سال

در مرحله دوم نیز حین بررسی وضعیت فعلی آنها به . دیدمعنای توانمندی و عوامل مؤثر بر رشد آن بررسی گر

های دیگر نیز در انتخاب آنها مورد  عالوه بر معیار فوق، ویژگیلحاظ توانمندی و موانع رشد آن، تالش گردید 

دختران و زنان سرپرست خانوار : دختران و زنان مورد بررسی در مرحله دوم عبارت بودند از. توجه قرار گیرد

، (سال و بیشتر 03)، دختران مجرد (ل تجرد، فوت همسر، زندانی بودن همسر، طالق، ترک همسربه دلی)

دانشجویان، زنان مطلقه، دختران و زنان در معرض خشونت کالمی و فیزیکی، زنان جوان در خانواده گسترده، 

از کشاورزی و دامداری  هایی غیر زنان حقوق تضییع شده، زنان کشاورز و دامدار، دختران و زنان شاغل در شغل

شناسایی اشخاص مذکور از طریق . دوزی و غیره بافی، خیاطی، خواربارفروشی، آرایشگری، کیسه مانند قالی

 

1  Dreze 



 ... یو اقتصاد یاجتماع یتوانمند یشناخت جامعه یبررس

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

22 

اقامت طوالنی در میدان، اطالعات جدول مادر، قدم زدن عرضی با مطلعان کلیدی، گفتگوی غیرمستقیم با 

در واقع، در این . نشده حاصل شد بینی رخدادهای پیشها، و  کنندگان در مصاحبه های مشارکت سایرین، مثال

ها اطالعات مختصری کسب شده بود و  مرحله قبل از مراجعه به دختران و زنان فوق، از قبل درباره آن

های فردی، بحث گروهی متمرکز و  فرد، در مصاحبه 221به طور کلی از . گیری از نوع گلوله برفی بود نمونه

در )ر نف 11و با ( در مصاحبه فردی)نفر  20به طوری که با . ال پرسیده شده استحین مشاهده مشارکتی سؤ

بحث گروهی متمرکز در مرحله  1مصاحبه فردی و  13در مجموع، . 2صحبت شده است( بحث گروهی متمرکز

 . برگزار گردیدبحث گروهی متمرکز در مرحله دوم  3مصاحبه فردی و  01اول و 

 

   های پژوهش یافته

 از توانمندی بومیدرک 

زرنگ، کاری، : در جامعه مورد بررسی، اصطالحات محلی معادل توانمندی زنان عبارت است از

از دید جامعه، زن توانمند به لحاظ . داری داری، زراعت، دامداری، شوهرداری، بچه زحمتکش در حوزه خانه

امداری یا شغلی دیگر تبحر داشته باشد داری، زراعت، د وی باید در حوزه خانه. اقتصادی زنی است که کار کند

 . و سخت کار کند

از دید جامعه، دختری که . همچنین از بین درس، کار و ازدواج، همگان بر ازدواج دختران تأکید داشتند

نشده باشد،   داری، زراعت، دامداری، تحصیل، و حتی اشتغال توانا باشد، موفق به تشکیل خانواده در حوزه خانه

در واقع، زن توانمند به لحاظ اجتماعی، فردی است که ازدواج کرده و . گردد مند محسوب نمیفردی توان

ای است که دچار برخی مسائل اجتماعی از  منظور از خانواده متعادل، خانواده. ای متعادل داشته باشد خانواده

سر، مسائل ناشی از جمله اجباری بودن ازدواج، اعتیاد همسر، مسائل تعدد زوجات، اعمال خشونت بر هم

 . های خانوادگی و غیره نباشد بیکاری همسر، مطلقه بودن زن، اختالف

 

بلکه . پرسش نشده است ها آنفرد است، زیرا درباره برخی زنان، از خود  221اطالعات گردآوری شده است، بیش از  ها آنالبته تعداد افرادی که درباره   2

و  ها آنشان، از مراجعه مستقیم به  ای داشتند که به دلیل لزوم حفظ عزت نفس زنان مذکور، وضعیت و تجارب ویژه. اند کردهصحبت  ها آندیگران درباره 

های روستا، خانه  سر، جاده نشهر و پرهتعداد فراوانی از زنان نیز در نواحی ییالقی، بازارهای رضوا. پرسش درباره برخی موضوعات حساس خودداری شد

های محرم  ها، مراسم عزاداری در ماه الدین در شهرستان، سه راه ییالق، مراسم عروسی، مهمانی بنده و سید شرف بهداشت روستا، مسجد، دو امامزاده غریب

 .با برخی زنان مذکور، مصاحبه نیز شده است. میسر نیست ها آنهای نذری و آرامگاه شیخ بزرگ مورد مشاهده قرار گرفتند که محاسبه تعداد  و صفر، سفره

 .های پژوهش، در رساله بیان شده است های مربوط به یافته قول نقل 1
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توان گفت که به نوعی  گردد، می های خاص جامعه در فرایند پژوهش شناسایی می وقتی شاخص

. ای خاص است های فرهنگی و بومی جامعه های بومی، برخاسته از ارزش شاخص. شود سازی انجام می بومی

ت آمده، در های به دس ها، مقوله آوری داده های بومی توانمندی، از آغاز فرایند جمع برای شناسایی شاخص

های  های روستاییان، مقوله البته با توجه به صحبت. قرار گرفت( عاملیت و ساختار فرصت)بندی یادشده  دسته

نیز شناسایی شده است، مانند سرمایه معنوی، سرمایه مکانی، وجود  -مختص همان جامعه  –کلی جدیدی 

انند احساس امنیت خاطر درباره آینده، و م: های فرعی نیز خاص جامعه مورد بررسی بود برخی مقوله. حامی

قناعت که هر دو زیرمجموعه سرمایه روانشناختی قرار گرفت؛ تسلط به زبان فارسی، وجود مرد در خانواده، و 

ها و تأمین معیشت خانواده که هر سه زیرمجموعه سرمایه  جویی در هزینه هوشمندی و تدبیر زن برای صرفه

. که زیرمجموعه سرمایه مادی در نظر گرفته شد( برای عروس خانواده)تقل انسانی قرار گرفت؛ و مسکن مس

. شباهت داشت، مانند سواد، شغل، درآمد های مورد توجه پژوهشگران خارجی های بومی با مقوله برخی مقوله

ودن متفاوت ب را نیز بیان نکردند که دلیل آن، –اندازی تشکل سیاسی مانند راه –ها  مردم بومی، برخی مقوله

های  های بومی با شاخص شاخص .است های خارجی پژوهش با جامعه مفروض در بررسیشرایط جامعه مورد 

سپس به منظور بررسی وضعیت زنان روستایی به لحاظ هر یک . مورد توجه پژوهشگران خارجی تلفیق گردید

هایی بر اساس  های فوق و شناسایی موانع رشد توانمندی اجتماعی و اقتصادی آنها، پرسش از شاخص

 . های فوق تدوین گردید شاخص

 

 عوامل مؤثر بر رشد توانمندی اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی

در روستای مذکور، اکثر اقوام به تدریج . است در کنار هم خویشاوندچند  یزندگیکی از عوامل فوق، 

های گوناگون، حمایت از یکدیگر،  این وضعیت، امکان کمک به هم در حوزه. اند در کنار یکدیگر خانه ساخته

 -که ساکنان عمدتاً در ییالق هستند  –های گرم سال  سرکشی به منزل همدیگر و مراقبت از آن را در فصل

گرایی و همبستگی اجتماعی میان آنها نیز آثار مهمی را در رشد  سرمایه اجتماعی، همیاری، خانواده. کند فراهم می

سرمایه اجتماعی و هنجارهایی که ... »نیز بیان کرده است ( 21: 1331)ارایان همان طور که ن. توانمندی دارد

های اقتصادی  دهد که دسترسی خود را به منابع و فرصت کند، به مردم اجازه می کنش جمعی را محقق می

همچنین وجود .... افزایش دهند، خدمات اساسی را به دست آورند و در تدبیر امور محلی مشارکت کنند

چه بسا در صورت نبود پیوندهای مذکور در . «...کند تا با فقر مقابله کنند دهای نزدیک میان آنها کمک میپیون

های چندنفره و کار در  روستای فوق، زنان روستایی از دسترسی به برخی منابع، از جمله امکان تشکیل گروه
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صت اقتصادی مذکور، همیاری آنها در عامل مؤثر دیگر در دستیابی به فر. مزارع سایر روستاها محروم بودند

توانند به کار در  آنها بعد از اتمام سریع کار در شالیزار خود که صرفاً با همیاری میسر است، می. زراعت است

آنها اکثراً از یک طایفه هستند و میزان اعتماد آنها به هم . شالیزارهای سایر روستاها بپردازند و درآمد کسب کنند

قرض دادن . های مختلف برخوردارند در نتیجه، همواره از کمک یکدیگر در حوزه. راوان استشان ف و مشارکت

کمک در برپایی مراسم عروسی،  _شود  گفته می 2که در اصطالح محلی به آن قرضِ وینه -شیر دام به یکدیگر 

وجود . های دیگر همیاری در جامعه فوق است عزا، مهمانی، مراقبت از اموال، دام و طیور همسایه، از نمونه

سازوکار بومی اهالی برای حفظ . امنیت نسبی در روستا نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رشد توانمندی است

؛ و وجود (رور رهگذران غریبه و کنجکاوی درباره دلیل حضور آنهابه صورت کنترل عبور و م)امنیت روستا 

 .ای میان اکثر ساکنان، از عوامل مؤثر بر وجود امنیت نسبی است پیوندهای خویشاوندی و طایفه

به ویژه از فرزندان پسر به صورت کمک در ساخت مسکن و تأمین )حمایت والدین از فرزندان 

های منزل تا زمان ساخت مسکن،  عد از ازدواج، در اختیار قرار دادن یکی از اتاقها ب مایحتاج زندگی آنها تا سال

 بزرگان؛ حمایت سایر اعضای خانواده و فامیل؛ حمایت (اخذ وام برای فرزندان، پرداخت اقساط وام و غیره

کمک مردم ؛ حمایت و (سرپرست، و مشورت مردم با آنها کمک مالی به برخی افراد فقیر و زنان بی)مذهبی ده 

محلی از فقرا، ضعفا و افراد بیمار؛ رسیدگی شورای روستا به امور ده؛ نزدیکی روستا به شهر و قرار گرفتن در 

جاده )دسترسی ساکنان به برخی امکانات کوشی در زندگی؛ و  سختپر؛  مسیر ارتباطی رضوانشهر، انزلی، هشت

آنها با خروج . ها است بر رشد توانمندی در برخی حوزهاز عوامل مؤثر ( کشی، گاز، برق، تلفن آسفالت، آب لوله

اند دسترسی خود را به برخی خدمات اساسی در  تدریجی از نواحی کوهستانی و اسکان در روستا، توانسته

 . کشی، جاده، برق، گاز، و تلفن بهبود بخشند زندگی، مانند امکانات بهداشت و سالمت، آموزش، آب لوله

  جتماعی و اقتصادی دختران و زنان روستاییموانع رشد توانمندی ا

در ادامه مدل نهایی پژوهش حاضر درباره موانع رشد توانمندی اجتماعی و اقتصادی دختران و زنان 

های  در جامعه فوق، عالوه بر سایر مؤلفه "ازدواج"به دلیل اهمیت . گردد روستایی و شرح تحلیلی آن بیان می

توانمندی مانند سواد، مهارت، شغل، بهداشت و غیره، بررسی مسائل مربوط به ازدواج نیز مورد توجه قرار 

 
  .شود در برخی نواحی کشور به آن واره گفته می  2

برای . ای خاص دانست توان هر یک را مختص حوزه نمید و پوشانی دار هم یکدیگردر مواردی با  ،توانمندی اجتماعی و اقتصادیهای مربوط به  مقوله 1
ها مانند نبود امکانات بازاریابی، ضعف  با این حال، برخی مقوله. سوادی، به هر دو جنبه توانمندی اجتماعی و اقتصادی مربوط است سوادی یا کم مثال، بی

و غیره عمدتاً در بخش توانمندی اقتصادی مورد ( های توانمندسازی هبخش مربوط به برنام)مالی، عدم رونق کسب و کار فعلی، وضعیت نامساعد حامی 
  .توجه بوده است
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ترین مؤلفه توانمندی  ای متعادل به عنوان مهم در واقع، با توجه به اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده. گرفت

گردد، همگی از موانع رشد توانمندی اجتماعی زنان محسوب شده  مانع تحقق آن میاجتماعی زنان، مسائلی که 

در . ین مؤلفه توانمندی اقتصادی در جامعه مورد بررسی استتر مهمنیز  "کار"همان طور که بیان گردید، . است

حوریت کار و های فوق، مباحث مربوط به توانمندی اقتصادی، عمدتاً با م سایر مؤلفه مقاله حاضر، عالوه بر

 .عوامل محدودکننده آن، به تفصیل بیان شده است
 ضعف توانمندی اجتماعی و اقتصادی دختران و زنان روستایی(: 1)شکل 

 
 شرایط علی پدیده ضعف توانمندی اجتماعی و اقتصادی
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 سوادی سوادی یا کم بی

های توانمندی  ها است و بنیانی برای رشد سایر مؤلفه آموزش مهمترین منبع رشد توانمندی انسان

سوادی دختران و زنان در  سوادی یا کم های پژوهش حاضر، بیانگر شیوع فراوان بی یافته. شود محسوب می

وجود دارد که حاصل ترک تحصیل، نه تنها میان دختران، بلکه در بین پسران نیز . جامعه مورد بررسی است

سوادی  سوادی یا کم دالیل بی. سواد در آینده است سواد یا کم چنین وضعیتی، وجود تعداد زیاد مردان و زنان بی

ها عمدتاً در گذشته، از  آن. سواد هستند بی( پیرَژِن)اکثر زنان نسل اول . در سه نسل مورد بررسی، متفاوت است

ند و عدم اعتقاد والدین به ضرورت تحصیل دختران، لزوم انجام کارهای ا ساکنان دائم نواحی کوهستانی بوده

خانه، دامداری و زراعت، نبود مدرسه، دوری از مدرسه، اختالط دختر و پسر در مدرسه، ازدواج زودهنگام و 

سال  03که در سنین باالتر از ( ژنَِک)برخی از زنان متأهلی . ها در حال حاضر است سوادی آن غیره از دالیل بی

ازدواج زودهنگام، ضعف مالی، دوری . سواد هستند اند یا بی قرار دارند، صرفاً در مقطع ابتدایی تحصیل کرده

تعداد . ها در حال حاضر است سوادی آن سوادی یا کم خانه از مدرسه، لزوم انجام کارهای خانه و مزرعه، دلیل بی

سال قرار دارند، عمدتاً در مقطع راهنمایی یا سال اول یا  03-22نیز که در سنین ( ژنَِک)فراوانی از زنان متأهلی 

اند که ازدواج زودهنگام، ضعف مالی، عدم عالقه دختران به تحصیل، عدم  دوم دبیرستان، ترک تحصیل کرده

یکی از عواملی که بر عدم ادامه . اعتقاد والدین به ضرورت تحصیل برای دختران و غیره، از دالیل آن است

در دوران بعد از ازدواج مؤثر بوده است، عدم اجازه  -عالقمند به ادامه تحصیل  -ن روستایی تحصیل زنا

افرادی نیز که در . البته در حال حاضر، مانع مذکور رفع شده است. مسئوالن مدرسه به تحصیل آنها بوده است

لیل گذشت چند سال از زمان اند، بعد از اسکان در نواحی دشت، به د سنین مدرسه در نواحی ییالقی ساکن بوده

در حال حاضر نیز در جامعه . اند در مدرسه روزانه را نداشته  نام شده برای حضور در مدرسه، امکان ثبت تعیین

برخی دختران صرفاً تا . در مقاطع تحصیلی مختلف وجود دارد( کِلَ)فوق، موانعی برای ادامه تحصیل دختران 

به طور کلی، دالیل ترک . کنند نمایی یا سال اول یا دوم دبیرستان تحصیل میپایان مقطع ابتدایی، نیمه مقطع راه

ها، عدم اعتقاد والدین به ضرورت ادامه تحصیل دختران، ازدواج زودهنگام، ضعف مالی والدین  تحصیل آن

صیل ، وضعیت تحصیلی ضعیف دختران، یا عدم عالقه آنها به ادامه تح(برای پرداخت هزینه رفت و آمد و غیره)

. است 2و دوری از امکانات آموزشی –که عمدتاً به دلیل وضعیت تحصیلی ضعیف و تأکید بر ازدواج است  -

برخی والدین تمایلی به تحصیل دختران در . برخی دختران نیز اجازه دارند که فقط تا مقطع دیپلم تحصیل کنند

 

اما دختران برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی، باید از روستا . ها قبل، مدرسه راهنمایی پسرانه وجود داشته است در روستای مورد بررسی از سال  2

 . برخی دختران مؤثر بوده است عامل مذکور نیز در ترک تحصیل. شدند خارج می
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عدم : به طور کلی، دالیل ممانعت برخی والدین از تحصیل دختران در دانشگاه عبارت است از. دانشگاه ندارند

اعتقاد به ضرورت ادامه تحصیل آنها؛ اولویت ازدواج؛ نگرانی والدین از افزایش سن دختران مجرد در اثر 

تأخیر افتادن ازدواج دختران یا مانعی برای تحصیل در دانشگاه؛ در نظر گرفتن تحصیل به مثابه عاملی مؤثر در به 

ازدواج دختران؛  نگرانی والدین از انحراف دختران در دانشگاه به دلیل اختالط دختران و پسران؛ نگرانی والدین 

هایی متفاوت  های دختران در دانشگاه به دلیل قرار گرفتن در بستری آکنده از ارزش ها و نگرش از تغییر ارزش

؛ نگرانی والدین از احتمال وقوع (به خطر افتادن آبرو)جامعه بومی؛ نگرانی والدین از حرف مردم  های با ارزش

؛ (شهری روستایی و بین های بین به دلیل امنیت کم در برخی جاده)اتفاقی برای دختر در مسیر دانشگاه تا منزل 

لی؛ نگرانی والدین از عدم اشتغال التحصی عدم اطمینان والدین درباره وضعیت اشتغال فرزندان بعد از فارغ

دختران و در نتیجه، در معرض تحقیر، تمسخر و سرزنش اقوام و اطرافیان قرار گرفتن؛ وجود این تفکر که 

داری بپردازد؛ ضعف مالی برای پرداخت  داری و بچه سرانجام دختر با وجود تحصیل در دانشگاه نیز باید به خانه

در ضمن، والدین اعتقاد دارند که مسئولیت دختر و تأمین مخارج . از دانشگاههای تحصیل؛ و دوری منزل  هزینه

بنابراین، تحصیل برای دختر . زندگی، بر عهده همسر اوست و قرار نیست دختر مخارج زندگی را تأمین کند

 .ضرورت ندارد

احداث  .ندالبته تعداد معدودی از والدین، به دالیل زیر با تحصیل دختران در دانشگاه موافق هست

کاربردی در شهرستان مذکور؛ توجه و تأکید برخی والدین به استقالل مالی دختران؛  –دانشگاه پیام نور و علمی

ها؛ تقلید  و در نتیجه، تالش برای باسوادی فرزندان؛ تأکید رسانه 2سوادی خود و پیامدهای آن رنج والدین از بی

ای پایگاه اجتماعی فرزندان؛ توجه والدین به اهمیت رشد فکری ؛ عالقه به ارتق(اقوام و اطرافیان)از سایرین 

کرده بودن والدین؛ و اصرار برخی دختران، از عوامل مؤثر بر موافقت تعداد معدودی از والدین  دختران؛ تحصیل

اند، در  والدینی که با ادامه تحصیل دختران در دانشگاه موافقت کرده. با تحصیل دختران در دانشگاه است

دختران عمدتاً اجازه دارند در دانشگاه شهرستان . شوند هایی قائل می ص مکان دانشگاه آنها، محدودیتخصو

ها  برخی از والدین مذکور نیز برای تأمین شهریه دانشگاه و سایر هزینه. تحصیل کنند( رضوانشهر)محل زندگی 

ها  دختران، در تمام دوران تحصیل آن والدین با وجود اجازه به ادامه تحصیل. با مشکالت زیادی مواجه هستند

ها، فقدان امنیت  یعنی به تأخیر افتادن ازدواج، افزایش سن آن –در دانشگاه، همواره نگران هستند که دالیل آن 

 
زنی با افراد باسواد و مسلط به زبدان فارسدی؛ حضدور کدم      شرم؛ تحقیر از سوی دیگران به ویژه شهرنشینان باسواد و مسلط به زبان فارسی؛ عدم توان چانه  2

 های مذکور؛ و ضعف اعتماد به نفس تر شهری به دلیل ضعف در اجتماع گسترده
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. به تفصیل در سطور قبل بیان شد -های تحصیل و غیره  ها، حرف مردم، دشواری تأمین هزینه در برخی جاده

 . کنند ذکور در حین تحصیل یا بالفاصله بعد از اتمام تحصیل بسیار تأکید میآنها بر ازدواج دختران م

 ازدواج زودهنگام

ازدواج ( سالگی 21-20)در جامعه مورد بررسی و برخی نواحی اطراف، برخی دختران در سنین کم 

بدون برخورداری دختران . هنجار غالب، تأکید بسیار خانواده و اقوام بر ازدواج زودهنگام آنها است. کنند می

برای  –به دلیل حجم کار زیاد خانه و مزرعه  –های آموزشی در مدرسه، و بدون داشتن فرصتی  کامل از دوره

ازدواج زودهنگام، یکی از عواملی است . کنند ها و کتب به منظور رشد آگاهی خود ازدواج می استفاده از رسانه

به ویژه زمانی که همسر و والدین وی، از . کند یا متوقف میها، کند  که رشد توانمندی آنها را در برخی حوزه

تأکید برخی والدین بر ازدواج زودهنگام تا حدی است که گاه دختر را . کنند ادامه فرایند یادگیری ممانعت 

دالیل تأکید بر ازدواج زودهنگام دختران، ارزشمندی و اولویت . کنند مجبور به ازدواج با فردی خاص می

هایی برای ازدواج دختران در آینده؛ نگرانی والدین از  ؛ نگرانی والدین از نبود فرصت2اورهای جامعهازدواج؛ ب

؛ نگرانی (سال 03بیشتر از )؛ عبرت از دختران مجرد 0؛ نگرانی از حرف مردم1پیامدهای پاسخ منفی به خواستگار

شان؛ نگرانی از  از افزایش سن دختران و به تأخیر افتادن ازدواج؛ نگرانی از فاصله سنی زیاد بین آنها و فرزندان

انحراف آنها؛ تقاضای فراوان جامعه برای ازدواج با دختران نوجوان؛ تمایل بسیار برخی دختران نوجوان برای 

به ویژه در خانوارهای فقیر و )اش؛ ضعف مالی  اج؛ نگرانی والدین از فرار دختر با پسر مورد عالقهازدو

سن و  ها معتقدند دختران کم آن. با این حال، برخی نیز با ازدواج زودهنگام دختران مخالف هستند(. پذیر آسیب

 . سال، از دانش و مهارت کافی برای اداره زندگی برخوردار نیستند

ها بسیار زودتر  آن. گیرند های سنگین زندگی را از دوران نوجوانی بر عهده می تران مذکور، مسئولیتدخ

ها عمدتاً همزمان با ازدواج، ترک تحصیل  در ضمن، آن. شوند از سایر دختران، با مشکالت زندگی مواجه می

دانش ناکافی درباره مدیریت زندگی . دها هستن و فاقد برخی آگاهی  سواد جامعه بنابراین، از زنان کم. اند کرده

نیز بر مشکالت آنها  -شود  ها آموخته نمی که البته در مدرسه نیز به آن –مشترک، نحوه تعامل با همسر و فرزند 
 

  .سن؛ وابستگی و وفاداری بیشتر زوجین به هم شنوی؛ سالمت جسمی، روحی، و اخالقی؛ و سازش بیشتر دختران کم حرفاعتقاد به طراوت؛   2

  هایی غیرواقعی درباره او؛ نسبت دادن ضعفی به دختر؛ گسترش شایعات مردم درباره دختر کینه خواستگار از دختر؛ بیان حرف  1

ها، نگرانی از حرف مردم است و  های فراوانی دارند که یکی از آن ها نگرانی آن. شوند ماعی فراوانی را متحمل میافرادی که فرزند دختر دارند، فشار اجت 0

دوم، حرف درباره عبور و مرور دختر به منظور یادگیری مهارت، . یک نوع حرف، طعنه مردم درباره عدم ازدواج دختر است. شود چند جنبه را شامل می

والدین به منظور اجتناب از پیدایش وضعیت . کنند آبرویی تلقی می ه در صورت گسترش شایعاتی در چنین مواقعی، آن را بیتحصیل و اشتغال است ک

دلیل بر هم  به. کنند هایی را در خصوص خروج از خانه اعمال می تر دختر در سنین کم تمایل دارند و تا زمان ازدواج او، محدودیت فوق، به ازدواج سریع

  .ستگاری قبلی نیز ممکن است شایعاتی بیان شودخوردن خوا
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سختی گذران زندگی، اختالف زوجین، . کنند افزاید و آنها خود را در مدیریت زندگی ناتوان احساس می می

احتمال بروز اختالف نیز در چنین . ق از پیامدهای وضعیت مذکور استپشیمانی، و در مواردی، طال

سواد و دچار برخی مسائل  به ویژه زمانی که ازدواج با عجله یا اجباری و با افرادی کم. هایی وجود دارد خانواده

 . خاص انجام شده باشد

 

 تجرد دختران

دختران مذکور با . است (و بیشتر سال 03)یکی دیگر از مسائل جامعه مورد بررسی، تجرد دختران 

به دلیل اهمیت و اولویت فراوان ازدواج در جامعه یادشده، دختران مجرد، هنجارشکنی  .مواجه هستند 2مسائلی

ها  های مردم، معطوف آن ها و حرف نگاه. شود شود و از آنها برای عبرت سایرین یاد می اجتماعی محسوب می

و دعای آنها؛ نگرانی والدین و اقوام از آینده دختران مجرد؛ نگرانی و ترحم اقوام و دوستان و نذر . است

ناراحتی والدین، اقوام و دختران از حرف مردم؛ شرم والدین، اقوام و دختران؛ وابستگی معیشت آنها به والدین یا 

تنهایی؛ ترس؛  سایر اعضای خانواده؛ لزوم زندگی با افراد مسن یا بیمار و تحمل پیامدهای ناشی از آن؛ احساس

انزوا؛ افسردگی؛ غبطه به افراد متأهل؛ بیماری؛ غصه؛ لطمه به عزت نفس؛ ضعف . و انتظار از مسائل آنها است

اعتماد به نفس؛ سرزنش از سوی والدین؛ پشیمانی؛ سرزنش خود؛ تسکین سایرین؛ عدم امکان خروج از منزل؛ 

؛ (مسن، بسیار جوانتر، متأهل، معتاد و غیره)نامناسب اجبار برخی والدین به ازدواج دختران مذکور با مردی 

ازدواج با مردی مسن یا بسیار جوانتر؛ تمایل برخی والدین به ازدواج زودهنگام دختران نوجوان خود به منظور 

 . پیشگیری از برخی مسائل فوق، از پیامدهای وضعیت یادشده است

 ازدواج ناموفق

ازدواج زوجین ( 2: انجامد، عبارت است از ای نامتعادل می انوادهاقسام ازدواج ناموفق که به تشکیل خ

کننده  توزیع)ازدواج با مرد مجرم ( 1ازدواج با مرد معتاد؛ ( 0ازدواج اجباری؛ ( 1بدون شناخت قبلی از یکدیگر؛ 

ترک ( 3انی؛ مرد زند( 2ازدواج با مرد بیکار؛ ( 1ازدواج با مرد بیمار؛ ( 2تعدد زوجات؛ ( 1؛ (مواد مخدر و غیره

فقدان . 1های مستمر اقوام، به ویژه والدین پسر یا دختر ازدواج ناموفق به دلیل دخالت( 23خانواده توسط پدر؛ 

ای  گیری خانواده نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر شکل آگاهی زوجین درباره نحوه تعامل با یکدیگر و فرزندان

 
 13سال نیز صادق است، زیرا معیار سنی مورد قبول جامعه برای ازدواج، حداکثر  03-13البته برخی مسائل در خصوص دختران مجرد واقع در سنین  2 

   .سال است

  . های فوق به تفصیل در رساله بحث شده است درباره مسائل اعضای خانواده 1
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عرض خشونت کالمی و فیزیکی قرار گرفتن؛ لطمه به عزت نفس؛ پیامدهای ازدواج ناموفق، در م. نامتعادل است

 . افسردگی؛ رنج همسر و فرزندان؛ بیماری؛ نبود آرامش؛ سرزنش خود و دیگران است

  زندگی در خانواده گسترده

. 2ای مستقل است خانه زندگی در( درون خانوار)توانمندی اجتماعی زن رشد کی از عوامل مؤثر بر ی

لزوم انجام همه کارهای منزل یا های زندگی؛  نبود حوزه خصوصی؛ اختیارعمل محدود در بسیاری از جنبه

لزوم مشارکت در ؛ (های غذایی و غیره نظافت، آشپزی، مهمانداری، تهیه فرآورده) ها آندر انجام عمده مشارکت 

آنها  و دخالت  والدینکنترل  ؛رمت افرادلطمه به حدامداری؛ امکان بروز کدورت؛ و  زراعتامور مربوط به همه 

و گاهی اعمال خشونت کالمی و فیزیکی از مشکالت برخی زنان جوان در سختگیری ها؛  حوزهدر برخی 

 . های گسترده است خانواده

 حرف مردم  

گاهی اوقات نگرانی از حرف مردم، موجب ممانعت از . حرف مردم نیز از موانع رشد توانمندی است

شود که همگی مستلزم خروج از روستا و ورود به  برای ادامه تحصیل، یادگیری مهارت و اشتغال میدختران 

ها  پراکنی درباره آن سال باالتر رود، نگرانی والدین از گسترش شایعه 22، 21وقتی سن دختران از . شهر است

، 21ان واقع در سنین باالتر از عده معدودی از دختر. بیشتر است و دختران مذکور، بیشتر در خانه حضور دارند

هایی برای  ، با محدودیت1است -در شهر –ها در بیرون از خانه  سال نیز که دانشجو هستند یا محل کار آن 22

 .0خروج از روستا مواجه هستند

همسر مرد )یا بدسرپرست ( در اثر فوت همسر، طالق، ترک همسر، عدم ازدواج)سرپرست  زنان بی

برخی از . شان مواجه هستند برای رشد توانمندی( عمدتاً فرهنگی)با موانع بیشتری ( مجرم و غیرهزندانی، معتاد، 

های شغلی در نهاد  اما برای فراگیری مهارت. گیرند قرار می( ره)ها تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  آن

شایعاتی   –بازار هفتگی د درحتی برای خری–ها از خانه  به محض خروج آن. ندمذکور، با مشکالتی مواجه هست

مانع دیگر، . ها است ترین مانع رشد توانمندی اقتصادی آن نگرانی از حرف مردم، عمده. شود ها بیان می درباره آن

ای برای رفت و آمد  های مذکور، باید به شهر رفت و هزینه برای شرکت در کالس. هاست ضعف مالی آن

 . های مذکور را ندارند بسیاری توان پرداخت هزینه. پرداخت کرد

 
شان به تدریج در طدی چندد سدال     کنند تا خانه ها، از نوع گسترده است و گاهی دو عروس در یک خانه همراه والدین همسر زندگی می بسیاری از خانواده  2

 .ساز مشاهده گردید در روستای مورد بررسی، تعداد زیادی خانه نیمه. شود ها عمدتاً در کنار خانه پدری ساخته می خانه. ساخته شود

 . تعداد دختران شاغل در شهر بسیار اندک بود  1

 .یافت به همین دلیل، به طور مستمر در محل کار خود در بیرون از روستا حضور نمی -آرایشگر –مشاهده شد که یکی از دختران شاغل   0
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 تبعیض

های مورد مشاهده بود که البته در گذشته شدت  تبعیض میان فرزند دختر و پسر، یکی دیگر از پدیده

های تبعیض میان دختر و پسر، وجود هنجار غالب عالقه به فرزند پسر  یکی از ریشه. بسیار بیشتری داشته است

ها برای دختران ارث در نظر  سر، تا حدی شایع است که اکثر خانوادهعالقه به فرزند پ. 2در بین اقوام تالش است

حتی بعد از گذشت  –های بعد  شوند، اطرافیان تا سال کسانی که هیچ وقت صاحب فرزند پسر نمی. گیرند نمی

 . نیز همچنان منتظر به دنیا آمدن فرزند پسر هستند  -دوران میانسالی 

 وضعیت نامساعد حامی 

در مرحله اول بررسی، والدین، سایر اعضای خانواده، اقوام، . شود ای را شامل می حامی طیف گسترده

های  همسر، خانواده همسر، بزرگان مذهبی ده، سایر ساکنان روستا و در سطح کالن، نهادهای حمایتی و طرح

های  تواند به شکل میحمایت . تری به نام حامی قرار گرفت توانمندسازی، همگی زیرمجموعه مقوله کلی

به صورت )حمایت والدین . مختلف از جمله حمایت مالی، کالمی، آموزش یک مهارت خاص و غیره باشد

در اثر فوت، جدایی )در صورت نبود حمایت مذکور . در رشد توانمندی افراد مؤثر است( کالمی، مالی و غیره

ممکن است ادامه تحصیل دختران، چند سال به ( هوالدین، عدم تشویق والدین، ضعف بنیه مالی، فرهنگی و غیر

حمایت همسر نیز در این حوزه مؤثر . های مطلوب از دست رود تأخیر بیفتد یا کالً میسر نباشد یا برخی فرصت

در روستای مذکور، مردم از حمایت بزرگان مذهبی ده، حمایت سایر اهالی ده، و حمایت اقوام نیز . است

توانمندسازی در   ا محوریت موضوعات مربوط به توانمندی اقتصادی، درباره دو طرحدر ادامه، ب. برخوردارند

 . شود روستای مورد بررسی بحث می

هایی کسب  ییتواناهای دیگر نیز  الزم است وی در حوزه. روستایی برای بقاء خود، به زمین وابسته است

توان  -است به محصوالت وی آسیب بزند که ممکن  -بینی نشده طبیعی  کند تا در مواقع بروز حوادث پیش

عالوه بر این، در روستای مذکور، مساحت زمین زراعی افراد کم . کسب درآمد از کاری غیرزراعی را داشته باشد

های دیگر،  در نتیجه، آنها به منابع درآمدی دیگری برای ادامه زندگی نیاز دارند و الزم است در حوزه. است

های  هایی در حوزه ییتوانادر حالی که اگر . در شش ماه از سال نیز بیکار هستند ها نآ. های کسب کنند ییتوانا

برخی از روستاییان نیز دامدار . شود فراهم می ها آندیگر داشته باشند، امکان کسب درآمد از منابع دیگر برای 

زمان  -انداز برای آینده  پس دام نوعی. اما دام نیز با خطرهایی مانند سرقت، بیماری و غیره روبرو است. هستند

 

 .  توانند به رساله مذکور مراجعه کنند عالقه به فرزند پسر نیز مورد بررسی قرار گرفت که عالقمندان برای مطالعه آن میدالیل  2
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با توجه به مباحث مذکور، رشد مهارت . است –بینی نشده و برخی وقایع مانند عروسی و فوت  بروز وقایع پیش

 . روستاییان بسیار ضرورت دارد

. سال قبل، طرح مرکز یادگیری محلی در روستای مذکور اجرا شده است 23حدود : مراکز یادگیری محلی

ها یا ارتقای مهارت؛  ی شغل یا عدم تداوم شغل به دالیل مختلف مانند ضعف مالی برای تهیه نهادهانداز عدم راه

برای مثال، عدم اجازه به دختر برای خروج از منزل به منظور تهیه )عدم تشویق و حمایت اعضای خانواده 

ها  دسترسی به برخی نهاده ؛ نبود بازار فروش؛ عدم(وسایل کار، عدم اعتقاد به ضرورت تداوم کار او و غیره

؛ عدم استمرار (خیاطی)ها  ؛ عدم آموزش مطلوب برخی مهارت(بافی در همان شهرستان مانند وسایل کار قالی)

های  ها؛ برگزاری کالس در فصل زراعت؛ کیفیت کم کالس های آموزشی در طی زمان و مقطعی بودن آن کالس

امعه روستایی؛ عدم ارزیابی صحیح از عملکرد و یادگیری ها با نیازهای ج آموزشی؛ عدم تناسب نوع آموزش

اندازی  های الزم برای راه ؛ عدم توجه به سایر زمینه(آزمون کتبی برای ارزیابی یادگیری خیاطی)کنندگان  شرکت

ای ه ها، تسهیل دریافت وام، مشاوره شغلی به روستاییان؛ انگیزه کسب و کار از جمله بازاریابی، تأمین ارزان نهاده

دیگر برخی افراد برای یادگیری مهارتی خاص مانند استفاده از وام؛ ضعف دانش و توان مدیریت فرد برای 

اندازی یا رونق کسب و کار؛ و استفاده از وام برای کاری غیر از هدف تعیین  استفاده صحیح از وام برای راه

 .های این حوزه است شده، از کاستی

ها بعد از اتمام  آن. اند اندازی شغل و تداوم آن تاکنون شده موفق به راهکنندگان،  عده معدودی از شرکت

اند تا به نحوی کامل، مهارت مورد نظر  اجرای طرح مذکور، در کالس دیگری در شهر رضوانشهر شرکت کرده

د انگیزه های مرکز یادگیری محلی، پایه اولیه برای یادگیری و عاملی مؤثر در رش در واقع، کالس. را یاد بگیرند

های نهضت  کنندگان در کالس ترین شرکت عمده. به منظور ارتقای مهارت در شهر رضوانشهر بوده است

زنان . شان برای یادگیری کمتر بوده است اند که به دلیل سن باال، توان و حوصله سوادآموزی نیز زنان مسن بوده

 . 2سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرنداند  گفتند که با وجود شرکت در کالس مذکور، نتوانسته مسن می

ها صرفاً پرداخت اعتبار و  هایی که در آن در ایران، برخی از طرح: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی

در حالی که پرداخت . شود انداز گروهی مورد توجه است، طرح توانمندسازی محسوب می کسب تجربه پس

های مذکور  یکی از طرح. باشد تواند در رشد توانمندی افراد مؤثر اعتبار، صرفاً یکی از عوامل فرعی است که می

 

اگر در . ها سؤاالتی پرسیده شده است ها و سودمندی آن های فوق، کیفیت کالس کنندگان، درباره شرکت در کالس از آغاز بررسی میدانی، از مشارکت 2

شد، امکان  سوادآموزی شهرستان رضوانشهر، اطالعات الزم به ویژه درباره طرح و گزارش نهایی اجرای آن در روستای مذکور ارائه می سازمان نهضت

 .گردید تر در این باره فراهم می بیان اطالعات جزئی
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گرچه توانمندسازی برای . در روستای مورد بررسی اجرا شده است -2صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی –

که هدف آن، عمدتاً پرداخت اعتبار است  –هایی  همه مناطق و همه اقشار ضرورت دارد، اما اجرای چنین طرح

به ویژه مناطقی که ساکنان آن، . معنا دارد( به لحاظ درآمدی)قیر در وهله اول، در مناطق بسیار محروم و ف -

را ندارند و فاقد آگاهی درباره نحوه اخذ  -کشی قرعه - 1انداز و اعتبار گردشی های پس اندازی انجمن تجربه راه

ار فقر گرچه در روستای یادشده نیز برخی افراد دچ. های رسمی و توان الزم برای این کار هستند وام از بانک

اما برخی افراد فوق، . ای اولیه برای رونق کسب و کار فعلی خود نیاز دارند درآمدی شدید هستند و به سرمایه

در . اطالع هستند بعد از گذشت دو سال از اجرای طرح، هنوز از وجود صندوق در روستا و سازوکار آن بی

که  شود در جامعه مشاهده می 0م تقارن اطالعاتیای محدود انجام شده است و عد رسانی فقط به عده واقع، اطالع

اندازی صندوق از وجود آن مطلع شدند  ای نیز بعد از راه عده. 1انجامد می 1های متقارن خود به عدم ایجاد فرصت

برخی دیگر از افراد غیرعضو نیز به دلیل سود باالی وام و برخی به . ها دیر شده بود که دیگر برای عضویت آن

 . طمینان از توان پرداخت اقساط وام در آینده، از عضویت منصرف شدنددلیل عدم ا

های  عدم تطابق رویه صندوق مذکور با عرف و شرایط بومی جامعه روستایی، یکی دیگر از یافته

دارای شش )اش، زراعت و دامداری  ای که فعالیت اصلی برای مثال، به زن روستایی سالخورده. پژوهش است

توان بیکار محسوب کرد و سپس  آیا چنین فردی را می. اندازی کند ه شده است که شغلی راهاست، توصی( گاو

زنانی  –چه در جامعه مورد بررسی یا غیر آن  –در میان زنان روستایی ایران  2درصدد شاغل کردن وی برآمد؟

سرپرست یا  رت بیوجود دارند که فاقد دام، زمین زراعی، و توانایی جسمانی برای زراعت هستند که در صو

 

 .شروع به کار کرده است 2023صندوق مذکور در  فروردین   2
انداز و اعتبار گردشی و عضویت در آن  های پس سابقه تشکیل انجمن( زنان و مردان)ی صندوق مذکور، اهالی روستا انداز در روستای فوق، قبل از راه  1

کرد و بر اساس  های مذکور، هر عضو ماهانه یا هفتگی، مبلغی را پرداخت می در انجمن. گویند اند که در اصطالح محلی به آن بانک محلی می را داشته

 . شد از اعضا داده می کشی، وام به یکی قرعه

3 Asymmetric Information 

4 Asymmetric Oppurtunities  

توانست از  انجام یک بررسی اولیه و صرف مدت زمانی کوتاه در روستای مذکور توسط یک کارشناس مجرب، قبل از آغاز اجرای طرح مذکور، می  1

به  ها، مشاهده مشارکتی، و زندگی با روستاییان، های حاصل از مصاحبه بر اساس اطالعات خانوارها در جدول مادر، یافته. وقوع این مسأله جلوگیری کند

های مهمی  ها، و نسبت خویشاوندی نزدیک اکثر اعضای صندوق مذکور با هم، یافته شناختی، مالی و مادی آن های جمعیت تدریج درباره برخی ویژگی

  . جود داردها و نفر عضو صندوق، عمدتاً در محدوده مرکزی ده در محله پایین اسکان دارند و رابطه خویشاوندی نزدیکی میان اکثر آن 11. کسب گردید

، نظافدت جایگداه دام و   (در غدروب )و سپس برگرداندن آنها به منزل ( صبح زود)ها به علفزاری دور از خانه  وی چندین ساعت از روز را صرف بردن دام  2
شخصدی، مدازاد آن را   کندد و پدس از کندار گذاشدتن مقدداری از آن بدرای مصدرف         ، دوشیدن شیر و تهیه لبنیات آنهدا مدی  (هر روز)آوری فضوالت آن  جمع

گیدرد، از قبیدل کشدت بدرنج، پدرورش طیدور، کدارگری در شدالیزارهای          های دیگر را نیز برای کسب درآمد به کار می در عین حال، تنوعی از راه. فروشد می
  .عالوه بر این، با خیاطی، بافندگی و حصیربافی نیز آشناست. دیگران، کشت سبزیجات
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ال توان سازوکاری برای رشد مهارت و اشتغ می. ها بسیار نامساعد است بدسرپرست بودن، وضعیت معیشتی آن

ها را تحت کنترل قرار  اندازی شغل طراحی کرد و مراحل رشد آن برای راه -به قدر کفایت-ها و پرداخت وام  آن

 . ها مشاوره داد رد و گام به گام به آنها کمک ک داد و در این مسیر، به رشد توانمندی آن

اندازی کسب و کاری جدید؛  صرفاً تأکید صندوق بر پرداخت اعتبار؛ عدم کفایت مبلغ وام برای راه

انداز، بدبینی  انداز و اتمام کار صندوق به دلیل عدم دریافت سود از پس تر مبلغ پس اصرار اعضا به دریافت سریع

اندازها به  د بودن مبلغ اقساط و سود وام، نارضایتی از تأخیر در بازگرداندن پساعتمادی، شکایت از زیا و بی

های اخیر؛ و تصمیم اعضا به ایجاد  اعضا، نگرانی از عدم تداوم حضور مسئوالن صندوق در روستا در ماه

ن های کسب شده در ای از دیگر یافته 2صندوقی دیگر مطابق با عرف محلی بعد از انحالل صندوق مذکور

یابد، به طوری که  شویم، وضعیت نهاد مذکور شکل خاصی می وقتی با واقعیات روستا مواجه می. خصوص بود

شاید این، مرحله . کنیم اگر آن را با اهداف عام و از قبل تعیین شده مقایسه کنیم، وضعیت متفاوتی را مشاهده می

. به تحقق اهداف عام نهاد مذکور پدید آیداولیه باشد و به تدریج، با کسب تجاربی بیشتر، وضعیتی نزدیک 

شایان ذکر است که همه اطالعات فوق درباره صندوق، به نحوی تدریجی، ضمنی و در حین مشاهده مشارکتی 

 . و زندگی با روستاییان حاصل شده است

ای ای بر های توانمندسازی این است که در ابتدا بررسی اولیه های طرح به طور کلی، یکی از نارسایی

های حاصل از  شود تا سپس بر اساس یافته آگاهی از موانع رشد توانمندی افراد در جامعه مورد نظر انجام نمی

برای مثال، ترک تحصیل دختران، ازدواج زودهنگام دختران . آن، تدابیری برای رشد توانمندی آنها اندیشیده شود

توان تدابیری برای رفع آنها  ایی است که میروستایی و پیامدهای ناگوار آن، یکی از مشکالت زنان روست

های مذکور، عدم توجه به بنیان اصلی، یعنی رشد فکری و فرهنگی  های طرح یکی دیگر از نارسایی. اندیشید

ترین هدف در نظر گرفته شده، تدابیری برای رشد  های مذکور، که رشد توانمندی، مهم در طرح. جامعه است

 . 1جامعه اندیشیده نشده است فکری و فرهنگی زنان و مردان

 

انداز و اعتبار گردشی را داشتند و تفاوت آن را با صندوق یادشده  های پس از قبل سابقه تشکیل و عضویت در انجمنزنان روستایی جامعه مذکور   2

 . های مذکور، مستلزم پرداخت سود نیست و مبلغ اقساط آن نیز کم است کردند که عضویت در انجمن آنها بر این موضوع تأکید می. کردند احساس می

نفر تحت پوشش طرح عادی و بقیه تحت  3. هستند( ره)زن سرپرست خانوار نیز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  01ی، در روستای مورد بررس  1

شهرستان رضوانشهر، ( ره)کمیته امداد امام خمینی )اند  نفر از افراد تحت پوشش نیز از وام خودکفایی استفاده کرده 1. پوشش طرح شهید رجایی هستند

( ره)اگر در کمیته امداد امام خمینی . بضاعت ساخته شده است چند خانه نیز برای برخی از روستاییان بی( ره)میته امداد امام خمینی با کمک ک(. 2032

ری ت شد، امکان بیان تحلیل جامع های خودکفایی ارائه می شهرستان فوق، اطالعات بیشتری به ویژه درباره کل افراد تحت پوشش و چگونگی استفاده از وام

 .گردید در این باره فراهم می
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از دیگر موانع توانمندی اقتصادی افراد مورد بررسی، ضعف مالی، نگرش درباره مکان کار، نبود امکانات 

برخی برای یادگیری مهارتی خاص یا ارتقای مهارت قبلی، یا برای . بازاریابی، و ضعف سرمایه اطالعاتی است

نگرش خاصی نیز درباره مکان کار دختران . ضعف مالی مواجه هستند تهیه مکانی برای انجام شغل مورد نظر با

اکثر دختران و زنان روستایی به یادگیری دو مهارت خیاطی و آرایشگری و اشتغال . و زنان روستایی وجود دارد

آن طریق،  اند و از های فوق را یاد گرفته یکی از مهارت( حتی دانشجویان)ها  بسیاری از آن. ها عالقه داشتند به آن

برخی نیز قصد یادگیری یکی از دو مهارت فوق و اشتغال به آن را بعد از دوران . کنند درآمد نیز کسب می

دلیل گرایش بسیار آنها به یادگیری خیاطی و آرایشگری این است که کارهای فوق را . التحصیلی دارند فارغ

دهند  والدین یا همسر عمدتاً ترجیح می. منزل نیست توان در منزل یا کنار آن انجام داد و نیازی به خروج از می

البته محیط بیرون از منزل نیز چندان برای دختران و . که دختران یا زنان روستایی، در منزل مشغول به کار باشند

 .کند های بیرون از روستا، خطرهایی دختران و زنان را تهدید می در  برخی جاده. زنان روستایی مساعد نیست

در . کند هایی می نیز اشخاص را قادر به دستیابی به خدمات و فرصت( سرمایه اطالعاتی)اطالعات داشتن 

زنان روستایی به دلیل مشغله کاری . شود هایی مالحظه می روستای فوق، به لحاظ دسترسی به اطالعات، کاستی

سیاری از ب. ون و رادیو را دارندهایی مانند تلویزی فراوان در خانه و مزرعه، کمتر فرصت کسب اطالعات از رسانه

زنان روستایی درباره سازوکار آموزشی وزارت جهاد کشاورزی برای پرورش محصولی خاص یا نحوه اخذ 

برای )های مربوط اطالعات ندارند یا بسیار دیر از پرداخت تسهیالت در سازمان خاصی  تسهیالت از سازمان

برخی زنان روستایی، مشتاق به یادگیری . شوند مطلع می( یمثال، پرداخت وام برای یک نوع از مشاغل خانگ

نحوه پرورش قارچ بودند، اما درباره سازوکار وزارت جهاد کشاورزی برای  آموزش و مشاوره به روستاییان 

یابی از  های اطالع دختران در حال تحصیل در دانشگاه، نگران آینده شغلی خود بودند، اما با روش. آگاه نبودند

آنها به دلیل محدود بودن ارتباطات، . های مورد نیاز برای اشتغال آشنا نبودند ای شغلی و برخی مهارته فرصت

های کار در  در خصوص سرمایه سازمانی نیز توان تشکیل گروه. شوند ها مطلع می بسیار دیر از برخی فرصت

همیاری روستاییان برای برپایی مراسم  توانایی همکاری با یکدیگر، و( البته در بین برخی زنان میانسال)شالیزار 

 .عروسی و عزا از مصادیق مورد مشاهده بود

سوادی، عدم تسلط برخی به زبان فارسی،  سوادی یا کم توان گفت بی در تحلیل سرمایه روانشناختی می

ر حوزه ها و غیره، تأثیر بسیار مهمی در ضعف سرمایه روانشناختی افراد به ویژه د عدم تبحر در برخی مهارت

 . زنی و غیره دارد اعتماد به نفس، عزت نفس، احساس توانایی، قدرت چانه
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توان گفت که خانه بهداشت روستا،  در خصوص سالمت و بهداشت، یعنی مؤلفه دیگر سرمایه انسانی می

ه زنان کند و در هر بار مراجع سالمت و بهداشت روستاییان به ویژه زنان و کودکان را به نحوی مستمر کنترل می

با این حال، هنوز در این حوزه ضعف . شود روستایی، اطالعات الزم درباره بهداشت و سالمت به آنها بیان می

عالوه بر این، در شهرستان رضوانشهر . گردد هایی مالحظه می و کاستی( برای مثال درباره بهداشت دام)  آگاهی

برای دختران و زنان روستایی امکانات . ری مراجعه کنندبیمارستان وجود ندارد و روستاییان باید به نواحی دورت

برخی از دختران و زنان . مهیا نیست -که برای رشد سالمت و نشاط آنها مؤثر است -ورزش و تفریح 

 .روستایی، از نیاز به امکانات فوق سخن گفتند

 

 راهبردها 

و اعتراض سایرین؛ تبعیت از  نادیده گرفتن مسأله؛ عدم تالش برای تغییر به دلیل مواجه با برخورد

. پیشینیان؛ و پذیرش وضعیت فعلی، از راهبردهای تعامل با پدیده ضعف توانمندی اجتماعی و اقتصادی است

. پردازند برای مثال به ادامه تحصیل در دانشگاه می. کنند البته عده معدودی برای رشد توانمندی خود تالش می

هایی مواجه هستند که در  اما آنها با دشواری. کنند های دیگر تالش می برای رشد دانش و مهارت خود در حوزه

 . ادامه بیان شده است

 

 پیامدها

بیکاری، فریب، در معرض سوءاستفاده دیگران بودن، از دست دادن . وضعیت فوق، پیامدهایی دارد

. زنی، برخی از پیامدهای مذکور است ها، ضایع شدن حق، عدم رونق کسب و کار فعلی و عدم توان چانه فرصت

ثال، فردی که از قوانین برای م. افرادی که به لحاظ توانمندی ضعیف هستند، بیشتر در معرض فریب قرار دارند

امضای فرم واگذاری )های مادی  و سازوکارها مطلع نیست، ممکن است به راحتی فریب بخورد و دچار زیان

و ( گذاری و فرار وی به فردی برای سرمایه  حق برداشت از حساب توسط فرزند و فریب مادر؛ دادن پول

زنی و اعتماد به نفس کمتری در مقایسه با سایرین  ان چانهسواد، تو سواد یا کم افراد بی. شود( حیثیتی)غیرمادی 

برای مثال، فردی که از . ها و گاهی حتی تنها فرصت را از دست بدهند آنها ممکن است به راحتی فرصت. دارند

ای از دوستان و آشنایان  ها برخوردار است و با دایره گسترده توانایی کار با کامپیوتر و نحوه جستجو در سایت

های  یابد تا فردی که فاقد مهارت های شغلی دست می تباط دارد، طبیعتاً به اطالعات بیشتری درباره فرصتار

دانند، بیشتر در این  همچنین افراد با اعتماد به نفس باال که خود را قادر به انجام شغلی خاص می. فوق است
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های  طوری که گاهی فرد از دانش و مهارتبه . البته ساختار فرصت نیز بسیار اهمیت دارد. حوزه موفق هستند

التحصیالن  فارغ. فوق برخوردار است، اما در جامعه، فرصت شغلی متناسب با مهارت مورد نظر مهیا نیست

 .دانشگاه از جمله افراد مذکور هستند

یکی از پیامدهای ضعف توانمندی اجتماعی زنان، اعمال خشونت کالمی یا فیزیکی بر آنها از سوی 

، تمسخر، تحقیر و اهانت دیگران، لطمه به عزت (والدین و فرزندان)شرم . اقوام همسر، و فرزندان است همسر،

، بیماری، نبود آرامش، (والدین و فرزندان)نفس، ضعف اعتماد به نفس، فقر درآمدی و قابلیتی، افسردگی، رنج 

سواد و  شهرنشینان، افراد بیبرخی . سرزنش خود و دیگران، و احساس مغبون شدن از دیگر پیامدها است

فرزندان حاصل . ها دارند با آن 2آمیز کنند و رفتاری تحقیرآمیز و اهانت غیرمسلط به زبان فارسی را مسخره می

های بین زوجین را  ها و تنش ها همواره اختالف آن. هایی هستند های ناموفق نیز دچار مسائل و رنج ازدواج

های گسترده پرتنش زندگی  فرزندانی که در خانواده. برند دواج ناموفق رنج میکنند و از پیامدهای از مالحظه می

 .کنند نیز دچار ناراحتی هستند می

کنند، گاهی با مسائلی از جمله مقاومت سایرین  تعداد معدودی که برای رشد توانمندی خود تالش می

های اول زندگی  ل، به ویژه در سالای مستق ها برای داشتن خانه برای مثال، تقاضای عروس. شوند مواجه می

. گردد که با این موضوع مخالفت نکند ای یافت می شود و به ندرت خانواده مشترک، بسیار نامطلوب تلقی می

هایی که یادگیری آنها  در برابر ادامه تحصیل دختران، رشد مهارت( پدر، مادر، همسر، خانواده همسر)مقاومت 

بکارگیری راهبردهای عدم تالش برای . ه از مصادیق دیگر در این حوزه استمستلزم خروج از منزل است و غیر

تغییر، تبعیت از پیشینیان و پذیرش وضعیت فعلی نیز در تداوم هنجارهای غیررسمی محدودکننده رشد 

 .شود توانمندی افراد مؤثر است و چرخه مذکور، مجدداً تکرار می

 

 گر شرایط مداخله

هر چه میزان آگاهی جامعه، کمتر و تأثیر هنجارهای غیررسمی محدودکننده بیشتر باشد، ضعف 

گیرند؛ برای تغییر  توانمندی دختران و زنان روستایی شدت بیشتری دارد؛ افراد عمدتاً مسأله را نادیده می

بته تغییرات کند و ال. شوند کنند و با پذیرش وضعیت فعلی، در تداوم آن سهیم می وضعیت، کمتر تالش می

 

سوادی بوده است که قادر به استفاده از  آمیز برخی شهرنشینان با روستاییان بی نگارنده چندین بار در شهر رضوانشهر شاهد رفتار تحقیرآمیز و اهانت 2

 .کارت در خودپردازهای شهر نبودند
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های شدیدی برای تحصیل دختران وجود  برای مثال، حدود پنج سال قبل سختگیری. شود تدریجی مشاهده می

برای مثال در )اما در حال حاضر، باورها درباره تحصیل دختران روستایی و کار زنان روستایی . داشته است

 .تا حدودی تغییر یافته است( خواروبارفروشی

 

 یگیر نتیجه

نهادهای رسمی و )ها و ساختار فرصت  ای بین انواع مختلف سرمایه تنیده آثار متقابل و روابط درهم

در زمان کنونی، عدم اعتقاد به ( نهاد رسمی)برای مثال، با وجود مهیا بودن مدرسه . وجود دارد( غیررسمی

( نهاد غیررسمی)وی از منزل  ضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران یا باور به انحراف دختر در اثر خروج

. است( سرمایه مالی)گاهی نیز عدم استفاده از این فرصت، به دلیل ضعف مالی . شود مانع از کسب آموزش می

همچنین گاهی فرد از تحصیالت دانشگاهی برخوردار است، اما به دلیل نبود فرصت شغلی متناسب با تخصص 

نهاد )لیل عدم اجازه همسر به خروج از خانه برای اشتغال بیکار است یا به د( نهاد رسمی)وی در جامعه 

پردازد که امکان اشتغال  می( آرایشگری یا خیاطی)، در حین تحصیل در دانشگاه، به یادگیری مهارتی (غیررسمی

سرمایه )دارد، اما از دانش کافی ( سرمایه مادی)گاهی روستایی تعدادی زیادی دام . به آن در منزل وجود دارد

برای رونق کسب و کار فعلی خود یا اعتماد به ( سرمایه انسانی)درباره بهداشت دام؛ اطالعات الزم ( نیانسا

سرمایه )مورد نیاز؛ آگاهی درباره نحوه یا زمان اخذ آن ( سرمایه مالی)؛ اعتبار (سرمایه روانشناختی)نفس کافی 

اهی دختر روستایی از تحصیالت، سالمت گ. ها برخوردار نیست ؛ دسترسی به بازار فروش و نهاده(اطالعاتی

سرمایه )برخوردار است، از امکانات زندگی ( سرمایه انسانی)جسمانی، مهارت، شغل و توان کسب درآمد 

نهاد )ها و باورهای مردم محلی  برخوردار است، اما به دلیل عدم ازدواج و تشکیل خانواده و نگاه( مادی

. وی خدشه وارد شده است( سرمایه روانشناختی)اعتماد به نفس شرمگین است و به عزت نفس و ( غیررسمی

 .تنیده، و تأثیرگذار بر هم است ای از عوامل پیچیده، درهم در واقع، توانمندی حاصل مجموعه

داری، زراعت، دامداری، بافندگی و  خانه)زنان روستایی در انجام کار و کمک به تأمین معاش خانواده 

اما انجام کار و کسب درآمد، فقط یکی از چندین مؤلفه . بسیار فعال هستند( های اقتصادی سایر فعالیت

مانند سرمایه انسانی، روانشناختی،  )ها  دختران و زنان روستایی در سایر جنبه. توانمندی اقتصادی است

دهای نها)برخی از موانع توانمندی نیز در ساختار فرصت . هایی دارند ضعف( اطالعاتی، مالی، مادی و غیره

حتی برخوردار از  –روی افراد  های پیش ضعف نهادهای رسمی، گزینه. ریشه دارد( رسمی و غیررسمی

های روستاییان سرقت  ای به دلیل ضعف عملکرد نهاد امنیت، دام وقتی در منطقه. کند را محدود می -ها سرمایه
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ید مجدد سرمایه مادی یعنی دام، از شود، طبیعتاً آنها حتی با وجود برخورداری از سرمایه مالی برای خر می

پردازند و از  در نتیجه به گسترش کسب و کار خود در این حوزه نمی. آزادی عمل و انتخاب برخوردار نیستند

های مجری  نهادهای رسمی به ویژه قوانین مربوط به زنان، سازمان. شوند منافع مادی آن برخوردار نمی

ها، و غیره تأثیر مهمی در رشد توانمندی یا ضعف  زش و پرورش، رسانههای توانمندسازی، سازمان آمو برنامه

گاهی نیز نهادهای غیررسمی، مانع رشد توانمندی افراد است، برای مثال، باورهای . 2توانمندی افراد جامعه دارند

دهنگام مردم درباره عدم ضرورت تحصیل یا ادامه تحصیل دختران یا یادگیری مهارتی خاص؛ باور به ازدواج زو

دختران؛ باور به اولویت فرزند پسر بر دختر و در نتیجه تبعیض علیه دختران؛ هنجارهای غیررسمی مانع به ارث 

بردن اموال توسط زنان و تضییع حقوق زنان در این حوزه؛ باورها و هنجارهای غیررسمی محدودکننده رشد 

ادهای غیررسمی مذکور گاهی آنقدر زیاد است که تأثیر نه. سرپرست و غیره از این قبیل است توانمندی زنان بی

های پژوهش  بر پایه یافته. شود می( برای مثال، برخورداری از سرمایه انسانی)خود مانعی برای رشد عاملیت 

توان مدل تغییریافته پژوهشگران  حاضر، با توجه به تأثیر فراوان نهادهای غیررسمی در جامعه مورد بررسی، می

 :ه صورت زیر نشان دادبانک جهانی را ب

 
 های پژوهش مدل تغییر یافته آلسوپ و همکاران بر پایه یافته(: 9)شکل 

 (رابطه عاملیت و ساختار فرصت با میزان توانمندی یک فرد یا گروه و رابطه بین توانمندی و نتایج)

 
 

 

برای بررسی . نهاد رسمی یعنی طرح مراکز یادگیری محلی و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، از موارد مورد بررسی در پژوهش حاضر بوددو  2

 . ها و غیره به انجام پژوهش مستقل دیگری نیاز است عمیق سایر نهادهای رسمی، از جمله سازمان آموزش و پرورش، رسانه
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سوادی و ازدواج زودهنگام دختران روستایی  سوادی یا بی درباره کم های داخلی های برخی پژوهش یافته

، تبعیض میان فرزند دختر و (202: 2021؛ حبیبی، 22، 21، 21: 2020ریک،  قربانی)نشین  در برخی نواحی تالش

، عدم برخورداری زنان از تحصیالت و مهارت کافی، دسترسی اندک به (22: 2020ریک،  قربانی)پسر 

، نبود سرمایه کافی برای (233-213: 2022رضایی قادی، )های فرهنگی  اشتغال، و محدودیتهای  فرصت

رسانی به  اندازی شغلی، عدم کفایت مبلغ وام دریافتی برای ایجاد اشتغال، شرایط دشوار اخذ وام، عدم اطالع راه

زارهای فروش برای های غیرنقدی به زنان سرپرست خانوار، عدم دسترسی به با همه درباره پرداخت کمک

، دسترسی اندک زنان سرپرست خانوار به آموزش، (11و  11: 2022پور و رحیمیان،  قلی)عرضه تولیدات زنان 

های حمایتی در رهایی زنان از فقر، عدم برخورداری همه  ای، عدم موفقیت برنامه های حرفه اشتغال و مهارت

از همه خدمات، عدم کفایت میزان خدمات ( ره)ینی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خم

به طوری که افراد تحت پوشش را از شرایط نیازمندی رهایی دهد، فقر قابلیتی ( ره)کمیته امداد امام خمینی 

های اجتماعی و نحوه مشارکت در آنها، عوامل ساختاری که موجب  زنان، ضعف آگاهی اکثر زنان درباره فعالیت

 –های تولیدی  ، ضعف مهارت(11-10: 2022شکوری و همکاران، )شود  ابری در فرصت مینهادینه شدن نابر

کالنتری، )های شغلی برای زنان در روستا  اقتصادی، عدم دسترسی به بازار فروش محصوالت، نبود فرصت

 . سو است های پژوهش حاضر هم با یافته( 221-222: 2023مهر،  شعبانعلی فمی و سروش

های خارجی نیز در بیان موانع توانمندی زنان، از عوامل زیر یاد شده است که مشابه  در برخی پژوهش

ناز و یور رحمان، )ها است، از جمله، موانع فرهنگی مانند پدرساالری  های پژوهش حاضر در برخی حوزه یافته

؛ 01: 1322مالیک و کورتنی،  ؛112: 1322نیل،  -؛ ادنیجی 133: 1322؛ کبیر، 211: 1323؛ کار، 10: 1322

عدم ارزش تحصیل زنان، عدم اجازه به تحصیل آنها، میزان بسیار زیاد ترک تحصیل در (. 1323اسکولر و راتاچ، 

اند، ترجیح به حضور دختر در خانه برای انجام کارها، عدم امکان  بین کسانی که موفق به ورود به مدرسه شده

م حق انتخاب در ازدواج، در نظر گرفتن زن به عنوان دارایی مرد و گفتگو حضور در دنیای بیرون از خانه، عد

های  ها در بسیاری از جنبه ، تبعیض بین جنس(21، 11، 10: 1322ناز و یور رحمان، )درباره بهای عروس 

، (03: 1322؛ مالیک و کورتنی، 21: 1322ناز و یور رحمان، )زندگی از جمله تحصیل و اولویت به پسران 

: 1323کار، )، ترجیح به داشتن فرزند پسر (112: 1322؛ کبیر، 11: 1322ناز و یور رحمان، )نت خانگی خشو

، عدم تمایل والدین به فرستادن دختران به مدرسه به دلیل ترس از لطمه به سالمت دختران، پاکدامنی و (231

ادامه تحصیل زنان، محبوس بودن ، هنجارهای اجتماعی مانع تحصیل یا (211: 1322اسپراندیو، )آبروی آنها 

و  02: 1322مالیک و کورتنی، )نکرده جوان روستایی در خانه و عدم اجازه به آنها برای اشتغال  دختران ازدواج
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نیل نیز در نتایج  -ادنیجی (. 22: 1331نارایان، )، هنجارهای غیررسمی مانع به ارث بردن اموال توسط زنان (03

های  های آموزشی و تأثیر فراوان خانواده گسترده بر خانواده ن در استفاده از فرصتپژوهش خود بر اولویت پسرا

 (.112: 1322نیل،  -ادنیجی )ای تأکید کرده است  هسته

های  های برخی بررسی های پژوهش حاضر درباره تأثیر محدودکننده نهادهای غیررسمی نیز با یافته یافته

 -؛ ادنیجی 133: 1322؛ کبیر، 211: 1323؛ کار، 10: 1322ور رحمان، ناز و ی؛ 212: 1322اسپراندیو، )خارجی 

همسو است که در آنها از ساختار ( 1323؛ اسکولر و راتاچ، 01: 1322؛ مالیک و کورتنی، 112: 1322نیل، 

کل به اعتقاد اسپراندیو، منابع به ش. یاد شده است افراداجتماعی و نهادهای غیررسمی به عنوان موانع توانمندی 

تواند به سالمتی، شادی و تولید بیشتر زنان بینجامد و  آموزش، خدمات بهداشت و سالمت، و اعتبار خرد می

شود که منابع مذکور در تغییر پایگاه زنان  اما نهادهای غیررسمی جامعه، موجب می. رفاه فرزندان را بهبود دهد

و یور رحمان نیز در نتایج پژوهش خود در ناز (. 212: 1322اسپراندیو، )در جامعه، سهمی نداشته باشد 

سنتی که مانع م مسئولیت سنگین کار خانگی، نظا. اند پاکستان، بر تأثیر محدودکننده رسوم سنتی تأکید کرده

شود، ساختار اجتماعی تحت سلطه مرد و فقدان سواد در منطقه، فقدان دستیابی زنان  حضور زنان در اجتماع می

ی فنی و ها مهارتهایی برای انتخاب حرفه و استفاده از  ینهگز، فقدان ها آنک به اشتغال، محدودیت تحر

ناز )کند  شان محروم می انجامد و آنها را از حقوق انسانی اساسی ای، از موانعی است که به وابستگی آنها می حرفه

نیز در ( 112: 1332به نقل از آلسوپ و همکاران،  1330)مسون و اسمت (. 13-12: 1322و یور رحمان، 

 .پژوهش خود نتیجه گرفتند که  توانمندی، بسیار تحت تأثیر فرهنگ جامعه است

هنوز موانع بسیاری برای رشد توانمندی دختران و زنان روستایی وجود دارد که ریشه همه موانع مذکور، 

ش کم منظور از ضعف آگاهی در سطح خرد، دان. است( در سطح خرد و کالن جامعه)ضعف آگاهی و دانش 

منظور از ضعف آگاهی در سطح کالن، وضعیتی . های چگونه زیستن و بهتر زیستن است فرد درباره مهارت

و ( کننده ضعف توانمندی مانند باورهای تقویت)است که موجب تقویت و بقاء نهادهای غیررسمی مانع توسعه 

 . شود عدم اصالح نهادهای رسمی ناکارا می
 نتیجه اصلی پژوهش(: 1)شکل 

 
 

 بروز مسائل اجتماعی ضعف توانمندی ضعف آگاهی
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های ارتباط مؤثر با همسر و  حمایت از تداوم نهادهای غیررسمی مانع رشد توانمندی، ضعف مهارت

اندازی یا رونق کسب و کار؛ نحوه  نوجوانان؛ ضعف دانش درباره آثار سوء مصرف مواد مخدر؛ چگونگی راه

حوزه پرداخت تسهیالت، ها در  استفاده از وام، بهداشت محیط کار، و ضعف دانش درباره خدمات برخی سازمان

های فوق، صرفاً  البته پدیده. های آموزشی و غیره، مصادیقی از ضعف آگاهی است مشاوره شغلی، برگزاری دوره

 . های فوق مشهود است مختص جامعه مورد بررسی نیست و در بسیاری از نواحی کشور، هنوز هنجارها و پدیده

سوادی، بازتولید ناآگاهی، فقر، بیکاری، خشونت،  دی یا کمسوا منظور از مسائل اجتماعی نیز بازتولید بی

ای متزلزل، اعتیاد، فحشاء، لطمه به عزت نفس انسانی، ضعف اعتماد به نفس،  جرم، ازدواج ناموفق، خانواده

 . خشونت، افسردگی و انبوهی از مسائل دیگر است

 

 دانش پایه توسعه: راهکار اصلی پژوهش

های  گیری توانمندی است که در ساخت، تقویت و بهبود مؤلفه ترین بنیان شکل آگاهی، مهم

تا زمانی که ذهن از طریق یادگیری و کسب دانش و آگاهی تغییر نیابد، . دهنده آن اهمیت فراوانی دارد تشکیل

گیری یا تغییر  تغییر تدریجی ذهن بعد از شکل. کند ها تغییر نمی رفتار و عملکرد انسان در بسیاری از حوزه

ها را افزایش  های اجراکننده تحوالت و شرایط محیطی، در کنار هم، به نحوی تکاثری، قابلیت دها و سازماننها

 .کند کن می دهد و در نهایت، فقر قابلیتی و عدم توانمندی را ریشه می
 راهکار اصلی پژوهش(: 1)شکل 

 
 

تواند مورد استفاده  هدف نهایی پژوهش حاضر، بیان راهکارهایی برای رشد توانمندی افراد است که می

برخی . کند یمشایان ذکر است که هر راهکاری، اجرای سازوکاری متفاوت را ایجاب . اندرکاران قرار گیرد دست

برای مثال، . مربوط است( ردسطح خ)و برخی راهکارها به عاملیت ( سطح کالن)راهکارها به ساختار فرصت 

و غیررسمی ( برخی قوانین، سازوکارها، نظام آموزش و پرورش، رسانه)انجام تغییراتی در نهادهای رسمی 

 .ضرورت دارد( افراد توانمندیدار مانع رشد  برخی هنجارها و باورهای ریشه)

رشد آگاهی از طریق یادگیری مهارت های 

 زندگی
(زیست مطلوب)توسعه  رشد توانمندی  
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قای دانش و آگاهی آنها درباره باید با تدابیری به ارت( زنان و مردان)برای رشد توانمندی افراد جامعه 

هایی که لزوماً از طریق تحصیل در مدرسه یا دانشگاه کسب  مهارت. چگونه زیستن و بهتر زیستن پرداخت

های آموزش  ای بهتر، برگزاری دوره در واقع، برای پیشگیری از بروز مسائل اجتماعی و تحقق آینده. شود نمی

مدت، مستمر، و همراه با تمرین  بیانی کارآزموده، با کیفیت باال، طوالنیهای زندگی به نحوی فراگیر، با مر مهارت

های زندگی  سن و پایگاه اجتماعی و اقتصادی، نیازمند یادگیری مهارت هرهمه افراد در . عملی ضرورت دارد

آنها  شود که برخی از کند، طیف وسیعی را شامل می ها را قادر به زندگی بهتر می هایی که آن مهارت. هستند

بهتر زیستن؛ تعامل با دیگران؛ آگاهی به قوانین با کاربرد مستمر در زندگی روزمره؛ توان : عبارت است از

ریزی؛ حل مسئله؛ مدیریت استرس و تنش؛ امتناع از مصرف مواد مخدر؛ آگاهی از  گیری و برنامه تصمیم

های فوق در  برگزاری دوره. کار و غیره اندازی یا رونق کسب و سازوکارهای اخذ تسهیالت، آگاهی از نحوه راه

های مختلف شغلی، و  ها، صنف های دانشجویی، پادگان ها، خوابگاه ها، مدارس و دانشگاه ها، پرورشگاه مهدکودک

 . های مختلف در روستا و شهر ضرورت دارد سازمان

که تعداد  های آموزشی یادشده، صرفاً زمانی از اثربخشی بیشتری برخوردار است برگزاری دوره

کنندگان و تمرین عملی  کنندگان در هر دوره کم باشد تا فرصت تعامل و گفتگوی مربی با همه شرکت شرکت

های زندگی  در حال حاضر، مؤسساتی در کشور وجود دارند که در حوزه آموزش مهارت. ها فراهم باشد آن

برخی نیز توانایی پرداخت . یستندهای آموزشی مذکور مطلع ن اما همگان از وجود دوره. کنند فعالیت می

های مذکور به میزان اندکی برگزار  ها نیز دوره در دانشگاه. های آموزشی فوق را ندارند های شرکت در دوره هزینه

های زندگی بهتر است تدابیری اتخاذ گردد تا همه افراد جامعه، از  به دلیل ضرورت یادگیری مهارت. شود می

ها توسط اساتید مجرب، افزایش  های فوق در رسانه پخش تدریجی دوره. وندهای فوق برخوردار ش مهارت

که  -شان  های فوق و تدوین آنها با تمرکز بر مهمترین نیازهای آموزشی افراد برای رشد توانمندی جذابیت برنامه

تداوم پخش  و -اطالع از نیازهای مذکور، با دریافت بازخورد از مخاطبان و آگاهی به مشکالت آنها میسر است

های مذکور در سراسر  های فراوان درباره آن، توزیع کتاب های مذکور از رسانه، تألیف و ترجمه کتاب برنامه

 .های مؤثری در این حوزه است های فوق، گام رسانی درباره استفاده بیشتر از کتاب کشور و اطالع

 : سایر راهکارهای پژوهش حاضر عبارت است از
از آنجایی که جوامع به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و غیره همگون نیستند، اتخاذ راهکارهایی نهادی برای توانمند کردن  -

ها و شرایط فعلی  ای برای رشد توانمندی افراد، بهتر است ویژگی در واقع، قبل از اجرای هر برنامه. مردم ضرورت دارد

. ها، هنجارهای غیررسمی جامعه و غیره مله میزان سواد، مهارت، ارزشهایی از ج ویژگی. جامعه مورد نظر بررسی شود
هایی برای خروج زنان از منزل وجود دارد،  سوادی، فراوان است یا محدودیت سوادی و کم طبیعتاً در جایی که میزان بی



 ... یو اقتصاد یاجتماع یتوانمند یشناخت جامعه یبررس

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

00 

بتدا مورد توجه قرار گیرد و برای موفقیت در این فرایند، نظر روستاییان از ا. راهکارهای توانمندی نیز باید متفاوت باشد
دانند که تشکیل چه  برای مثال، روستاییان بهتر می. های مردم تعبیه شود آوری اطالعات درباره اولویت هایی برای جمع روش

های عرفی و  شیوه. هاست های عرفی آن صندوق یا کالس آموزشی با چه سازوکاری، مطابق با زندگی و شرایط و ویژگی

نکته . شان های بومی های تحمیل شده از بیرون و بدون تناسب با ویژگی ها است تا شیوه تر مورد قبول آنبومی روستا، بیش
ها نباید ثابت بماند، بلکه نوع آنها با توجه  ها در طول سال راهکارها و برنامه. مهم دیگر، تغییر راهکارها در طی زمان است

های مردم، باید دچار  ها، تغییرات ایجادشده در منطقه، و تغییر در نگرشهای قبل، بازخوردها در نتیجه اجرای آن به تجربه

 . در این فرایند، نهادینه شدن سازوکارهایی برای دریافت منظم بازخورد از مردم ضرورت دارد. هایی شود تغییر و تعدیل

. و عوامل مؤثر بر رشد آن پرسش شوددهنده آن،  های تشکیل بهتر است ابتدا از مردم منطقه درباره معنای توانمندی، مؤلفه -
این . هایشان، و موفقیت در زندگی به چه چیزهایی نیاز دارند ها خواست که مشخص کنند برای ارتقای توانایی سپس از آن

گردد که  ها و نیازهای منطقه، موجب می کار، عالوه بر کمک به آگاهی از واقعیات، و تدوین راهکارهایی متناسب با ویژگی
در این . اندرکاران بپردازند برای روستاییان فراهم شود تا خود برای بهبود شرایطشان، به مذاکره و گفتگو با دست فرصتی

البته برای انجام این کار، توجه به چند نکته . شود ها در مذاکره با نهادهای مسئول کاسته می قدرتی آن صورت، از بی

شود، باید از  دهنده آن طرح می های تشکیل اره معنای توانمندی و مؤلفههایی که درب برای مثال، در پرسش. ضرورت دارد
در ضمن، زمان طوالنی برای آگاهی از موضوعات . های محلی استفاده شود و با بیانی ساده پرسش کرد ها و اصطالح عبارت

ر واقع، به انجام پژوهش د. شود با سرعت و عجله، امکان آگاهی از این موضوعات فراهم نمی. مذکور در نظر گرفته شود
گردد تا آنها در مذاکره و بحث شرکت کنند، نه اینکه به دلیل  در این صورت شرایطی نیز فراهم می. کیفی عمیق نیاز است

ها و رفتارهای او، از شرکت در  کننده، و ویژگی ها، موقعیت اجتماعی پرسش سوادی، غلبه یک یا دو نفر در بحث فقر، بی
 .بحث خودداری کنند

هایی برای رفع  ضرورت دارد با رشد آگاهی جامعه در خصوص لزوم تحصیل دختران و زنان روستایی و تدوین برنامه -

جبر اجتماعی و دولتی . موانع موجود در این حوزه، به ویژه موانع فرهنگی، بستری مناسب برای رشد سواد آنها فراهم شود
 . های اولیه برخوردار شود دی، حداقل از آموزشتواند در این حوزه مؤثر باشد تا هر فر نیز می

ها  آن. های پژوهش مشخص گردید که زنان روستایی میانسال و مسن به یادگیری سواد تمایل داشتند بر اساس یافته -

برخورداری از سواد را معادل با توانایی انجام بسیاری امور، توانایی یافتن دوستان جدید، عدم احتیاج به دیگران، رشد 
برای رشد . دانستند عمل و دامنه انتخاب در انجام برخی امور می زنی، کسب اعتبار و حیثیت، و گسترش آزادی چانه

های پاییز و زمستان، که عمدتاً زمان  مربیانی که در فصل. توان مربیانی توانا برای این کار در نظر گرفت سوادآموزی آنها، می

این . ها آموزش دهند جی به آنهای هر فرد، به نحوی تدری فراغت زنان روستایی است، به طور خصوصی متناسب با توانایی
گاهی نیاز است که وقت . هایی گروهی و اتخاذ رویه آموزشی یکسان برای همه است کار بسیار بهتر از برگزاری کالس

ها در سنین کهنسالی قرار دارند، بسیار اهمیت  در واقع، توجه به این موضوع که آن. ها صرف شود بیشتری برای برخی از آن

شان متفاوت است و آگاهی مربیان از این موضوع،  ها، میزان حوصله و توان یادگیری ت نحوه رفتار با آنبدیهی اس. دارد
 . بسیار مهم است
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عدم آگاهی آنها از حقوق خود، به . های حقوقی هستند بسیاری از اشخاص، به ویژه زنان و مردان روستایی، فاقد آگاهی -
هایی نیز  های توانمندسازی، الزم است آموزش در برنامه. انجامد ر مادی شدید می، ضعف سرمایه مالی و چه بسا فق قدرتی بی

همچنین در صورت غالب بودن برخی از . به افراد درباره مسائل حقوقی، از جمله لزوم ثبت مالکیت اموال زنان داده شود

، که خود مانع مهمی در تفویض (داناز قبیل هنجار الزام به اختصاص مالکیت اموال به مر)هنجارهای غیررسمی در منطقه 
هایی را نیز برای مردان روستایی برگزار کرد تا به تدریج تغییراتی  شود، آموزش مالکیت بخشی از اموال به زنان محسوب می

 . ها ایجاد شود و بستری مناسب برای پذیرش این موضوع در جامعه فراهم گردد در نگرش آن

نواحی روستایی، هنجار غیررسمی عدم امکان حضور زن در نواحی بیرون از روستا  با توجه به اینکه هنوز در برخی -
هایی مواجه هستند، برگزاری  به دلیل عدم اجازه پدر یا همسر غالب است و زنان روستایی از این نظر با محدودیت( شهر)

ن و زنان روستایی که به دلیل چه بسا دخترا. آموزی با کیفیت درخور در نواحی روستایی ضروری است های مهارت کالس

 . مانند غلبه هنجار غیررسمی فوق، در تحقق آرزوهای خود ناکام می

هایی که زنان روستایی برای اشتغال دارند، از قبیل عدم امکان کار در بین مردان نامحرم، عدم امکان  با توجه به محدودیت -
و لزوم نگهداری از فرزندان، عدم اجازه خانواده به انجام هر های دور از خانه به دلیل کار فراوان منزل  حضور در مکان

ها، عرف جامعه، و زمان  های آن هایی متناسب با ویژگی شغلی و خروج از خانه و غیره، لزوم توجه به ایجاد شغل

رای ها، و سرمایه اولیه ب همچنین الزم است تدابیری برای سهولت دسترسی آنها به نهاده. شان ضرورت دارد فراغت
 .اندازی کار و بازاریابی اندیشیده شود راه

در رشد توانمندی افراد بسیار مؤثر ( از طریق آموزش)تغییرات نهادی به ویژه تغییر تدریجی برخی نهادهای غیررسمی  -

تأکید بر ختران، برای مثال، تغییر باورها و هنجارهایی که به تداوم تبعیض میان دختران و پسران، عدم ادامه تحصیل د. است
 .  انجامد ، اعمال خشونت بر همسر، و عدم تعلق ارث به دختران میازدواج زودهنگام

هایی آموزشی برای  ها، کالس منظور ارتقای مهارتتوانمندسازی، قصد دارند به  اندرکار در های دست اگر سازمان -

نباشد که  -بهار و تابستان -فصولی  ها در سریزی کنند که زمان تشکیل کال روستاییان تشکیل دهند، طوری برنامه
 . ها نیز اهمیت دارد کیفیت، میزان و تداوم کالس. روستاییان به لحاظ کاری بسیار پرمشغله هستند

گسترش دسترسی افراد به فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش نحوه استفاده از آن و قابل فهم بودن اطالعات برای  -

 .  ان ضروری استرشد سرمایه اطالعاتی روستایی

ها و در صورت تمایل، مشاوره به آنها و حمایت برای تشکیل کارگاه در  باف اعطای تسهیالت به زنان شاغل، مانند قالی -
 . تواند به تداوم کار و ارتقای آن در جامعه روستایی کمک کند روستا، یکی از راهکارهایی است که می

پردازند، برخی  فروش محصوالت زراعی، دامی یا صنایع دستی خود میدر بین زنانی که در بازارهای محلی به  -
بهتر است با . یا فاقد مهارت هستند( به لحاظ درآمد و سرمایه مادی یعنی زمین، دام، طیور)سرپرست یا بسیار فقیر  بی

ز طرف سازمان ها ا برای مثال، سازوکاری برای خرید صنایع دستی آن. ها حمایت شود هایی خاص از آن تشکیل تشکل
آیند، اما  ها از نواحی بسیار دور به بازارهای محلی می برخی از آن. های مسئول تعبیه شود صنایع دستی و سایر سازمان

های  هایی و فراهم کردن امکان فروش تولیدات حاصل از یادگیری مهارت ها و آموزش مهارت توان با متشکل کردن آن می
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اعطای وام به زنان روستایی مذکور نیز برای رونق کسب و کارشان . ها تأمین کرد برای آنمذکور، منابع درآمدی مکملی را 
زنی  سوادند و از توان چانه هستند، ضامن ندارند، بی( به لحاظ درآمدی)برخی از آنها بسیار فقیر . بسیار ضروری است

ها را توجیه کنند تا  ی گروهی، به خوبی آنها ها در قالب تشکل الزم است قبل از پرداخت وام به آن. برخوردار نیستند

 . کاهش یابد ها  گرانی و احتیاط آنن

رسانی شود که همه ساکنان روستا مطلع گردند و همه از حق  انداز و وام، اطالع های پس به نحوی درباره تشکیل گروه -
های گروهی در  مانند تشکیل جلسه استفاده از فنونی. گیری درباره عضویت یا عدم عضویت در آن برخوردار شوند تصمیم

همچنین برای همگان به . تواند در این حوزه مؤثر باشد و بیان اطالعات با زبان محلی می -رسانی قبلی البته با اطالع-سجد م
نحوی کامل، روشن و قابل فهم، درباره سازوکار مذکور و هدف از اجرای آن توضیح داده شود تا ابهامی درباره برنامه 

 . وجود نداشته باشد، و هر گونه شبهه، نگرانی و احتیاط در این حوزه کاهش یابد مذکور

انداز و  های پس از بین متقاضیان، به منظور تشکیل گروه( به لحاظ درآمدی)در مرحله بعد، برای شناسایی فقرای واقعی  -
های خاکی بسیار  ، انتهای روستا، و در جادهای سواد، ناتوان، افرادی که در نواحی حاشیه افراد بی. اعطای وام تالش گردد

 . کنند، نادیده گرفته نشوند دورتر از سایر مساکن روستا زندگی می

های  اندازی گروه بهتر است در آغاز راه. ای واحد برای همه نواحی ایران داد توان نسخه برای رفع بیکاری یا فقر نمی -
های فعلی زنان روستایی  های اجتماعی و هنجارهای رایج در آنجا و شغل گیای، ابتدا به ویژ انداز و وام در هر منطقه پس

عالیق اعضا باید در نظر گرفته شود و مشخص گردد که آیا . نوع شغل نباید از طرف سازمان مذکور تعیین شود. توجه شود
کسب و کاری جدید را  هستند یا قصد دارند( زراعت، دامداری، خیاطی و غیره)ها درصدد رونق کسب و کار موجود  آن

 . آغاز کنند
مبالغ کم وام، به ندرت . اندازی یا رونق کسب و کار وجود داشته باشد میزان مبالغ وام طوری باشد که با آن امکان راه -

به اعتقاد . شود نه تولیدی در نتیجه، صرف امور معیشتی و مصرفی می. کند اندازی یا رونق کسب و کار کفایت می برای راه

توان به فقرا  برای افزایش میزان مبالغ وام، نمی. یا وام ندهید، یا به اندازه وام بدهید( 1331) 2آرمندرایز دی آگیون و مورداچ
توانند  آنها نمی. انداز در گروه اصرار کرد یا مبلغ اقساط وام را افزایش داد برای پرداخت مبالغ بیشتر در ماه به منظور پس

مانند دزدی )در ضمن، ممکن است به دلیل وقوع برخی حوادث غیرمترقبه . نداز و اقساط وام بپردازندا مبالغ باال برای پس

. هایی مواجه شوند که امکان پرداخت اقساط وام را از محل کسب و کار جدید ناممکن کند با زیان( یا بیماری طیور و دام
گردند و مشکلی بر مشکالت  ار و نگرانی مواجه نمیها در چنین مواقعی با اضطر اگر میزان اقساط وام کم باشد، آن

اندازهای خرد اعضا، از  بنابراین، بهتر است سرمایه اولیه صندوق، عالوه بر تأمین از طریق پس. شود شان افزوده نمی فعلی

 . طرق دیگر مانند اخذ تسهیالت بانکی مهیا شود
شود، حتماً به آن عمل شود تا اعتماد روستاییان به  اییان داده میای قبل از اجرای برنامه توانمندسازی به روست اگر وعده -

های بعدی را در  ها، اجرای طرح ها در این حوزه کاهش اعتماد آن. ها کاهش نیابد های مجری آن ها و سازمان این قبیل برنامه

 .کند های آینده با مشکل مواجه می زمان

 

1 Armendáriz de Aghion & Morduch 
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در پژوهش حاضر، برای . تنیده و تأثیرگذار بر هم است های متعدد، درهم توانمندی موضوعی پیچیده، گسترده، و با جنبه -
های موضوع، برای مثال  شود سایر پژوهشگران درباره سایر جنبه در پایان، پیشنهاد می. ها تالش گردید بررسی برخی جنبه

 .در حوزه توانمندی فرهنگی و غیره به بررسی بپردازند

 

 منابع
در بانک . تجربه بانک کشاورزی: نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی و ایجاد اشتغال زندانیان آزاد شده(. 2021)، مصطفی و ایمانی، علی ازکیا

 .مرکز تحقیقات بانک کشاورزی: ، تهران(101-131) مجموعه مقاالت همایش اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. کشاورزی
 میر اشرف در اردبیل: موردی نمونه ؛های غیررسمی ریزی سکونتگاه رهیافت توانمندسازی و بهسازی در برنامه بکارگیری (.2022)اسدزاده، اسد 

 . پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران(. ای ریزی شهری و منطقه ارشد در رشته شهرسازی برنامه نامه کارشناسی پایان)
ایران سازمان  های حج جمهوری اسالمی و تبیین الگوی توانمندسازی مدیران بررسی موردی مدیران کاروان طراحی(. 2022)اسکندری، مجتبی 

 .انشکده مدیریت دانشگاه تهراند(. رساله دکتری در رشته مدیریت دولتی) حج و زیارت
شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی (. 2033)انصاری، منوچهر، رحمانی یوشانلوئی، اسکویی، وحید، حسینی، احد 

 . 13-10، (1)0، مدیریت دولتی. انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 . 221-212، 0، روستا و توسعه. تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی(. 2033)آیت، سید سعید و اعظمیان، الهه 

از دیدگاه  ای شاغل در شرکت ایران خودرو های فنی و حرفه آموختگان برخی رشته توانمندی شغلی دانش ارزیابی(. 2021)باقری خلیلی، زینب 
 . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(. ارشد در رشته مدیریت آموزشی نامه کارشناسی پایان) مدیران واحدهای تولیدی

 .مهندسین مشاور فرایند آمایش مجذوب. پشت هادی روستای چکوچه طرح (. 2021)بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن 
سوزی، و شیرآباد  آباد، سیک های غیررسمی کریم و بهسازی در سکونتگاه های توانمندسازی وران از طرح بهره ارزیابی(. 2023)آزاد، بابک بهمنی 

 . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(. ریزی و رفاه اجتماعی ارشد در رشته برنامه نامه کارشناسی پایان) شهر زاهدان
(. ارشد در رشته علوم اجتماعی نامه کارشناسی پایان) های غیررسمی توانمندسازی بر امنیت اجتماعی در سکونتگاه آثار(. 2033)توانگر، فاتح 

 . انشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی د
ارشد در رشته  نامه کارشناسی پایان) تأثیر خدمات کمیته امداد بر توانمندسازی زنان سرپرست خانواربررسی (. 2021)جعفری مهتاش، معصومه 

 . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(. ریزی اجتماعی برنامه
مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی : لی خرد در کاهش فقر خانوارهای تأمین ما بررسی اثر برنامه(. 2022)جاللی موسوی، آزاده 

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(. ارشد نامه کارشناسی پایان) در شهرستان سلماس و طرح پشتیبانی خدمات مالی خرد روستا در شهرستان سنندج
 .211-202، 11، پیام مدیریت. انمندسازی مدیران آموزشیرویکردها، ابعاد و چارچوب تو(. 2021)جهانیان، رمضان 

 سازی روانشناختی منابع انسانی سازمان منطقه آزادنقش اقدامات مدیریت دانش بر توانمند بررسی(. 2032) سولماز، حاجی محمدخان زنجانی

 .پردیس کیش دانشگاه تهران(. مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی MBAارشد در رشته  نامه کارشناسی پایان) کیش
مطالعه موردی روستای اجتماعی جامعه عشایری تالش، قبل و بعد از اسکان؛  -پژوهش تطبیقی در زمینه توسعه اقتصادی(. 2021)حبیبی، سونا 

 .  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران( ارشد نامه کارشناسی پایان) طوالرود
 (SMES)  متوسط وکارهای کوچک و نمندی کارآفرینانه در کسب مزیت رقابتی پایدار توسط کسبنقش توا بررسی(. 2021)حسینی، مجتبی 

 .دانشگاه تهران(. ارشد در رشته مدیریت بازرگانی نامه کارشناسی پایان)
داره کل امور بانوان در ا. نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان فقیر و سرپرست خانوار(. 2022)لو، سهیال و بریمانی، فرامرز  خداوردی

 .اداره کل امور بانوان شهرداری: تهران(. 213-211) افزایی زنان سرپرست خانوار مجموعه مقاالت دومین همایش توانمندسازی و توان. شهرداری تهران
 33-23تحصیلی  مورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال؛ و طراحی مدل توانمندسازی اعضای هیات علمی مطالعه(. 2033)بزرگیان، مرضیه  ده

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(. ارشد در رشته تحقیقات آموزشی نامه کارشناسی پایان)
دانشکده (. ارشد در رشته مدیریت امور شهری نامه کارشناسی پایان) مدلی جهت توانمندسازی شهروندان طراحی(. 2022)رحیمیان، اشرف 

 . انشگاه تهرانمدیریت د
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طرح پشتیبانی خدمات مالی خرد )خدمات مالی روستایی خرد، گامی اساسی برای فقرزدایی (. 2021)رشیدی، داریوش و منصوری، بهمن 
 .مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی: تهران. مجموعه مقاالت سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. در بانک کشاورزی(. روستا

مجموعه مقاالت . در اداره کل امور بانوان شهرداری تهران. ی توانمندسازی زنان سرپرست خانوارها شاخص(. 2022)رضایی قادی، خدیجه 
 . اداره کل امور بانوان شهرداری تهران: تهران(. 233-213) افزایی زنان سرپرست خانوار دومین همایش توانمندسازی و توان

مطالعه موردی صندوقهای اعتباری خرد پروژه : های اعتباری خرد در توسعه پایدار روستایی بررسی نقش صندوق(. 2021)رضایی گیوشاد، طوبی 
 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(. ارشد در رشته توسعه روستایی نامه کارشناسی پایان) آباد غیناب سربیشه بین المللی ترسیب کربن در حسین

مطالعه موردی شرکت  ؛و تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی و اثر آن بر توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل دنیسون تجزیه (.2033)روحانی، ایمان 
 . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(. ارشد در رشته مدیریت دولتی نامه کارشناسی پایان) بورس کاالی ایران

در )های ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان  بررسی رابطه بین آموزش(. 2022)زارعی متین، حسن، محمدی الیاسی، قنبر، صنعتی، زینب 
 . 222-21، 22، فرهنگ مدیریت(. سازمان جهاد کشاورزی استان قم

ارشد در رشته جغرافیا و  نامه کارشناسی پایان) و توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه غیررسمی محله گلشن ساماندهی(. 2033)زیاری، سمیه 
 . دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران(. ریزی شهری مهبرنا

نامه  پایان) ؛ نمونه موردی پاکدشتنشینان تهران توانمندسازی حاشیه در (خوداشتغالی) مشاغل خودجوش نقش(. 2022)ساالروندیان، فاطمه 
 . دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران(. ارشد در رشته جغرافیا کارشناسی

استان : مطالعه موردی»نقش بانک کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر با بهره گیری از رویکرد اعتبارات خرد (. 2021)سجادی، فاضل 
 .مرکز تحقیقات بانک کشاورزی: تهران(. 011-002) مجموعه مقاالت همایش اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی. در بانک کشاورزی. «کرمانشاه

. در بانک کشاورزی. نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی، تجربه بانک کشاورزی( 2021)مازار، عباس   اهلل و عرب ، حشمتسعدی
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 . 12-2، (2)1، پژوهش زنان. های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها مؤلفه(. 2022)ی، معصومه جاه، مریم، جعفر شکوری، علی، رفعت
آموزان دختر پایه سوم  های زندگی دانش تأثیر مدل توانمندسازی بلوم در ارتقای مهارت(. 2032)صحراییان، مریم، صلحی، مهناز، حقانی، حمید 

 . 233-32، (2)1، پژوهش و سالمت. دبیرستان جهرم
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نامه  پایان) شهرسازی رابطه میان توانمندسازی کارکنان و بهره وری نیروی انسانی در حوزه ستاد وزارت مسکن و بررسی(. 2033)الیقی، سیما 
 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(. ارشد در رشته مدیریت دولتی کارشناسی

: مطالعه موردی)عوامل مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ( 2021)نیا، جواد؛ فرید، هادی و فرجی، اسماعیل  محمدقلی
مرکز : تهران(. 022-013) مقاالت سمینار اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزدایی مجموعه. در بانک کشاورزی(. ی مازندران و کرمانشاهها استان

 .تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی
مین أسازمان ت ای در مطالعده ؛اطالعات بر توانمندسازی شغدلی کارکندان اوریثیرات کاربرد فنأت بررسی(. 2020)مزیدآبادی فراهانی، امیرحسین 

 . پردیس قم دانشگاه تهران(. ارشد در رشته مدیریت دولتی نامه کارشناسی یانپا) اجتماعی استان قم
صندوق اعتبار  -مطالعه موردی)های اعتبار خرد  بررسی پوشش و پایداری برنامه( 2021)معظمی، میترا؛ رحیمی، عباس و طائفه حیدری، اعظم 

مرکز تحقیقات : تهران(. 013-033) اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقرزداییمجموعه مقاالت همایش . در بانک کشاورزی(. خرد برای زنان روستایی
 .بانک کشاورزی

و ( مهاجر خانوار کارگران) اجتماعی زنان سرپرست خانوار -مردان بر وضعیت اقتصادیثیر مهاجرت أت شناخت(. 2022)میرزاوند، فرزانه 
(. ارشد در رشته مدیریت توسعه نامه کارشناسی پایان) ، استان لرستان دلفان مطالعه موردی روستای سراب غضنفر از توابع شهرستان ؛توانمندسازی آنان

 . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
، 1، های روستایی پژوهش. ای مؤثر بر آن توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه(. 2023)، حسین، غفاری، غالمرضا، کریمی، علیرضا میرزایی

33-212. 
ارشد  نامه کارشناسی پایان) آنها های فردی و شخصیتی نقش مدیران در توانمندسازی کارکنان با تأکید بر تفاوت بررسی(. 2023)کار، سحر  نظیف

 .  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران(. MBAدر رشته مدیریت 
ریزی شهری و  ارشد در رشته شهرسازی برنامه نامه کارشناسی پایان) سکونتگاه غیررسمی جعفرآباد کرمانشاه توانمندسازی(. 2021)نیازی، کیوان 
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