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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در
زمینۀ توانمندسازی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه است .شهرستان فیروزکوه درمجموع،
دارای سه صندوق در روستاهای شادمهن ،اهنز و لزور با  101عضو است .برای جمعآوری
اطالعات ،تمامی زنان روستایی عضو صندوق ها ،به روش سرشماری مطالعه شدند .ابزار این
پژوهش ،پرسشنامه ای نیمهساختارمند است که روایی آن با استفاده از نظره ای کارشناسان،
متخصصان و اساتید تأیید شد و از طریق آزمون آلفای کرونباخ (بین  0/85تا  ،) 0/91پایایی آن
مناسب تشخیص داده شد .مطابق داده ها میانگین سن پاسخگویان  45سال و میانگین سابقۀ
عضویت آن ها در صندوق  6سال است و میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان ابتدایی است.
نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد سن و تعداد افراد خانوار با موفقیت صندوق های اعتبارات
خرد رابطۀ منفی و معنادار دارد .همچنین متغیرهای میزان تحصیالت ،سازه های حمایتی،
اقتصادی و آموزشی ،با موفقیت صندوق های اعتبارات خرد ،رابطۀ مثبت و معنادار دارند .نتایج
حاصل ا ز رگرسیون چندگانه نشان میدهد متغیرهای سازة اقتصادی و آموزشی 39 ،درصد از
تغییرهای متغیر موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در زمینۀ توانمندسازی زنان روستایی را
تبیین میکنند .همچنین مطابق نتایج ،بهمنظور موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در زمینۀ
توانمندسازی زنان ر وستایی ،افزایش مبالغ وام ها ،شناسایی خیرین و کمکگرفتن از آن ها،
برگزاری نشست های توجیهی ،برگزاری کارگاه های کارآفرینی و بازدید از صندوق های موفق
توصیه میشود.

کلیدواژه ها :توانمندسازی اقتصادی ،زنان روستایی ،صندوق های اعتبارات خرد ،فیروزکوه.

* نویسندة مسئول09123191346 :

Email: mghadiri@ut.ac.ir
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مقدمه
در ایران ،زنان از دیرباز نقشهای بسیار مهمی در عرصههای گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایفا
کردهاند و بدون حضور زنان روستایی ،ساختار اقتصادی خانوادههای روستایی پایدار نمیماند (رستمی .)1 :1385 ،نیمی از
جمعیت روستایی و عشایری را زنان تشکیل میدهند که در پایداری خانوار روستایی ،از چند جنبه نقش تعیینکننده،
حیاتی و چندمنظوره دارند .از یک سو تربیت فرزندان در محیط خانواده و رسیدگی به آنها برعهدۀ زنان است .از سوی
دیگر ،اقتصاد و مدیریت خانه بهعنوان یک واحد که محل آرامش و آسایش اعضای خانواده است ،بر ع هدۀ زن روستایی
است (رحمانی اندبیلی .)83 :1380 ،از آنجاکه  30تا  40درصد فعالیتهای کشاورزی ،بهدست زنان روستا یی صورت
میگیرد (حبیبی و زندیه )338 :2011 ،و این زنان ،قابلیتها ی بسیاری برای مشارکت اقتصادی در بخش کشاورزی دارند،
باید این قشر فقیر و فراموششده را بهروش های مختلف وارد عرصۀ درآمدزایی و مشارکت اقتصادی روستا کرد.
صندوق مشارکت زنان روستایی ،یکی از نهادهایی است که از سال  1376اقدام به پرداخت اعتبارات خرد کرده است.
این صندوقها با بهرهگیر ی از تجربۀ گرامین بانک بنگالدش توسط دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی طرح و اجرا
شد .این طرح ،در سال  1379در چهار روستا بهصورت آزمایشی اجرا شد .سپس  17صندوق دیگر در روستاهای استان
هرمزگان ،چهارمحال وبختیاری ،آذربایجان غربی ،مازندران و خراسان در سال  1380تشکیل شدند .از مهمترین
مشخصات این صندوقها ،گرایش به سمت اشتغال زنان روستایی است .شرایط تشکیل صندوقها بدینترتیب است که
روستا باید دارای  250خانوار باشد تا تعداد اعضای صندوق در حدی باشد که در هر جلسه ،حداقل دو نفر وام دریافت
کنند .همچنین امکان ایجاد مشاغل خانگی با سرمایۀ کم ،به ویژه در زمینۀ دامداری وجود داشته باشد .درنهایت ،باید
مشارکت روستاییان باال باشد (مهاجرانی.)17 - 16 :1382 ،
1
اعتبارات خرد ،یک نوآوری مالی است .از دیدگاه «توسعۀ مشارکتی»  ،از اعتبارات خرد انتظار میرود که شرایط
دسترسی افراد بیبضاعت به خدمات مالی را بهبود بخشد .ارتقای مشارکت افراد بیبضاعت در فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی و باالبردن توان آنها ،از اهداف اصلی اعتبارات خرد است (ایکمی16 :2011 ،؛ نور و دیگران:2012 ،
 .) 724اعتبارات خرد ،زنان را بهلحاظ اقتصادی ،از طریق قراردادن منابع مالی و سرمایه در اختیار آنها توانمند میسازد.
استقالل مالی زنان ،به افزایش توان چانهزنی آنها در خانوادههایشان و اجتماع منجر میشود و افزایش منزلت و
اعتمادبهنفس آنها را در پی دارد .به اعتبارات خرد ،تنها بهمنظور کاهش فقر و پایداری مالی توجه نمیشود؛ بلکه دارای
ساختار حلزونی شکل و قدرتمندی است که از طریق نشانه رفتن اهداف برابری جنسی ،سبب توانمندسازی اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و افزایش رفاه زنان میشود (کولکارنی.)15 :2011 ،
مبانی نظری
در آغاز هزارۀ سوم ،یکی از رویکردهای مهم برای رفع فقر و توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ،اعتبارات خرد است.
اعتبارات خرد بهویژه در کاهش فقر ،به دو دلیل اهمیت دارد؛ یکی اینکه معموالً اعتبارات بانکی ،بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه ،به دالیل مختلف نصیب افراد بیبضاعت نمیشود و دیگر اینکه به عقیدۀ بعضی صاحبنظران ،عواملی
مانند وجود قدرتها ی انحصاری یا باالبودن نرخ بهره سبب شده است منابع مالی غیررسمی نیز نتوانند اعتبارات الزم را
در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند (طالب و نجفی اصل .)3 :1386 ،سازمان ملل به اعتبارات خرد بهعنوان یکی از
مؤثرترین ابزارهای ریشهکنی فقر ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه توجه خاصی دارد (سالوا و دیگران.)153 :2013 ،
اهداف اعتبارات خرد و سیاستها ی اعتباری خرد از دیدگاه بانک جهانی عبارتاند از :کاهش فقر ،توانمندسازی گروههای
محروم بهویژه زنان ،کمک به واحدهای تولیدی و توسعۀ آنها ،تشویق درجهت ایجاد واحدهای جدید ،ایجاد فرصتهای
اشتغال از طریق خوداشتغالی ،افزایش کارایی درآمد گروههای آسیبپذیر ،کاهش وابستگی روستاییان بیبضاعت به
محصولهایی که بهشدت متأثر از شرایط جغرافیایی بهویژه خشکسالی هستند و تنوع بخشیدن به این محصولها
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(بختیاری .)12 :1385 ،اعتبارات خرد ،عالوه بر نقش مهمشان در تمرکز و جهتدهی به سرمایهها ی اندک روستایی و
ایجاد مشارکت و کار گروهی ،به ماندگاری جمعیت در عرصهها ی روستایی نیز کمک مؤثری میکنند (نظری و عادلی،
.)194 :1390
توانمندسازی یا قدرتیاب ی ،فرایندی است که در آن ،زنان توانایی سازماندهی خود را پیدا میکنند تا اعتمادبهنفس
خود را افزایش دهند؛ حق انتخاب آزادانه و مستقل را برای خود طلب کنند و منابعی را که به مبارزه با فرودستی آنها و از
بین بردن این فرودستی کمک میکند ،کنترل کنند (ابوت و واالس .)12 :1385 ،سروش مهر ( )1388توانمندسازی
اقتصادی زنان در سطح خانوار و اجتماع های کوچک را شامل کنترل زنان بر درآمد ،حمایت از خانواده در مواقع بحران،
کنترل منابع مالی خانواده ،دسترسی زنان به استخدام ،مالکیت زمین و منابع ،شرکت در اتحادیهها ی تجاری منطقه و
دسترسی به بازار میداند.
بنابراین ،اعتبارات خرد ،راهبردی در توسعه بهشمار میرود که هدف آن ،دسترسی زنان و افراد کمدرآمد به منابع
اعتباری است تا توانایی اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد .چنین وامها یی برای اعطای خدمات مالی پایدار به زنان
روستایی و بهبود شرایط آنان در خانواده و جامعه تهیه می شود (زرافشانی و دیگران .) 106 :1391 ،همچنین شواهد نشان
می دهد درآمدداشتن زنان ،امنیت بیشتری به خانواده می بخشد؛ زیرا زنان بودجه را خردمندانهتر از مردان مصرف میکنند
و بیشتر صرف رفاه خانواده میکنند تا مصارف شخصی خود (قلیپور و رحیمیان)46 :1390 ،؛ بناب راین ،با توجه به اینکه
زنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را به خود اختصاص دادهاند و نقش بسزایی در فرایند تولیدات روستایی دارند ،باید
بهروش های مختلف از جمله راهاندازی صندوقها ی اعتبارات خرد ،امکان و احساس تعلق آنان به جامعه بهعنوان یک
گروه از جامعۀ روستا یی بهوجود آید (کوشکی و دیگران.)16 :1390 ،
براساس نتایج پژوهش سالوا ( ،) 2013رابطۀ میزان سرمایه در صندوق اعتبارات خرد با میزان تحصیالت ،حمایت
دولت و کارآفرینی صندوقها ی اعتبارات خرد ،مثبت و معنادار است؛ درحالیکه رابطۀ سابقۀ کارآفرینی با متغیر وابسته
(کارآفرینی صندوقها ی اعتبارات خرد) منفی و معنادار است .بوون و دی کلرک ( )2008و مینیتی ( )2008بیان میکنند
که دولت نقش مهمی در موفقیت کارآفرینی دارد .نور و دیگران ( )2012معتقدند دانش ،مهارت مدیریتی و بینش زنان ،در
موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در کارآفرینی برای زنان مؤثر است .پروین و لئونهائوسر ( )2004اظهار میدارند که
آموزش رسمی و غیررسمی و اطالعات رسانهها  ،تأثیری مثبت و قوی بر توانمندسازی زنان روستایی دارد.
آوونیو  -ویتور و دیگران ( )2012میزان تحصیالت ،عضویت در تشکلها ی تجاری ،میزان پسانداز در مؤسسه های مالی و
رضایت از بهرۀ وام را بر احتمال مشارکت زنان در برنامهها ی اعتبار خرد تأثیرگذار میدانند .کوشکی و دیگران ( )1390به این
نتیجه رسیدند که بعضی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در صندوقها ی اعتباری ،به ترتیب اولویت عبارتاند از :برنامهریزی
همراه با مشارکت زنان ،فراهمکردن آموزشها ی الزم و مستمر برای اعضا و ایجاد حس تعلق و افزایش اعتمادبهنفس زنان
روستایی .همچنین براساس نتایج تحلیلعاملی ،سه عامل آموزشی  -مدیریتی ،اجتماعی  -روانشناخت ی و اقتصادی  -حمایتی،
 71/29درصد از واریانس کل سازهها ی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در صندوقها ی اعتبارات خرد روستایی را تبیین
میکنند .کمرهای ( ) 1389به این نتیجه رسید که زنان عضو در صندوقها ی اعتبارات خرد ،توانمندی اقتصادی و اجتماعی
بیشتری در مقایسه با زنان غیرعضو در این برنامهها دارند و تأثیر برنامهها ی اعتبارات خرد بر توانمندی اقتصادی زنان را میتوان
در داشتن درآمد مستقل ،پسانداز و کنترل بیشتر آنها از سوی زنان عضو در مقایسه با زنان غیرعضو دانست .از سوی دیگر،
آثار برنامهها ی اعتبارات خرد بر توانمندی اجتماعی زنان را میتوان در مشارکت بیش تر زنان عضو ،تحرک فیزیکی بیشتر آنها،
توانایی بیشتر آنها در تصمیمگیر ی درمورد مسائل راهبردی زندگی در مقایسه با زنان غیرعضو دانست .فوائدی و دیگران
( ) 1390معتقدند متغیرهای سطح تحصیالت ،دسترسی به نقاط شهری ،اطالع و آگاهی از شرایط تسهیالت ،تجربۀ کاری،
میزان ا ستفاده از مجراهای ارتباطی ،میزان تسهیالت ،میزان رضایت از صندوق ،تعداد جلسه ها ،میزان سرمایهگذاری گیرندۀ
تسهیالت ،توانایی صندوق در بهبود وضع اقتصادی خانوار و میزان مشارکت مالی در فعالیتها ی صندوق با موفقیت صندوق
اعتبارات خرد زنان روستایی رابطۀ مثبت و معنادار دارند.
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سروش مهر ( ) 1388در پژوهش خود با توجه به نتایج تحلیل مسیر اظهار میدارد که مشارکت اجتماعی ،آزادی
حرکت ،اعتمادبهنفس و توانایی اجتماعی  -فرهنگی ،مهمترین مؤلفهها ی تأثیرگذار بر توانمندی اقتصادی زناناند .سعدی
و عرب مازار ( ) 1384در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که مبلغ تسهیالت دریافت شده ،میزان درآمد حاصل از طرح،
میزان آگاهی زنان سرپرست خانوار از شرایط و ویژگیها ی تسهیالت طرح ،از عوامل مؤثر بر موفقیت طرح حضرت زینب
(س) بهشمار می روند .کتابی و دیگران ( )1382در مطالعهای با عنوان «توانمندسازی زنان برا ی مشارکت در توسعه» به
این نتیجه رسیدند که افزایش تحصیالت و حذف باورهای سنتی ،بر توانمندسازی زنان تأثیرگذار است .به عقیدۀ مداحی
گیوی ( ) 1386در زمینۀ اثربخشی صندوقها ی اعتبارات خرد در بهبود زندگی زنان روستایی ،بیشترین اثربخشی در
وضعیت اجتماعی مربوط به مشارکت زنان در جلسات و تصمیمگیریها ی خانوادگی و در وضعیت اقتصادی ،مربوط به
افزایش پسانداز است  .همچنین در وضعیت فرهنگی ،بیشترین اثربخشی ،مربوط به افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق
خود است.
خدامرادی ( ) 1383در بررسی نقش صندوقها ی اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعۀ فعالیتهای آموزشی  -ترویجی
در استان مازندران به این نتیجه رسید که بین سابقۀ عضویت اعضای صندوق ،میزان پسانداز اعضا ،سن اعضا و دیدگاه
آنان درمورد میزان تأثیر صندوقها ی اعتباری خرد در توسعۀ فعالیتهای آموزشی  -ترویجی ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
یعقوبی ( )1384در بررسی آثار اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان نشان داد که این اعتبارات ،بیشترین
تأثیر را در زمینۀ ایجاد احساس قوی انجام کار ،افزایش مهارت مدیریت زندگی ،افزایش اعتمادبهنفس ،آگاهسازی زنان از
تواناییها یشان و بهبود منزلت زنان در خانواده داشته است .فالح جلودار و دیگران ( ) 1386دربارۀ عوامل مؤثر بر موفقیت
کارآفرینی زنان ،به این نتیجه رسیدند که از نظر ویژگیهای روانشناختی ،زنان کارآفرین ،عمدتاً آیندهنگر ،نوگرا و
خوداتکا هستند .همچنین در کالسهای مربوط به کسبوکار شرکت میکنند و از نظر مشارکت در فعالیتهای اجتماعی،
بیشتر آنها در شرکتهای تعاونی عضویت دارند .تلویزیون ،بازدید از کسبوکار دیگران و شرکت در کالسهای
آموزشی – ترویجی ،رایجترین راههای ارتباطی برای کسب اطالعات شغلی برای زنان بهشمار میروند .قلیپور و رحیمیان
( ) 1390به این نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رابطۀ مثبت
و معنادار دارند .براساس نتایج پژوهش زارع و میرباقری ( ،)1391ویژگیها ی شخصیتی ،عوامل فرافردی ،میزان هزینه -
فایدۀ ناشی از مشارکت در صندوق و ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی زنان روستایی ،با گرایش آنان به مشارکت در
صندوق اعتبارات خرد رابطۀ معنادار دارد .بررسی پژوهش ها در زمینۀ موضوع مورد نظر نشان میدهد کمتر پژوهشی به
عوامل مؤثر بر موفقیت این صندوقها پرداخته است؛ بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،شناسایی سازههای مؤثر بر
میزان موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است که دارای اهداف اختصاصی زیر
است:
 توصیف ویژگیها ی فردی زنان روستایی عضو صندوقها ی اعتبارات خرد شهرستان فیروزکوه؛ بررسی میزان موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد در زمینۀ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستانفیروزکوه؛
 بررسی سازههای حمایتی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،روانشناخت ی و آموزشی در زمینۀ موفقیت صندوقهایاعتبارات خرد؛
 بررسی میزان تبیین تغییرهای متغیر وابسته (میزان موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادیزنان روستایی) از طریق متغیرهای مستقل پژوهش.
روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی ،از نظر رویکرد کمی ،از منظر نحوۀ کنترل متغیرها غیرآزمایشی و بهلحاظ روش،
علی  -ارتباطی است .جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل  101نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان
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فیروزکوه است .شهرستان فیروزکوه در منتهیالیه شمال شرقی استان تهران و در طول جغرافیایی  46 :52و عرض
جغرافیایی  28 :35واقع شده است .این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران ،از جنوب و جنوب شرقی به
شهرستان سرخه در استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود میشود .فیروزکوه با  2261کیلومترمربع مساحت،
حدود  12درصد از مساحت کل استان تهران است و از این لحاظ ،مقام چهارم را در میان شهرستان های استان دارد .این
شهرستان درمجموع ،دارای  3صندوق است که در روستاهای شادمهن ( 26عضو) ،اهنز ( 34عضو) و لزور ( 41عضو)
مستقرند.

شکل  . 1موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزکوه در استان تهران

در این پژوهش ،برای جمعآوری اطالعات ،از روش تمام شماری یا سرشماری استفاده شد و درنهایت 101 ،پرسشنامه
تجزیه و تحلیل شد .متغیر وابسته ،موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و
متغیرهای مستقل نیز شامل ویژگیها ی فردی زنان (سن ،وضعیت تأهل ،تعداد افراد خانوار ،سطح تحصیالت ،سابقۀ
عضویت در صندوق ،میزان مبلغ سرمایهگذاری شده در صندوق ،دفعات دریافت وام و زمینۀ مورد استفاده از وام) ،سازههای
حمایتی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی ،روانشناخت ی و آموزشی هستند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامهای و
مشتمل بر سه بخش به شرح زیر است:
در بخش اول ،با استفاده از پنج گویه در قالب طیف لیکرت ،میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در
توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی سنجش شد .در بخش دوم ،سازههای حمایتی (پنج گویه) ،اجتماعی  -فرهنگی
(شش گویه) ،اقتصادی (پنج گویه) ،روانشناخت ی (پنج گویه) و آموزشی (شش گویه) مدنظر قرار گرفت .همۀ این عوامل
در قالب طیف لیکرت ارزیابی شدند و در بخش آخر ،ویژگی های فردی زنان روستایی بهصورت پرسش های کوتاه و
بستهپاسخ سنجش شد .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه ،از دیدگاههای محققان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی
استان تهران استفاده شد و پس از کسب نظرها ،اصالحات الزم اعمال شد و اطمینان حاصل شد که سؤاالت مطرحشده
قابلیت اندازهگیری متغیرهای مورد نظر در تحقیق را دارند .برای سنجیدن پایایی پرسشنامه ،بهوسیلۀ یک مطالعۀ راهنما ،1
 30نسخه از آن در جامعهای همگن با جامعۀ آماری تکمیل شد .سپس آمارۀ آلفای کرونباخ سنجش شد که مقدار آن
برای بخش های مختلف پرسشنامه ،بین  0/85تا  0/91به دست آمد که پایایی مناسب ابزار تحقیق را نشان میدهد .در
این پژوهش ،بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS 18از آمار توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد.
با استفاده از آمارههای توصیفی مانند فراوانی ،درصد فراوانی ،کمینه ،بیشینه ،میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات،
متغیرها توصیف شدند .همچنین برای آزمون فرضیهها ،از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

1. Pilot Study
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یافتهها
ویژگیهای فردی زنان روستایی

نتایج نشان میدهد بیشتر پاسخگویان ( 90نفر 89/10 ،درصد) متأهلاند .میانگین سن پاسخگویان  44/91سال (45
سال) با انحراف معیار  11/79است که بیشتر آنها ( 31نفر 30/70 ،درصد) در گروه سنی  35تا  45سال قرار دارند.
همچنین میانگین سابقۀ عضویت زنان در صندوق 6/16 ،سال ( 6سال) با انحراف معیار  2/40است که بیشتر آنها (41
نفر 40/60 ،درصد) دارای  7سال سابقۀ عضویت در صندوق هستند .همچنین میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان،
ابتدایی ( 27نفر یا  26/70درصد) است .میانگین تعداد افراد خانوار  4/40نفر ( 5نفر) با انحراف معیار  1/88و تعداد افراد
خانوادۀ بیشتر پاسخگویان ( 65نفر 64/6 ،درصد) بین  3تا  5نفر است .نتایج نشان میدهد  33/7درصد از زنان روستایی
 000،175تومان 25/7 ،درصد از آنها  270،000تومان و  40/6درصد از آنان  000،335تومان در صندوق سرمایهگذاری
کردهاند .بیشتر پاسخگویان ( 88نفر یا  87/1درصد) یک نوبت وام دریافت کردهاند .مطابق نتایج ،بیشتر زنان روستایی
( 23نفر یا  22/8درصد) وام دریافتی را در زمینۀ پرورش دام و طیور صرف کردهاند (جدول .)1
جدول  .1توصیف ویژگی های فردی زنان روستایی
متغیر

وضعیت تأهل
سن
سابقۀ عضویت
در صندوق
(سال)

سطح تحصیالت

تعداد افراد خانوار
(نفر)

سطوح متغیر

فراوانی

درصد

متأهل
مجرد
24- 34
35- 45
46- 56
57- 67
3
7
9
بیسواد
ابتدایی
راهنمایی

90
11
22
31
30
18
34
41
26
17
27
21

89/10
10/90
21/8
30/7
29/7
17/8
33/7
40/6
25/7
16/8
26/7
20/8

دبیرستان
دیپلم
فوق دیپلم و باالتر
0- 2
3- 5
6- 8

13
21
2
11
65
25

12/9
20/8
2
10/9
64/6
24/8

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

-

-

-

-

44/91

11/79

24

66

6/16

2/40

3

9

-

-

-

-

4/40

1/88

0

8

منبع :نگارندگان

میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی
میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در قالب پنج گویه سنجیده شد و از
زنان روستایی خواسته شد تا میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی خود را براساس طیف لیکرت
پنجقسمتی ،از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ( ) 5مشخص کنند .جدول  2نشان میدهد میزان موفقیت صندوق در ایجاد
شغل برای زنان روستایی با ضریب تغییرات  12/72درصد (M=4/40؛  ) SD=0/56اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر
گویه ها دارد و میزان موفقیت صندوق در افزایش دسترسی زنان روستایی به وام ،با ضریب تغییرات  15/89درصد
(M=4/34؛  )SD=0/69در اولویت آخر قرار گرفته است.
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جدول  .2اولویتبندی میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی
گویه ها

میانگین

 میزان موفقیت صندوق در ایجاد شغل برای زنان روستایی میزان موفقیت صندوق در افزایش درآمد زنان روستایی میزان موفقیت صندوق در استقالل مالی زنان روستایی میزان موفقیت صندوق در افزایش پسانداز زنان روستایی -میزان موفقیت صندوق در افزایش دسترسی زنان روستایی به وام

4/40
4/39
4/33
4/31
4/34

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات
(درصد)

0/56
0/58
0/58
0/64
0/69

رتبه

1
2
3
4
5

12/72
13/21
13/39
14/84
15/89

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان

آزمون کای دو تکنمونهای یک آزمون ناپارامتری است که در آن ،برمبنای فراوانی مشاهدهشده و فراوانی مورد
انتظار ،یک متغیر در جامعه بررسی میشود .در این آزمون ،چنانچه سطح معناداری کمتر از مقدار خطا باشد ،چنین استنباط
می شود که میانگین جامعۀ مورد نظر ،مقدار آزمونشده نیست .جدول  3نشان میدهد سطح معناداری محاسبهشده برای
متغیر میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی کمتر از  5درصد است؛ بنابراین،
تفاوت بین دو فراوانی استنباط میشود .از سوی دیگر ،میانگین جامعه درمورد این متغیر ،بیشتر از مقدار مورد انتظار است.

توصیف سازة حمایتی در زمینۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
برای سنجش سازۀ حمایتی از پنج گویه استفاده شد و از زنان روستایی خواسته شد تا پاسخ های خود را براساس طیف
لیکرت پنجقسمتی از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ( ) 5مشخص کنند .جدول  4نشان میدهد میزان حمایت هیئتمدیره از
فعالیت های صندوق با ضریب تغییرات  14/11درصد (M=4/18؛  ) SD=0/59اولویت اول و میزان حمایت دهیاری و شورا
از فعالیت های صندوق با ضریب تغییرات  38/19درصد (M=2/88؛  )SD=1/10اولویت آخر است.
جدول  .3آزمون کای دو تکنمونه ای میزان موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی
متغیر

میانگین

انحراف معیار

درجۀ آزادی

کای اسکوئر

سطح معناداری

میزان موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی

4/36

0/32

7

62/723

0/000

جدول  .4اولویتبندی سازة حمایتی در زمینۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد
گویه ها

میانگین

 میزان حمایت هیئت مدیره از فعالیتهای صندوق میزان حمایت دولت از توسعه و گسترش صندوقها میزان حمایت خیرین از صندوق میزان حمایت کارشناسان و متخصصان از فعالیتهای صندوق -میزان حمایت دهیاری و شورا از فعالیتهای صندوق

4/18
4/20
4/18
4/35
2/88

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات (درصد)

رتبه

0/59
0/63
0/65
0/71
1/10

14/11
15/00
15/55
16/32
38/19

1
2
3
4
5

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان

توصیف سازة اجتماعی  -فرهنگی در زمینۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
برای سنجش سازۀ اجتماعی  -فرهنگی ،از زنان روستایی خواسته شد تا به شش سؤال در قالب طیف لیکرت پنجقسمتی
از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ( ) 5پاسخ دهند .جدول  5نشان میدهد گویۀ « میزان شرکت زنان در مجالس مذهبی و
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فرهنگی روستا» با ضریب تغییرات  14/38درصد (M=4/52؛  ) SD=0/65اولویت اول و گویۀ «میزان آزادی زنان در
رفتوآمدهای درون و بیرون روستا» با ضریب تغییرات  20/09درصد (M=4/03؛  ) SD=0/81اولویت آخر است.
توصیف سازة اقتصادی در زمینۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
به منظور آگاهی از سازۀ اقتصادی ،پنج گویه در قالب طیف لیکرت پنجقسمتی از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ( )5استفاده
شد و از پاسخگویان خواسته شد که پاسخ های خود را قالب پنج طیف مذکور مشخص کنند .نتایج نشان میدهد گویۀ
«میزان رضایت از نرخ بهرۀ وام دریافتشده» با ضریب تغییرات  13/02درصد (M=4/30؛  ) SD=0/56اولویت اول و گویۀ
«میزان رضایت از مبلغ وام دریافتشده» با ضریب تغییرات  17/52درصد (M=3/88؛  ) SD=0/68اولویت آخر است
(جدول .)6
جدول  .5اولویتبندی سازة اجتماعی  -فرهنگی در زمینۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد
*

انحراف معیار

ضریب تغییرات (درصد)

رتبه

گویه ها

میانگین

14/38
16/24
16/70
18/58
18/70

1
2
3
4
5

 میزان شرکت زنان در مجالس مذهبی و فرهنگی روستا میزان مشارکت زنان در مدیریت صندوق میزان شرکت زنان در جلسههای ماهیانۀ صندوق میزان آگاهی زنان به حقوق اجتماعی خود -میزان شرکت زنان در انتخابات صندوق

4/52
4/31
4/49
4/09
4/33

0/65
0/70
0/75
0/76
0/81

20/09

6

 -میزان آزادی زنان در رفت وآمدهای درون و بیرون روستا

4/03

0/81

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان
جدول  .6اولویتبندی اقتصادی در زمینۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد
گویه ها

میانگین

 میزان رضایت از نرخ بهرۀ وام دریافتشده میزان رضایت از نحوۀ نظارت بر چگونگی مصرف وام میزان رضایت از روش بازپرداخت اقساط میزان رضایت از مقررات دریافت وام -میزان رضایت از مبلغ وام دریافتشده

4/30
4/24
4/39
4/19
3/88

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات (درصد)

رتبه

0/56
0/57
0/67
0/73
0/68

13/02
13/44
15/26
17/42
17/52

1
2
3
4
5

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان

توصیف سازة روان شناختی در زمینۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
بهمنظور آگاهی از سازۀ روان شناختی ،پنج گویه در قالب طیف لیکرت پنجقسمتی از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ()5
استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شد که پاسخ خود را مشخص کنند .نتایج نشان میدهد توانایی برقراری ارتباط با
سایر زنان روستایی با ضریب تغییرات  13/88درصد (M=4/32؛  )SD=0/60مهمترین گویه است که اولویت اول بهشمار
میآید و توانایی گفتوگو ،چانه زنی و متقاعدکردن مردان روستایی با ضریب تغییرات  28/32درصد (M=3/60؛
 ) SD=1/02اولویت آخر محسوب میشود (جدول .)7
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جدول  .7اولویتبندی روانشناختی در زمینۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد
گویه ها

میانگین

 توانایی برقراری ارتباط با سایر زنان روستایی میزان اعتمادبهنفس زنان میزان تأثیر زنان در تصمیمگیریهای خانواده میزان خالقیت و نوآوری زنان -توانایی گفتوگو ،چانهزنی و متقاعدکردن مردان روستایی

4/32
3/99
4/01
3/99
3/60

*

انحراف معیار

ضریب تغییرات (درصد)

رتبه

0/60
0/71
0/79
0/83
1/02

13/88
17/79
19/70
20/80
28/33

1
2
3
4
5

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان

توصیف سازة آموزشی در زمینۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد
برای سنجش سازۀ آموزشی ،از شش گویه استفاده شد و از زنان روستایی خواسته شد تا پاسخ های خود را براساس طیف
لیکرت پنج قسمتی از بسیار کم ( ) 1تا بسیار زیاد ( )5مشخص کنند .جدول  8نشان میدهد میزان شرکت در دورههای
آموزش های مهارتی با ضریب تغییرات  15/34درصد (M=3/91؛  ) SD=0/60اولویت اول و میزان استفاده از اطالعات از
طریق اینترنت با ضری ب تغییرات  48/19درصد (M=2/49؛  ) SD=1/20اولویت آخر است.
جدول  .8اولویتبندی آموزشی در زمینۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد
گویه ها

 میزان شرکت در دورههای آموزشهای مهارتی میزان شرکت در بازدیدهای آموزشی میزان استفاده از اطالعات تسهیلگران زن روستایی میزان مطالعۀ کتابهای مربوط به مهارتهایی مانند تهیۀ ورمی کمپوست،پرورش طیور ،سبزیجات ،زعفران و...
 میزان استفاده از مجالت ،نشریات ،بروشورها و لوحهای فشردۀ آموزشهایمهارتی
 -میزان استفاده از اطالعات از طریق اینترنت

انحراف

ضریب تغییرات

معیار

(درصد)

3/91
4/00
3/90

0/60
0/64
0/98

15/34
16/00
25/12

1
2
3

3/50

1/03

29/42

4

3/07

1/02

33/22

5

2/49

1/20

48/19

6

میانگین

*

رتبه

* =1بسیار کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زی اد و  =5بسیار زیاد
منبع :نگارندگان

همبستگی موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی با سایر متغیرهای
پژوهش
جدول  9نشان میدهد بین سن و موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد ،رابطۀ منفی و معناداری در سطح  95درصد وجود
دارد؛ یعن ی با باالرفتن سن پاسخگویان ،میزان موفقیت آنها در صندوقهای اعتبارات خرد کاهش مییابد .بدینمفهوم که
اعضای جوانتر ،در موفقیت صندوق تأثیرگذارترند.
نتیجۀ پژوهش خدامرادی ( ) 1383برخالف این نتیجه است و بین تعداد افراد خانوار با موفقیت صندوقهای اعتبارات
خرد ،رابطۀ منفی و معناداری در سطح  95درصد وجود دارد (جدول  .) 9همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بیانگر
آن است که بین میزان تحصیالت و موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد ،رابطۀ مثبت و معناداری در سطح  95درصد
وجود دارد .این امر بدینمعناست که با افزایش میزان تحصیالت ،موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد افزایش مییابد
(جدول  .)9سالوا ( ،)2013آونیو  -ویتور و دیگران ( ،) 2012فوائدی و دیگران ( ) 1390و کتابی و دیگران ( )1382در
پژوهش های خود این نتیجه را تأیید کردند .جدول  9نشان میدهد بین سازۀ حمایتی و موفقیت صندوقهای اعتبارات
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خرد ،رابطۀ مثبت و معناداری در سطح  99درصد وجود دارد؛ یعنی افزایش میزان سازوکارهای حمایتی ،موجب افزایش
موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد میشود .پژوهش های سالوا ( ،)2013بوون و دی کلرک ( ،)2008مینیتی ( )2008و
کوشکی و دیگران ( ) 1390نیز مؤید این نتیجه است.
بین سازۀ اقتصادی و موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد ،رابطۀ مثبت و معناداری در سطح  99درصد وجود دارد .این
نتیجه نشان میدهد تقویت سازههای اقتصادی ،موجب افزایش موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد میشود (جدول .)9
آونیو  -ویتور و دیگران ( ،) 2012کوشکی و دیگران ( ،)1390کمرهای ( ،)1389فوائدی و دیگران ( ،)1390سعدی و عرب
مازار ( ،) 1384مداحی گیوی ( ،)1386قلیپور و رحیمیان ( ) 1390و زارع و میرباقری ( )1391نیز در پژوهش های خود به
نتیجۀ مشابهی دست یافتند .همچنین بین سازۀ آموزشی و موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد ،رابطۀ مثبت و معناداری در
سطح  99درصد وجود دارد .مطابق این نتیجه ،موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد با غنیکردن بسترهای آموزشی افزایش
مییابد (جدول  .)9پروین و لئونهائوسر ( ،)2004کوشکی و دیگران ( ،) 1390فوائدی و دیگران ( ،)1390فالح جلودار و
دیگران ( )1386و قلیپور و رحیمیان ( ) 1390این نتیجه را تأیید میکنند.
جدول  .9رابطۀ موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی با سایر متغیرهای پژوهش
متغیر اول

ضریب همبستگی

r
*

p

سن
میزان تحصیالت
تعداد افراد خانوار

اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

- 0/249
*0/230
*- 0/234

0/012
0/021
0/019

سابقۀ عضویت در صندوق

اسپیرمن

0/049

0/629

میزان مبلغ سرمایهگذاریشده
تعداد دفعات دریافت وام
سازۀ حمایتی
سازۀ اجتماعی  -فرهنگی
سازۀ اقتصادی

اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن
اسپیرمن

0/107
0/073
**0/256
0/022
**0/421

0/289
0/469
0/000
0/825
0/000

سازۀ روانشناختی

اسپیرمن

0/126

0/210

سازۀ آموزشی

اسپیرمن

* سطح معناداری  95درصد

**

0/407

0/000

** سطح معناداری  99درصد

منبع :نگارندگان

رگرسیون چندگانۀ خطی بهمنظور تدوین معادلۀ موفقیت صندوقهای اعتبارات خرد در توانمندسازی
اقتصادی زنان روستایی
در این قسمت ،برای بررسی نقش متغیرهای پژوهش بر متغیر وابسته (موفقیت صندوقها ی اعتبارات خرد در
توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی) ،از رگرسیون چندگانه به روش گامبهگام استفاده شد و از بین متغیرهای معنادار دو
متغیر به شرح زیر وارد معادلۀ رگرسیون شدند.
متغیر سازۀ اقتصادی اولین گام معادلۀ رگرسیون است ،متغیر مزبور بیشترین نقش را در موفقیت صندوق های اعتبارات
خرد در زمینۀ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی دارد .در این مرحله ،ضریب رگرسیون ( ،0/554 ،)Rضریب تعیین
( 0/307 ،)R2و ضریب تعیین تعدیلشده (  0/299 ،)Adjusted R2است (جدول .)10
در گام آخر ،متغیر سازۀ آموزشی وارد معادلۀ رگرسیون شد .در این مرحله ،ضریب رگرسیون ( ،0/591 ،)Rضریب تعیین
( 0/350 ،)R2و ضریب تعیین تعدیلشده ( 0/337 ،)Adjusted R2است .براساس نتایج ،متغیرهای مذکور  39درصد از تغییرات
متغیر وابسته (موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی) را تبیین میکنند (جدول .)10
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جدول  .10تحلی ل رگرسیون چندگانۀ گامبهگام؛ متغیر وابسته
(موفقیت صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی)
متغیر مستقل

R

Constant
---سازۀ اقتصادی (0/554 )x1
سازۀ آموزشی (0/631 )x2
A.d.R2= 0/384

Adjusted R square
R Square

----0/307
0/398

----0/299
0/384

B

4/283
0/542
0/498

Beta

t

Sig

VIF

0/253 1/152 ----2/254 0/000 4/969 0/436
2/254 0/000 3/677 0/323

R square= 0/398

Tolerance

0/797
0/797

DurbinWatsun

2/100

R= 0/631

منبع :نگارندگان

با توجه به توضیحات ،معادلۀ خطی رگرسیون به شکل زیر است:
Y  4 / 283 0 / 542X1 0 / 498X2

نتیجهگیری
براساس نتایج ،میانگین سن پاسخگویان  45سال و میانگین سابقۀ عضویت آن ها در صندوق شش سال است .همچنین،
میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان ابتدایی است .میانگین تعداد افراد خانوار  5نفر برآورد می شود و بیشتر زنان روستایی
( 22/8درصد) وام دریافتی را در زمینۀ پرورش دام و طیور بهکار برده اند .نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان
میدهد سن و تعداد افراد خانوار با موفقیت صندوق های اعتبارات خرد رابطۀ منفی و معنادار دارند .همچنین میزان
تحصیالت ،سازه های حمایتی ،اقتصادی و آموزشی با موفقیت صندوق های اعتبارات خرد رابطۀ مثبت و معنادار دارند.
نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد متغیرهای سازۀ اقتصادی و آموزشی 39 ،درصد از تغییرات متغیر موفقیت
صندوق های اعتبارات خرد درمورد توانمندسازی زنان روستایی را تبیین می کند؛ بنابر این نتایج و از آنجاکه سازۀ اقتصادی
در گام اول رگرسیون موفقیت صندوق های اعتبارات وارد شد ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 موجودی صندوق به همراه اقساط بلندمدت افزایش داده شود؛ زیرا راهاندازی شغل از طریق وام های اندک و با وجودتورم و بحران اقتصادی کنونی امکانپذیر نیست و وام هایی با مبالغ اندک ،تأثیری در توانمندسازی اقتصادی زنان
روستایی ندارند؛
 شناسایی خیرین و راهنمایی آنها بهمنظور سرمایه گذاری در صندوق ،موجب موفقیت رو زافزون صندوق در وامدهیبه اعضا با مبالغ بیشتر خواهد شد؛
از آنجاکه سازۀ آموزشی در گام دوم رگرسیون موفقیت صندوق های اعتبارات وارد شد ،پیشنهاد میشود:
 نشست های توجیهی توسط کارشناسان ،متخصصان درمورد شیوۀ دریافت وام ،نحوۀ بازپرداخت ،نرخ بهره و افزایشآگاهی اعضا برگزار شود؛
 از آنجاکه ممکن است در بسیاری از موارد ،وام دریافتشده بهعلت ناآگاهی از نحوۀ کاربرد آن به هدر رود ،توصیهمیشود دوره های آموزشی و کارگاه های کارآفرینی در زمینۀ چگونگی استفاده از وام در زمینه های مختلف  -که
سودآوری الزم را براساس ظرفیت منطقه داشته باشد  -با حضور و حمایت متخصصان اقتصادی برگزار شود؛
 بازدید زنان روستایی همراه با کارشناسان و مسئوالن ،از صندوق های موفق در سایر شهرستان ها و استان والگوبرداری از آن ها در موفقیت صندوق ها و ایجاد انگیزه در اعضا بسیار تأثیرگذار است.
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