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چكیده
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی
منطقه الموت است .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل دادهها توصیفی -همبستگی
است .جامعه آماری شامل زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد در منطقه الموت ( 38نفر) است که با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران  83نفر آن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .روایی
پرسشنامه ،با روش پانل متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد .این ضریب برای
پرسشنامه  0/38برآورد شد که پایایی آن را نشان میدهد .بهمنظور مطالعه میزان همبستگی و روابط علی
احتمالی بین متغیرهای موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد از ضرایب
همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمونهای کروسکال والیس ،من ویتنی و رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج
آزمون کروسکال والیس نشان میدهد که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویههای شناخت وضعیت روستا،
روحیه کارآفرینی ،استقالل مالی ،روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و زمینهسازی اشتغاالت جدید با
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت براساس متغیر سطح تحصیالت در سطح یک درصد تفاوت
معنیداری وجود دارد .نتایج آزمون من ویتنی نشان میدهد که بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ندارد .نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان میدهد که
متغیرهای موثر و معنیدار در این تحقیق حدود  75درصد از تغییرات متغیر وابسته "توانمندسازی زنان روستایی
منطقه الموت از طریق اعتبارات مالی خرد" را توضیح میدهند.
واژههای كلیدی :توانمندسازی مدیریتی ،صندوق اعتبارات خرد ،زنان روستایی ،روش توصیفی -همبستگی،
منطقه الموت.
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 -1مقدمه
توانمندسازی مالی زنان روستایی و مشارکت آنان در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی از
مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار روستایی بوده و ضرورتی بنیادین دارد .در سالهای اخیر برنامهریزان
توسعه روستایی به نقش زنان در توسعه به ویژه در توسعه پایدار و همهجانبه توجهای خاص مبذول داشتهاند ،اما
بدون وجود سرمایه و اعتبارات الزم ،به فعالیت در آوردن استعدادها و بهرهبرداری از توانهای طبیعی و انسانی
توسعه پایدار امکانپذیر نمیباشد .تأمین مالی زنان در قالب اعتبارات خرد و کالن میتواند در توسعه پایدار
روستاها ،بهخصوص در روستاهای کشورهای در حال توسعه که در آنها زنان نقش بسیار فعالی در امور
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی خانواده و جامعه دارند ،مؤثر واقع شود (مداحی گیوی .)0833 ،یکی از
راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع در فرآیند سرمایهگذاری ،تقویت بنیادهای مالی و پسانداز
در مناطق روستایی در جهت توانمندسازی و فقرزدایی جوامع محروم ،از طریق ارتقاء بهرهوری با تأکید بر به-
کارگیری اعتبارات خرد بوده است .اعتبارات خرد به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان
کمدرآمد به منابع اعتباری ،برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها است و به عنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با
فقر و گرسنگی ،قابلیتها و ارزشهای خود را اثبات کرده است .این ابزار ،توانایی تغییر و بهبود زندگی مردم به
ویژه زنان نیازمند را دارا میباشد (مافی .)0833 ،با توجه به اینکه در روستاها ،زنان حدود نیمی ازجمعیت را
تشکیل میدهند و نقش به سزایی در فرآیند تولید روستایی دارند ،بنابراین ضروری است که به طرق مختلف از
جمله با راهاندازی صندوق های اعتبارات خرد امکان و احساس ایجاد تعلق در جامعه حداقل در اجتماع صندوق
به عنوان یک گروه جامعه روستایی به وجود آید .حصول موفقیتهای پی در پی این صندوقها امکان حضور و
مشارکت زنان روستایی را در جوامع بزرگتر فراهم خواهد آورد (کوشکی و همکاران.)0860،
در ایران طرح صندوق اعتبارات خرد برگرفته از الگوی گرامین بانک است که به عنوان الگویی موفق در
جوامع روستایی توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به صورت آزمایشی در سال  0856در دو استان
مازندران و کرمانشاه اجرا شد (مداحی گیوی .)0833 ،در این راستا ،واحد امور زنان روستایی سازمان جهاد
کشاورزی استان قزوین بنا به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ،کاهش بیکاری و کاهش فقر در مناطق
روستایی ،پروژه تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد را از سال  0838به اجرا درآورده و تاکنون  05صندوق
اعتب ارات خرد زنان روستایی را تأسیس نموده است .از این تعداد ،سه صندوق در منطقه الموت استان قزوین
تأسیس شده که جمعاً حدود  38نفر عضو را تحت پوشش خود قرار دادهاند (سازمان جهاد کشاورزی استان
قزوین ،)0868 ،اما اینکه صندوقهای تأسیس شده به چه میزان در توانمندسازی زنان روستایی منطقه مورد
مطالعه (شکل  )0موثر بودهاند ،ضرورت انجام این تحقیق را شکل میدهد.
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شكل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (سازمان جهاد كشاورزی استان قزوین)1131 ،
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
طی سالهای اخیر تحقیقات داخلی و خارجی متعددی در رابطه با توانمندسازی زنان روستایی ،نقش صندوق
اعتبارات خرد در این زمینه و تأثیر آن بر وضعیت زندگی استفادهکنندگان از این اعتبارات صورت گرفته است.
دان و آربوکل )8000( 0در تحقیقی با استفاده از روشهای توصیفی و آماری نشان دادند که استفادهکنندگان از
اعتبارات خرد در کشور پرو نسبت به سایر افرادی که از این اعتبارات استفاده نکردهاند ،همواره از وضعیت اشتغال،
دارایی و درآمد بهتری برخوردار هستند .الویر )8008( 8در مقالهای تحت عنوان «زنان و اعتبارات خرد در
ویتنام» نشان داد که برنامههای اعتبارات خرد باید با هدفگذاری استقالل مالی بیشتر برای وامگیرندگان فقیر
همراه باشد ،نه اینکه وابستگی به اعتبارات را بیشتر کند؛ چرا که این شرایط ممکن است بهویژه برای افراد فاقد
سرمایه خطرناک باشد .گومز و سانتور )8008( 8در مطالعهای به مقایسه عملکرد اعتبارات خرد به صورت انفرادی
و گروهی با استفاده از دو مؤسسه بزرگ مالی که فعالیت پرداخت اعتبارات خرد در کانادا را برعهده دارند ،در
قالب الگوی اقتصادسنجی پرداخته و نشان دادند که عملکرد وامهای گروهی بهتر از وامهای انفرادی است .وام
گروهی همانند عناصر ازدواج ،تحصیالت دانشگاهی ،آموزشهای مهارتی و استقرار ثابت داشتن وامگیرنده ،در
بازپرداخت اعتبارات اثر مثبت دارد و این بیانگر نقش مؤلفههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی در افزایش کارایی
مؤسسههای اعتبارات خرد و ارتباط آنها با افراد وامگیرنده است .کارلن )8007( 4در مطالعه خود اشاره دارد که
باال بودن سطح سرمایه اجتماعی اثر مثبتی بر بازپرداخت وام در جامعه دارد و در جوامعی که دارای سرمایه
اجتماعی باالیی هستند ،اتخاذ برنامههای وامهای گروهی برای افراد کمدرآمد با هدف ایجاد اشتغال و کاهش فقر
پیشنهاد شده است .ساتیاباما )8000( 7در مطالعات خود بیان میکند که اعتبارات خرد به عنوان راهبردی در
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فرآیند توسعه به شمار میرود که هدف آن دسترسی زنان و مردان کمدرآمد به منابع اعتباری است تا به موجب
آن توانایی بهبود اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد.
در ایران نیز ،قلی نیا و همکاران ( )0834با انجام تحقیقی به کمک روش تحلیل عاملی نشان دادند که باال
بودن میزان شاخص های سابقه فعالیت در بین زنان فیروزجاه استان کرمانشاه ،انگیزه دریافت وام و زمینه فعالیت
در روستا از عوامل موفقیت و عدم زمینه یابی مناسب از روستاهای هدف ،شرایط نامناسب عضویت زنان و عدم
نیازسنجیهای دقیق از وضعیت زنان روستایی از عوامل شکست صندوقهای اعتبارات خرد به شمار میروند.
سروشمهر و همکاران ( )0836با بررسی عوامل تسهیلکننده و بازدارنده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی به
این نتیجه دست یافتند که مؤلفههای تأثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شامل سه عامل
مشارکت اقتصادی ،انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی و مهمترین موانع تأثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی
زنان چهار مؤلفه فردی -روانشناختی ،مشارکت اقتصادی ،زیرساختاری و اجتماعی -نهادی میباشند .کوشکی و
همکاران ( )0860نشان دادند که مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد را میتوان از طریق سه عامل آموزشی-
مدیریتی ،اجتماعی -روانشناختی و اقتصادی -حمایتی بهبود بخشید .فقیری و همکاران ( )0860به منظور
بررسی اثربخشی صندوقهای اعتبار خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه با استفاده از روش علی،
مقایسهای بر روی زنان روستایی عضو صندوقهای خرد و زنان غیرعضو انجام دادند .نتایج نشان داد که زنان عضو
صندوقها در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و خانوادگی در سطح باالتری از توانمندی نسبت به زنان غیرعضو قرار دارند.
زرگرانی ( )0868با بررسی تأثیر اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان کردستان ،نشان داد که اعتبارات
خرد بیشترین تأثیر را در زمینه باال بردن اعتماد گروهی در بین زنان روستایی این استان داشته است .همچنین،
عواملی مانند ایجاد احساس قوی انجام کار ،افزایش مهارت مدیریت زندگی ،افزایش اعتماد به نفس ،آگاهسازی
زنان از تواناییهای بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده در دریافت وام تأثیر زیادی داشته است.
به طور کلی ،بررسی مطالعات انجام شده نشان میدهد که هر یک از محققان در پژوهشهای خود تأثیر
صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی را از جنبههای خاص مورد توجه قرار دادهاند .با توجه به
یافتههای تحقیقات اشاره شده و متغیرهای استخراج شده از این تحقیقات و خالصه نمودن متغیرهای معنیدار،
میتوان تأثیرات صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی را در پنج دسته از عوامل اقتصادی،
خانوادگی ،مدیریتی ،اجتماعی و فرهنگی خالصه نمود .با توجه به اهمیت این موضوع ،در تحقیق حاضر تالش
میشود تا ضمن بررسی و توجه به نقش اعتبارات مالی خرد به عنوان یک راهکار حمایتی در توانمندسازی
مدیریتی زنان روستایی ،به اهمیت این صندوقها و تأثیر آنها در توسعه روستایی منطقه الموت استان قزوین
پرداخته شود.
 -1روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر به فراخور شرایط خود از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها میدانی و از لحاظ
تجزیه و تحلیل دادهها یک تحقیق توصیفی -همبستگی است که شامل توصیف ،ثبت ،تجزیه و تحلیل و تفسیر
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شرایط موجود است .جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد در منطقه الموت
استان قزوین تشکیل داده است که تعداد آنها  38نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه در این مطالعه از روش
نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شد و تعداد  83نفر به عنوان اعضای نمونه مورد بررسی
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامه است و دادههای جمعآوری شده مربوط به سال
 0868-68میباشند .اگرچه که محدود بودن تعداد اعضای صندوقهای اعتبارات مالی خرد در منطقه الموت
ایجاب میکند تا برای جمعآوری داده ها و اطالعات آماری موردنیاز از روش سرشماری یا تمام شماری اعضا
ا ستفاده شود ،اما در این مطالعه از این روش استفاده نشد و مبادرت به امر نمونهگیری شد .علت اصلی این امر،
همکاری نکردن برخی از اعضای صندوق های اعتبارات مالی خرد در منطقه مورد مطالعه (عدم همکاری چهار نفر
از اعضای صندوقها به دالیل شخصی) و دردسترس نبودن تعدادی از اعضای صندوقها (به دلیل مهاجرت و
انتقال زندگی به مناطق شهری همجوار و عدم دسترسی برای تکمیل پرسشنامه) بود .در این تحقیق ،برای تعیین
روایی پرسشنامه از روش پانل متخصصان استفاده شد و چندین نسخه از پرسشنامههای طراحی شده در اختیار
اساتید ،کارشناسان و متخصصانی که در رابطه با صندوق اعتبارات خرد و زنان روستایی فعالیت نمودهاند ،قرار
داده شد و از آنها خواسته شد که در رابطه با محتوای سؤالها و شکل و ظاهر پرسشنامه نظرات خود را بیان
نمایند .سپس پرسشنامه نهایی تهیه و آماده سنجش پایایی شد .جهت تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
نهایی نیز از آزمون مقدماتی ( )Pilot Testو ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .متغیرهای مورد بررسی در این
تحقیق از نوع وابسته و مستقل بوده که توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی به عنوان متغیر وابسته و
مجموعهای از ویژگیهای فردی و حرفهای (سن ،میزان تحصیالت ،وضعیت تأهل ،تحصیالت همسر ،اندازه خانوار
و غیره) و عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریتی (تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعه روستایی ،افزایش
شناخت وضعیت روستا ،تقویت روحیه کارآفرینی ،ایجاد استقالل مالی ،تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به
نفس ،تقویت روحیه رقابت و زمینهسازی اشتغاالت جدید) به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند.
در این مطالعه پس از توزیع نمونه برآورد شده و معرفی متغیرهای مستقل و وابسته در زمینه توانمندسازی
مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ،به منظور یافتن رابطه بین متغیرها ،تأثیر یا تفاوت بین آنها و مطالعه
روابط علی احتمالی بین دو یا چند متغیر از آزمونهای آماری کروسکال والیس ،8من ویتنی 5و تحلیل رگرسیونی
چندگانه با روش گام به گام ،3استفاده شد .جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل (توضیحی) با متغیر
توانمندسازی نیز در این تحقیق از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد که نتایج حاصل از آنها،
میزان تغییرپذیری مشترک بین دو متغیر یا اشتراک آنها را نشان میدهد (نوفرستی .)0853 ،به طور کلی ،برای
دستهبندی دادهها و اطالعات به دست آمده از پرسشنامههای تنظیمی در این مطالعه از نرمافزار  Excelو جهت
بررسی روابط بین متغیرها ،تعیین همبستگی و انجام آزمون فرضیههای مورد نظر از نرم افزار  SPSSاستفاده شد.
با توجه به ارتباط بین دو مقوله اعتبارات مالی خرد و توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی ،مدل مفهومی یا
نظری تحقیق حاضر به صورت زیر ارائه شد:
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شكل  -2مدل نظری یا مفهومی تحقیق
 -4یافته های پژوهش
جدول  ،0وضعیت کلی جامعه آماری و نحوه توزیع نمونه برآورد شده در آن را نشان میدهد:
جدول  -1جامعه آماری و توزیع نمونه برآورد شده در آن
تعداد اعضا در زمان

تعداد نمونه برآورد شده

انجام مطالعه (نفر)

از كل اعضا
88

ردیف

منطقه مورد مطالعه

نام روستا

0

رودبار الموت غربی

هیر

85

8

رجاییدشت

هریان

80

87

8

رودبار الموت شرقی

اوان

87

80

4

منطقه الموت

-

38

83

مأخذ :یافتههای تحقیق

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق در چهار بخش مختلف طراحی گردید .جدول  ،8تعداد گویهها یا سواالت
مطرح شده در هر بخش و نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ را برای تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده
نشان میدهد:
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جدول  -2نتایج حاصل از روش آلفای كرونباخ (تعیین پایایی ابزار گردآوری دادهها)
ردیف

بخشهای مختلف پرسشنامه

تعداد گویهها

آلفای كرونباخ

0

 ویژگیهای فردی و حرفهای زنان روستایی عضو صندوقاعتبارات خرد

07

0/30

8

 بررسی تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد برتوانمندسازی مدیریتی زنان روستایی

5

0/38

8

 نگرش زنان روستایی نسبت به عضویت در صندوقاعتبارات مالی خرد

08

0/60

4

 عوامل مؤثر برموفقیت صندوق اعتبارات مالی خرد درتوانمندسازی زنان روستایی

00

0/58

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول  ،8مالحظه میشود که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه بخشهای پرسشنامه
بیشتر از  0/5به دست آمده که این امر پایایی پرسشنامه مورد استفاده را بازگو میکند .نتایج حاصل از تحلیل
آماری پرسشنامههای این تحقیق نیز نشان داد که میانگین سن پاسخگویان  86/5سال ،بیشترین تعداد
پاسخگویان ( 83/6درصد) دارای تحصیالت ابتدایی و کمترین آنها ( 8/0درصد) دارای مدارج تحصیلی فوق-
دیپلم و باالتر بودند .میانگین تعداد افراد خانواده پاسخگویان  8/83نفر بوده و  07/6درصد از پاسخگویان
سرپرست خانواده بودند .متوسط مدت عضویت کل اعضا در صندوق اعتبارات مالی خرد  4/7سال بود40/5 .
درصد از پاسخگویان وام دریافتی را برای فعالیتهای دامداری 88/8 ،درصد برای فعالیتهای کشاورزی80/4 ،
درصد برای فعالیتهای قالی و گلیمبافی و  8/5درصد نیز برای پرورش زنبورعسل ،آبزی و طیور به کار بردهاند .به
لحاظ فعالیتهای آموزشی 08/0 ،درصد از پاسخگویان اصالً در کالسهای آموزشی شرکت نکرده و  85/7درصد
نیز در اغلب کالسهای آموزشی برگزار شده از سوی صندوق شرکت نمودهاند .در حدود  76/8درصد از
پاسخگویان نیز قبل از عضویت از شرایط تسهیالت صندوق اعتبارات مالی خرد آگاهی داشتهاند.
نتایج حاصل از طیف پنج سطحی لیکرت (نتایج جدول  )8دیدگاه پاسخگویان (اعضای نمونه عضو در صندوق) را
در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندی مدیریتی آنها نشان میدهد:
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جدول  -1توصیف دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات مالی خرد بر میزان توانمندی
مدیریتی
فراوانی (درصد)
عوامل سنجش توانمندی مدیریتی

خیلی
كم

افزایش شناخت از وضعیت روستا

كم متوسط زیاد

*

خیلی بدون

میانگین

انحراف ضریب
معیار تغییرات

رتبه

زیاد پاسخ
0/8

8/50

تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس 80 40/8 87/3 6/8 8/4

0

8/83

0/635

تقویت روحیه مشارکت در فعالیتها

80 43/0 05/7 6/8 8/3

0

8/58

0/080

تقویت روحیه کارآفرینی

88/5 47/4 03/6 5/8 4/3

0

8/57

0/047

0/85

تقویت روحیه رقابت

87/0 86/6 80/8 6/8 4/0

0

8/58

0/085

0/83

7

ایجاد استقالل مالی

08/3 88/0 80/8

0

8/48

0/035

0/80

8

85/0 83/7

0

8/78

0/874

0/87

5

زمینهسازی اشتغاالت جدید

80 40/6 83/8 8/8 8/4

8/7

00

04/0 3/8

88

0

0/638

0/88
0/88

8

0/85

8
4

* مقیاس سنجش -0 :خیلی کم -8 ،کم -8 ،متوسط -4 ،زیاد -7 ،خیلی زیاد
مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج جدول  ،8مالحظه میشود که دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات خرد بر
میزان توانمندی مدیریتی آنها نشان میدهد که در بین هفت گویهای که در ارتباط با توانمندی مدیریتی وجود
دارد "افزایش شناخت از وضعیت روستا"" ،تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس" و "تقویت روحیه
مشارکت در فعالیتهای توسعهای روستا" به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار میگیرند" .زمینهسازی اشتغاالت
جدید" نیز در اولویت آخر قرار میگیرد .جدول  ، 4دیدگاه پاسخگویان را نسبت به نگرش اعضا در زمینه میزان
موفقیت صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ، 4دیدگاه پاسخگویان نسبت به نگرش اعضا در زمینه میزان موفقیت صندوق
اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی آنها نشان میدهد که در بین  08گویهای که در ارتباط با دیدگاه
پاسخگویان در زمینه میزان موفقیت صندوق در توانمندسازی مدیریتی وجود دارد "کسب نتیجه بهتردر انجام
فعالیتها و کارهای گروهی"  " ،افزایش و تقویت روحیه خود باوری و اعتماد به نفس"" ،ایجاد حس کارآفرینی"،
"افزایش مهارتهای فنی و تخصصی" و " تغییر نگرش مردان نسبت به توانمندی زنان" به ترتیب در اولویت اول
تا پنجم قرار میگیرند " .افزایش دانش و اطالعات"" ،همخوانی تجربه کاری با فعالیت فعلی در صندوق" و
"احساس خوب و لذت بخش" نیز در این راستا در اولویتهای آخر قرار میگیرند.
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جدول  -4توصیف دیدگاه پاسخگویان نسبت به عضویت در صندوق و موفقیت اعتبارات خرد در
توانمندسازی مدیریتی
فراوانی (درصد)

عوامل سنجش نگرش زنان روستایی
نسبت به موفقیت صندوق اعتبارات خرد خیلی
در توانمندسازی مدیریتی آنها

كم

كم متوسط زیاد

*

خیلی بدون میانگین
زیاد پاسخ

انحراف ضریب
معیار تغییرات

رتبه

کسب نتیجه بهتردر انجام فعالیت ها

0

7/8

88/4

86/8 40/8

0

8/68

0/60

0/880

0

افزایش و تقویت روحیه خود باوری

8/0

8/8

05/6

85/0 48/5

0

8/60

0/68

0/886

8

ایجاد حس کارآفرینی

8/0

4/7

03/6

87/3 45/3

0

8/33

0/8480 0/64

8

افزایش مهارتهای فنی و تخصصی

0/5

5/8

88/5

88/8

0

8/00

0/8484 0/68

4

تغییر نگرش مردان به توانمندی زنان

8/5

4/7

88

83/6 40/6

0

8/36

0/68

0/845

7

افزایش توانایی برای انجام کارهای منزل

8/0

8/7

88

افزایش اعتماد اعضاء صندوق به یکدیگر

0/4

3/8

88/8

تقویت روحیه استقالل در انجام فعالیتها

8/0

5/6

88

48

80/8 83/3

0

8/86

0/64

0/874

8

88/5

0

8/50

0/68

0/8805

5

80/8 85/3

0

8/88

0/67

0/8806

3

استفاده مناسب از اوقات فراغت

84/4 08/5 8/0

03/8 40/8

0

8/80

0/00

0/856

6

تأثیر تجربه در میزان موفقیت

4/7

5/6

86/8

88/5 84/5

0

8/87

0/08

0/860

00

افزایش دانش و اطالعات

8/3

08

83/7

05/8 83/7

0

8/78

0/08

0/868

00

80/8 08/4 8/8

06/8 80/8

0

8/44

0/08

0/886

08

48/8 86/7

0

4/80

0/60

0/578

08

همخوانی سابقه با فعالیت فعلی صندوق
احساس خوب و لذت بخش

8/0

8/5

08

84

* مقیاس سنجش -0 :خیلی کم -8 ،کم -8 ،متوسط -4 ،زیاد -7 ،خیلی زیاد
مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  ، 7دیدگاه پاسخگویان (اعضای صندق اعتبارات مالی خرد) را در زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی در منطقه الموت نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ، 7دیدگاه پاسخگویان در زمینه عوامل و موانع تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیریتی
زنان روستایی منطقه الموت نشان میدهد که در بین  00گویهای که در ارتباط با دیدگاه پاسخگویان در زمینه
عوامل مؤثر بر توانمندسازی وجود دارد "مدیر عامل و هیئت مدیره" " ،همسر  ،سرپرست خانواده"" ،همکاری و
حمایت خانواده در انجام امور مربوط به صندوق (شرکت در جلسات ،پرداخت پس انداز ماهانه ،پرداخت اقساط)"،
"حمایت خانواده در انجام امور مربوط به اشتغال" و " شیوه اعطای وام (عدم تبعیض بین اعضا ،مدت انتظار
دریافت وام و غیره)" به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار میگیرند .گویههای "عدم رسیدگی به امورات
زندگی"" ،ترس از ناتوانی در پرداخت اقساط وام دریافتی" و "میزان و سطح تحصیالت اعضای صندوق اعتبارات
مالی خرد" نیز در اولویتهای آخر قرار میگیرند.
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جدول  -5توصیف دیدگاه پاسخگویان در زمینه عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی
سنجش عوامل مؤثر بر توانمندسازی
مدیریتی زنان روستایی

فراوانی (درصد)
خیلی
كم

كم متوسط زیاد

*

خیلی بدون میانگین
زیاد پاسخ

انحراف ضریب
معیار تغییرات

رتبه

مدیر عامل و هیئت مدیره

8/0

8/0

48/8 86/6 80/8

همسر ،سرپرست خانواده

4/0

8/4

6/8

46/7 84

0/8

حمایت خانواده در انجام امور صندوق

8/3

8/8

80/8 88/8 88/7

0/8

8/30

حمایت خانواده در امور مربوط به اشتغال

4/7

8/7

88/7

83/8 84

0/8

8/57

0/838 0/057

شیوه اعطای وام (عدم تبعیض بین اعضا)

4/7

5/8

88

80/8 88/5

0

8/30

0/833 0/065

مشارکت و انجام کار به صورت گروهی

8/4

83/7 80/8 85/0 00/8

0

8/50

0/867 0/068

08/4 85/3 87/3 04/3 03/8

0

8/08

0/486 0/808

5

45/3 40/8

3/6

0/8 8/5

0

0/57

0/488 0/575

3

ترس از ناتوانی در پرداخت اقساط وام

88

86/6

80/8

08/4 08

0

8/88

0/708 0/880

6

میزان و سطح تحصیالت اعضای صندوق

8/8

88/5 85/3 85/7 04/4

0/8

8/76

0/734 8/068

00

مبلغ وام اعطایی به اعضای صندوق
عدم رسیدگی به امورات زندگی

0

4/06

0/883 0/658

0

4/88

0/883 0/006

8

0/830 0/086

8
4
7
8

* مقیاس سنجش -0 :خیلی کم -8 ،کم -8 ،متوسط -4 ،زیاد -7 ،خیلی زیاد
مأخذ :یافتههای تحقیق

در تحقیق حاضر پس از بررسی ارتباط بین متغیرهای موثر در توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو
صندوق اعتبارات مالی خرد در منطقه الموت ،برای مقایسه دیدگاه پاسخگویان نسبت به میزان تأثیر متغیرهای
"سطح تحصیالت اعضا" و "وضعیت تأهل آنها" بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی از آزمون ناپارامتری
کروسکال والیس استفاده شد .جدول  ،8نتایج آزمون کروسکال والیس در زمینه مطالعه میانگینهای
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت را بر حسب سطح تحصیالت اعضای صندوق اعتبارات مالی
خرد نشان میدهد.
با توجه به نتایج جدول  ،8مالحظه میشود که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویههای "شناخت وضعیت
روستا"" ،روحیه کارآفرینی"" ،استقالل مالی"" ،روحیه خودباوری و اعتماد به نفس" و " زمینهسازی اشتغاالت
جدید" با توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت بر اساس متغیر مستقل سطح تحصیالت در سطح
یک درصد تفاوت معنیدار ی وجود دارد .افزون بر این ،نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس در جدول  8نشان
میدهد که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویه "تقویت روحیه رقابت" با توانمندسازی مدیریتی بر اساس
سطح تحصیالت در سطح  7درصد تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین ،نتایج این آزمون حاکی از آن است که،
سطح معنیداری در گویه "تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعهای روستا" بزرگتر از  0/07میباشد .در
واقع ،میانگین این گویه در بین گروهها برحسب وضعیت تحصیالت پاسخگویان برابر است و بین دیدگاه
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پاسخگویان نسبت به گویه "تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعهای روستا" بر اساس وضعیت تحصیالت
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  -6نتایج آزمون كروسكال والیس در مطالعه میانگینهای توانمندی مدیریتی زنان روستایی
متغیر مستقل

توانمندی مدیریتی

سطح
تحصیالت

متغیرهای وابسته در توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی

مقدار آزمون

سطح
معنیداری
0/804

تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعهای روستا

7/603

تقویت شناخت وضعیت روستا

00/850

**

0/044

تقویت روحیه کارآفرینی

07/307

**

0/005

ایجاد استقالل مالی

07/083

**

0/000

تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

88/304

**0/000

تقویت روحیه رقابت

08/048

*0/088

زمینه سازی اشتغاالت جدید

07/878

**

0/006

** و * :به ترتیب در سطح معنیداری یک و  7درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  ،5نتایج آزمون کروسکال والیس در زمینه مطالعه میانگینهای توانمندسازی مدیریتی زنان
روستایی منطقه الموت را بر حسب وضعیت تأهل اعضای صندوق اعتبارات خرد نشان میدهد:

جدول  -7نتایج آزمون كروسكال والیس در مطالعه میانگینهای توانمندی مدیریتی زنان روستایی بر
حسب وضعیت تأهل
متغیر

متغیر وابسته

مستقل

توانمندی مدیریتی

وضعیت
تأهل

مقدار آزمون

سطح
معنیداری

تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعهای روستا

8/748

0/483

تقویت شناخت وضعیت روستا

0/887

0/547

تقویت روحیه کارآفرینی

4/650

0/054

ایجاد استقالل مالی

8/083

0/776

تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

0/580

0/376

تقویت روحیه رقابت

8/483

0/430

زمینهسازی اشتغاالت جدید

0/550

0/375

مأخذ :یافتههای تحقیق
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نتایج به دست آمده از آزمون کروسکال والیس در جدول  5نشان میدهد که سطح معنیداری در گویههای
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت بزرگتر از  0/07است .این امر حاکی از آن است که میانگین
توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی در بین گروههای مورد بررسی برحسب وضعیت تأهل برابر است و بین
دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویههای توانمندسازی مدیریتی بر اساس وضعیت تأهل تفاوت معنیداری وجود
ندارد .به عبارت دیگر وضعیت تأهل تأثیری بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد
در منطقه الموت ندارد.
جدول  ،3نتایج حاصل از آزمون من ویتنی در مطالعه میانگینهای توانمندسازی مدیریتی بر حسب وضعیت
سرپرستی اعضای صندوق اعتبارات مالی خرد را در منطقه الموت نشان میدهد:
جدول  -8نتایج حاصل از آزمون من ویتنی در مطالعه میانگینهای توانمندسازی مدیریتی بر حسب
وضعیت سرپرستی
متغیر

Z

معنیداری

تقویت روحیه مشارکت در فعالیتهای توسعه روستا

-0/384

0/404

تقویت شناخت وضعیت روستا

-0/000

0/666

تقویت روحیه کارآفرینی

-0/408

0/080

ایجاد استقالل مالی

-0/508

0/430

تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس

-0/430

0/880

تقویت روحیه رقابت

-0/074

0/675

زمینهسازی اشتغاالت جدید

-0/780

0/808

متغیر وابسته

مستقل

توانمندی مدیریتی

وضعیت
سرپرستی

مقدار آزمون

سطح

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از آزمون من ویتنی در جدول  3نشان میدهد که سطح معنیداری در توانمندسازی مدیریتی
زنان روستایی منطقه الموت بزرگتر از  0/07میباشد .این امر حاکی از آن است که میانگین توانمندسازی
مدیریتی در بین دو گروهی که سرپرست خانواده بوده و گروهی که سرپرست خانواده نبودهاند ،برابر است .به
عبارت دیگر بودن و یا نبودن سرپرست خانواده برای اعضای صندوق اعتبارات مالی خرد تأثیری بر توانمندسازی
مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت ندارد.
جدول  ،6نتایج حاصل از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون را در زمینه ارتباط بین متغیرهای مستقل
با متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نشان میدهد:
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جدول  -3رابطه بین متغیرهای مستقل مورد بررسی در تحقیق با توانمندسازی مدیریتی زنان
روستایی
متغیر مستقل مورد بررسی

نوع ضریب همبستگی

مقدار

سطح معنیداری

تأثیر دورههای آموزشی ،مهارتی وکاربردی

اسپیرمن

0/736

**0/000

حمایت خانواده در امور صندوق

اسپیرمن

0/756

**

0/000

مبلغ وام اعطا شده

اسپیرمن

0/778

**

0/000

شیوه اعطای وام

اسپیرمن

0/465

**

0/000

تأثیر میزان و سطح تحصیالت

اسپیرمن

0/868

**

0/000

مشارکت و انجام کارگروهی

اسپیرمن

0/860

**

0/000

دفعات دریافت وام

پیرسون

0/848

**0/000

میزان شرکت در جلسات صندوق

اسپیرمن

0/065

**

تعداد افراد خانواده

پیرسون

0/038

0/008

فاصله روستا تا شهر

پیرسون

-0/057

آگاهی از شرایط و تسهیالت صندوق

اسپیرمن

0/083

0/000
**
**

0/008
**

0/004

**

مدت عضویت در صندوق

پیرسون

0/080

0/008

ترس از عدم پرداخت به موقع اقساط

اسپیرمن

0/037

0/070

آگاهی از شرایط تسهیالت بانک ها و مؤسسات

اسپیرمن

0/088

0/877

سن اعضای صندوق

پیرسون

0/088

0/508

اسپیرمن

0/007

0/688

سطح تحصیالت همسر ،سرپرست
**

*

و  :به ترتیب در سطح معناداری یک و  7درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،6نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان میدهد که بین متغیرهای مستقل تأثیر
دورهای آموزشی مهارتی وکاربردی متناسب با نیاز واقعی پاسخگویان ،حمایت خانواده پاسخگویان در امور
صندوق ،میزان مبلغ وام اعطا شده با توانمندسازی پاسخگویان از طریق صندوق اعتبارات خرد ،حمایت خانواده
پاسخگویان در امور اشتغال ایجاد شده ،شیوه اعطای وام ،میزان و سطح تحصیالت پاسخگویان ،مشارکت و انجام
کار گروهی پاسخگویان ،دفعات دریافت وام ،میزان شرکت پاسخگویان در جلسات صندوق ،میزان آگاهی از
شرایط و تسهیالت صندوق ،تعداد افراد خانواده پاسخگویان و مدت عضویت پاسخگویان در صندوق با متغیر
وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق صندوق اعتبارات مالی خرد رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .مالحظه می شود که ضریب همبستگی برای کلیه متغیرهای مذکور مقداری مثبت به
دست آمده که این امر همبستگی مستقیم بین متغیرهای فوق با متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی را
نشان میدهد .همچنین ،نتایج جدول  6نشان میدهد که بین متغیر فاصله روستا تا شهر با توانمندسازی زنان
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روستایی منطقه الموت رابطه معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد ،اما مقدار ضریب همبستگی برای متغیر
فوق منفی به دست آمده است و همبستگی آن با متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی از نوع غیرمستقیم
است .بدین معنی که با کاهش فاصله روستا تا شهر میزان توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی افزایش مییابد.
افزون بر این ،مطابق با نتایج جدول  6مالحظه میشود که ضریب همبستگی برای متغیرهای مستقل ترس از
عدم پرداخت به موقع اقساط ،آگاهی از شرایط تسهیالت بانکها و مؤسسات ،سن اعضای صندوق و سطح
تحصیالت همسر اگر چه که مقدار مثبتی به دست آمده است ،اما در سطوح یک و  7درصد معنیدار نشده و این
امر عدم تأثیرپذیری متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت را از متغیرهای فوق در
بهرهمندی از اعتبارات مالی خرد نشان میدهد.
جدول  ،00نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل رگرسیونی چندگانه با مراحل گام به گام را جهت تعیین
سهم هر یک از عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق عضویت در صندوق
اعتبارات مالی خرد نشان میدهد:
جدول  -11نتایج تحلیل رگرسیونی به روش گام به گام در تعیین سهم عوامل موثر بر توانمندی
مدیریتی زنان روستایی
متغیر موثر بر توانمندسازی

ضریب همبستگی

ضریب

ضریب تعیین

مدیریتی زنان روستایی

چندگانه

تعیین

تعدیل شده

0

دورههای آموزشی ،مهارتی ،کاربردی

0/733

0/847

0/848

8

حمایت خانواده درانجام امور اشتغال ایجاد شده

0/885

0/448

0/440

8

همسر ،سرپرست ،خانواده

0/867

0/438

0/453

4

مبلغ وام

0/584

0/785

0/706

7

مشارکت و انجام کارگروهی

0/583

0/748

0/784

8

فاصله روستا تا شهر

0/548

0/778

0/748

5

شیوه اعطای وام

0/570

0/788

0/770

3

سطح تحصیالت اعضای صندوق

0/577

0/750

0/773

گام

مأخذ :یافتههای تحقیق

مطابق با نتایج جدول  ،00در گام نخست متغیر "دورههای آموزشی ،مهارتی ،کاربردی" وارد معادله
رگرسیونی شد و توانست  84/8درصد تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین نماید .در گام دوم متغیر "حمایت
خانواده درانجام امور اشتغال ایجاد شده" در معادله رگرسیونی لحاظ شد .این متغیر به همراه متغیر قبلی 44/0
درصد تغییرات را تبیین نموده است .در گام سوم متغیر "همسر ،سرپرست ،خانواده" وارد معادله شد که همراه با
دو متغیر قبلی  45/3درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت را توضیح داده
است .در گام چهارم متغیر "مبلغ وام" وارد معادله رگرسیونی شد که با متغیرهای قبلی  70/6درصد از تغییرات
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متغیر وابسته را تبیین نموده است .در گامهای پنجم ،ششم و هفتم نیز با وارد نمودن متغیرهای "مشارکت و
انجام کار گروهی"" ،فاصله روستا تا شهر" و "شیوه اعطای وام" در معادله رگرسیونی ،همراه با متغیرهای قبلی
در حدود  74/8 ،78/4و  77/0درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی از طریق
صندوق اعتبارات مالی خرد توضیح داده شد .در گام آخر (هشتم) نیز با وارد نمودن متغیر مستقل "سطح
تحصیالت اعضای صندوق" در معادله رگرسیونی همراه با هفت متغیر قبلی  77/5درصد از تغییرات واریانس
متغیر وابسته «توانمندسازی» توضیح داده شد .به طور کلی ،با توجه به نتایج جدول  00مالحظه میشود که با
وارد نمودن متغیرهای فوق ،مقدار عددی ضریب تعیین  0/75به دست آمده است .این میزان نشان میدهد که
در حدود  75درصد از واریانس متغیر وابسته "توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت" به وسیله هشت عامل
فوق تبیین شده است و مابقی ( 48درصد) به عوامل دیگری در این زمینه بستگی دارد.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
در پژوهش حاضر تالش شد تا عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت از طریق
عضویت در صندوق اعتبارات مالی خرد بررسی و ارزیابی شود .محدوده مکانی این تحقیق شامل صندوقهای
اعتبارات خرد زنان روستایی منطقه الموت (از توابع استان قزوین) و محدوده زمانی آن سال  0868-68است.
این تحقیق به فراخور شرایط خود از لحاظ هدف کاربردی ،از لحاظ گردآوری دادهها میدانی و از لحاظ تجزیه و
تحلیل دادهها ،توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات
خرد منطقه الموت تشکیل دادهاند که تعداد آنها  38نفر میباشد .برای جمعآوری دادهها در این مطالعه از روش
نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده شد .حجم نمونه به کمک فرمول مذکور  83نفر برآورد شد.
ابزار جمعآوری اطالعات نیز پرسشنامه است که جهت سنجش متغیرهای مورد نظر در سه بخش مرتبط با هم
تدوین شد .برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و متخصصان و برای تعیین پایایی آن از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .جهت بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت و
ارتباط بین متغیرهای موردنظر نیز از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و آزمونهای آماری کروسکال
والیس ،منویتنی و رگرسیون چندگانه با روش گام به گام استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها نیز در نرمافزار
آماری ( SPSSنسخه  )06صورت گرفت.
نتایج حاصل از روش آلفای کرونباخ نشان داد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر در تمامی بخش-
های خود از پایایی (اعتماد) باالیی برخوردار میباشد .دیدگاه پاسخگویان در زمینه تأثیر صندوق اعتبارات خرد
بر میزان توانمندسازی مدیریتی آنها نیز نشان داد که در بین گویههای مرتبط با توانمندی مدیریتی" ،افزایش
شناخت از وضعیت روستا"" ،تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس" و "تقویت روحیه مشارکت در فعالیت-
های توسعهای روستا" به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند .در زمینه نگرش اعضا نسبت به میزان موفقیت
صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت نیز دیدگاه پاسخگویان حاکی از آن بود
که گویههای "کسب نتیجه بهتردر انجام فعالیتها و کارهای گروهی" " ،افزایش و تقویت روحیه خود باوری و
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اعتماد به نفس"" ،ایجاد حس کارآفرینی"" ،افزایش مهارتهای فنی و تخصصی" و " تغییر نگرش مردان نسبت
به توانمندی زنان" به ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار دارند .براساس دیدگاه پاسخگویان در زمینه عوامل
تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی منطقه الموت نیز گویههای"مدیر عامل و هیئت مدیره" ،
"همسر ،سرپرست خانواده"" ،همکاری و حمایت خانواده در انجام امور مربوط به صندوق"" ،حمایت خانواده در
انجام امور مربوط به اشتغال" و " شیوه اعطای وام" در اولویت اول تا پنجم قرار گرفتند .نتایج آزمون کروسکال
والیس نشان داد که بین دیدگاه پاسخگویان نسبت به گویههای "شناخت وضعیت روستا"" ،روحیه کارآفرینی"،
"استقالل مالی"" ،روحیه خودباوری و اعتماد به نفس" و " زمینهسازی اشتغاالت جدید" با توانمندسازی
مدیری تی زنان روستایی منطقه الموت بر اساس متغیر مستقل سطح تحصیالت در سطح یک درصد تفاوت معنی-
00
داری وجود دارد .یافتههای به دست آمده در این بخش با نتایج تحقیقات اسپریتزر ،)0667( 6گومز و سانتور
( ،)8008رحمانی و همکاران ( ،)0836فوائدی و همکاران ( )0860و زرگرانی ( )0868همسو میباشد .نتایج
آزمون من ویتنی نیز حاکی از آن بود که بودن یا نبودن سرپرست خانواده تأثیری بر توانمندسازی مدیریتی زنان
روستایی منطقه الموت از طریق بهره مندی از صندوق اعتبارات مالی خرد ندارد .این یافته در راستای نتایج
پژوهشهای بویمایل و سامپا )8007( 00و رحمان و نوروز )8005( 08میباشد .نتایج به دست آمده از ضرایب
همبستگی اسپیرمن و پیرسون نیز وجود رابطه مثبت و معنیدار بین اغلب متغیرهای وابسته با متغیر مستقل
توانمندسازی زنان روستایی منطقه الموت را نشان داد که با نتایج تحقیقات اسپریتزر ( ،)0667کردی (،)0837
فوائدی و همکاران ( )0860و فقیری و همکاران ( )0860مطابقت دارد .یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیونی
چندگانه با روش گام به گام نیز بیانگر آن بود که متغیرهای موثر و معنیدار مورد بررسی در این تحقیق در
حدود  75درصد از تغییرات متغیر وابسته توانمندس ازی زنان روستایی منطقه الموت از طریق اعتبارات مالی خرد
را توضیح می دهند و مابقی تغییرات متغیر وابسته متأثر از عوامل دیگری است .این یافتهها همسو با نتایج
تحقیقات اسپریتزر ( ،)0667سعدی و عرب مازار ( )0834و مداحی گیوی ( )0833است .در پایان براساس
یافتههای حاصل از این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه شدند:
 -0نتایج تحقیق حاضر نشان داد که صندوق اعتبارات مالی خرد بر توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی
منطقه الموت تأثیرات مثبتی داشته است ،لذا افزایش تعداد این صندوقها توسط سازمانها و ادارات ذیربط به
ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جهت افزایش سطح درآمد و معیشت زنان روستایی منطقه الموت
توصیه می شود.شایان ذکر است امروزه مشارکت زنان از جمله ایزارهای اساسی توسعه است .یکی از اصلی ترین
زمینه های م شارکت زنان در جوامع روستایی ایجاد کسب و کارهای کوچک و ورود به کارآفرینی و خود اشتغالی
می باشد که از این رهگذر صندوق های اعتبارات خرد نقش بسزایی در به سرانجام رسیدن این مهم دارند.
 -8با توجه به یافتههای این پژوهش اعطای وام در اثربخشی صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان
روستایی منطقه الموت یکی از عوامل مؤثر میباشد .به عبارت دیگر افزایش میزان اعتبارات اعطایی به زنان
روستایی نقش مؤثری را در راه اندازی مشاغل درآمدزا و در نتیجه توانمندسازی آنان در منطقه موردنظر ایفا می-
نماید ،لذا با افزایش نقدینگی و درآمد صندوقها میتوان در این زمینه گامهای موثری برداشت .بنابراین،
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پیشنهاد میشود که فعالیتهای در آمدزا با مشارکت اعضای صندوقها به صورت گروهی برنامهریزی و اجرا
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.
 -8نتایج این پژوهش نشان داد که برگزاری کالسهای آموزشی متناسب با نیازهای اعضا برای ایجاد مهارت-
های کارآفرینانه در آنها از عوامل موثر در توانمندسازی مدیریتی زنان روستایی میباشد .لذا ،برگزاری دورههای
آموزشی مهارتی مرتبط با نوع فعالیت می تواند میزان توانمندسازی مدیریتی را در زنان روستایی افزایش داده و
اعضای صندوق اعتبارات مالی خرد را در زمینه دستیابی به اهداف موردنظر (بهبود وضعیت زندگی اعضا و تقویت
مدیریت آنها در زندگی و جامعه) یاری دهد.
 -4نظر یه تأثیر بسزای صندوق اعتبارات خرد بر کارآفرینی و نیز اهمیت برگزاری کالس های آموزشی در
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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