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چکیده
اعتبارات خرد شامل تدارک خدمات مالی متناسب و در حد اس تطاعت مالی خانوارهای کم بضاعتی است که به
خدمات مالی ارائه شونده از سوی موسسات مالی متداول دسترسی ندارند .عموماً خانوارهای کم بضاعت برای ارائه وثیقه وام
از دارایی های مادی برخوردار نیستند و به همین سبب اعتبارات خرد به صورت جایگزین برای آنها پیشنهاد میشود .لذا
هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان تسهیلگر بخش
سرچهان شهرستان بوانات میباشد .این تحقیق به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است .جامعه آماری مورد نظر را تمامی
اعضای صندوق اعتباری خرد زنان بخش سرچهان که  05نفر میباشند تشکیل دادهاند که با استفاده از روش همه شماری
تمامی زنان عضو این صندوق به عنوان جامعه نمونه برآورد گردید .برای گردآوری دادههای مربوطه از پرسشنامه استفاده
شده است .سپس پرسشنامههای جمعآوری شده را با استفاده از روش  Tتک نمونهای در نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
کردیم .نتایج تحقیق نشان می دهد که :در بعد اجتماعی ،گویه (تا چه اندازه باعث تقویت حس مشارکت بین زنان عضو شده
است ،با میانگین  3/93درصد) ،در بعد اقتصادی ،گویه (تا چه اندازه در افزایش مبلغ وامهای اعطا شده به زنان عضو موفق
بوده است ،با میانگین  9/78درصد) و در بعد آموزشی ،گویه (آموزشهای الزم و مستمر برای زنان عضو ،با میانگین 3
درصد) مؤثرترین عوامل بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی میباشند.
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مقدمه

فقرزدایی ،کاهش آسیبپذیری و توانمندسازی زنان از مهمترین آثار عرضهی
خدمات مالی به اقشار آسیب پذیر ،به ویژه زنان فقیر شناخته میشود .به لحاظ نظری،
این خدمات سرمایهگذاری گروهای هدف را در کسب و کارهای خرد میسر میسازند
و امکان افزایش سرمایههای انسانی و ارتقای قابلیتهای جماعتها را فراهم میکنند.
همچنین موجب افزایش هزینههای رفاهی خانوارها میشوند و توانایی اقشار آسیبپذیر
را در مقابله با صدمات اقتصادی حاصل از تکانهها بهبود میبخشند .از این رو طراحی
ساز و کارهایی به منظور عرضه خدمات مالی به فقرا و اقشار آسیبپذیر در کانون توجه
بسیاری از برنامههای کاهش فقر قرار دارد .تأمین مالی خرد ،یکی از موفقترین
سازوکارها در این زمینه قلمداد می شود و در سالهای اخیر در میان برنامههای کاهش
فقر و بهبود معیشت در بسیاری از کشورها جایگاه ویژهای یافته است (عالءالدینی و
جاللی موسوی)82 :1973 ،
در دهههای اخیر یکی از موفقیتآمیزترین تجارب در توسعه ،گسترش خدمات مالی
برای افراد تنگدست و کم بضاعت بوده است .زنان که بخش قابل توجهی از مشتریان
این خدمات بودهاند از دسترسی مناسب به منافع قابل اتکا و معتبر اعتبارات و سایر
خدمات مالی که در گذشته فاقد آن بودهاند ،بهرهمند شدهاند .این انتقال از طریق
نهادهای واسطهای تخصصی که برای رفع نیازهای مالی افراد تنگدست طراحی شده
بود ،رخ داده است .شمار استفادهکنندگان از نهادهای بزرگتر اعتبارات خرد در حال
حاضر به میلیونها تن میرسد .همچنین شعبات کوچکتر آنها کامالً گسترش یافته و به
تمامی زنان در سرتاسر کشورهای در حال توسعه یاری میرسانند تا نیازهای اقتصادی و
خانوادگی خویش را رفع کنند (مهرا و همکاران .)7 :1971،متأسفانه اعتبارات الزم برای
ایجاد شغل برای افراد جامعه روستایی خصوصاً زنان به سختی فراهم میشود و یا اصالً
تهیه نمی شود .گرچه در حال حاضر منابع اعتباری زیادی وجود دارند که به روستائیان
وام و اعتبار میدهند ،ولی این منابع کافی نیست و از طرفی هم قوانین آنها به گونهای
است که بسیاری از روستائیان و به ویژه زنان روستایی نمیتوانند از تسهیالت اعتباری
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این منابع مالی استفاده کنند (جهان شاهی .)38 :1980،لذا هدف ما در تحقیق حاضر
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان
تسهیلگر بخش سرچهان ،شهرستان بوانات میباشد.
با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی – معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به
ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی ،عدم سرمایه گذاری در زمینههای تولیدی و اشتغال-
زایی ،پس انداز نکردن و تشدید مهاجرتها شده است ،هرگونه پایدارسازی فرایند
توسعه در روستاها ،بدون پیش فرض گرفتن توانمندسازی و کاهش فقر ،نامحتمل است.
بر این اساس برنامه جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی
روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست (مطیعی لنگرودی و بخشی.)93 :1977،
به طور معمول در نظام اعتباری اکثر کشورها ،سه بخش رسمی ،نیمه رسمی و غیر
رسمی حضور دارند .در ایران بخش رسمی شامل دولت ،وزارتخانه ها ،شرکتها و
سازمانهای وابسته و بانکها ،بخش نیمه رسمی که تا حدودی تحت نظارت و هدایت
دولت نیز قرار دارد ،انواع تشکلها و تعاونیهای کشاورزان را در بر می گیرد و بخش
غیر رسمی را معموالً وام دهندگان خصوصی (شامل میدان داران ،سلف خران ،پیله
وران ،خویشاوندان و  )...تشکیل میدهند (ایران نژاد .)122 :1980 ،در وزارت جهاد
سازندگی یکی از مهمترین کمکها به زنان آسیبپذیر روستایی پرداخت وام از سوی
واحدهای اعتباری در جهت گسترش مشاغل کوچک و خانوادگی است .ولی پرداخت
وام به این مشاغل به واحدهایی نیاز دارد که به نظام بانکها و صندوقهای قرضالحسنه
شباهت چندانی ندارند .زیرا بخشی از سرمایه صندوق با مشارکت وام گیرندگان و
بخش دیگر آن از سوی دولت تأمین می شود و همچنین توزیع آن با تصمیمگیری
صاحبان سرمایه انجام می شود (مهاجرانی .)8 :1972،به همین دلیل این واحدها ،صندوق
مشارکت زنان یا صندوق اعتبارات خرد نامگذاری شده است .از نظر جهاد کشاورزی
یکی از عوامل توسعه روستایی ،توانمندسازی زنان روستایی میباشد که شامل عملکرد
توسعه یافته زنان در مدیریت ،تصمیمگیری و اجرا در محیط خانواده و جامعه است .در
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راستای سیاستهای دولت جمهوری اسالمی ایران ،دفتر امور زنان روستایی و عشایری
بنا به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و عدالت اجتماعی ،کاهش بیکاری و فقر در
مناطق روستایی ،طرح تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی را اجرا نموده
است .در راستای این تحقیق سواالتی به شرح زیر مطرح میگردد:
 .1کدام عامل در بعد اجتماعی بیشترین تأثیر را در بهبود و افزایش میزان مشارکت
بین زنان عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی داشته است؟
 .2کدام عامل در بعد اقتصادی بیشترین تأثیر را در بهبود و افزایش میزان مشارکت
بین زنان عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی داشته است؟
 .9کدام عامل در بعد آموزشی بیشترین تأثیر را در بهبود و افزایش میزان مشارکت
بین زنان عضو صندوق اعتبارات خرد روستایی داشته است؟
پیشینه تحقیق

مطالعات گوناگونی در رابطه با موضوع اعتبارات خرد صورت گرفته که مهم موارد
بیان شده عبارتند از:
پیت و همکاران ( ،)2559به بررسی و مطالعه اعتبارات خرد در بنگالدش ،پرداختند.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که مشارکت زنان در برنامههای اعتبارات خرد در
افزایش توانمندسازی زنان کمک میکند :مشارکت در برنامههای اعتبار منجر میشود
که زنان نقش بیشتری در تصمیمگیری خانوار ،داشتن دسترسی بیشتر به منابع مالی و
اقتصادی ،داشتن شبکههای اجتماعی بیشتر ،داشتن قدرت چانهزنی مناسب روبروی
شوهر خود ،و داشتن تحرک و آزادی بیشتر داشته باشند.
کریم ( ،)2557در پژوهشی ،اعتبار خرد ،بانک گرامین ،سازمانهای غیر دولتی و
نئولیبرالیسم در بنگالدش ،به بررسی مطالعات قوم نگاری از اثرات اعتبارات خرد بر
جنسیت و روابط در مناطق روستایی بنگالدش پرداخته است.
هوکی و اتوهارا ( ،)2553به بررسی توانمندسازی زنان از طریق شرکت در برنامههای
اعتباری خرد (مطالعه موردی بنگالدش) ،پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
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تنها  5/21درصد از زنان پاسخ دهنده توانمند میباشند و بقیه آنها هنوز قدرت ندارند .با
این حال در میان زنان پاسخ دهنده توانمند  5/83درصد از آنها از اعضای فعال برنامه
اعتبارات خرد هستند.
پاسبان ( ،)1983به بررسی و ارزیابی فرآیند دریافت اعتبارات تکلیفی از دیدگاه
تولیدکنندگان مرغ گوشتی در استان خراسان پرداخت .نتایج این تحقیق نشان داد که:
داشتن وثیقه ،ضامن معتبر و واگذاری سفته یا چک به عنوان عوامل مهم و تاثیرگذار
بر دریافت اعتبارات تکلیفی قلمداد میشود.
ذاکری نیری و جلیلی( ،)1972به بررسی برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم
بانکی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که مهمترین عوامل اقتصادی مؤثر بر وام
درخواستی زنان عبارت از متوسط درآمد (فرد و خانوار) و طول دوره باز پرداخت
است؛ به این معنی که افزایش درآمد یا طول دوره باز پرداخت باعث افزایش تقاضای
وام از سوی زنان خواهد شد.
یعقوبی ( ،)1973اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان را بررسی
نموده است .نتایج حاصله از این مطالعه نشان میدهد که اعتبارات خرد پرداخت شده در
زمینه اشتغال ،بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان دریافت کننده وام داشته است.
همچنین این تحقیق نشان داد اعتبارات خرد بیشترین تأثیر را در زمینه باال بردن اعتماد
گروهی در بین زنان داشته است.
معظمی و رحیمی ( ،)1973در مطالعه موردی صندوق های اعتبارات خرد زنان
روستایی که توسط جهاد کشاورزی راه اندازی شده است ،به بررسی پوشش و پایداری
برنامههای اعتبارات خرد در ایران پرداختهاند .نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی
از آن است که برنامه اعتبارات خرد سبب اشتغال پایدار شده و به کارایی ،اهمیت
خاصی داده است و مهمترین ویژگی های آنها کاهش هزینههای باالسری صندوق-
هاست .از دیگر دستاوردهای آن افزایش دسترسی زنان کم درآمد و سرپرست خانوار
به خدمات مالی است.
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حسن زاده و همکاران ( ،)1970به بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و
نابرابریهای درآمدی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که اعتبارات خرد در
صورتی میتواند به کاهش فقر بیانجامد که اوالً طبقات گوناگون فقر شناسایی و ثانیاً
این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشند.
فوائدی و همکاران ( ،)1935به بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات
خرد زنان روستایی (مطالعه موردی :پروژه بین المللی ترسیب کربن) پرداختند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که متغیرهای میزان استفاده از مجراهای ارتباطی ،میزان تسهیالت
اعطایی ،میزان رضایت از صندوق و تعداد جلسات آموزشی برگزار شده ،در زمینه
صندوق بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغییر وابسته (موفقیت صندوق) دارند.
مبانی نظری

در مجموع دو دیدگاه متفاوت در خصوص نقش اعتبارات خرد در توانمندسازی
زنان روستایی وجود دارد .در دیدگاه اول ،بسیاری از صاحب نظران معتقدند که فراهم
ساختن اعتبارات خرد برای زنان فقیر موجب برقراری توازن و تعادل اجتماعی میشود.
طرفداران این دیدگاه معتقدند که اعتبارات خرد نه تنها موجب بهبود وضعیت اجتماعی
و اقتصادی زنان میگردد بلکه روابط جنسیتی موجود در جامعه را نیز بهبود میبخشد.
طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیدهاند که اگر چه افزایش اندک درآمد و دارایی می-
تواند موجب رفاه و امنیت اقتصادی زنان شود ،اما این افزایش اندک تأثیر ناچیزی بر
روابط اقتصادی و اجتماعی دارد و لذا دسترسی به اعتبارات خرد تنها می تواند ابزار
مؤثری برای ورود زنان به مسیر توانمندی باشد (مایوکس .)93-05 :1337،صندوق
مشارکت زنان روستایی یکی از نهادهائی است که نسبت به پرداخت اعتبارات خرد از
سال  1988به بعد اقدام نموده است .این صندوقها با بهرهگیری از تجربه گرامین
بانک بنگالدش توسط دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی طرح و به اجرا گذارده
شده است (مهاجرانی .)10 :1972 ،متأسفانه در خصوص اعتبارات خرد تعریف واحدی
وجود ندارد و هر کشوری یا مؤسسهای متناسب با شرایط و اهداف خود آن را تعریف
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نموده است .در هر حال اعتبارات خرد را وامهای کوچک ،کوتاه مدت و بدون وثیقهای
تلقی میکنند که در اختیار افراد قرار میگیرد و سابقهی رسمی و مستند این نوع
اعتبارات به فعالیتهای بانک گرامین بنگالدش برمیگردد (بانک کشاورزی 1970 ،و
هانلی .)2 :2558 ،به لحاظ مفهومشناسی اعتبار را میتوان یک مفهوم قدرت یا یک
وسیله تأمین توانایی مالی ،قدرت اقتصادی برای فقیران آسیبپذیر ،توسط یک منبع
سازمانی و طبق شرایط وام دهی و وامگیری که از قبل توافق شده در نظر گرفت که
برای هر دو طرف سودمند است و هدف آن حذف فقر و بهبود زندگی وام گیرندهای
است که از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار نیست (محبوب بر .)2 :2550 ،اعتبارات
در جامعه روستایی از ابتدای حیات روستایی وجود داشته است .خانوارهای روستایی
برای امور تولیدی و زراعی و یا امور مصرفی شان از اعتبارات استفاده میکردهاند
(طالب .) 03 :1982،اعتبار عبارت است از تأمین سرمایه برای فعالیت اقتصادی یا
پاسخگویی به نیاز مشتریان بر اساس مورد درخواست (ذاکرینیری و جلیلی.)38 :1972،
اعتبارات خرد را فعالیتهای مالی و اعتباری کوچک ،کوتاه مدت و آسان (بدون وثیقه)
می نامند که دارای اهدافی چون توانمندسازی محرومان ،فقرستیزی ،عدالت محوری و
فرصت آفرینی برای فعالیتهای سودآور و پایدار هستند (نوری نائینی .)7 :1973،منظور
از اعتبارات خرد که در دنیا سابقه  95ساله دارد ،این است که به منظور رفع محرومیت و
فقر ،وامهای کوچک در اختیار گروههای کم در آمد جهت انجام فعالیتهای کوچک
به همراه ارائه مهارت و تکنولوژی مورد نیاز قرار میگیرد(رحمانی اردبیلی.)92 :1975،
اهداف اعتبارات خرد عبارتند از :افزایش تولید محصوالت کشاورزی ،بیرون راندن
منابع غیر رسمی از بازار اعتبارات ،کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد سرانه ،کاهش
نابرابری ها و تعدیل درآمدها و انتقال تکنولوژی (خزاعی .)98 :1983 ،از نظر سازمان
سازمان ملل ،اعتبار خرد مبلغ کمی پول وام داده شده به وسیله یک بانک یا نهاد دیگر
است که غالباً بدون وثیقه و گرو به شخص یا گروهی از افراد ارائه می شود .معمولترین
شکل جایگزینی وثیقه به صورت تشکیل گروههایی از وام گیرندگان است که اعضای
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هر گروه وامهای یکدیگر را تعهد می کنند و بدین ترتیب ،تعهدات مشترک ایجاد می
شود (متیسون .)2 :2559،در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حلهای
رفع مشکل مالی کشاورزان ،اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در
تمرکز و جهت دهی به سرمایههای اندک روستائیان و ایجاد روحیه مشارکت و کار
گروهی دارد(اسکاپ .)12 :1333 ،کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل
(اسکاپ) هدف از اعطای اعتبارات خرد به روستائیان را فقرزدایی ،ایجاد اشتغال،
درآمدزایی ،توسعه اجتماعی ،ترویج و آموزش کشاورزی ،افزایش خودکفایی و حفظ
عزت نفس روستائیان می داند (اسکاپ .)19 :1338 ،ویژگی عمده اعتبارات خرد ،تأمین
شدن سریع و آسان ،نیاز نداشتن به وثیقه سنگین و سهم آورده ،بی توجهی به سودآوری
در ارائه خدمات اعتباری و  ...میباشد .دسترسی به اعتبارات خرد در توسعه کشاورزی
در مناطق روستایی شرط ضروری است ،نه کافی :لذا سایر شرایط نیز مانند تهیه
زیرساختها ،سرمایه انسانی ،اطالعات ،عوامل اجتماعی و فرهنگی در این امر دخیل
هستند (روهت .)27 :1338،صندوقهای مالی و اعتباری روستایی سالهاست که به
عنوان یک نهاد کارآمد جهت ارائه خدمات مالی و اعتباری در جهت توسعه فعالیتهای
کشاورزی و روستایی مورد توجه سیاستمداران و برنامه ریزان امور کشاورزی قرار
دارند .تجارب موجود در تشکیل صندوقهای محلی که نشأت گرفته از نقاط قوت و
ضعف درونی این صندوقها و عوامل پیرامونی تأثیر گذار بر آنها میباشد ،برنامهریزان
را ترغیب به بررسی عوامل درونی و پیرامونی مؤثر بر عملکرد موفق این صندوقها و
تضمین استمرار فعالیت آنها نموده است.
در کشورهای آفریقایی نقش اعتباری مؤسسات کوچک منجر به افزایش درآمد
کارآفرینیهای خرد ،کاهش فقر و تسهیل سرمایهگذاری در فناوریهای جدید مانند
ابزار یا ارقام پرمحصول گیاهی گشته است (هولم و همکاران.)185 -295 :1338 ،
اعتبارات در افزایش تقاضا برای نیروی کار مؤثر بوده است بدین ترتیب که وام
گیرندگان کارگران بیشتری را به کار گماشتهاند (هولم و موسلی .)23 :1338 ،نهادهای
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مالی خرد یکی از معدود پدیدههای موفقیتآمیز در توسعه است ،آنها در پر کردن
خالء نقش مهمی بین بخشهای رسمی و غیر رسمی در زمینه نیازهای مالی زنان فقیر
برای تأمین اعتبار بر عهده دارند و به همین ترتیب به طور روزافزونی برای جمعآوری
پساندازها در سطوح گسترده در سراسر کشورهای رو به توسعه در مناطق شهری و
روستایی منتشر شدهاند .عده زیادی از زنان هم از خدمات مالی و هم از خدمات
آموزشی ،از عرضه وسیعتر و همچنین سایر خدمات و فرصتهایی که به اعتبارات خرد
مرتبط است ،بهرهمند شدهاند (مهرا و همکاران1971،؛.)118
اهداف تحقیق

با توجه به آنچه بیان شد تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر بهبود
مشارکت زنان عضو صندوق اعتبارات خرد زنان تسهیلگر بخش سرچهان ،شهرستان
بوانات ،استان فارس انجام گرفت .به منظور رسیدن به هدف کلی ،اهداف اختصاصی به
شرح زیر مورد نظر می باشد:
 شناخت ویژگیهای فردی ،اجتماعی و اقتصادی اعضای صندوق اعتبارخرد
زنان تسهیلگر بخش سرچهان.
 اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو صندوق از دیدگاه
اعضای صندوق.
مواد و روش
معرفی منطقه مورد مطالعه

شهرستان بوانات با  37530نفر جمعیت دارای دو بخش مرکزی و سرچهان و هفت
دهستان می باشد که در شمال شرقی استان فارس و در فاصلهی  235کیلومتری از شهر
شیراز قرار دارد و در طول جغرافیایی  09درجه و  25دقیقه و عرض  23درجه و 30
دقیقه واقع گردیده و از شمال و شرق به استان یزد ،از جنوب به شهرستانهای ارسنجان
و مرودشت و از غرب به شهرستان خرمبید محدود میشود.
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شکل ( :)1موقعیت منطقه مورد مطالعه
مواد و روش تحقیق

این تحقیق به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است .بخشی از دادههای آن از
مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه حاصل شده و بخشی دیگر از دادههای مورد نیاز
مانند چهارچوب نظری پژوهش از روش کتابخانهای به دست آمده است .جامعه آماری
در تحقیق حاضر را کلیه زنان عضو صندوق اعتبارات خرد زنان تسهیلگر بخش سرچهان
شهرستان بوانات که 05نفر می باشند ،تشکیل میدهند که با استفاده از روش همهشماری
تمامی زنان عضو این صندوق به عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته-
اند.
به منظور بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد،
تعداد  13متغیر در قالب طیف لیکرت (خیلی زیاد( ،)0خیلی کم( ))1اندازهگیری شده
است .سپس پرسش نامههای تکمیل شده با استفاده از روش  Tتک نمونهای در نرم
افزار  SPSSمورد سنجش قرار گرفت.
یافته های تحقیق

تعدادی از سؤاالت پرسشنامه به بررسی مشخصات فردی زنان عضو صندوق
اختصاص داده شده است که عبارتند از :میزان تحصیالت ،سن ،وضعیت تأهل ،مدت
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زمان عضویت در صندوق ،چند بار وام دریافت کردهاند و وام دریافتی را در کدام
زمینههای شغلی استفاده کردهاند.
میزان تحصیالت:

در این تحقیق از میان پاسخگویان  11/3درصد راهنمایی97/8 ،

درصد دیپلم 98/3 ،درصد فوق دیپلم و  19/8درصد لیسانس هستند.
محدوده سنی :در این تحقیق از میان پاسخگویان  17/2درصد در محدوده سنی -20
 25سال 35/3 ،درصد در محدوده سنی  20-95سال 20 ،درصد در محدوده سنی -90
 95سال 11/3 ،درصد در محدوده سنی  90-35سال و  3/0درصد در محدوده سنی -30
 35سال قرار دارند.
بررسی وضعیت تأهل :توزیع پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل بیانگر این است که
 23/0درصد از اعضا مجرد و  85/0درصد متأهل هستند و از لحاظ مدت زمان عضویت
در صندوق  8/7درصد یک سال 22/8 ،درصد دو سال 17/2 ،درصد سه سال98/3،
درصد چهار سال و  10/3درصد پنج سال به باال عضو هستند .همچنین بررسی میزان
وامهای دریافت شده از صندوق توسط اعضا نشان می دهد که  19/8درصد از زنان
عضو ،وامی از صندوق دریافت نکردهاند 25/0 ،درصد یک بار 39/2 ،درصد دو بار،
 19/8درصد سه بار و  3/1درصد چهار بار وام از صندوق دریافت کردهاند .همچنین
یافتههای تحقیق در زمینه فعالیتهای درآمدزای زنان بعد از دریافت وام نشان می دهد
که فعالیتهای کشاورزی و دامی  03/0درصد ،خیاطی و هنرهای دستی  25/0درصد،
پرورش طیور  8/7درصد ،قالیبافی  10/3درصد و آرایشگری  2/9درصد می باشد.
بعد اجتماعی و عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو

در بین هشت شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان
در صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد اجتماعی ،گویهی :تا چه اندازه باعث تقویت
حس مشارکت بین زنان عضو شده است؟ با میانگین 3/93درصد و ضریب تغییرات5/15
درصد دارای بیشترین تأثیر و گویهی :در تنظیم اساسنامه صندوق زنان تا چه اندازه نقش
دارند؟ با میانگین 2/10درصد و ضریب تغییرات  5/91درصد دارای کمترین تأثیر می-
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باشند .همچنین در بین شاخصهای مورد مطالعه ،شاخصهای ،تا چه اندازه در زمینه
افزایش مدیریت زندگی زنان عضو موفق بوده است ( ،)5/877افزایش انگیزه زنان عضو
در رسیدن به اهداف زندگی ( ،)5/138تا چه اندازه باعث تقویت حس آیندهنگری و
باال بردن مهارتهای فردی زنان در تولید شده است ( )5/553و فراهم آوردن شرایط
اجتماعی الزم به منظور ارتقاء جایگاه زنان عضو ( ،)5/552بر خالف دیگر شاخصها،
از رابطه معناداری برخوردار نیستند.
جدول ( .)1بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در بعد اجتماعی
ردیف

شاخصهای اجتماعی

میانگین

1

افزایش انگیزه زنان عضو در رسیدن به اهداف زندگی

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

مقدارT

سطح
معناداری

اولویت

9/10

5/81

5/22

1/38

5/138

0

9/85

5/83

5/21

0/77

5

3

2/83

5/35

5/13

-9/92

5/552

2

3

میزان تقویت حس مشارکت بین زنان عضو

3/93

5/38

5/15

17/00

5

1

0

میزان آگاهسازی زنان از تواناییهای بالقوه شان

9/03

5/73

5/29

3/28

5

8

8

در تنظیم اساسنامه صندوق زنان تا چه اندازه نقش دارند

2/10

5/87

5/91

-7/25

5

7

9/53

5/83

5/23

5/35

5/877

8

9/28

5/80

5/13

2/83

5/553

9

2
9

8
7

ایجاد حس تعلق و افزایش اعتماد به نفس زنان عضو با تصمیم گیری
گروهی
فراهم آوردن شرایط اجتماعی الزم به منظور ارتقاء جایگاه زنان
عضو

تا چه اندازه در زمینه افزایش مدیریت زندگی زنان عضو موفق بوده
است
تقویت حس آیندهنگری و باال بردن مهارتهای فردی زنان در تولید

منبع :یافتههای تحقیق

بعد اقتصادی و عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو

در بین شش شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در
صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد اقتصادی ،گویهی :تا چه اندازه در افزایش مبلغ
وامهای اعطا شده به زنان عضو موفق بوده است؟ با میانگین  9/78درصد و ضریب
تغییرات  5/57درصد دارای بیشترین تأثیر و گویهی :تا چه اندازه زمینه لزوم سرمایه
گذاری اولیه برای عضویت از طرف زنان را فراهم نموده است؟ با میانگین  1/38درصد
و ضریب تغییرات 5/35درصد دارای کمترین تأثیر میباشند .همچنین در بین شاخص-
های مورد مطالعه در این پژوهش شاخصهای ،نحوه باز پرداخت وام از نظر زمانبندی
و میزان اقساط( )5/579و افزایش میزان سرمایه اهدایی از طرف اداره ترویج و خیرین به
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صندوق اعتباری خرد زنان روستایی( )5/519بر خالف دیگر شاخصها ،از رابطه
معناداری برخوردار نیستند.
جدول ( .)2بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو در بعد اجتماعی
ردیف

شاخصهای اقتصادی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

مقدارT

سطح
معناداری

اولویت

1

افزایش مبلغ وامهای اعطا شده به زنان عضو

9/78

5/93

5/57

18/05

5

1

2

اعطای وام با کارمزد کمتر به زنان عضو

3/25

5/35

5/53

13/07

5

2

9

فراهم نمودن زمینه لزوم سرمایه گذاری اولیه برای عضویت از طرف

1/38

5/83

5/35

-7/08

5

3

حمایت سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط از صندوق

9/38

5/05

5/13

8/28

5

3

0

نحوه باز پرداخت وام از نظر زمانبندی و میزان اقساط

9/25

5/88

5/29

1/88

5/579

0

8

زنان

افزایش میزان سرمایه اهدایی از طرف اداره ترویج و خیرین به صندوق
اعتباری خرد زنان

9/19

5/93

5/15

2/85

5/519

8

9

منبع :یافتههای تحقیق

بعد آموزشی و عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو

در بین پنج شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در
صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد آموزشی ،گویهی :آموزشهای الزم و مستمر
برای زنان عضو را تا چه اندازه فراهم نموده است؟ با میانگین  3درصد و ضریب تغییرات
 5/58درصد دارای بیشترین تأثیر و گویهی :فعالیت صندوق برای آشنا سازی اعضا با
مشاغل جدید (آرایشگری )...تا چه اندازه بوده است؟ با میانگین 1/89درصد و ضریب
تغییرات  5/23درصد دارای کمترین تأثیر میباشند .همچنین در بین شاخصهای مورد
مطالعه در این پژوهش ،شاخصهای ،فعالیت صندوق در زمینه دانش بازاریابی و
اطالعات روز در مورد فروش محصوالت اعضا ( )5/552و فعالیت صندوق در زمینه
آگاه کردن زنان عضو از سلیقه مشتریان تا چه اندازه بوده است ( )5/552بر خالف دیگر
شاخصها ،از رابطه معناداری برخوردار نیستند.
ابعاد مورد بررسی و مشارکت زنان

برای به دست آوردن مشارکت زنان در هر یک از ابعاد مورد نظر ،از آزمون  tتک
نمونهای استفاده شد که عدد  9به عنوان میانه نظری برای ارزیابی ابعاد بر مشارکت زنان
انتخاب شد .نتایج آزمون حاکی از این است که در تمامی ابعاد اجتماعی (،)9/23
اقتصادی ( )9/95و آموزشی ( ،)9/58میزان مشارکت زنان باالتر از میانه نظری است.
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جدول ( .)9بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان عضو در بعد آموزشی
ردیف

شاخصهای آموزشی

میانگین

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

مقدارT

سطح
معناداری

اولویت

1

آموزشهای الزم و مستمر برای زنان عضو

3

5/95

5/58

21/38

5

1

2

برنامهریزی صندوق همراه با مشارکت زنان عضو

3/11

5/78

5/25

7/05

5

3

9
3
0

فعالیت صندوق در زمینه دانش بازاریابی و اطالعات
روز در مورد فروش محصوالت اعضا
فعالیت صندوق در زمینه آگاه کردن زنان عضو از
سلیقه مشتریان
فعالیت صندوق برای آشنا سازی اعضا با مشاغل جدید
(آرایشگری)...

2/83

5/35

5/13

-9392

5/552

9

2/83

5/35

5/13

-9/92

5/552

2

1/89

5/37

5/23

-17/07

5

0

منبع :یافتههای تحقیق

جدول شماره  .3میزان اثر گذاری ابعاد مورد بررسی بر مشارکت زنان
متغیر

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

اجتماعی

9/23

5/83

5/223

اقتصادی

9/95

5/88

5/919

آموزشی

9/58

1/52

5/308

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادات

در وزارت جهاد سازندگی یکی از مهمترین کمک ها به زنان آسیب پذیر روستایی،
پرداخت وام از سوی واحدهای اعتباری در جهت گسترش مشاغل کوچک و
خانوادگی است .البته پرداخت وام به این مشاغل به واحدهایی نیاز دارد که به نظام
بانکها و صندوقهای قرضالحسنه شباهت چندانی ندارند .زیرا بخشی از سرمایه
صندوق با مشارکت وامگیرندگان و بخش دیگر آن از سوی دولت تأمین می شود و
همچنین توزیع آن با تصمیمگیری صاحبان سرمایه انجام می شود .به همین دلیل این
واحدها ،صندوق مشارکت زنان یا صندوق اعتبارات خرد نامگذاری شده است .در این
پژوهش که با استفاده از زنان عضو ،صندوق اعتبارات خرد زنان تسهیلگر بخش
سرچهان ،شهرستان بوانات ،استان فارس انجام شده است .نگرش آنها در رابطه با عوامل
مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی مورد بررسی قرار
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گرفته و نگرش زنان عضو در خصوص عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت تجزیه و تحلیل
شده است.
در رابطه با فرضیه اول ،در بین هشت شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر
بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد اجتماعی ،از دیدگاه
اعضای این صندوق گویه ،تا چه اندازه باعث تقویت حس مشارکت بین زنان عضو شده
است؟ با میانگین  3/93درصد و ضریب تغییرات  5/15درصد و مقدار  17/00 Tدرصد
دارای بیشترین تأثیر میباشد.
در رابطه با فرضیه دوم ،در بین شش شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر
بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد اقتصادی ،از دیدگاه
اعضای این صندوق گویه ،تا چه اندازه در افزایش مبلغ وامهای اعطا شده به زنان عضو
موفق بوده است؟ با میانگین  9/78درصد و ضریب تغییرات 5/57درصد و مقدارT
18/05درصد دارای بیشترین تأثیر است.
در رابطه با فرضیه سوم ،در بین پنج شاخص مورد استفاده در ارزیابی عوامل مؤثر بر
بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی در بعد آموزشی ،از دیدگاه
اعضای این صندوق گویه ،آموزشهای الزم و مستمر برای زنان عضو را تا چه اندازه
فراهم نموده است؟ با میانگین  3درصد و ضریب تغییرات  5/58درصد و مقدار T
 21/38درصد دارای بیشترین تأثیر میباشد.
پیشنهادها
 مطالعات علمی دقیقی در زمینه میزان سرمایه الزم برای ایجاد شغلهای جدیدمتناسب با شرایط و موقعیتهای هر منطقه انجام گیرد و مبلغ وامهای پرداختی بر اساس
این مطالعات پرداخت گردد.
 برگزاری دورههای آموزشی همراه با پشتیبانی مالی جهت آشنایی اعضا با فعالیت-های جدید و ایجاد اشتغال برای اعضا
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 پرداخت اعتبارات به زنان عضو با زمان بندی مناسب و اقساط بیشتر فراهمسازی امکانات مناسب برای استفاده بیشتر زنان از اعتبارات صندوق اطالعرسانی مناسب اهداف ،وظایف و دستورالعملهای مصوب به منظور افزایشآگاهی زنان عضو صندوق
 رفع موانع و مشکالت موجود در اجرای مؤثر سیاست اعطای تسهیالت اشتغالزامنابع:
 .1ایران نژاد ،ژیال ( ،)1980سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران ،انتشارات
مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،چاپ اول ،تهران.
 .2بانک کشاورزی ،)1970( .مجموعه مقاالت همایش اعتبارات خرد ،توسعه روستایی و فقر
زدایی ،مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی.
 .9پاسبان ،فاطمه ،)1983( .بررسی و ارزیابی فرآیند دریافت اعتبارات تکلیفی از دیدگاه
تولیدکنندگان مرغ گوشتی در استان خراسان ،مجموعه مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد
کشاورزی ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد.053 -833 ،
 .3جهانشاهی ،حسین( ،)1980بحثی پیرامون ضرورت تشکیل صندوق اعتبارات روستایی،
ماهنامه جهاد ،ش.173-170
 .0حسن زاده ،علی ،ازوجی ،عالءالدین و قویدل ،صالح ،)1970( .بررسی آثار اعتبارات خرد
در کاهش فقر و نابرابریهای درآمدی ،اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،پرتال جامع علوم انسانی.30 -83 ،
 .8خزاعی ،علی ( ،)1983تضعیف جایگاه بانک کشاورزی در اعتبارات روستایی و چگونگی
ایجاد صندوق مشارکت زنان  ،تعاون ،ش . 295-291
 .8ذاکری نیری ،علی و جلیلی .هادی ،)1972( .برآورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی،
فصلنامه پژوهش زنان ،دوره  ،1شماره  ،8صص. 39-75
 .7رحمانی اردبیلی ،صفت اهلل ،)1975( .مروری بر شکل گیری و عملکرد صندوق های قرض
الحسنه روستایی و جایگاه آن در نظام اعتبارات روستایی ،جهاد ،ش .235-231
 .3طالب ،مهدی ،)1982( .اعتبارات روستایی در ایران ،انتشارات معاونت ترویج و مشارکت
مردمی ،وزارت جهاد کشاورزی ،تهران.
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 .15عالء الدینی ،پویا و جاللی موسوی ،آزاده ،)1973( .ارزیابی اثربخشی برنامة پشتیبانی
خدمات مالی خرد و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ایران ،توسعه روستایی،
دوره دوم ،شماره  ،2صص.81 -88 .
 .11فوائدی ،فرزانه ،چهار سوقی امین ،حامد و علی پور ،حسن ،)1935( .عوامل تأثیر گذار بر
موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ،مطالعه موردی پروژه بین المللی ترسیب
کربن ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال ،13شماره  ،3صص.33-80
 .12مطیعیلنگرودی ،سید حسن و بخشی ،زهرا ،)1977( .نقش اعتبارات بهسازی مسکن در
توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق ،شهرستان سبزوار ،پژوهشهای
جغرافیایی انسانی ،شماره  ،82صص .91 -38
 .19معظمی ،میترا ،رحیمی ،عباس و طائفه حیدری ،اعظم ،)1973( .بررسی پوشش و پایداری
برنامه های اعتبار خرد ،مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد برای زنان روستایی ،مجموعه
مقاالت همایش اعتبارات خرد توسعه روستایی و فقر زدایی ،تهران ،مرکز تحقیقات
اقتصادی بانک کشاورزی ،صص. 953-923
 .13مهاجرانی ،مصطفی ،)1972( .بررسی وضع اعتبارات خرد در ایران و برخی از کشورهای
موفق در این زمینه.
 .10مهرا ریکا ،آنلیز دروست ماسری ،رویا رحمان ،)1971( .اعتبارات مالی برای زنان ،ترجمه
فضیله خانی  ،تهران ،دانشگاه الزهرا(س).
 .18نوری نائینی ،محمد سعید(( ،)1973( .اهداف هزاره)) ،مجموعه مقاالت اعتبارات خرد،
توسعه روستایی ،و فقر ،تهران ،مرکز تحقیقات اقتصادی بانک کشاورزی.
 .18یعقوبی ،جعفر ،)1973( .بررسی اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان،
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