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 چكیده
بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی  هدف اصلی تحقیق حاضر

همبستگی  -ها توصیفی تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل دادهمنطقه الموت است. 

با ه نفر( است ک 38جامعه آماری شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد در منطقه الموت )است. 

روایی  نفر آن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. 83 گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده از روش نمونه

این ضریب برای  ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. پرسشنامه، با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش

ظور مطالعه میزان همبستگی و روابط علی مندهد. بهبرآورد شد که پایایی آن را نشان می 38/0پرسشنامه 

احتمالی بین متغیرهای موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد از ضرایب 

نتایج  های کروسکال والیس، من ویتنی و رگرسیون چندگانه استفاده شد.همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون

، شناخت وضعیت روستاهای بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویهدهد که کروسکال والیس نشان میآزمون 

با سازی اشتغاالت جدید و زمینه روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، استقالل مالی، روحیه کارآفرینی

توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت براساس متغیر سطح تحصیالت در سطح یک درصد تفاوت 

بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر  دهد کهنتایج آزمون من ویتنی نشان میوجود دارد.  یدارمعنی

دهد که توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان می

توانمندسازی زنان روستایی "ابسته درصد از تغییرات متغیر و 75دار در این تحقیق حدود متغیرهای موثر و معنی

 .دهند می را توضیح  "منطقه الموت از طریق اعتبارات مالی خرد

همبستگی،  -توانمندسازی مدیریتی، صندوق اعتبارات خرد، زنان روستایی، روش توصیفی های كلیدی: واژه

 .منطقه الموت
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 مقدمه -1
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از زمینه مالی زنان روستایی و مشارکت آنان در توانمندسازی

ریزان های اخیر برنامهتوسعه پایدار روستایی بوده و ضرورتی بنیادین دارد. در سال یابی بهعوامل دستترین مهم

اند، اما ی خاص مبذول داشتهاجانبه توجهپایدار و همه توسعه روستایی به نقش زنان در توسعه به ویژه در توسعه

های طبیعی و انسانی برداری از توان بهره لیت در آوردن استعدادها وابه فع ،وجود سرمایه و اعتبارات الزمبدون 

تواند در توسعه پایدار می تأمین مالی زنان در قالب اعتبارات خرد و کالند. باشپذیر نمیتوسعه پایدار امکان

 امور ها زنان نقش بسیار فعالی درر آنخصوص در روستاهای کشورهای در حال توسعه که دهروستاها، ب

 از (. یکی0833مداحی گیوی، ) مؤثر واقع شود محیطی خانواده و جامعه دارند، و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 انداز پس و مالی بنیادهای تقویت ،گذاریسرمایه در فرآیند تسریع منظور به اخیر دهه دو در شده مطرح راهکارهای

-به  بر تأکید با وریارتقاء بهره از طریق محروم، جوامع فقرزدایی و توانمندسازی جهت در مناطق روستاییر د

ن دسترسی زنا هدف با اقتصادی توسعه در راهبردی عنوان به خردت اعتبارا .استه بودد خر اعتبارات کارگیری

 با مبارزه در مؤثر ابزاری عنوان به و استا هاجتماعی آن و اقتصادیت وضعی بهبود برای اعتباری، منابع به درآمد مک

 به بهبود زندگی مردم و تغییر توانایی ،رکرده است. این ابزا اثبات را خود هایو ارزشا هگرسنگی، قابلیت و فقر

روستاها، زنان حدود نیمی ازجمعیت را در که (. با توجه به این0833مافی، )د باشمی دارا را نیازمند زنان ویژه

سزایی در فرآیند تولید روستایی دارند، بنابراین ضروری است که به طرق مختلف از دهند و نقش به تشکیل می

های اعتبارات خرد امکان و احساس ایجاد تعلق در جامعه حداقل در اجتماع صندوق اندازی صندوقجمله با راه

ها امکان حضور و های پی در پی این صندوقآید. حصول موفقیتبه عنوان یک گروه جامعه روستایی به وجود 

 (.0860همکاران، و کوشکیآورد ) خواهدم فراه تربزرگ جوامعر د را مشارکت زنان روستایی

موفق در  ییبه عنوان الگواست که در ایران طرح صندوق اعتبارات خرد برگرفته از الگوی گرامین بانک 

دو استان  در 0856کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به صورت آزمایشی در سال ط جوامع روستایی توس

سازمان جهاد امور زنان روستایی واحد (. در این راستا، 0833مداحی گیوی، ) مازندران و کرمانشاه اجرا شد

بنا به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی کشور، کاهش بیکاری و کاهش فقر در مناطق کشاورزی استان قزوین 

صندوق  05اکنون به اجرا درآورده و ت 0838های اعتبارات خرد را از سال  روستایی، پروژه تشکیل صندوق

ارات خرد زنان روستایی را تأسیس نموده است. از این تعداد، سه صندوق در منطقه الموت استان قزوین اعتب

سازمان جهاد کشاورزی استان اند )نفر عضو را تحت پوشش خود قرار داده 38تأسیس شده که جمعاً حدود 

دسازی زنان روستایی منطقه مورد چه میزان در توانمنبه  های تأسیس شدهه صندوقکاین اما، (0868قزوین، 

 دهد.می را شکلن تحقیق ای انجام ضرورتاند، ( موثر بوده0مطالعه )شکل 
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 (1131سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین، ) موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 

 تحقیق نهیپیشمروری بر مبانی نظری و  -2
، نقش صندوق زنان روستاییتوانمندسازی  با رابطه در متعددیداخلی و خارجی  های اخیر تحقیقاتطی سال

است. ه گرفتت اعتبارات صور این از کنندگانزندگی استفاده وضعیتر ب آن تأثیراعتبارات خرد در این زمینه و 

 از کنندگاناستفاده که دادند های توصیفی و آماری نشاندر تحقیقی با استفاده از روش (8000) 0آربوکل و دان

 اشتغال، وضعیت از اند، هموارهنکردهه استفاد اعتبارات اینز ا افرادی که سایر به نسبتو پرکشور  در خرد اعتبارات

زنان و اعتبارات خرد در »ای تحت عنوان در مقاله (8008) 8رالویهستند.   برخوردار بهتری درآمد و دارایی

گیرندگان فقیر  گذاری استقالل مالی بیشتر برای وام های اعتبارات خرد باید با هدف که برنامه دادنشان « ویتنام

راد فاقد ویژه برای اف این شرایط ممکن است به ؛ چرا کهکه وابستگی به اعتبارات را بیشتر کند همراه باشد، نه این

صورت انفرادی   ای به مقایسه عملکرد اعتبارات خرد به در مطالعه (8008) 8گومز و سانتورسرمایه خطرناک باشد. 

و گروهی با استفاده از دو مؤسسه بزرگ مالی که فعالیت پرداخت اعتبارات خرد در کانادا را برعهده دارند، در 

وام . های انفرادی است های گروهی بهتر از وام اقتصادسنجی پرداخته و نشان دادند که عملکرد وامقالب الگوی 

گیرنده، در  های مهارتی و استقرار ثابت داشتن وام تحصیالت دانشگاهی، آموزش گروهی همانند عناصر ازدواج،

قتصادی و اجتماعی در افزایش کارایی های گوناگون ا بازپرداخت اعتبارات اثر مثبت دارد و این بیانگر نقش مؤلفه

اشاره دارد که  در مطالعه خود (8007) 4کارلن گیرنده است. ها با افراد وام های اعتبارات خرد و ارتباط آن مؤسسه

سرمایه بودن سطح سرمایه اجتماعی اثر مثبتی بر بازپرداخت وام در جامعه دارد و در جوامعی که دارای   باال

درآمد با هدف ایجاد اشتغال و کاهش فقر  کم های گروهی برای افراد های وام اجتماعی باالیی هستند، اتخاذ برنامه

کند که اعتبارات خرد به عنوان راهبردی در در مطالعات خود بیان می (8000) 7ساتیاباما. پیشنهاد شده است
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درآمد به منابع اعتباری است تا به موجب رود که هدف آن دسترسی زنان و مردان کمار میفرآیند توسعه به شم

 آن توانایی بهبود اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. 

با انجام تحقیقی به کمک روش تحلیل عاملی نشان دادند که باال  (0834قلی نیا و همکاران )در ایران نیز، 

های سابقه فعالیت در بین زنان فیروزجاه استان کرمانشاه، انگیزه دریافت وام و زمینه فعالیت بودن میزان شاخص

م یابی مناسب از روستاهای هدف، شرایط نامناسب عضویت زنان و عد در روستا از عوامل موفقیت و عدم زمینه

روند. های اعتبارات خرد به شمار میهای دقیق از وضعیت زنان روستایی از عوامل شکست صندوقنیازسنجی

 به روستایین زنا اقتصادی بازدارنده توانمندسازیه و کنندتسهیل عوامل بررسیا ب (0836و همکاران ) مهرسروش

 عامله شامل س زنان روستایی توانمندسازی اقتصادی تسهیلر ب تأثیرگذارهای مؤلفه که یافتند دسته نتیجن ای

اقتصادی ی تأثیرگذار بر توانمندسازع موان ترینمهم و اجتماعی و آگاهی خانوادگیم انسجا اقتصادی، مشارکت

کوشکی و باشند. نهادی می -اجتماعی و زیرساختاری، اقتصادی مشارکت، روانشناختی -مؤلفه فردی زنان چهار

 -توان از طریق سه عامل آموزشینشان دادند که مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد را می (0860همکاران )

 به منظور (0860فقیری و همکاران )حمایتی بهبود بخشید.  -روانشناختی و اقتصادی -مدیریتی، اجتماعی

علی،  روشا استفاده از ب کرمانشاه استان روستایین زنای بر توانمندساز خرد اعتبار های صندوق اثربخشی بررسی

و عض زنان که دادند. نتایج نشان داد انجام غیرعضون زنا و خرد هایصندوقو روستایی عض زنان روی بر ای مقایسه

 د.قرار دارن غیرعضو زنان بهت نسب توانمندی از باالتریح سط در و خانوادگی اجتماعی ابعاد اقتصادی، ها در صندوق

اعتبارات ، نشان داد که استان کردستان اشتغال زنان روستایی اعتبارات خرد بر ثیرأبررسی تبا  (0868زرگرانی )

 همچنین، داشته است.روستایی این استان ثیر را در زمینه باال بردن اعتماد گروهی در بین زنان أخرد بیشترین ت

سازی ایجاد احساس قوی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش اعتماد به نفس، آگاهعواملی مانند 

 است.  داشته زیادی تأثیر وام دریافت در خانواده در زنان منزلت بهبود و خود بالقوه هایزنان از توانایی

تأثیر  خود های پژوهش در محققان از یک هر که دهدمی نشان شده انجام مطالعات بررسیبه طور کلی، 

به  توجه با د.انداده قرار های خاص مورد توجهصندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی را از جنبه

، دار نیمتغیرهای مع نمودن خالصه و تحقیقات این ازه شدج استخرا متغیرهای و شده اشاره تحقیقات های یافته

پنج دسته از عوامل اقتصادی،  در زنان روستایی را تأثیرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی توانمی

با توجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر تالش  خانوادگی، مدیریتی، اجتماعی و فرهنگی خالصه نمود.

 توانمندسازی در حمایتی اهکارر یک عنوان به مالی خرد نقش اعتبارات شود تا ضمن بررسی و توجه به می

منطقه الموت استان قزوین  روستایی ها در توسعهو تأثیر آن هااین صندوق به اهمیت مدیریتی زنان روستایی،

 شود. پرداخته

 

 پژوهشروش شناسی  -1
ها میدانی و از لحاظ  تحقیق حاضر به فراخور شرایط خود از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده

همبستگی است که شامل توصیف، ثبت، تجزیه و تحلیل و تفسیر  -ها  یک تحقیق توصیفی تجزیه و تحلیل داده
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بارات خرد در منطقه الموت جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان روستایی عضو صندوق اعتشرایط موجود است. 

برای تعیین حجم نمونه در این مطالعه از روش باشد. نفر می 38ها استان قزوین تشکیل داده است که تعداد آن

نفر به عنوان اعضای نمونه مورد بررسی  83گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شد و تعداد نمونه

آوری شده مربوط به سال های جمعدر این مطالعه، پرسشنامه است و دادهها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده

های اعتبارات مالی خرد در منطقه الموت اگرچه که محدود بودن تعداد اعضای صندوق باشند.می 68-0868

ها و اطالعات آماری موردنیاز از روش سرشماری یا تمام شماری اعضا آوری دادهکند تا برای جمعایجاب می

 ،گیری شد. علت اصلی این امرستفاده شود، اما در این مطالعه از این روش استفاده نشد و مبادرت به امر نمونها

های اعتبارات مالی خرد در منطقه مورد مطالعه )عدم همکاری چهار نفر همکاری نکردن برخی از اعضای صندوق

ها )به دلیل مهاجرت و ز اعضای صندوقها به دالیل شخصی( و دردسترس نبودن تعدادی ااز اعضای صندوق

. در این تحقیق، برای تعیین جوار و عدم دسترسی برای تکمیل پرسشنامه( بود انتقال زندگی به مناطق شهری هم

های طراحی شده در اختیار روایی پرسشنامه از روش پانل متخصصان استفاده شد و چندین نسخه از پرسشنامه

 اند، قراری که در رابطه با صندوق اعتبارات خرد و زنان روستایی فعالیت نمودهاساتید، کارشناسان و متخصصان

ها و شکل و ظاهر پرسشنامه نظرات خود را بیان ها خواسته شد که در رابطه با محتوای سؤالداده شد و از آن

تماد( پرسشنامه نمایند. سپس پرسشنامه نهایی تهیه و آماده سنجش پایایی شد. جهت تعیین پایایی )قابلیت اع

متغیرهای مورد بررسی در این  ( و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.Pilot Testنهایی نیز از آزمون مقدماتی )

به عنوان متغیر وابسته و  توانمندسازی مدیریتی زنان روستاییتحقیق از نوع وابسته و مستقل بوده که 

تحصیالت، وضعیت تأهل، تحصیالت همسر، اندازه خانوار  )سن، میزان ایهای فردی و حرفهویژگیای از  مجموعه

های توسعه روستایی، افزایش تقویت روحیه مشارکت در فعالیتو غیره( و عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریتی )

تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به ، تقویت روحیه کارآفرینی، ایجاد استقالل مالی، شناخت وضعیت روستا

 ( به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. سازی اشتغاالت جدیدزمینه و روحیه رقابتتقویت  ،نفس

در این مطالعه پس از توزیع نمونه برآورد شده و معرفی متغیرهای مستقل و وابسته در زمینه توانمندسازی 

ها و مطالعه تفاوت بین آن مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت، به منظور یافتن رابطه بین متغیرها، تأثیر یا

و تحلیل رگرسیونی  5من ویتنی ،8کروسکال والیسهای آماری آزمون روابط علی احتمالی بین دو یا چند متغیر از

متغیرهای مستقل )توضیحی( با متغیر رابطه بین بررسی  جهت استفاده شد. ،3چندگانه با روش گام به گام

ها، نتایج حاصل از آن شد کهاستفاده توانمندسازی نیز در این تحقیق از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون 

ای بربه طور کلی،  .(0853نوفرستی، ) دهد ها را نشان میمیزان تغییرپذیری مشترک بین دو متغیر یا اشتراک آن

و جهت Excel افزار های تنظیمی در این مطالعه از نرمها و اطالعات به دست آمده از پرسشنامهبندی دادهدسته

 استفاده شد.SPSS های مورد نظر از نرم افزار بررسی روابط بین متغیرها، تعیین همبستگی و انجام آزمون فرضیه

و توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی، مدل مفهومی یا با توجه به ارتباط بین دو مقوله اعتبارات مالی خرد 

 نظری تحقیق حاضر به صورت زیر ارائه شد:
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 مدل نظری یا مفهومی تحقیق -2شكل 

 

 یافته های پژوهش -4
 دهد: ، وضعیت کلی جامعه آماری و نحوه توزیع نمونه برآورد شده در آن را نشان می0جدول 

 

 نمونه برآورد شده در آنجامعه آماری و توزیع  -1جدول 

 نام روستا منطقه مورد مطالعه ردیف
تعداد اعضا در زمان 

 انجام مطالعه )نفر(

تعداد نمونه برآورد شده 

 از كل اعضا

 88 85 هیر رودبار الموت غربی 0

 87 80 هریان دشترجایی 8

 80 87 اوان رودبار الموت شرقی 8

 83 38 - منطقه الموت 4

 تحقیقهای مأخذ: یافته

 

ها یا سواالت ، تعداد گویه8جدول پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق در چهار بخش مختلف طراحی گردید. 

مطرح شده در هر بخش و نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ را برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده 

 دهد: نشان می
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 ها(كرونباخ )تعیین پایایی ابزار گردآوری دادهنتایج حاصل از روش آلفای  -2جدول 

 آلفای كرونباخ ها تعداد گویه های مختلف پرسشنامهبخش ردیف

0 
ای زنان روستایی عضو صندوق های فردی و حرفهویژگی -

 اعتبارات خرد
07 30/0 

8 
بررسی تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد بر  -

 توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی
5 38/0 

8 
نگرش زنان روستایی نسبت به عضویت در صندوق  -

 اعتبارات مالی خرد
08 60/0 

4 
عوامل مؤثر برموفقیت صندوق اعتبارات مالی خرد در  -

 توانمندسازی زنان روستایی
00 58/0 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

های پرسشنامه برای کلیه بخششود که مقدار ضریب آلفای کرونباخ ، مالحظه می8با توجه به نتایج جدول 

نتایج حاصل از تحلیل کند. به دست آمده که این امر پایایی پرسشنامه مورد استفاده را بازگو می 5/0بیشتر از 

بیشترین تعداد سال،  5/86های این تحقیق نیز نشان داد که میانگین سن پاسخگویان آماری پرسشنامه

-درصد( دارای مدارج تحصیلی فوق 0/8ها )ابتدایی و کمترین آندرصد( دارای تحصیالت  6/83پاسخگویان )

درصد از پاسخگویان  6/07نفر بوده و  83/8میانگین تعداد افراد خانواده پاسخگویان ند. دیپلم و باالتر بود

 5/40سال بود.  7/4سرپرست خانواده بودند. متوسط مدت عضویت کل اعضا در صندوق اعتبارات مالی خرد 

 4/80های کشاورزی، درصد برای فعالیت 8/88های دامداری، اسخگویان وام دریافتی را برای فعالیتدرصد از پ

اند. به و طیور به کار برده درصد نیز برای پرورش زنبورعسل، آبزی 5/8بافی و های قالی و گلیمدرصد برای فعالیت

درصد  7/85های آموزشی شرکت نکرده و درصد از پاسخگویان اصالً در کالس 0/08های آموزشی، لحاظ فعالیت

درصد از  8/76اند. در حدود های آموزشی برگزار شده از سوی صندوق شرکت نمودهنیز در اغلب کالس

  اند.پاسخگویان نیز قبل از عضویت از شرایط تسهیالت صندوق اعتبارات مالی خرد آگاهی داشته

عضو در صندوق( را  دیدگاه پاسخگویان )اعضای نمونه (8نتایج حاصل از طیف پنج سطحی لیکرت )نتایج جدول 

 دهد:ها نشان میدر زمینه تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندی مدیریتی آن
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توصیف دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندی  -1جدول 

 مدیریتی

 مدیریتیعوامل سنجش توانمندی 

 *فراوانی )درصد(

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

خیلی 

 كم
 زیاد متوسط كم

خیلی 

 زیاد

بدون 

 پاسخ

 0 88/0 638/0 50/8 8/0 80 6/40 8/83 8/8 4/8 افزایش شناخت از وضعیت روستا

 8 88/0 635/0 83/8 0 80 8/40 3/87 8/6 4/8 تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

 8 85/0 080/0 58/8 0 80 0/43 7/05 8/6 3/8 هاتقویت روحیه مشارکت در فعالیت

 4 85/0 047/0 57/8 0 5/88 4/47 6/03 8/5 3/4 تقویت روحیه کارآفرینی

 7 83/0 085/0 58/8 0 0/87 6/86 8/80 8/6 0/4 تقویت روحیه رقابت

 8 80/0 035/0 48/8 0 3/08 0/88 8/80 00 7/8 ایجاد استقالل مالی

 5 87/0 874/0 78/8 0 0/85 7/83 88 0/04 8/3 سازی اشتغاالت جدیدزمینه
 خیلی زیاد -7زیاد،  -4متوسط،  -8کم،  -8خیلی کم،  -0مقیاس سنجش:  *

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

اعتبارات خرد بر شود که دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق ، مالحظه می8با توجه به نتایج جدول 

ای که در ارتباط با توانمندی مدیریتی وجود دهد که در بین هفت گویهها نشان میمیزان توانمندی مدیریتی آن

تقویت روحیه "و  "تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس"، "افزایش شناخت از وضعیت روستا"دارد 

اشتغاالت  زیسازمینه"گیرند.  اولویت اول تا سوم قرار میبه ترتیب در  "ای روستاهای توسعهمشارکت در فعالیت

، دیدگاه پاسخگویان را نسبت به نگرش اعضا در زمینه میزان 4گیرد. جدول در اولویت آخر قرار مینیز  "جدید

 .دهدموفقیت صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نشان می

، دیدگاه پاسخگویان نسبت به نگرش اعضا در زمینه میزان موفقیت صندوق 4نتایج جدول با توجه به 

ای که در ارتباط با دیدگاه گویه 08دهد که در بین ها نشان میاعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی آن

تردر انجام کسب نتیجه به"پاسخگویان در زمینه میزان موفقیت صندوق در توانمندسازی مدیریتی وجود دارد 

، "ایجاد حس کارآفرینی"، "افزایش و تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس"،  "ها و کارهای گروهیفعالیت

به ترتیب در اولویت اول  "تغییر نگرش مردان نسبت به توانمندی زنان "و  "های فنی و تخصصیافزایش مهارت"

و  "همخوانی تجربه کاری با فعالیت فعلی در صندوق"، "افزایش دانش و اطالعات "گیرند. تا پنجم قرار می

 گیرند.های آخر قرار مینیز در این راستا در اولویت "احساس خوب و لذت بخش"
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توصیف دیدگاه پاسخگویان نسبت به عضویت در صندوق و موفقیت اعتبارات خرد در  -4جدول 

 توانمندسازی مدیریتی

 نگرش زنان روستایی عوامل سنجش

 به موفقیت صندوق اعتبارات خرد نسبت

 هادر توانمندسازی مدیریتی آن

 *فراوانی )درصد(

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
خیلی  رتبه

 كم
 زیاد متوسط كم

خیلی 

 زیاد

بدون 

 پاسخ

 0 880/0 60/0 68/8 0 8/86 8/40 4/88 8/7 0 کسب نتیجه بهتردر انجام فعالیت ها

 8 886/0 68/0 60/8 0 0/85 5/48 6/05 8/8 0/8 روحیه خود باوریافزایش و تقویت 

 8 8480/0 64/0 33/8 0 3/87 3/45 6/03 7/4 0/8 ایجاد حس کارآفرینی

 4 8484/0 68/0 00/8 0 8/88 48 5/88 8/5 5/0 های فنی و تخصصیافزایش مهارت

 7 845/0 68/0 36/8 0 6/83 6/40 88 7/4 5/8 تغییر نگرش مردان به توانمندی زنان

 8 874/0 64/0 86/8 0 8/80 3/83 88 7/8 0/8 افزایش توانایی برای انجام کارهای منزل

 5 8805/0 68/0 50/8 0 5/88 84 8/88 8/3 4/0 افزایش اعتماد اعضاء صندوق به یکدیگر

 3 8806/0 67/0 88/8 0 8/80 3/85 88 6/5 0/8 هاتقویت روحیه استقالل در انجام فعالیت

 6 856/0 00/0 80/8 0 8/03 8/40 4/84 5/08 0/8 استفاده مناسب از اوقات فراغت

 00 860/0 08/0 87/8 0 5/88 5/84 8/86 6/5 7/4 تأثیر تجربه در میزان موفقیت

 00 868/0 08/0 78/8 0 8/05 7/83 7/83 08 3/8 افزایش دانش و اطالعات

 08 886/0 08/0 44/8 0 8/06 8/80 8/80 4/08 8/8 همخوانی سابقه با فعالیت فعلی صندوق

 08 578/0 60/0 80/4 0 8/48 7/86 08 5/8 0/8 احساس خوب و لذت بخش
 خیلی زیاد -7زیاد،  -4متوسط،  -8کم،  -8خیلی کم،  -0مقیاس سنجش:  *

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر ، دیدگاه پاسخگویان )اعضای صندق اعتبارات مالی خرد( را در 7جدول 

 .دهدتوانمندسازی مدیریتی زنان روستایی در منطقه الموت نشان می

، دیدگاه پاسخگویان در زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیریتی 7با توجه به نتایج جدول 

ارتباط با دیدگاه پاسخگویان در زمینه ای که در گویه 00دهد که در بین زنان روستایی منطقه الموت نشان می

همکاری و " ،"همسر ، سرپرست خانواده"،  "مدیر عامل و هیئت مدیره"عوامل مؤثر بر توانمندسازی وجود دارد 

 ، "حمایت خانواده در انجام امور مربوط به صندوق )شرکت در جلسات، پرداخت پس انداز ماهانه ،پرداخت اقساط(

شیوه اعطای وام )عدم تبعیض بین اعضا، مدت انتظار  "و  "م امور مربوط به اشتغالحمایت خانواده در انجا"

عدم رسیدگی به امورات "های گویهگیرند. به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار می "دریافت وام و غیره(

دوق اعتبارات میزان و سطح تحصیالت اعضای صن"و  "ترس از ناتوانی در پرداخت اقساط وام دریافتی"، "زندگی

 گیرند.های آخر قرار مینیز در اولویت "مالی خرد
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 توصیف دیدگاه پاسخگویان در زمینه عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی -5جدول 

 سنجش عوامل مؤثر بر توانمندسازی

 مدیریتی زنان روستایی

 *فراوانی )درصد(

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
خیلی  رتبه

 كم
 زیاد متوسط كم

خیلی 

 زیاد

بدون 

 پاسخ

 0 883/0 658/0 06/4 0 8/48 6/86 8/80 0/8 0/8 مدیر عامل و هیئت مدیره

 8 883/0 006/0 88/4 8/0 7/46 84 8/6 4/8 0/4 همسر، سرپرست خانواده

 8 830/0 086/0 30/8 8/0 8/80 8/88 7/88 8/8 3/8 حمایت خانواده در انجام امور صندوق

 4 838/0 057/0 57/8 8/0 8/83 84 7/88 7/8 7/4 حمایت خانواده در امور مربوط به اشتغال

 7 833/0 065/0 30/8 0 8/80 5/88 88 8/5 7/4 شیوه اعطای وام )عدم تبعیض بین اعضا(

 8 867/0 068/0 50/8 0 7/83 8/80 0/85 8/00 4/8 مشارکت و انجام کار به صورت گروهی

 5 486/0 808/0 08/8 0 4/08 3/85 3/87 3/04 8/03 وام اعطایی به اعضای صندوقمبلغ 

 3 488/0 575/0 57/0 0 8/0 5/8 6/3 3/45 8/40 عدم رسیدگی به امورات زندگی

 6 708/0 880/0 88/8 0 4/08 08 8/80 6/86 88 ترس از ناتوانی در پرداخت اقساط وام

 00 734/0 068/8 76/8 8/0 5/88 3/85 7/85 4/04 8/8 میزان و سطح تحصیالت اعضای صندوق
 خیلی زیاد -7زیاد،  -4متوسط،  -8کم،  -8خیلی کم،  -0مقیاس سنجش:  *

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

در تحقیق حاضر پس از بررسی ارتباط بین متغیرهای موثر در توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو 

برای مقایسه دیدگاه پاسخگویان نسبت به میزان تأثیر متغیرهای صندوق اعتبارات مالی خرد در منطقه الموت، 

روستایی از آزمون ناپارامتری  بر توانمندسازی مدیریتی زنان "هاوضعیت تأهل آن"و  "سطح تحصیالت اعضا"

 هایمیانگین زمینه مطالعه در والیس کروسکال آزمون ، نتایج8جدول  کروسکال والیس استفاده شد.

سطح تحصیالت اعضای صندوق اعتبارات مالی  حسب مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت را بر توانمندسازی

 .دهدخرد نشان می

شناخت وضعیت "های بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویهشود که ، مالحظه می8 با توجه به نتایج جدول

سازی اشتغاالت زمینه "و  "روحیه خودباوری و اعتماد به نفس"، "استقالل مالی"، "روحیه کارآفرینی"، "روستا

ت در سطح با توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت بر اساس متغیر مستقل سطح تحصیال "جدید

نشان  8ی وجود دارد. افزون بر این، نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در جدول داریک درصد تفاوت معنی

سازی مدیریتی بر اساس با توانمند "تقویت روحیه رقابت"بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویه دهد که می

وجود دارد. همچنین، نتایج این آزمون حاکی از آن است که،  داردرصد تفاوت معنی 7سطح تحصیالت در سطح 

. در باشدمی 07/0ز تر ابزرگ "ای روستاهای توسعهتقویت روحیه مشارکت در فعالیت"در گویه  داریسطح معنی

بین دیدگاه و  برابر استها برحسب وضعیت تحصیالت پاسخگویان این گویه در بین گروهمیانگین  واقع،
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وضعیت تحصیالت بر اساس  "ای روستاهای توسعه تقویت روحیه مشارکت در فعالیت"نسبت به گویه پاسخگویان 

 وجود ندارد. داریتفاوت معنی

  

 مدیریتی زنان روستایی توانمندی هایمیانگین مطالعه در والیس كروسكال آزمون نتایج -6جدول 

 مقدار آزمون روستایی متغیرهای وابسته در توانمندسازی مدیریتی زنان متغیر مستقل
سطح 

 داری معنی

سطح 

 تحصیالت

ی
ریت

دی
ی م

ند
نم

توا
 

 804/0 603/7 ای روستاهای توسعهتقویت روحیه مشارکت در فعالیت

 044/0  ** 850/00 تقویت شناخت وضعیت روستا

 005/0  ** 307/07 تقویت روحیه کارآفرینی

 000/0  ** 083/07 ایجاد استقالل مالی

 000/0  ** 304/88 تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

 088/0  * 048/08 تقویت روحیه رقابت

 006/0  ** 878/07 زمینه سازی اشتغاالت جدید
 درصد 7ری یک و دایمعن سطح: به ترتیب در *و  **

 های تحقیقمأخذ: یافته

            

مدیریتی زنان  توانمندسازی هایمیانگین زمینه مطالعه در والیس کروسکال آزمون ، نتایج5جدول 

 دهد:وضعیت تأهل اعضای صندوق اعتبارات خرد نشان می حسب روستایی منطقه الموت را بر
 

 

 مدیریتی زنان روستایی بر توانمندی هایمیانگین مطالعه در والیس كروسكال آزمون نتایج -7جدول 

 وضعیت تأهل حسب

متغیر 

 مستقل
 مقدار آزمون وابستهمتغیر 

سطح 

 داری معنی

 وضعیت

 تأهل

ی
ریت

دی
ی م

ند
نم

توا
 

 483/0 748/8 ای روستاهای توسعهتقویت روحیه مشارکت در فعالیت

 547/0 887/0 تقویت شناخت وضعیت روستا

 054/0 650/4 تقویت روحیه کارآفرینی

 776/0 083/8 ایجاد استقالل مالی

 376/0 580/0 و اعتماد به نفستقویت روحیه خودباوری 

 430/0 483/8 تقویت روحیه رقابت

 375/0 550/0 سازی اشتغاالت جدیدزمینه

 های تحقیقمأخذ: یافته
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های در گویه داریسطح معنیکه دهد نشان می 5نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس در جدول 

میانگین  است. این امر حاکی از آن است که 07/0ز تر ابزرگتوانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت 

بین و  برابر استهای مورد بررسی برحسب وضعیت تأهل  توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی در بین گروه

وجود  داریتفاوت معنیوضعیت تأهل اس های توانمندسازی مدیریتی بر اسدیدگاه پاسخگویان نسبت به گویه

ندارد. به عبارت دیگر وضعیت تأهل تأثیری بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد 

 در منطقه الموت ندارد.

 وضعیت حسب بر مدیریتی توانمندسازی هایمیانگین مطالعه در ویتنی من حاصل از آزمون ، نتایج3جدول 

 دهد:عضای صندوق اعتبارات مالی خرد را در منطقه الموت نشان میسرپرستی ا

 

 حسب بر مدیریتی توانمندسازی هایمیانگین مطالعه در ویتنی من حاصل از آزمون نتایج -8جدول 

 سرپرستی وضعیت

متغیر 

 مستقل
مقدار آزمون  متغیر وابسته

Z 

 سطح 

 داریمعنی

وضعیت 

 سرپرستی

ی
ریت

دی
ی م

ند
نم

توا
 

 404/0 -384/0 های توسعه روستاروحیه مشارکت در فعالیتتقویت 

 666/0 -000/0 تقویت شناخت وضعیت روستا

 080/0 -408/0 تقویت روحیه کارآفرینی

 430/0 -508/0 ایجاد استقالل مالی

 880/0 -430/0 تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

 675/0 -074/0 تقویت روحیه رقابت

 808/0 -780/0 سازی اشتغاالت جدیدزمینه

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

در توانمندسازی مدیریتی داری سطح معنیکه دهد نشان می 3نتایج حاصل از آزمون من ویتنی در جدول 

توانمندسازی میانگین  . این امر حاکی از آن است کهباشدمی 07/0ز بزرگتر ازنان روستایی منطقه الموت 

. به برابر استاند، در بین دو گروهی که سرپرست خانواده بوده و گروهی که سرپرست خانواده نبودهمدیریتی 

عبارت دیگر بودن و یا نبودن سرپرست خانواده برای اعضای صندوق اعتبارات مالی خرد تأثیری بر توانمندسازی 

 مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ندارد.

همبستگی اسپیرمن و پیرسون را در زمینه ارتباط بین متغیرهای مستقل  ، نتایج حاصل از ضرایب6جدول 

 دهد:با متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نشان می
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رابطه بین متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحقیق با توانمندسازی مدیریتی زنان  -3جدول 

 روستایی

 داریسطح معنی مقدار ضریب همبستگی نوع متغیر مستقل مورد بررسی

 000/0** 736/0 اسپیرمن های آموزشی، مهارتی وکاربردیتأثیر دوره

 000/0** 756/0 اسپیرمن حمایت خانواده در امور صندوق

 000/0** 778/0 اسپیرمن مبلغ وام اعطا شده

 000/0** 465/0 اسپیرمن شیوه اعطای وام

 000/0** 868/0 اسپیرمن تأثیر میزان و سطح تحصیالت

 000/0** 860/0 اسپیرمن مشارکت و انجام کارگروهی

 000/0** 848/0 پیرسون دفعات دریافت وام

 000/0** 065/0 اسپیرمن میزان شرکت در جلسات صندوق

 **008/0 038/0 پیرسون تعداد افراد خانواده

 **008/0 -057/0 پیرسون فاصله روستا تا شهر

 004/0** 083/0 اسپیرمن و تسهیالت صندوق آگاهی از شرایط

 008/0** 080/0 پیرسون مدت عضویت در صندوق

 070/0 037/0 اسپیرمن ترس از عدم پرداخت به موقع اقساط

 877/0 088/0 اسپیرمن آگاهی از شرایط تسهیالت بانک ها و مؤسسات

 508/0 088/0 پیرسون سن اعضای صندوق

 688/0 007/0 اسپیرمن سطح تحصیالت همسر، سرپرست

 درصد 7ری یک و معنادا سطح: به ترتیب در *و  **

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

متغیرهای مستقل تأثیر بین دهد که ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می6با توجه به جدول 

پاسخگویان در امور دورهای آموزشی مهارتی وکاربردی متناسب با نیاز واقعی پاسخگویان، حمایت خانواده 

، حمایت خانواده توانمندسازی پاسخگویان از طریق صندوق اعتبارات خردمبلغ وام اعطا شده با میزان  صندوق،

و انجام پاسخگویان در امور اشتغال ایجاد شده، شیوه اعطای وام، میزان و سطح تحصیالت پاسخگویان، مشارکت 

میزان آگاهی از  ،ان شرکت پاسخگویان در جلسات صندوقمیز ،دفعات دریافت وام ،کار گروهی پاسخگویان

با متغیر  مدت عضویت پاسخگویان در صندوق و شرایط و تسهیالت صندوق،  تعداد افراد خانواده پاسخگویان

توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق صندوق اعتبارات مالی خرد رابطه مثبت و وابسته 

شود که ضریب همبستگی برای کلیه متغیرهای مذکور مقداری مثبت به دارد. مالحظه میداری وجود معنی

دست آمده که این امر همبستگی مستقیم بین متغیرهای فوق با متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی را 

نمندسازی زنان دهد که بین متغیر فاصله روستا تا شهر با توانشان می 6دهد. همچنین، نتایج جدول نشان می
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برای متغیر همبستگی ، اما مقدار ضریب در سطح یک درصد وجود دارد داریروستایی منطقه الموت رابطه معنی

 غیرمستقیمبا متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی از نوع  آنهمبستگی به دست آمده است و منفی  فوق

یابد. ن توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی افزایش میاست. بدین معنی که با کاهش فاصله روستا تا شهر میزا

ترس از شود که ضریب همبستگی برای متغیرهای مستقل مالحظه می 6افزون بر این، مطابق با نتایج جدول 

ها و مؤسسات، سن اعضای صندوق و سطح عدم پرداخت به موقع اقساط، آگاهی از شرایط تسهیالت بانک

دار نشده و این  درصد معنی 7قدار مثبتی به دست آمده است، اما در سطوح یک و تحصیالت همسر اگر چه که م

امر عدم تأثیرپذیری متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت را از متغیرهای فوق در 

 دهد.مندی از اعتبارات مالی خرد نشان میبهره

یل رگرسیونی چندگانه با مراحل گام به گام را جهت تعیین ، نتایج حاصل از به کارگیری روش تحل00جدول 

سهم هر یک از عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق عضویت در صندوق 

 دهد:اعتبارات مالی خرد نشان می

 

وانمندی نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام در تعیین سهم عوامل موثر بر ت -11جدول 

 مدیریتی زنان روستایی

 گام
 متغیر موثر بر توانمندسازی

 مدیریتی زنان روستایی

ضریب همبستگی 

 چندگانه

 ضریب

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

 848/0 847/0 733/0 های آموزشی، مهارتی، کاربردیدوره 0

 440/0 448/0 885/0 حمایت خانواده درانجام امور اشتغال ایجاد شده 8

 453/0 438/0 867/0 همسر، سرپرست، خانواده 8

 706/0 785/0 584/0 مبلغ وام 4

 784/0 748/0 583/0 مشارکت و انجام کارگروهی 7

 748/0 778/0 548/0 فاصله روستا تا شهر 8

 770/0 788/0 570/0 شیوه اعطای وام 5

 773/0 750/0 577/0 سطح تحصیالت اعضای صندوق 3

 تحقیقهای مأخذ: یافته

 

وارد معادله  "های آموزشی، مهارتی، کاربردیدوره"، در گام نخست متغیر 00مطابق با نتایج جدول 

حمایت "درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین نماید. در گام دوم متغیر  8/84رگرسیونی شد و توانست 

 0/44در معادله رگرسیونی لحاظ شد. این متغیر به همراه متغیر قبلی  "خانواده درانجام امور اشتغال ایجاد شده

وارد معادله شد که همراه با  "همسر، سرپرست، خانواده"را تبیین نموده است. در گام سوم متغیر درصد تغییرات 

درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت را توضیح داده  3/45دو متغیر قبلی 

درصد از تغییرات  6/70رهای قبلی وارد معادله رگرسیونی شد که با متغی "مبلغ وام"است. در گام چهارم متغیر 



يائیو محمدصادق ض يمظفر يمحمدمهد... /  يتوانمندساز زانیخرد بر م ياثرات صندوق اعتبارات مال يبررس   

122 

 
 2331زمستان / وچهارم بیستشماره  / ششمسال 

مشارکت و "های پنجم، ششم و هفتم نیز با وارد نمودن متغیرهای متغیر وابسته را تبیین نموده است. در گام

در معادله رگرسیونی، همراه با متغیرهای قبلی  "شیوه اعطای وام"و  "فاصله روستا تا شهر"، "انجام کار گروهی

درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی از طریق  0/77و  8/74، 4/78در حدود 

سطح "صندوق اعتبارات مالی خرد توضیح داده شد. در گام آخر )هشتم( نیز با وارد نمودن متغیر مستقل 

درصد از تغییرات واریانس  5/77در معادله رگرسیونی همراه با هفت متغیر قبلی  "تحصیالت اعضای صندوق

با شود که مالحظه می 00توضیح داده شد. به طور کلی، با توجه به نتایج جدول « توانمندسازی»تغیر وابسته م

دهد که این میزان نشان می. به دست آمده است 75/0تعیین  ضریبمقدار عددی ، رد نمودن متغیرهای فوقوا

به وسیله هشت عامل  "ی منطقه الموتتوانمندسازی زنان روستای"درصد از واریانس متغیر وابسته  75در حدود 

 درصد( به عوامل دیگری در این زمینه بستگی دارد. 48فوق تبیین شده است و مابقی )

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -5
تالش شد تا عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق  پژوهش حاضر در

های محدوده مکانی این تحقیق شامل صندوقعضویت در صندوق اعتبارات مالی خرد بررسی و ارزیابی شود. 

است.  0868-68اعتبارات خرد زنان روستایی منطقه الموت )از توابع استان قزوین( و محدوده زمانی آن سال 

ها میدانی و از لحاظ تجزیه و  این تحقیق به فراخور شرایط خود از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده

زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات  را حاضر تحقیق جامعه آماریهمبستگی است.  -ها، توصیفی تحلیل داده

ها در این مطالعه از روش آوری دادهباشد. برای جمعمی رنف  38ها آن تعداد اند کهداده تشکیل منطقه الموت خرد

نفر برآورد شد.  83گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شد. حجم نمونه به کمک فرمول مذکور نمونه

که جهت سنجش متغیرهای مورد نظر در سه بخش مرتبط با هم  پرسشنامه است اطالعات نیز آوریجمع ابزار

برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و متخصصان و برای تعیین پایایی آن از روش تدوین شد. 

آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت و 

های آماری کروسکال ارتباط بین متغیرهای موردنظر نیز از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمون

افزار ها نیز در نرمبا روش گام به گام استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ویتنی و رگرسیون چندگانهوالیس، من

 گرفت.  ( صورت06)نسخه  SPSS آماری

-نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر در تمامی بخش

دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات خرد باشد.  ز پایایی )اعتماد( باالیی برخوردار میهای خود ا

افزایش "های مرتبط با توانمندی مدیریتی، ها نیز نشان داد که در بین گویهبر میزان توانمندسازی مدیریتی آن

-تقویت روحیه مشارکت در فعالیت"و  "تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس"، "شناخت از وضعیت روستا

ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند. در زمینه نگرش اعضا نسبت به میزان موفقیت به  "ای روستاهای توسعه

صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت نیز دیدگاه پاسخگویان حاکی از آن بود 

افزایش و تقویت روحیه خود باوری و "،  "ها و کارهای گروهینتیجه بهتردر انجام فعالیتکسب "های  که گویه
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تغییر نگرش مردان نسبت  "و  "های فنی و تخصصیافزایش مهارت"، "ایجاد حس کارآفرینی"، "اعتماد به نفس

ویان در زمینه عوامل به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار دارند. براساس دیدگاه پاسخگ "به توانمندی زنان

،  "مدیر عامل و هیئت مدیره"هایتأثیرگذار بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نیز گویه

حمایت خانواده در " ،"همکاری و حمایت خانواده در انجام امور مربوط به صندوق" ،"همسر، سرپرست خانواده"

کروسکال نتایج آزمون در اولویت اول تا پنجم قرار گرفتند.  "وام شیوه اعطای "و  "انجام امور مربوط به اشتغال

، "روحیه کارآفرینی"، "شناخت وضعیت روستا"های بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویهوالیس نشان داد که 

با توانمندسازی  "سازی اشتغاالت جدیدزمینه "و  "روحیه خودباوری و اعتماد به نفس"، "استقالل مالی"

-تی زنان روستایی منطقه الموت بر اساس متغیر مستقل سطح تحصیالت در سطح یک درصد تفاوت معنیمدیری

 00گومز و سانتور(، 0667) 6اسپریتزرهای به دست آمده در این بخش با نتایج تحقیقات ی وجود دارد. یافتهدار

نتایج باشد. ( همسو می0868زرگرانی )( و 0860فوائدی و همکاران )(، 0836رحمانی و همکاران )(، 8008)

تی زنان بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر توانمندسازی مدیری آزمون من ویتنی نیز حاکی از آن بود که

مندی از صندوق اعتبارات مالی خرد ندارد. این یافته در راستای نتایج روستایی منطقه الموت از طریق بهره

باشد. نتایج به دست آمده از ضرایب ( می8005) 08و رحمان و نوروز (8007) 00بویمایل و سامپاهای پژوهش

دار بین اغلب متغیرهای وابسته با متغیر مستقل وجود رابطه مثبت و معنیهمبستگی اسپیرمن و پیرسون نیز 

 (،0837کردی ) (،0667اسپریتزر )توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت را نشان داد که با نتایج تحقیقات 

های حاصل از تحلیل رگرسیونی مطابقت دارد. یافته (0860فقیری و همکاران )و  (0860همکاران )فوائدی و 

دار مورد بررسی در این تحقیق در چندگانه با روش گام به گام نیز بیانگر آن بود که متغیرهای موثر و معنی

ازی زنان روستایی منطقه الموت از طریق اعتبارات مالی خرد درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندس 75حدود 

ها همسو با نتایج دهند و مابقی تغییرات متغیر وابسته متأثر از عوامل دیگری است. این یافتهرا توضیح می

است. در پایان براساس  (0833مداحی گیوی )( و 0834سعدی و عرب مازار )(، 0667اسپریتزر )تحقیقات 

 های حاصل از این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه شدند:یافته

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی  -0

ربط به ها و ادارات ذیها توسط سازمانتعداد این صندوقمنطقه الموت تأثیرات مثبتی داشته است، لذا افزایش 

ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جهت افزایش سطح درآمد و معیشت زنان روستایی منطقه الموت 

شود.شایان ذکر است امروزه مشارکت زنان از جمله ایزارهای  اساسی توسعه است. یکی از اصلی ترین توصیه می

شارکت زنان در جوامع روستایی ایجاد کسب و کارهای کوچک و ورود به کارآفرینی و خود اشتغالی زمینه های م

 می باشد که از این رهگذر صندوق های اعتبارات خرد نقش بسزایی در به سرانجام رسیدن این مهم دارند.

 زنان توانمندسازی در خرد اعتبارات صندوق اثربخشی در وام اعطای پژوهش این هایبا توجه به یافته -8

زنان  به اعطایی اعتبارات افزایش میزان دیگر عبارت باشد. بهمی روستایی منطقه الموت یکی از عوامل مؤثر 

-می آنان در منطقه موردنظر ایفا توانمندسازی در نتیجه درآمدزا و مشاغل راه اندازی در را مؤثری نقش روستایی

های موثری برداشت. بنابراین، توان در این زمینه گاممیها ندوقنقدینگی و درآمد صافزایش نماید، لذا با 
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ریزی و اجرا برنامه به صورت گروهی های صندوقزا با مشارکت اعضاآمدهای در فعالیتشود که پیشنهاد می

گردد. همچنین پیشنهاد می گردد با اعطای وام های مشارکتی به زنان آنها را در قالب تشکل های اقتصادی گرد 

 هم آورد و زمینه انجام کارهای تولیدی  و اشتغال زا  برای ایشان فراهم آورد.

-مهارت ایجاد برای اعضا نیازهای با متناسب آموزشی هایکالس نشان داد که برگزاری پژوهش این نتایج -8

های لذا، برگزاری دوره .باشدروستایی می مدیریتی زنان توانمندسازی در موثر از عوامل هادر آن های کارآفرینانه

تواند میزان توانمندسازی مدیریتی را در زنان روستایی افزایش داده و  آموزشی مهارتی مرتبط با نوع فعالیت می

اعضای صندوق اعتبارات مالی خرد را در زمینه دستیابی به اهداف موردنظر )بهبود وضعیت زندگی اعضا و تقویت 

 اری دهد.ها در زندگی و جامعه( یمدیریت آن

نظر یه تأثیر بسزای صندوق  اعتبارات خرد بر کارآفرینی و نیز اهمیت برگزاری کالس های آموزشی در  -4

راستاری ایجاد مهارت های کارآفرینانه پیشنهاد می گردد این امر بصورت هدفمند و بر اساس شناسایی زنان 

 کارآفرین روستایی عضو این صندوق ها انجام گیرد.
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