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 چكیده 

های اعتبارات خرد زنان روستایی بررسی علل توقف فعالیت برخی از صندوق بررسی حاضر به دنبال پژوهش

های کلیه اعضای صندوقتحقیق آن، پیمایش است که در آن  این تحقیق از نوع کاربردی و روش. است

 .انتخاب شدند (=58Nاعتبارات خرد زنان روستایی منحل شده در استان همدان به صورت تمام شماری )

ی ترویج و آموزش کشاورزی گیری از نظرات اساتید رشتهابزار تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن با بهره

آلفا -و کارشناسان جهاد کشاورزی تایید شد و پایایی آن نیز با استفاده از فرمول کرونباخ دانشگاه بوعلی همدان

(58=./αمحاسبه گردید. مشکالت صندوق ) های اعتبارات خرد زنان روستایی با استفاده از روش تحلیل عاملی

وابط انسانی و عدم ضعف ر -8شامل مهمترین مشکالت  دهدبندی گردید. نتایج نشان میدر چهار عامل دسته

های عدم مشارکت و اعتماد اعضا صندوق -3دهی و مقررات مالی، ضعف سیستم وام -2توانایی هیئت مدیره، 

اندازها توسط هیئت مدیره است و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط عدم تجهیز پس -4اعتبارات خرد، 

  باشد.می 464/88 این چهار عامل،

 

 ها، صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، استان همدان.اعتبارات خرد، مشكالت و چالشهای كلیدی:  واژه

                                                           

 hsaadi48@yahoo.com دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان -

 همدان  دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-2

 یج وآموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همداناستادیار گروه ترو-3
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 مقدمه  -1

های مختلف اجتماعی از جمله زنان که حدودی نیمی از جمعیت ی روستایی، توجه به گروهریزی توسعهفرآیند برنامه در

وان نیمی از منابع انسانی، نه تنها موضوع و هدف هر دهند اهمیت و ضرورت اساسی دارد. زنان به عنروستایی را تشکیل می

آیند. این منبع انسانی مهم است و برد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز به شمار میای هستند بلکه عامل پیشنوع توسعه

زنان در توسعه پایدار کند. بر این مبنا امروزه مشارکت آسان تر می به کار گرفتن صحیح و مطلوب آن نیل به اهداف توسعه را

اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی روستاها نه یک مسئله اختیاری که یک امر ضروری است و آن دسته از جوامع که نیاز به 

اند که کار توسعه و تأمین رفاه و امنیت جامعه را به تأخیر هایی شدهاند دچار شکستمشارکت زنان را جدی تلقی نکرده

(. در حال حاضر، راهبردهای مختلف توسعه بر مشارکت مردمی به طور اعم و مشارکت :8830835، شالیاند)صفریانداخته

کند)زارع و ی تأکید میازنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به طور اخص، به عنوان تضمین موفقیت هر نوع برنامه توسعه

با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش بیکاری و بوجود  های اعتبارات خرد. براین مبنا بود که برنامه(34408348میرباقری،

های اجتماعی و کاهش فقر در مناطق شهری و روستایی و آوردن اشتغال به صورت خوداشتغالی و کارآفرینی، محو نابرابری

 (. 8358048زاده و همکاران، همچنین افزایش مشارکت زنان در بازار کار در بسیاری از کشورهای دنیا اتخاذ شد. )حسن

های اطالعات و ، دسترسی به شبکهآنهابه اعتبارات، منجر به افزایش درآمد  زنان (، معتقد است دسترسی8441مایوکس) 

های خانواده و گیری در مورد هزینهبازار، ارتقاء جایگاه زنان در مشارکت اقتصادی خانواده، افزایش مشارکت آنها در تصمیم

گیری در گردد، به این ترتیب مشارکت زنان در تصمیمش زنان در خانواده و جامعه میبهبود دیدگاه عمومی در مورد نق

سیاسی و حتی خانواده ارتباط مستقیمی با مشارکت آنان در امور اقتصادی دارد. اعتبارات خرد به عنوان  -نهادهای اجتماعی

(. بر این اساس مجمع عمومی سازمان :8840834، )قربانی و نعمتی تواند سرمایه الزم را برای زنان ایجاد کندیک گزینه می

را به  8::2برای نشان دادن اهمیت هرچه بیشتر اعتبارات خرد، سال  8445دسامبر  88سومین اجالس خود در  و ملل در پنجاه

ار گیرند کید بیشتر قرهای اعتبارات خرد در سطح جهان مورد توجه و تأعنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری کرد تا برنامه

(. ارائه دهندگان 4802:82درصد از زنان هدف اعتبارات خرد است )علم، 41(. طبق آمارهای موجود حدود 808354)بختیاری،

دهند که زنان به عنوان مشتریان اعتبارات خرد باشند چرا که زنان قابل اعتمادتر هستند و تجربه درک اعتبارات خرد ترجیح می

ی مدیریت خانواده با فقدان امکانات ضروری برخوردارند. )قلی و قحطی داشته و از سطح تجربهتری از فقر و گرسنگی عمیق

گیری از (. بدین منظور دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهادکشاورزی کشور با بهره34408354نیا و همکاران، 

ور، عدالت اجتماعی و کاهش بیکاری و فقر در تجربه گرامین بانک بنگالدش و بنا به اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی کش

و  )دفتر امور زنان روستایی به اجرا درآورده است 8314مناطق روستایی پروژه تشکیل صندوق اعتبارات خرد را از سال 

صندوق اعتبارات خرد زنان با  122(. طبق آمار دفترامور زنان روستایی وعشایری وزارت جهاد کشاورزی 8354 عشایری،

های کوچک، کم صندوق اعتبارات خرد به گروه هزار زن روستایی در سطح کشور فعالیت می نمایند. 28حدود  عضویت

زنان سرپرست خانوار و محروم  درآمد و آسیب پذیر در سطح روستاها اختصاص دارد و در واقع گروه هدف این صندوق ها

اجتماعی این  –و تحوالت شگرفی در وضعیت اقتصادی  تشکیل صندوق های اعتبارات خرد در هر منطقه موجب تغییرد و ان

  گروه شده است.

توانند نتایج نامطلوبی های اعتبارات خرد در هر شرایطی کارآمد نباشد به طوری که میاما ممکن است در عمل برنامه

ع از رسیدن صندوق به ها عواملی هستند که مانپدید آورند. با وجود اهمیت نقش اعتبارات خرد و لزوم تشکیل این صندوق

های در ارائه وام به فقرا و زنان و ایجاد تغییرات اجتماعی و باشد. به طوری که با وجود موفقیت این صندوقاهداف خود می
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شود. چراکه اعتبارات خرد متکی بر اقتصادی عواملی هستند که باعث برچیده شدن و انحالل هر چه بیشتر آنها می

کند که به هر نحوی وام خود را بازپرداخت کنند. گیرندگان را ناچار میفشار اجتماعی وام های اجتماعی است،ضمانت

اند، مصرف خود را ها، برای بازپرداخت وام از منابع غیررسمی قرض کردهگاهی دیده شده است که مشتریان برنامه

تر شدن وضعیت فقرا ها به وخیمردی برنامهترتیب، در موااند. بدیناند یا حتی لوازم زندگی خود را فروختهکاهش داده

حمیل فشار اعضای گروه برای بازپرداخت وام، به جای تالش ت(. 308354موسوی،الدینی و جاللیء)عال منجر شده است

گیرنده که از اهداف اعتبارات خرد است بیشتر مشهود است، هرچند برای باال بردن مسئولیت جمعی و توانمندسازی وام

 موسسات اعتبارات خرد ها به دلیل بدهی که ازگیرندگان بازپرداخت منظمی دارند، ولی در برخی خانوادهز وامبسیاری ا

 (. 6108445)رحمان، آیددارند اضطراب و تنش در میان اعضا خانواده بوجود می

ب برای پرداخت های خرد نیاز به تدوین مقررات و سازکارهای مناسمالی ( موسسات 3508358طبق تحقیقات مافی )     

کنندگان دارند وتنها درصورت وجود قوانین روشن و درست برای ها از سوی دریافتخود و همچنین بازپرداخت به موقع وام

که اعتبارات  آنها می توان بقا و پایداری را انتظار داشت. براساس آمار و اطالعات مشخص شده، که زنان سرپرست خانوار

تولیدی کرده اند در مقایسه با زنانی که این تسهیالت را در موارد مصرفی به کارگرفته اند کمتر بوده  دریافتی را صرف فعالیت

توان به افراد فاقد هرگونه امکانات اقتصادی است. چرا که میزان مبلغ تسهیالت بر نوع مصرف آن تاثیر دارد. از طرفی هم نمی

شوند. تا زمانی که زنان به این تسهیالت به مجراهای مصرفی کشیده می برای ایجاد فعالیت تولیدی کمک کرد چرا که ناگزیر

مراحل گوناگون فعالیت آگاهی نداشته باشد و مهمتر از آن انگیزه تولید در آنها ایجاد نشود. پرداخت این گونه مبالغ ثمربخش 

( شرکت در برنامه 308356هم ) موسویجاللی طبق مطالعات  (.8:02:82)علم، و  (808356نخواهد بود)طالب و نجفی اصل،

های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و برنامه پشتیبانی از خدمات مالی روستا تغییری در شاخص های درآمدی، دارایی، 

 هزینه های خوراک و پوشاک یا پس انداز ایجاد نکرده است. 

-اند که ناشی از بدهی و بازپرداخت وامقیر شدههای خرد، بیشتر فبرخی مطالعات نیز گویای آن است که فقرا با اخذ وام

گیرنده اعتبار به معنی بدهی است و اگر دریافت وام به افزایش درآمد و دارایی (. چرا که برای وام8::802هاست)خاندکر، 

 گذاری کرده است شکست بخورد، مشکل بدهکاری نیز به مشکالتمنجر نشود برای مثال، کسب و کاری که در آن سرمایه

( استفاده از خشونت و 5::802)رطبق مطالعات وستو (.4508354موسوی، الدینی و جاللی)عالء دیگر وی افزوده خواهد شد

اجبار برای بازپرداخت وام در موسسات اعتبارات خرد بیش از حد شده است و نگرانی مطرح شده در زمینه اعتبارات خرد هم 

نگرانی  های دولتی و خیریه به فقرا شود. از سوی دیگراست باعث کاهش کمکاین است که تکیه بر تامین مالی خرد ممکن 

توانند به اعتبارات مالی دسترسی داشته باشند، برخی پژوهشگران از آن بابت است که بخش قابل توجهی از زنانی که می

( 82:02:83انور) همچنین (.:330834پور،های دریافتی را در اختیار بگیرند)کرمی و مهدیممکن است نتوانند شخصاً کنترل وام

نیز معتقد است دسترسی زنان به اعتبارات خرد بهبود اقتصادی را هم ممکن است به بار نیاورد، چرا که در این صورت آنها 

گیرندگان دهد که وامفقط مجرای دریافت وام برای سایر اعضاء خانواده خواهند بود. در حال حاضر شواهد کافی نشان می

 (. :8102:8)خاول، اندازندهای خود را حتی زمانی که کسب و کار موقتی هم دارند به تأخیر میاخت وامبازپرد

هاست. چون فرض بر این است که بسیاری از های اعتبارات خرد در خصوص زمان بازپرداخت وامضعف دیگر برنامه

نه داشته باشند و چرخه بازگشت سرمایه در آنها بسیار ها، باید درآمد هفتگی یا روزاهای امرار معاش در این برنامهفعالیت

هاً  تقریباً غیر ممکن است که گیرندگان باید بازپرداخت هفتگی داشته باشند. در واقع در بسیاری از این فعالیتکوتاه باشد، وام

و دامداری، در نتیجه گذاری داشته باشند، مثل کشاورزی هرگونه بازگشت قابل توجهی در عرض یک هفته از شروع سرمایه
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همچنین مبلغ وام و  (.6::802گیرند)احسن و رحمان، گیرندگان اعتبار دریافتی را در امور مصرفی به کار میبسیاری از وام

شود از دیگر نقاط ضعف اعتبارات خرد های اعتبارات خرد تنها به درصد معینی از هر گروه از زنان وام اعطا میاینکه در برنامه

 .(:402:8،سامانیتان). باشدمی

تورم همراه با کاهش ارزش پول در زمانی که سرمایه صندوق ثابت است، سبب کم های اعتبارات خرد، از دیگر چالش 

) خزایی،  شدن سرمایه واقعی خواهد شد و با ثابت ماندن تعداد وام گیرنده در هر دوره ارزش واقعی وام پایین می آید

اعتبارات خرد فاقد جایگاه قانونی مناسب در سیستم بانکی و مالی های دارد که صندوقن می( بیا8342(. رحیمی)6608314

 بازاریابی محصول تولیدی اعضاء آن ضعف وجود دارد.شوند و در سیستم هستند و از طرف نهاد بانکی کشور حمایت نمی

ورم و نبود یک نظام استاندارد واحد برای ( بیان میدارند نداشتن ساختار حقوقی، ت3:408354همچنین معظمی و همکاران )

براین مبنا با شناخت و  باشد.های اعتبارات خرد زنان روستایی مینگاهداری و ثبت عملیات مالی از جمله مشکالت صندوق

های بیشتر و همچنین توان برای جلوگیری از غیر فعال شدن صندوقهای منحل شده مییابی مسائل و مشکالت صندوقریشه

های چالشمشکالت و های منحل شده راهکارهای الزم شناسایی شوند. لذا، این پژوهش با هدف کلی بررسی یای صندوقاح

 های اعتبارات خرد زنان روستایی انجام شد.صندوق

 شود.جهت نیل به این هدف اهداف اختصاصی زیر دنبال می

 ههای مورد مطالعای اعضای صندوقهای شخصی و حرفهبررسی ویژگی 

 از دید زنان عضو صندوق های مورد مطالعهبندی مشکالت صندوقبررسی و اولویت 

 های مورد مطالعهصندوق بررسی و شناسایی عوامل کلیدی مشکالت  

 

 روش تحقیق -2

 بررسیاست که با هدف  2توصیفی -و روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی 8نوع تحقیق، کاربردی          

 58انجام گرفته است. جامعه آماری شامل  8343های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان همدان در سال صندوق مشکالت

اند. با توجه به سال گذشته منحل شده چندهای اعتبارات خرد زنان روستایی استان همدان است که در طی عضو صندوق

تدوین  ها استفاده شده است. در پژوهش حاضر، برایمونهمحدود بودن جامعه تحقیق از روش سرشماری برای مطالعه ن

-ها و اینترنت استفاده شده است. اما مهمترین ابزار برای جمعها، آمارنامهها و مجلهها، نشریهچارچوب نظری، از اسناد، کتاب

صات فردی و سوال در دو بخش مشخ 66نامه است. سواالت پرسشنامه شامل آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق، پرسش

، کارشناسان آموزش کشاورزی ترویجگروه ها از نظرات اساتید روایی پرسشنامه های اصلی تنظیم شده بود. جهت تعیینپرسش

ها در این تحقیق مرحله پیش امور زنان روستایی و عشایری جهاد کشاورزی استفاده گردید. به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه

های اعتبارات انجام شد و نواقص احتمالی آن در حین تکمیل پرسشنامه توسط اعضا صندوق آزمون پرسشنامه توسط محقق

-ها حذف و برخی اصالح و تعدادی هم اضافه شد. پس از جمعهای پرسشنامهخرد شناسایی و برطرف شد، برخی از سوال

مورد بررسی قرار گرفت.  /SPSS 85ری آوری اطالعات، پایایی ابزار تحقیق به وسیله آلفای کرونباخ در برنامه نرم افزا

(58=./α ) 

 

                                                           
1:Apolid research  

2:Descriptive survey  
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 نتایج و بحث -3

 های مورد مطالعهای اعضای صندوقهای شخصی و حرفهویژگی -3-1

درصد( در  4/32ها )سال است که اکثریت آن :8سال با انحراف معیار  :4ها نشان داد که میانگین سن پاسخگویان یافته        

درصد(  8/53ر دارند. بررسی سطح تحصیالت پاسخگویان نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه )سال قرا 38-:4گروه سنی 

ها تحصیالت دبیرستانی و باالتر دارند. حوزه فعالیت اکثریت درصد از آن 8/86تر از راهنمایی است و تنها راهنمایی و پایین

سال بوده است که اکثریت  2سال با انحراف معیار  8/2ضا درصد( صنایع دستی است. میانگین سابقه عضویت اع 5/85اعضا )

درصد( از طریق برگزاری  2/68اند. بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه )سال عضو صندوق بوده 2تا  8درصد( بین  4/12آنها )

اند. یی آشنا شدههای اعتبارات خرد زنان روستادرصد از طریق اقوام و خویشاوندان با صندوق 5/35های آموزشی و کالس

درصد(  :6/1اند. بیشترین فراوانی )درصد سه بار وام از صندوق دریافت کرده 8/86درصد( یکبار وام و  4/68اکثریت افراد )

درصد(   5/15های صد هزار تومانی است. اکثریت اعضا )درصد( مربوط به وام 4/2هزار تومانی و) های دویستمربوط به وام

درصد از افراد مورد مطالعه وام  8/32اند. درصد( به صورت هفتگی بازپرداخت کرده 4/2ت ماهانه و )وام خود را به صور

 اند.دوزی، قالیبافی و خیاطی کردهخود را صرف خرید لوازم و ابزار کار از جمله وسایل چرم
 

 از دید زنان عضو های اعتبارات خرد زنان روستاییصندوق مشكالت -3-2

دهد، براساس نتایج بدست آمده، از بین های اعتبارات خرد زنان روستایی را نشان میصندوق شکالت( م8جدول )     

( در اولویت اول و ارتباط :/816و ضریب تغییرات   68/3های تولیدی اعضا )میانگینمتغیرها، نبود توازن بین درآمد و هزینه

( در اولویت دوم قرار گرفته است. و نداشتن  :/:64غییرات و ضریب ت 38/3محدود اعضای صندوق با هیئت مدیره )میانگین 

که ( در اولویت آخر قرار دارد. به عبارتی اکثر زنانی:/363و ضریب تغییرات 54/2اعتماد و اطمینان اعضا به یکدیگر )میانگین

اند اما به دلیل تورم، بین دهدوزی، قالیبافی کراند وام خود را صرف خرید لوازم و ابزار کار از جمله چرموام دریافت کرده

های تولیدی شان توازنی وجود نداشته است  و این خود باعث عدم انگیزه برای دریافت درآمد حاصل از کسب و کار و هزینه

وام شده است. و از سویی دیگر رابطه بین اعضا و هیئت مدیره بسیار کمرنگ بوده است چرا که بسیاری از تصمیمات توسط 

دادند. اما از طرفی بین شده و هیئت مدیره، اعضا را در جریان مسائل و مشکالت صندوق قرار نمیانجام میهیئت مدیره 

 .اعضای صندوق اعتماد و اطمینان زیادی وجود داشته است. 

 
 از دید زنان عضو های اعتبارات خرد زنان روستاییصندوق بندی مشکالت ( اولویت8جدول 

 اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین گویه

 8 :/816 :/635 68/3 های تولیدی اعضانبود توازن بین درآمد و هزینه

 2 :/2:5 :/:64 38/3 ارتباط محدود اعضای صندوق با هیئت مدیره

 3 :/:28 :/161 68/3 گیرندگانعدم بازپرداخت به موقع اقساط وام توسط وام

 4 :/284 :/618 84/3 مدیره اندازها توسط هیئتعدم تجمیع و ساماندهی پس

 8 :/228 :/542 3/:5 های صندوقگیریدخالت محدود اعضا در تصمیم

 6 :/238 :/131 83/3 های تولیدیدسترسی کم اعضا به نهاده

 1 :/242 :/5:2 38/3 های دریافتیپایین بودن مبلغ وام

 5 :/244 :/162 82/3 تعامل و ارتباط محدود اعضا با یکدیگر
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 4 :/288 :/534 32/3 ری زودهنگام صندوق توسط کارشناسان جهاد کشاورزیواگذا

 :8 :/288 :/533 26/3 تعامل و ارتباط محدود اعضا با هیئت مدیره

 88 :/285 :/168 44/2 برگزاری جلسات طوالنی مدت

 82 :/284 :/135 54/2 مشارکت محدود اعضا در برگزاری جلسات صندوق  

 83 :/:26 :/4:5 45/3 مور صندوق توسط هیئت مدیرهعدم توانایی اداره ا

 84 :/268 :/415 65/3 های صندوقریزیمشارکت محدود اعضا در برنامه

 88 :/261 :/545 36/3 ناکافی بودن سرمایه اولیه صندوق

 86 :/265 :/5:4 8/3: پذیری اعضاعدم مسئولیت

 81 :/265 :/522 6/3: الت بازارنا آگاهی و عدم اطالع رسانی از شرایط اقتصادی و تحو

 85 :/218 :/:55 84/3 کمبود اعتبار نسبت به تعداد متقاضیان

 84 :/218 :/418 82/3 عدم نظارت هیئت مدیره بر مصرف وام

 :2 :/216 :/154 54/2 تعداد زیاد اقساط وام

 28 /211 31/8: 14/3 گیری جمعی و شوراییعدم تصمیم

 22 :/214 :/554 85/3 به  صرفه نبودن  فعالیت تولیدی ناشی از مشارکت اعضای صندوق

 23 :/214 :/438 38/3 بی اعتمادی به فعا لیت و عملکرد هیئت مدیره

 24 :/:25 61/8: 3/:5 عدم تعامل و ارتباط اعضای صندوق با جهاد کشاورزی

 28 :/253 :/465 42/3 های خودنداشتن نقش موثر  اعضا در تعین همگروه

 26 :/244 :/:55 44/2 مبلغ زیادی اقساط وام

 21 :/246 :/543 54/2 بی توجهی هیئت مدیره بر توزیع عادالنه وام

 25 :/246 :/:48 1/3: رفتار نامناسب هیئت مدیره در پرداخت و بازپرداخت وام

 24 :/::3 :/458 21/3 احساس نابرابری و اختالف اعضا در صندوق

 :3 :/::3 48/8: 46/3 پذیری هیئت مدیرهم مسئولیتعد

 38 :/244 :/:55 44/2 عالقمندی کم اعضا به کارگروهی و دسته جمعی

 32 :/3:2 28/8: 34/3 نارضایتی از انتخاب هیئت مدیره

 33 :/3:3 :/:43 6/3: انداز و کارکرد ضمانت گروهیتجهیز پس نا آشنایی اعضا با روش

های هیئت مدیره از برگزاری جلسات و برنامه عدم اطالع رسانی

 صندوق

65/2 52:/: 3:8/: 34 

 38 :/3:5 :/566 58/2 ی بازپرداختکوتاه مدت بودن دوره

 36 :/322 :/484 58/2 انداز کردننداشتن تمایل اعضا به پس

 31 :/326 88/8: 22/3 های جدید فعالیت تولیدی اعضانا آگاهی از شیوه

 35 /.:36 8/:5: 3/:: ت به صورت نامنظمبرگزاری جلسا

 34 :/363 33/8: 54/2 نداشتن اعتماد و اطمینان اعضا به یکدیگر

 8= خیلی کم         4= کم            3= متوسط             2= زیاد                 8= خیلی زیاد
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 اییهای اعتبارات خرد زنان روستمشكالت صندوق متغیرهایگروه بندی  -3-3

به منظور طبقه بندی و دستیابی به متغیرهای کلیدی در مطالعه حاضر از تحلیل عاملی استفاده شده است. در اینن روش           

عالوه بر کاهش تعداد متغیرها می توان به عوامل کلیدی دست یافت و سهم هر یک را مشخص نمود. محاسنبات انجنام شنده    

( و آماره بارتلت نیز در سنطح  =KMO:/682گیری از این تکنیک مناسب بوده )رای بهرهها بنشان داد که انسجام درونی داده

( بنه همنراه مقندار    3(. در این بررسی چهار عامل استخراج شد که نتیجه در جندول) 2دار بوده است. جدول )درصد معنی 44

 ویژه و درصد واریانس مربوطه ذکر شده است.
 

 و آزمون بارتلت KMO( میزان 2جدول 

682/: KMO 

E3814/8 Bartlett's Test 

3:: Df 

:::/: Sing 

  های تحقیقماخذ0 یافته
 

 ( عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی3جدول 

 عامل ویژه مقدار ویژه مقدار واریانس درصد واریانس درصد تجمعی فراوانی

 اول عامل 613/4 642/85 642/85

 دوم عامل 654/3 143/84 458/33

 سوم عامل 164/2 852/88 665/44

 چهارم عامل 2/::1 :5:8/8 464/88

 0 یافته های تحقیقماخذ

 

( مربوط به ضعف روابط انسانی اعضای هیئت مدیره با 613/4براساس نتایج بدست آمده بیشترین مقدار ویژه )           

درصد  642/85روستاهای مورد مطالعه است که  وجه به توانایی هیئت مدیره در اداره کردن صندوقاعضای صندوق و عدم ت

درصد(، عامل عدم  143/84دهی و مقررات مالی )از واریانس را تبیین می کند؛ پس از آن به ترتیب عامل ضعف سیستم وام

درصد( در رتبه های بعدی  :5:8/8هیئت مدیره )اندازها توسط درصد(، عامل عدم تجهیز پس 852/88مشارکت و اعتماد )

 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند.  464/88اند، قرار دارند. در مجموع چهار عامل مذکور توانسته
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 ها و متغیرهای بارگذار شده همراه با بار عاملیعامل (4 جدول

اند ضعف روابط انسانی و عدم توجه به توانایی هیئت مدیره0 متغیرهایی که در عامل اول قرار گرفته -ولعامل ا          

پذیری هیئت مدیره، رفتار نامناسب هیئت مدیره در پرداخت و بازپرداخت وام، بی اعتمادی به فعا عبارتند از0 عدم مسئولیت

با هیئت مدیره، نا آگاهی و عدم اطالع رسانی از شرایط اقتصادی  لیت و عملکرد هیئت مدیره، ارتباط محدود اعضای صندوق

های صندوق، نارضایتی از انتخاب هیئت مدیره، و تحوالت بازار، عدم اطالع رسانی هیئت مدیره از برگزاری جلسات و برنامه

. لذا با توجه به ماهیت  عدم توانایی اداره امور صندوق توسط هیئت مدیره، تعامل و ارتباط محدود اعضا با هیئت مدیره

اند این عامل تحت عنوان عامل ضعف روابط انسانی و عدم توجه به توانایی هیئت مدیره متغیرهای که در این عامل قرار گرفته

باشد و از تمامی عوامل دیگر بزرگتر است . این عامل بیشترین تاثیر و بیشترین می 613/4گذاری شده که مقدار ویژه آن نام

توان گفت دهد. بنابراین میمتغیرها را به خود اختصاص می درصد از کل واریانس 642/85را در تبیین متغیرها داشته و اهمیت 

 بار عاملی هاگویه  عامل

ضعف روابط انسانی و 

به توانایی عدم توجه 

 هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 :/536 پذیری هیئت مدیرهعدم مسئولیت

 :/144 رفتار نامناسب هیئت مدیره در پرداخت و بازپرداخت وام

 :/143 بی اعتمادی به فعا لیت و عملکرد هیئت مدیره 

 :/646 ارتباط محدود اعضای صندوق با هیئت مدیره

 :/688 اقتصادی و تحوالت بازار نا آگاهی و عدم اطالع رسانی از شرایط

 :/6:8 های صندوقعدم اطالع رسانی هیئت مدیره از برگزاری جلسات و برنامه

 :/8:8 نارضایتی از انتخاب هیئت مدیره

 :/465 عدم توانایی اداره امور صندوق توسط هیئت مدیره

 :/468 تعامل و ارتباط محدود اعضا با هیئت مدیره 

دهی و  ضعف سیستم وام

 مقررات مالی

 

 :/512 ی بازپرداختکوتاه مدت بودن دوره

 :/582 تعداد زیاد اقساط وام 

 :/126 زیادی مبلغ اقساط وام

 :/653 های دریافتیپایین بودن مبلغ وام

 :/6:8 ناکافی بودن سرمایه اولیه صندوق

 :/881 کمبود اعتبار نسبت به تعداد متقاضیان 

 عتمادعدم مشارکت و ا

 

 

 :/156 احساس نابرابری و اختالف در صندوق

 :/188 نداشتن اعتماد و اطمینان اعضا به یکدیگر 

 :/844 عدم تعامل و ارتباط اعضای صندوق با جهاد کشاورزی

 :/464 های خودنداشتن نقش موثر اعضا در تعین همگروه

 :/881 ندوقبه  صرفه نبودن  فعالیت تولیدی ناشی از مشارکت اعضای ص

اندازها عدم تجهیز پس

 توسط هیئت مدیره

 :/1:8 انداز کردننداشتن تمایل اعضا به پس

 :/681 اندازها توسط هیئت مدیرهعدم تجمیع و ساماندهی پس

 :/441 انداز و کارکرد ضمانت گروهیتجهیز پس نا آشنایی اعضا با روش

 های تحقیقماخذ0 یافته
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های اعتبارات خرد زنان ی موثر بر انحالل صندوقترین سازهضعف روابط انسانی و عدم توجه به توانایی هیئت مدیره مهم

 روستایی بوده است.

اند عبارتند از0 کوتاه مدت دهی و مقررات مالی0 متغیرهایی که در عامل دوم قرار گرفتهوام ف سیستمضع –عامل دوم        

های دریافتی، ناکافی بودن سرمایه ی بازپرداخت، تعداد زیاد اقساط وام، زیادی مبلغ اقساط وام، پایین بودن مبلغ وامبودن دوره

( نیز مشخص است، مقدار ویژه این عامل 3گونه که در جدول )اضیان. هماناولیه صندوق، کمبود اعتبار نسبت به تعداد متق

که بعد از ضعف روابط انسانی و عدم توجه به توانایی هیئت مدیره در رده دوم قرار دارد. این عامل در  645/3برابر است با 

 کند.درصد از واریانس کل متغیرهای تحت بررسی را تبیین می 143/84مجموع 

اند عبارتند از0 احساس نابرابری و عدم مشارکت و اعتماد0 متغیرهایی که در مجموع این عامل را ساخته -مل سومعا       

اختالف در صندوق، نداشتن اعتماد و اطمینان اعضا به یکدیگر، عدم تعامل و ارتباط اعضای صندوق با جهاد کشاورزی، 

صرفه نبودن  فعالیت تولیدی ناشی از مشارکت اعضای صندوق. مقدار های خود، به  نداشتن نقش موثر اعضا در تعین همگروه

درصد از واریانس کل متغیرها را به خود  852/88( این عامل 3باشد و براساس جدول )می 146/2ویژه این عامل برابر است با 

 اختصاص داده است

اندازها توسط دن، عدم تجمیع و ساماندهی پسانداز کراندازها0 نداشتن تمایل اعضا به پستجهیز پس –عامل چهارم      

سه متغیر تشکیل دهنده این عامل هستند. . انداز و کارکرد ضمانت گروهیتجهیز پس هیئت مدیره، نا آشنایی اعضا با روش

   درصد از کل واریانس متغیرها را به خود اختصاص داده است.     :5:8/8باشد و می 2/::1مقدار ویژه این عامل برابر 
 

 گیری نتیجه -4

های اطالعات و (، معتقد است دسترسی به اعتبارات، منجر به افزایش درآمد زنان، دسترسی به شبکه8441مایوکس)

های گیری در مورد هزینهبازار، ارتقاء جایگاه زنان در مشارکت اقتصادی خانواده، افزایش مشارکت آنها در تصمیم

گردد، به این ترتیب مشارکت زنان در در مورد نقش زنان در خانواده و جامعه می خانواده و بهبود دیدگاه عمومی زنان

سیاسی و حتی خانواده ارتباط مستقیمی با مشارکت آنان در امور اقتصادی دارد.  -گیری در نهادهای اجتماعیتصمیم

اما ممکن  (.:8840834نی و نعمتی، تواند سرمایه الزم را برای زنان ایجاد کند)قربااعتبارات خرد به عنوان یک گزینه می

توانند نتایج نامطلوبی پدید آورند. های اعتبارات خرد در هر شرایطی کارآمد نباشد به طوری که میاست در عمل برنامه

ها عواملی هستند که مانع از رسیدن صندوق به اهداف با وجود اهمیت نقش اعتبارات خرد و لزوم تشکیل این صندوق

های در ارائه وام به فقرا و زنان و ایجاد تغییرات اجتماعی و به طوری که با وجود موفقیت این صندوقباشد. خود می

یابی شود. بنابراین بهترین کار برای ریشهبیشتر آنها میاقتصادی عواملی هستند که باعث برچیده شدن و انحالل هر چه 

باشد. تا از این طریق وفق و آگاهی از علل ناکامی آنها میهای نامها، مطالعه و بررسی صندوقمسائل و مشکالت صندوق

های بیشتر های اعتبارات خرد برای جلوگیری از غیرفعال شدن صندوقروی صندوقبا شناخت مسائل و مشکالت پیش

های منحل شده راهکارهای الزم شناسایی شوند. براساس نتایج بدست آمده در این پژوهش، و همچنین احیای صندوق

های تولیدی اعضا  و ارتباط محدود اعضای صندوق با هیئت ها، نبود توازن بین درآمد و هزینهبین مشکالت صندوق از

همچنین  کند.آن را تایید می (308354)موسوی الدینی و جاللیعالءکه نتایج  مدیره مهمترین این مشکالت بوده است

ضعف روابط انسانی و عدم  -8 توان در چهار عامل از جملهمی ها رانتایج تحلیل عاملی نشان داد که مشکالت صندوق

های اعتبارات عدم مشارکت و اعتماد اعضا صندوق -3دهی و مقررات مالی، ضعف سیستم وام -2توانایی هیئت مدیره، 
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موسوی، و جاللیالدینی که این نتایج با مطالعات )عالءبندی کرد. اندازها توسط هیئت مدیره دستهعدم تجهیز پس -4خرد، 

(، 8::802(، )خاندکر، 8:02:82(، )علم، 808356، (، )طالب و نجفی اصل3508358مافی، (، )6108445 ،(، )رحمان308354

( 3:408354 ،معظمی و همکاران) و (:402:8 ،(، )سامانیتان6::802(، )احسن و رحمان، :8102:8 ،(، )خاول5::802وستور، )

 . شده است.ارائه  (8در جدول ) راهکارهاین راستا بنابراین در ای همخوانی دارد.

 
 های اعتبارات خرد زنان روستاییها و مشکالت صندوق( راهکارهایی در جهت رفع چالش8جدول

 راهکارها و مشکالت هاچالش

بر انتخاب هیئت مدیره براساس معیارهایی همچون توجه ویژه  - ضعف روابط انسانی و عدم توانایی هیئت مدیره

 حصیالت، سن و ... ت

هاو ارایه سازی بیشتر اصول و مبانی مربوط به صندوقشفاف -

 ها صندوق به اعضا گزارش مستمر فعالیت

 هاتوجه ویژه به نحوه مدیریت اثربخش صندوق -

با به  مبالغ وام، مدت زمان بازپرداخت وامارزیابی درست از  - دهی و مقررات مالیضعف سیستم وام

 وره مالیمشا کارگیری

  میزان و مدت زمان تسهیالت براساس نیازهای واقعی اعضا.تعیین  -

وام و تبدیل افزایش سرمایه صندوق و سرمایه گذاری دولت،  -

 مصرف در جامعهدر جهت کاهش های مصرفی به وام های تولیدی 

 و کسب درآمد از تولید   و درنتیجه کاهش فقرتولید افزایش  و

های دریافتی گذاری پربازده از طریق وامسرمایههای توجه به زمینه -

 ها از سوی اعضا جهت تضمین توانایی بازپرداخت وام

توجه به سازوکارهای جلب و افزایش اعتماد اعضا به یکدیگر و  - های اعتبارات خردعدم مشارکت و اعتماد اعضا صندوق

 مسئوالن صندوق

مشارکت،  های توجیهی و مقدماتی در خصوص موضوعآموزش -

های اعتبارات خرد با قبل از تشکیل صندوقو... اهمیت مشارکت 

 انجام نیازسنجی

 های مدیریت مشارکتی به هیئت مدیره شیوهآموزش  -

 به نحو مطلوب و مناسب ها افزایش سرمایه و تجهیز منابع صندوق - اندازها توسط هیئت مدیرهعدم تجهیز پس
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