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ABSTRACT

The Purpose of this study was to analyzing the solutions of microcredit funds to
empower rural women (ERW) in Lorestan province. Statistical population of this
research consisted the rural women of micro credit fund members in Lorestan province
(N= 772) that 160 of them determined as a statistical sample by using Cochran’s
formula. Samples were selected based on multi stage sampling method and data were
collected by questionnaire. Questionnaire's reliability and validity were confirmed
respectively through computing Cronbach's alpha coefficient (0.89) and content
validity. Data analyzed by SPSS20 and LISREL8.8 software. According to results of the
exploratory factor analysis solutions of microcredit fund in the ERW in Lorestan
province categorized in five factors that in order of importance are: 1) supporting
members and directing their activities; 2) providing training to members and the board;
3) improving fund management; 4) utilizing side capacities; and 5) enhancing
participatory spirit among Members. These solutions explained 68.3% of the total
variance. Results of the confirmatory factor analysis indicated the significance of these
factors as solutions for improve the functioning of microcredit funds to ERW in
Lorestan province.
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Empowerment, Rural Women, Microcredit
Funds
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واكاوي راهكارهاي صندوقهاي اعتباري خرد در توانمندسازي زنان روستایی
(مورد مطالعه :استان لرستان)
مجتبی صالحی چگنی  ،1مهدي رحیمیان ،*2سعید غالمرضایی
 ،1دانشآموختهی کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 ،2استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
 ،3استادیار گروه توسعه روستایی دانشگاه لرستان ،خرم آباد ،ایران
(تاریخ دریافت -96/11/15 :تاریخ تصویب)97/3/6 :
3

چکیده

پژوهش پيشرو با هدف تحليل سازوکارهای صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی
زنان روستایی انجام شده است .جامعه آماری تحقيق ،تمامی اعضای صندوقهای اعتبارات
خرد زنان روستایی استان لرستان ( ،)N=772که  160نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به
عنوان حجم نمونه تعيين گردید .نمونهها با استفاده از روش نمونهگيری چندمرحلهای انتخاب
و دادههای مورد نياز از آنان به وسيلهی پرسشنامه گردآوری شد .روایی و پایایی پرسشنامه به
ترتيب ،به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ ( )0/89مورد تأیيد قرار گرفت.
تجزیه و تحليل دادهها با نرمافزار  SPSS20و  LISREL8.8انجام شد .بر اساس نتایج تحليل
عاملی اکتشافی راهکارهای بهبود عملکرد صندوقهای اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان
روستایی در استان لرستان به ترتيب اهميت در پنج دسته راهکارهای؛  )1حمایت از اعضاء و
جهتدهی فعاليتهای آنها  )2ارائه آموزش به اعضاء و هيئت مدیره  )3بهبود مدیریت
صندوقها  )4بهرهگيری از ظرفيتهای جانبی و  )5تقویت روحيه مشارکتی در بين اعضاء
دستهبندی شدند .این راهکارها در مجموع  68/3درصد از واریانس کل را تبيين نمودند .نتایج
تحليل عاملی تأیيدی نيز حاکی از معنیداری و تأیيد عوامل یاد شده به عنوان راهکارهای
بهبود عملکرد صندوقهای اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی بود.
واژههاي كلیدي :تحليل عاملی تأیيدی ،توانمندسازی ،زنان روستایی ،صندوقهای اعتباری
خرد
مقدمه
توانمندسازی اصطالح و مفهوم جديدی نیست
( .)Sinha et al., 2012توانمندسازی را میتوان فرآيند
پويايی تلقی نمود که طی آن زنان سعی میکنند
ساختارهايی را که آنها را در حاشیه نگه میدارد ،دگرگون
سازند ( .)Ugbomeh, 2001توانمندسازی به معنی
تشويق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیمگیریهايی

است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ يعنی اينکه فضايی
برای افراد فراهم شود تا بتوانند ايدههای خوبی را
بیافرينند و آنها را به عمل تبديل کنند (.)Evans, 2010
مهمترين مرحله توانمندسازی نقطه شروع آن است و اين
نقطه در درون افراد قرار دارد (.)Shadlou, 2003
توانمندسازی از جايی آغاز میشود که بیقدرتترين افراد
(افراد فقیر و حاشیهای مثل زنان) و مردم از بیرون فرايند
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توسعه به درون آن آورده شوند (
.)2002
با توجه به شکست راهبردهای مختلف توسعه
روستايی در ريشهکنی فقر و توانمندسازی جوامع
روستايی ،نظام اعتبارات خرد يکی از راهکارهای مطرح
شده در چند دهه اخیر و بهعنوان يکی از مؤثرترين
راههای مقابله با فقر مورد قبول همه کشورها در پنج
قاره جهان قرار گرفته است ( .)Maffei, 2007بهطوریکه
وام های خرد ،به خصوص در میان متخصصان و
دانشپژوهان که عالقهمند به راهکارهای بهبود شرايط
اقتصادی و اجتماعی "جهان سوم" هستند ،اهمیت
زيادی را در طی سالهای اخیر به خود جلب کرده است
( .)Norwood, 2015در حقیقت ،اين موضوع که وامهای
مالی موسسات خرد موجب افزايش توانمندسازی زنان
میشوند ،مورد توافق بسیاری از صاحبنظران میباشد
(.)Nisser & Ayedh, 2017
در اواخر دهه  1970و  1980نهادهای اعتباری خرد
در تمام کشورهای رو به توسعه ،اساساً از طريق تعدادی
از برنامههای اعتباری مالی خیريه و دولتی ،که در تالش
برای شناسايی هر دو نیاز مالی و عمرانی مشتريانشان
بودهاند ،ايجاد و توسعه يافت ( .)Rika et al., 2003در
همین راستا ،بانک جهانی سال  2005را سال اعتبارات
خرد نامگذاری و کشورهای در حالتوسعه را در
بهکارگیری اين شیوهی اعتباری تشويق کرده است
( )Negin, 2005و سازمان ملل نیز «ارتقاء برابری
جنسیتی و توانمندسازی زنان» در سطح گسترده را به
عنوان يکی از اهداف کلیدی اعالمیه هزاره سوم اعالم
کرده است ( .)Shakoori et al., 2007از میان کشورهای
جهان سوم در زمینه اعتبارات خرد و توانمندسازی زنان،
بنگالدش به عنوان کشور پیشرو در قالب گرامین بانک،
با اعطای اعتبارات خرد به فقرا به ويژه زنان ،توانسته
سطح درآمد آنها را افزايش دهد (.)Rasoulof, 2002
در ايران نیز ،نظام تأمین مالی خرد رويکردی
بهمنظور تسريع فرآيند سرمايهگذاری ،تقويت بنیادهای
مالی و پسانداز در بین اقشار آسیبپذير و نهايت ًا
توانمندسازی جامعه و فقرزدايی از طريق ارتقاء بهرهوری
است .اين نظام میتواند با خلق فرصتهای شغلی جديد،
ظرفیتهای درآمدی را افزايش دهد ( Nasrollahi et al.,
Cheston & Khun,
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 .)2013از میان طرحهايی که در اين زمینه در ايران اجرا
و دولت از آن حمايت کرده است ،میتوان از صندوق
اعتبارات خرد زنان روستايی نام برد که از سال 1379
تاکنون در دستور کار دفتر امور زنان روستايی و عشايری
وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است ( & Alaedini
 .)Jalali Mousavi, 2010اين طرح در ايران با استفاده از
تجربهی گرامین بانک برمبنای "الگوی پسانداز و
وامدهی گروهی" به عنوان الگويی موفق در جوامع
روستايی و پس از بومیسازی توسط کارشناسان مرکز
تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی بهصورت آموزشی در
سال  1379در دو استان مازندران و کرمانشاه با دو
شیوهی متفاوت به اجرا درآمد و پس از موفقیت برنامهی
اجرا شده در استان مازندران ،از سال 1380نسبت به
توسعه و گسترش آن در سراسر کشور اقدام گرديد
( .)Ahmadpur et al., 2014اين صندوقها عالوه بر نقش
مهمی که در تمرکز و جهتدهی به سرمايههای اندک
روستايی و ايجاد مشارکت و کار گروهی دارند ،میتوانند
به ماندگاری جمعیت در عرصههای روستايی نیز کمک
مؤثری نمايند (.)Nazari & Adeli, 2011
در استان لرستان از سال  1386تاکنون  24صندوق
اعتبارات خرد با  772نفر عضو عادی مشغول فعالیت
هستند .همچنین تأسیس  35صندوق جديد ديگر در
دستور کار مديريت هماهنگی های ترويج جهاد
کشاورزی استان لرستان قرار دارد ( Lorestan
.)Agricultural Jihad Organization, 2016
بدون شک انجام هر پروژه و فعالیتی در روستاها ،و
به ويژه اقداماتی که در حیطهی بهبود وضعیت معیشت
انسانی و توانمندی روستايیان ،انجام میشود ،خالی از
بروز مسائل و مشکالت خاص خود نیست .از اينرو ،دور
از انتظار نیست که اجرای پروژهی صندوق اعتبارات خرد
زنان روستايی در استان لرستان نیز با چالشهايی در
حوزههای مختلف همراه باشد .در همین راستا قبل از
انجام اين پژوهش ،تیم پژوهش بنا به پیشنهاد سازمان
جهاد کشاورزی استان لرستان و با هماهنگی اين
سازمان در طی بازديدهای به عمل آمده از تعدادی از
صندوق اعتبارات خرد در اين استان مشاهده گرديد که
اين صندوقها با يک سری مشکالت از جمله مديريت
ضعیف صندوقها ،موضوع آموزش زنان روستايی ،کمبود
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اعتبارات ،درآمد کم اعضاء ،عدم اعتماد به ارکآنهای
دولتی و ...مواجهاند .مهمترين پرسشهايی که در اين
زمینه ممکن است برای عالقهمندان در حوزه مطالعات
توانمندسازی زنان روستايی مطرح شود اين است که چه
راهکارهايی برای بهتر شدن عملکرد اين صندوقها در
مسیر توانمندسازی زنان روستايی وجود دارد؟ و در گام
بعدی اينکه در بین اين راهکارها ،مهمترين و با
اهمیتترين آنها برای توانمندسازی زنان کدامند؟ دغدغه
تیم پژوهش به پرسشهای مطرح شده و از طرفی نبود
مطالعهای جامع در اين استان و همچنین بازديدهای

اشاره شده همه و همه ضرورت انجام پژوهشی در اين
زمینه را فراهم نموده بود .از اين رو پژوهش حاضر با
هدف بررسی و تحلیل راهکارهای صندوقهای اعتبارات
خرد در توانمندسازی زنان عضو اين صندوقها در استان
لرستان انجام شده است.
در خصوص موضوع مورد مطالعه ،پژوهشهای
متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که
در ادامه به دلیل حجم باالی مطالعات صورت گرفته
نتايج پژوهشهای انجام شده در جدول ( )1به صورت
خالصه ارائه شده است.

جدول  -1بررسی سابقه پژوهش در زمینه راهکارهای صندوقهای اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان
پژوهشگر (پژوهشگران)

راهکارهای ارائه شده

سال

Nur Alam Siddik

2017

ارائه برنامههای اشتغال پس از واگذاری وام

Holloway
Mudaliar and
Mathur

2017

توجه به نیازمندیهای زنان وام گیرنده

2015

معرفی فنآوریهای خاص به زنان ،شناخت استعدادها و اولويتهای زنان ،ايجاد انگیزه در زنان برای تشکیل گروه

Rathiranee and
Semasinghe

2013

معرفی فرصتهای متناسب با پتانسیل افراد ،آموزش برای اعضاء ،توانايی جذب اعتبارات از منابع متفاوت ،خدمات به
زنان فقیرتر و نظارت شديد بر نیروهای صندوقهای جهت جلوگیری از فساد

Basnet

2012

هدفگذاری بر روی زنان فقیرتر ،بهکارگیری استراتژیهای مختلف بر اساس سطوح مختلف فقر،

Chowdhury

2012

تشخیص فرصتهای خالقانه و مبتکرانه برای فعالیتهای تولیدی

Meyer

2012

طراحی فرصت های شغلی مناسب بر اساس شرايط منطقه و افراد ،ارزيابی متقاضیان از جنبههای متفاوت و اعطای وام
بر اساس توانايیهای آنان

Saadi et al

2012

دسترسی به مواد اولیه و دانش تخصصی از طريق دورههای آموزشی

Faghirei et al

2012

تالش برای حضور فعالتر زنان روستايی در عرصههای مختلف اجتماع

Favaedi et al

2011

استفاده از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،باال بردن میزان تسهیالت اعطايی ،آموزش زنان

Fasoranti

2010

ترغیب زنان به فعالیتهای تولیدی مناسب در مناطق روستايی

Satiabama

2010

تشکیل گروههای خوديار در برنامههای اعتبارات خرد و ايجاد فرصتهای شغلی جديد برای زنان

Kalantari et al

2010

مشارکت اقتصادی زنان ،انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی

Mulunga

2010

افزايش سطح تحصیالت اعضاء ،قوانین و مقررات حمايتی ،ارتقاء سطح مهارتهای اعضاء

Riano & Okali

2008

انجام کار گروهی ،مشارکت در تصمیمگیری پروژه ،داشتن تفاهم و روابط مناسب در بین اعضاء

Shahriari

2008

در دسترس بودن پشتوانه مالی ،اطالعرسانی بموقع درباره برپايی کالسهای آموزشی

Safari Shali

2008

تغییر نگرش جامعه نسبت به نقش زنان

Taleb & Najafi

2007

آموزش زنان ،آگاهی زنان از مراحل گوناگون فعالیت صندوقها ،ايجاد انگیزهی تولید در زنان

Hassanzadeh et al

2006

شناسايی طبقات گوناگون فقر ،صرف اعتبارات برای ايجاد اشتغال

Moghadas
Farimani

2005

کمک مالی دولت به تشکیل صندوق اعتباری ،بهبود مديريت صندوق ،ايجاد اعتماد اعضاء نسبت به مسئوالن صندوق
و فراهم کردن شرايط بازپرداخت به موقع وامهای دريافتی
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بررسی و مرور پیشینهی پژوهش در اين پژوهش
نشان داد که اغلب مطالعات آموزش زنان را راهکار
مؤثری در توانمندسازی آنان بر شمردهاند .تعدادی ديگر
از پژوهشها بر حمايتهای دولتی و غیردولتی گوناگون
از اين اقشار آسیبپذير تأکید دارند .ادارهی صحیح و
اصولی صندوقهای اعتبارات خرد نیز از جمله
راهکارهايی است که توسط ديگر پژوهشگران ارائه شده
است .همچنین تعدادی ديگر از پژوهشها بر انجام
فعالیتهای گروهی به عنوان يک راهکار اثرگذار تأکید
کردهاند.
مواد و روشها
اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی ،از نظر نحوهی
جمعآوری اطالعات از نوع میدانی است .از آنجا که اين
پژوهش در گام نخست به بررسی راهکارهای صندوقهای
اعتبارات خرد پرداخته است ،در اين مرحله از نوع
پژوهشهای اکتشافی و هموابسته میباشد ،اما بخش
دوم پژوهش  ،با توجه به استفاده از تکنیک تحلیل عاملی
تأيیدی ،از نوع پژوهشهای همبستگی میباشد .جامعه
آماری شامل کلیه زنان عضو صندوقهای اعتبارات خرد
استان لرستان در سال  1395بوده که دارای  24صندوق
و تعداد اعضای اين صندوقها  772نفر است .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد .فرمول
کوکران به صورت زير می باشد؛

حجم نمونه= n

انحراف معیار (جامعه)
حجم جامعه= N
دقت احتمالی= d
t =1 /96
به منظور تعیین انحراف معیار جامعه مورد مطالعه و
هم چنین تعیین دقت احتمالی مطلوب ،تعداد  30نمونه
از جامعه آماری مورد پژوهش ،به طور تصادفی انتخاب و
پیشآزمون شد .واريانس متغیر چالش کل صندوقهای
اعتبارات خرد اندازهگیری شد .انحراف معیار به دست
آمده از اين پیش آزمون  1/05بوده و دقت احتمالی
مطلوب نیز از طريق فرمول زير محاسبه شده است.
=s
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به منظور افزايش دقت و صحت نتايج مقدار به دست
آمده تا حد  0/15تعديل داده شد و حجم نمونه طبق
فرمول کوکران به صورت زير محاسبه گرديد؛

براساس فرمول کوکران ،تعداد نمونه مناسب برای
اين تحقیق  151نفر بهدست آمد .اما برای اطمینان
بیشتر  160پرسشنامه تکمیل گرديد.
در اين پژوهش ،نمونهگیری در دو مرحله انجام شد.
در مرحله اول بر اساس موقعیت جغرافیايی پنج
شهرستان از شمال (بروجرد) ،جنوب (پلدختر) ،شرق
(الیگودرز) ،غرب (کوهدشت) و مرکز (خرمآباد) استان
انتخاب شد و مابقی شهرستآنها کنار گذاشته شد .سپس
درصد انتخاب نمونه هر شهرستان از حجم نمونه
متناسب با تعداد اعضای موجود در هر شهرستان
مشخص گرديد (جدول .)2
جدول  -2توزيع نمونهگیری در شهرستآنهای انتخاب شده
متناسب با تعداد اعضاء در هر شهرستان
رديف
1
2
3
4
5
جمع

شهرستان
بروجرررررررررد
(شمال)
خرررررمآبرررراد
(مرکز)
کوهدشررررررت
(غرب)
پلرررررررردختر
(جنوب)
الیگرررررررودرز
(شرق)
-

تعداد اعضاء
صندوقها

درصد از
حجم نمونه

تعداد
نمونه

300

66/6

106

81

18

29

20

4/48

7

30

6/66

11

19

4/26

7

450

100

160
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پس از آن در هر بخش نمونهها بهطور تصادفی ساده
انتخاب و اطالعات الزم از آنها به وسیله پرسشنامه کسب
گرديد .روايی پرسشنامه ،به روش اعتبار محتوايی صورت
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گرفت .بهاينگونه که با استفاده از نظرات کارشناسان
دارای تجربه در زمینهی صندوقهای اعتبارات خرد
اصالحات الزم جهت تأيید روايی ظاهری پرسشنامه
انجام شد .همچنین پايايی پرسشنامه نیز با استفاده از
ضريب آلفای کرونباخ ( )0/89مورد تأيید قرار گرفت .در
بخش اول پرسشنامه ويژگیهای جامعه آماری مورد
بررسی قرار گرفت .در بخش دوم پرسشنامه نیز شدت
هريک از راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد در
توانمندسازی زنان روستايی از طريق  20گويه (راهکار) و
در قالب طیف پنج گزينهای لیکرت مورد سنجش قرار
گرفت .استخراج ابعاد پنهان در بین راهکارهای ارائه شده
و دستهبندی آنها از طريق تحلیل عاملی اکتشافی و با
استفاده از نرمافزار  SPSS20انجام شد .از آنجا که میتوان
با استفاده از تحلیل عاملی تأيیدی ،عوامل استخراج شده
در تحلیل عاملی اکتشافی را تأيید نمود ،در گام بعدی،
تأيید عوامل استخراج شده از طريق تحلیل عاملی
تأيیدی و با بهرهگیری از نرمافزار  LISREL8.8صورت
گرفت .اولويتبندی مولفههای قرار گرفته در هر
دستهبندی (عامل) نیز به طور جداگانه و از طريق ضريب
تغییرات ( )CVتعیین شد.

نتایج و بحث
مشخصههاي اعضاي صندوقهاي اعتبارات خرد

بر اساس نتايج توصیفی ارائه شده در جداول ( )3و
( 81/9 ،)4درصد اعضاء صندوقهای اعتبارات خرد،
متأهل 13/1 ،درصد مجرد 1/9 ،درصد بیوه فوت همسر
و  1/3درصد بیوه مطلقه بودند .محدوده سنی
پاسخگويان بین  20تا  55و میانگین سن آنان 36/37
سال بود و بیشتر افراد در گروه سنی  30-40سال قرار
داشتند .سطح سواد بیشتر اعضاء ( 64/4درصد) پايینتر
از ديپلم 23/1 ،درصد ديپلم و  12/6درصد نیز دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند 95/6 .درصد اعضای خانهدار
و فقط  4/4درصد غیرخانهدار بودند .طبق نتايج
بهدستآمده ،میانگین بعد خانوار  4/5نفر و بیشتر افراد
( 80/6درصد) دارای خانوادههای  3تا  6نفره بودند .از
نظر مسئولیت در صندوق 86/9 ،درصد پاسخگويان عضو
عادی صندوق 3/8 ،درصد منشی 3/8 ،درصد حسابدار و
 5/6درصد نیز مديرعامل بودند .میانگین مبلغ وام
دريافتی آنان  660هزار تومان و دامنه تغییرات آن بین
صفر تا  1/7میلیون تومان بود .دامنه تغییرات تعداد فقره
وام دريافتی پاسخگويان بین  0تا  4فقره و میانگین آن
 2/41فقره وام بود .هر کدام از اعضاء به طور میانگین
 1/47دوره آموزشی را گذرانده بودند.

جدول 3ر ويژگیهای اعضای صندوقهای اعتبارات خرد
متغیر

سرپرست

غیرسرپرست

متأهل

مجرد

بیوه فوت همسر

بیوه مطلقه

پايینتر از ديپلم

ديپلم

فوقديپلم و باالتر

خانهدار

غیر خانهدار

مديرعامل

حسابدار

15

85

81/9

13/1

3/8

1/3

64/4

23/1

12/6

منشی

درصد

وضعیت تأهل

شغل

عضو عادی

گروهها

وضعیت

میزان تحصیالت

مسئولیت در صندوق

95/6

4/4

5/6

3/8

3/8

86/9
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جدول 4ر ادامه ويژگیهای اعضاء صندوقهای اعتبارات خرد
متغیر
(واحد)

سن
(سال)

میانگین

36/37

4/5

دامنه

20 - 55

1-9

گروه اکثريت

30 -40

مأخذ :يافتههای پژوهش

تعداد وام
دريافتی (فقره)

تعداد دوره
آموزشی گذرانده

بعد خانوار
(نفر)

درآمد ماهیانه خانوار
(هزار تومان)

مبلغ وام دريافتی
(هزار تومان)

685

660

2/41

1/47

0-3

0 -1700

0 -4

0-5

3-6

 500تا 1000

 500تا 1000

1

1

صالحی چگنی و همکاران :واکاوی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد ...

اولويتبندي راهکارهاي صندوقهاي اعتباري خرد در
توانمندسازي زنان روستايی

بهمنظور اولويتبندی راهکارهای صندوقهای
اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستايی در هريک
از پنج دسته راهکارهای تأيید شده ،از آماره ضريب
تغییرات استفاده شد .نتايج اين بخش در جدول ()5
ارائه شده است .نتايج نشان میدهد که در بین
راهکارهای حمايتی -هدايتی کمک در بازاريابی و تأمین
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ارزان نهادهها به اعضای صندوق مهمترين راهکار به شمار
میرود .برگزاری کالسهای آموزشی مهارتی تخصصی
مشاغل زودبازده ،ثبت اطالعات ويژگیهای فردی و
توانايیهای مهارتی اعضاء (پايگاه اطالعاتی) ،مشروط
کردن پرداخت وام به شرکت الزامی زنان در دورههای
آموزشی و مشارکت کلیه اعضاء در تصمیمگیریهای
مربوط به صندوق به ترتیب مهمترين راهکارهای هر يک
از دسته راهکارهای نامبرده میباشند.

جدول  -5اولويتبندی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستايی
بار
عاملی

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

نماد در
مدل

کمک در بازاريابی و تأمین ارزان نهادهها به اعضای صندوق

0/567

3/91

0/864

0/2209

S1

شناسايی و اولويتبندی مشاغل خرد متناسب با میزان وام پرداختی

0/620

3/69

0/946

0/2563

S2

پرداخت مرحله به مرحله اعتبار و کنترل وام مصرف شده در هر مرحله

0/569

3/61

0/932

0/2581

S3

معرفی مشاغل زودبازده به اعضا و ترغیب آنان به سرمايهگذاری در آن
فعالیتها

0/776

3/61

0/971

0/2689

S4

باال بردن مبلغ وام از سوی نهادهای دولتی

0/512

3/71

1/050

0/2830

S5

شناسايی و اولويتبندی مشاغل خرد متناسب با شرايط منطقه

0/547

3/63

1/039

0/2862

S6

0/694

3/74

0/863

0/2307

E1

برگزاری کالس های آموزشی کارآفرينی و کسب و کار برای اعضاء

0/507

3/74

0/908

0/2427

E2

افزايش توان مديريتی مديران صندوقها از طريق آموزش الزم به آنان

0/556

3/66

0/944

0/2579

E3

برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با صندوق برای کارشناسان اداری

0/593

3/69

0/979

0/2653

E4

ثبت اطالعات ويژگیهای فردی و توانايیهای مهارتی اعضاء (پايگاه
اطالعاتی)

0/661

3/97

0/835

0/2103

M1

ترغیب سرمايهداران و کارآفرينان جهت سرمايهگذاری در صندوقها

0/773

3/88

1/042

0/2685

M2

اطالعرسانی به موقع درباره تشکیل جلسات و برنامه

0/510

3/55

1/002

0/2822

M3

مشروط کردن پرداخت وام به شرکت الزامی زنان در دورههای آموزشی

0/525

3/69

0/984

0/2666

C1

استفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای افزايش توان مهارتی
 -تولیدی

0/587

عامل

حمايت از
اعضاء و جهت
دهی
فعالیتهای
آنها

ارائه آموزش به
اعضاء و هیئت
مديره

بهبود مديريت
صندوقها

بهرهگیری از
ظرفیتهای
جانبی

تقويت روحیه
مشارکتی در
بین اعضاء

گويه

برگزاری کالسهای آموزشی مهارتی تخصصی مشاغل زودبازده

3/69

1/123

0/3043

C2

افزايش روحیه کار تیمی و گروهی در بین اعضاء

0/772

3/56

1/097

0/3081

C3

مشارکت کلیه اعضاء در تصمیمگیریهای مربوط به صندوق

0/519

3/76

0/894

0/2377

P1

باال بردن آگاهی اجتماعی زنان از طريق مشارکت در مراسم و
برنامههای محلی

0/535

3/86

0/957

0/2479

P2

ترغیب اعضای جديد صندوق به يادگیری تجارب اقتصادی اعضای
قديمی

0/636

3/74

0/987

0/2639

P3

انجام فعالیتهای اقتصادی به صورت گروهی و خودياری

0/512

3/51

1/122

0/3196

P4

ماخذ :يافتههای پژوهش

مقیاس )1 :خیلی کم  )2کم  )3متوسط  )4زياد  )5خیلیزياد

تحليل عاملی راهکارهاي صندوقهاي اعتبارات خرد در
توانمندسازي زنان روستايی

هدف از انجام تحلیلعاملی اکتشافی در اين پژوهش،
تلخیص راهکارهای صندوقهای اعتبارات خرد در

توانمندسازی زنان روستايی استان لرستان بوده است.
تعیین و تشخیص مناسب بودن دادهها برای تحلیل
عاملی با استفاده از آمارههای  KMOو آزمون بارتلت
انجام شده است .مقدار  )0/90( KMOو معنیداری
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آزمون بارتلت (مقدار آماره  4096/43و سطح معنیداری
 )0/000نشان داد که دادهها برای تحلیل عاملی بسیار
مناسب هستند.
يکی از موارد مهم در تحلیل عاملی ،تعیین تعداد
عوامل قابل استخراج است .در اين مرحله تعداد
عاملهای استخراج شده با مقدار ويژه ،درصد واريانس و
درصد واريانس تجمعی آنها برای راهکارهای صندوقهای
اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستايی تعیین و
در جدول ( )6ارائه شده است.

توانمندسازی زنان ،در پنج عامل دستهبندی شدند .اين
عوامل نیز به ترتیب اهمیت شامل؛ سازوکارهای )1
حمايت از اعضاء و جهتدهی فعالیتهای آنها  )2ارائه
آموزش به اعضاء و هیئت مديره  )3بهبود مديريت
صندوقها  )4بهرهگیری از ظرفیتهای جانبی و )5
تقويت روحیه مشارکتی در بین اعضاء بودند ،که به
ترتیب  9/653 ،15/574 ،16/423 ،18/420و 8/303
درصد و در مجموع  68/37درصد از واريانس کل را
تبیین نمودند .در جدول ( )5هريک از عوامل ،گويههای
تشکیلدهنده آنها و بار عاملی هر گويه قابلمشاهده
هستند.

جدول  -6عوامل استخراج شده با مقدار ويژه ،درصد واريانس
و درصد واريانس تجمعی آنها
عاملها

مقدار ويژه

1
2
3
4
5

5/710
5/091
4/828
2/992
2/574

درصد واريانس
تجمعی
18/420
34/844
50/418
60/071
68/374

درصد واريانس
تبیین شده
18/420
16/423
15/574
9/653
8/303

تحليل عاملی تأييدي

در اين بخش برای تأيید عوامل استخراج شده و
برازش الگوی ارائه شده ،راهکارهای نامبرده با  20مولفه و
در پنج دسته وارد تحلیل عاملی تأيیدی مرتبه دوم
شدند .در جدول ( )7مقدار ضرايب استاندارد شده عوامل
و سطح معنیداری آنها با توجه به مقدار  tدر تحلیل
عاملی تأيیدی ارائه شده است.

مأخذ :يافتههای پژوهش

همانطور که نتايج تحلیل عاملی در جدول ()6
نشان میدهد ،راهکارهای صندوقهای اعتبارات خرد در

جدول  -7مقادير بارهای عاملی استاندار شده و سطح معنیداری راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد
سازه

راهکارها

ضريب استاندارد

خطای استاندارد

عوامل
حمايت از اعضاء و ...

Supporti

0/85

0/29

ارائه آموزش به اعضاء ...

Educatio

0/80

0/32

Managing

بهبود مديريت ...

نماد در مدل

t
**9/45

R2
0/71

**

0/67

9/48

**

CR
0/93
0/87

AVE
0/60
0/62

0/80

0/66

9/86

0/91

0/83

0/63

بهرهگیری از ظرفیت ...

Capacity

0/99

0/53

**11/16

0/95

0/79

0/57

تقويت روحیه مشارکت ..

Particip

0/93

0/14

**11/52

0/86

0/85

0/59

ماخذ :يافتههای تحقیق

**

( معنیداری در سطح يک درصد)

نتايج ارائه شده در جدول ( )7نشان میدهد که

تأيید است .همچنین برای سنجش برازش مدل از

تمامی عوامل دارای مقدار  tباالتر از  1/96میباشند.

شاخصهايی استفاده شد که در جدول ( )8ارائه شده

نتايج جدول مذکور نشان میدهد که برای سازه

است .نتايج نشان داد که به جزء در دو شاخص  GFIو

راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد ،شاخصهای  CRو

 AGFIکه نزديک به حد مطلوب هستند .مقادير گزارش

 AVEاز مقدار نسبتاً مناسبی و قابل قبولی برخوردار

شده مابقی شاخصها بسیار بیشتر از حد مطلوب است.

میباشند .بنابراين ،تمامی مولفههای انتخابی برای

بنابراين مدل تأيیدی راهکارهای صندوقهای اعتباری

بررسی سازوکارهای صندوقهای اعتباری خرد از دقت

خرد از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.

الزم و کافی برخوردارند و روايی و پايايی آنها نیز مورد

صالحی چگنی و همکاران :واکاوی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد ...
جدول  -8نتايج میزان انطباق مقدار گزارش شده شاخصهای
برازندگی مدل پژوهش با شاخصهای معیار
شاخص
GFI
AGFI
NFI
NNFI
IFI
CFI
RMSEA

معیار (حد مطلوب)
 0/ 9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
کوچکتر از 0/08

مقدار گزارش شده
0/89
0/84
0/96
0/97
0/98
0/98
0/078
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همچنین مدل اندازهگیری برازش يافته (پس از
انجام اصالحات) مربوط به راهکارهای صندوقهای
اعتباری خرد با نمايش بارهای عاملی استاندارد شده در
شکل ( )2و در حالت معنیداری (شکل  )3ارائه شده
است.

ماخذ مقادير گزارش شده :يافتههای تحقیق

ماخذ معیارها :کالنتری ()1388

شکل  -2مدل تأيیدی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستايی در حالت استاندارد
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شکل  -3مدل تأيیدی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی زنان روستايی در حالت معنیداری
نتيجهگيري و پيشنهادها

زنان روستايی ،به عنوان يکی از اقشار آسیبپذير،
میبايست جايگاه ويژهای در نیل به اهداف توسعه در هر
جامعهای ايفا کنند ،اما اين در حالی است که نقش و
اهمیت آنان در بسیاری از برنامهريزیهای توسعه ناديده
گرفته شده است .به گونهای که اين کمتوجهیها در
تصمیمسازیهای اتخاذ شده ،موجب کند شدن و حتی
ناکامی بسیاری از برنامههای توسعه شده است .در چند
دهه اخیر برای رفع مشکل زنان و کمک به آنان
طرحهای زيادی به اجرا درآمده که يکی از مهمترين اين
طرحها توانمندسازی زنان روستايی از طريق صندوقهای
اعتبارات خرد است .اين صندوقها در دستیابی به اهداف
خود يعنی توانمندسازی زنان نیازمند ارائه راهکارهايی
کاربردی و گرهگشا در مواجهه با مشکالت فراروی خود
هستند .از اين رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل
راهکارهای صندوقهای اعتبارات خرد در توانمندسازی
زنان روستايی استان لرستان انجام شد.

بر اساس نتايج به دست آمده مهمترين دسته از
راهکارها" ،حمايت از اعضاء و جهتدهی فعالیتهای
آنها" بود .اين نتیجه با يافتههای Hassanzadeh et al
( )2006و  (2012 ) Meyerهمخوانی دارد .اين دسته از
راهکارها شامل مواردی چون کمک در بازاريابی و تأمین
ارزان نهادهها به اعضای صندوق ،شناسايی و اولويتبندی
مشاغل خرد متناسب با میزان وام پرداختی و شرايط
منطقه ،افزايش مبلغ وام و پرداخت مرحلهای و کنترل
شدهی آن و نیز معرفی مشاغل زودبازده به اعضا بود.
بدون شک تالش و پیگیری صندوقهای اعتبارات خرد
در جهت اجرای اين دسته از راهکارها کمک شايانی به
توانمندی اقتصادی و بالطبع توانمندی اجتماعی هر چه
بیشتر زنان روستايی خواهد نمود ،زيرا که بسیاری از
زنان دريافت کنندهی وام به دلیل عدم آشنايی با مشاغل
خرد ،برنامهی هدفمندی برای صرف وام ندارند.
همچنین زنانی که در مسیر تولید قرار گرفتهاند ،توانايی
الزم برای عرضهی مناسب محصوالت تولیدی و يا تأمین
نهادههای تولیدی ارزان قیمت را ندارند.

صالحی چگنی و همکاران :واکاوی راهکارهای صندوقهای اعتباری خرد ...

دومین دسته از راهکارهای استخراج شده در اين
پژوهش ارائه آموزش به اعضاء و هیئت مديره بودند که با
نتايج پژوهش ،)2011( Favaedi et al

)(2015

and ،Mudaliar & Mathur
 Semasingheو (2012) Saadi et al

(2013) Rathiranee

مطابقت دارد.
بررسی مولفههای قرار گرفته در اين دسته نشان میدهد
که هم اعضای عادی صندوقها و هم کارکنان آنها شامل
هیئت مديره و کادر اداری میبايست تحت آموزشهای
مختلف قرار بگیرند .با توجه به تأکید نتايج اين پژوهش
و پژوهش های مشابه بر مسأله آموزش زنان ،الزم است
صندوقهای اعتبارات خرد در استان لرستان نیز اين
مهم را در نظر بگیرند .بنابراين پیشنهاد میشود تا
صندوقهای اعتبارات خرد در اين استان با برگزاری
کالسهای آموزشی مهارتی تخصصی مشاغل زودبازده و
کوچک مقیاس و با نیاز به سرمايه کم چون؛ پرورش
مرغ خانگی ،پرورش قارچ ،تولید ورمیکمپوست ،صنايع
دستی محلی ،صنايع تبديلی خانگی (ترشیجات ،مربا،
رب گوجهفرنگی) برای اعضای عادی ،هدايت و
جهتدهی اعتبارات را به سمت و سوی چنین
فعالیتهای توانمندسازی فراهم نمايند.
سومین دسته از راهکارهای بهبود عملکرد
صندوقهای اعتباری خرد در توانمندسازی زنان در
استان لرستان مربوط به راهکارهای بهبود مديريت
صندوقها بود .اين نتیجه با يافتههای Shahriari
( (2015) Mudaliar & Mathur ،)2008و

Mulunga

) (2010همخوانی دارد .اين راهکار مشتمل بر مواردی
چون ثبت اطالعات ويژگیهای فردی و توانايیهای
مهارتی اعضاء (پايگاه اطالعاتی) و برنامهريزی
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در خصوص اداره صحیح صندوق است .در اين راستا
پیشنهاد میشود که انتخاب مسولین صندوقها با تعیین
شروطی از قبیل برخورداری آنان از مهارتهای اولیه
اداری ،حسابداری و مالی صورت پذيرد و در مواردی که
چنین افرادی وجود ندارند با آموزش مسئوالن صندوقها
اين مشکل مرتفع گردد .اگرچه اين دسته از راهکارها به
طور مستقیم بر توانمندی زنان عضو تأثیرگذار نخواهند
بود ،اما واقعیت آن است که عملکرد درست صندوقهای
اعتباری خرد ،از طريق بهکارگیری راهکارهای ارائه شده،
در درازمدت بر روند توانمندی زنان عضو اثر خواهد
گذاشت و به عبارت ديگر ،هرچه مديريت صندوقها به
شکل صحیحتری صورت بگیرد ،احتمال توانمندی زنان
عضو بیشتر خواهد بود.
طبق نتايج بهدستآمده ،دو دستهبندی آخر مربوط
به راهکارهای بهرهگیری از ظرفیتهای جانبی و تقويت
روحیه مشارکتی در بین اعضاء بودند که با نتايج
پژوهشهای Kalantari et al ،)2012( Faghirei et al
(Satiabama ،(2015) Mudaliar & Mathur ،)2010
) (2010و  (2008) Riano & Okaliهمخوانی دارد .در
اين راستا تشويق انجام فعالیتهای گروهی و همچنین و
شرکت دادن کلیه زنان عضو صندوقها در امور
صندوقها پیشنهاد میشود زيرا اين کار باعث حضور و
به نوعی تقويت حس مسئولیتپذيری در آنها میشود و
انجام هرچه بهتر کارها را در پی خواهد داشت .همچنین
استفاده از ظرفیتهای جانبی که در روستا وجود دارد
میتواند به عنوان يک نیروی همافزا در جهت
فعالیتهای تولیدی زنان عمل کند و اين امر میتواند به
توانمندی بیشتر زنان کمک نمايد.
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