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 چکیده 

 باراعتبااری رارد  هایصاندو ایجااد  تأثیرشناسایی میزان پژوهش حاضر با هدف 

 ،ناو  تحقیا . انجام شدو براساس مشارکت مردم محلی  زایی در منطقهبهبود اشتغال

ها از پرسشانامه برای گردآوری داده .استبردی تحلیلی و از نظر هدف کار-توصیفی

جامعاه  ،راانوار سااکد در روساتاهای شهرساتان رزن و فاامنید 0031استفاده شد. 

نموناه  عنوانباهراانوار  003 ،که از طری  فرمول کاوکران ندبودآماری اید پژوهش 

  گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش روایی ابازار تحقیاآماری با نمونه

ن و برای سنجش پایایی از آلفاای کرونبااک کاه در امتخصص های)پرسشنامه( از نظر

از آماار توصایفی  هااهاستفاده شاد. بارای تحلیاا داد ،( بود78/3)حد بسیار مناسب 

ای، همبستگی پیرساون نمونهتک tانحراف معیار( و آمار استنباطی )آماره  و)میانگید 

طرفه و آزمون ف، واریانس یکواسمیرن -گروفو رگرسیون چندمتغیره، آزمون کولمو

گساتر   هایشاار  باهبیشاترید همبساتگی  ،نشان دادنتایج  توکی( استفاده شد.
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 بتاای باا  ترتیببهکار و روداشتغالی روستاییان و توانایی ایجاد  وکار در روستاکسب

باعا   رردصندو  اعتباری  اندازیراهبنابراید  مربوط بود؛ 208/3و  200/3، 033/3

همچناید  .کناددر روساتا کماک مای رانوارهااو به ماندگاری  شودمی رون  اشتغال

و درپی آن پیشرفت و آباادانی  شودمیاقتصادی بیشتر  های فعالیتمشارکت آنان در 

برای روستا در راستای تحق  اقتصاد مقاومتی و اقتصااد اجتمااعی، تولیاد و اشاتغال 

هاا در ایاد طار  دورنمای تاداوم و گساتر . ردبه دنبال دازیست سازگار با محیط

 رسد.امیدبخش به نظر می، به مشارکتمردم علاقه آینده با توجه به 

  رزن و فامنید. شهرستان ، پایدار صندو  اعتباری ررد، اشتغال :هاهکلیدواژ

 مقدمه. 5

ماازاد مواد غذایی، صادرات محصولات  تأمیداقتصاد روستایی ایران به دلایا مختلف نظیر 

های اشتغال، سهم مهمای در ایجااد ارز  افازوده و تشاتیا تولیاد ناراال  و ایجاد فرصت

. از طرفی ، کارکردهای اقتصادی موجود در ایاد بخاش باه لحاا  دارلی کشور بر عهده دارد

 ها هها، برنامکه سیاستروست ههای زیادی روبگذاری بر اقتصاد ملی با مشتلات و چالشتأثیر

نیاافتگی شده در چند دهه گذشته کمتر توانسته است در رفا  توساعهاجرایی انجامو اقدامات 

دلیا که گستر  مهاجرت روستاییان به شهرها بهطوریبه ؛اقتصادی روستاها نقش داشته باشد

)امینای و زاهادی، های مناط  روستایی است ازجمله چالش ،های اشتغال و درآمدنبود فرصت

، 1)ژو و لیاو است بوده بشری جامعه پیشرفت برای عمده یمشتل شههمی فقر (.0 ص . ،1010

 افازایش را اجتماعی فاصله نابرابری. شودمی جامعه در نابرابری ایجاد باع  و (1، ص. 2311

(. 111، ص. 2318، 2)ماستروماتو و فلاویانو روسو شودمیمنجر  اجتماعی تفتیک به و دهدمی

 و فقار رفا  کننادهضامانت بهتارید اشاتغال کاه کندمی کیدتأ اروپا کمیسیون زمینه، همید در

 شاغا هرگونه نارساایی در . (102 .ص ،1010)جمینی و همتاران، است  جوام  در محرومیت

های اقتصادی، اجتمااعی و فرهنگای اسات )عنابساتانی و حساینی بسیاری از ناهنجاری أمنش

نیاافتگی روستایی باع  توسعههای شغلی در نواحی کمبود فرصت ( .07ص .  ،1018 کهنوج،

                                                            
1. Zhou & Liu  

2. Mastromatteo & Flaviano Russo  
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صاالحی و  ابی،)شاهو مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال دارد  شودمیمناط  روستایی 

 کمایاشاتغال، معضلات روستا در ارتباط با  مشتلات وبیشترید . (21 ص.، 1010الهی، سیف

تصاادی و رو اشاتغال انعتاسای از پویاایی اقازایاد ؛(23 ص. ،1010 ،درآمد اسات )حساینی

هاای حاایتای از راه. (0 ص. ،1012)فرجای سابتبار،  شودمیاجتماعی آن جامعه محسوب 

اقتصادی و های فعالیتبخشی بهینه به افزایش تنو  ،در جوام  روستاییکاهش مشتا اشتغال 

 سازی متنو . (021.ص  ،2330 ،1ریزووسازی است )بخشی و تخصصیایجاد تعادل میان تنو 

هاا های روستایی مجموعه متنوعی از فعالیتایی، فرایندی است که در آن رانوادهاقتصاد روست

 ، ص.2310،  2گااتمد و آندرساونکنناد )برای بهبود استانداردهای زندگی رود ایجاد مایرا 

درآماد رانوارهاای از  زیاادیاقتصااد روساتایی ساهم  سازیمتنو در یک دهه اریر ،  .(201

تاأثیر و ( 08 ، ص.2310 ،3داپاا گایهاا و ایمای،)اسات  دادهروستایی را باه راود ارتصااص 

هادی جااه  چی مت،کاهش فقر و بهبود رفاه رانوارهای روستایی داشته است ) برچشمگیری 

ترید راهتارهای کاهش فقر یتی از مهم عنوان به دلیا،به همید  ؛(283 ص. ،2312 ،4هرون و

تواناد ( کاه مای812ص . ،2310 مقادم،رضاایی پیراماون و)است در جهان امروز مطر  شده 

( و عاماا 00 ص. ،2313 دمارگر،) شوددرآمدی در مناط  روستایی  هایفرصتموجب بهبود 

و نظام تولید روساتایی در برابار قادرت اصلی پایداری اقتصاد روستایی، توانمندی روستاییان 

 ،5سانتوس و برت)د شوتغییر و تحولات بازار و مخاطرات محیطی  های حاصا ازبازار، چالش

 .(1810 ص. ،2313
 از گاذاران بارایسیاست و نظرانصاحب مدنظر اریر هایسال در که اییهاستراتژییتی از 

اسات  رارد اعتباارات ،اسات گرفتاه قرار مختلف کشورهای در بیتاری کاهش و فقر بردن بید

وری و افازایش هارهمناسبی برای رسیدن به اهداف باعتبارات ابزار  .(800 ص. ،1070)نگید، 

رجب بیگی، احمادی  ،)مقدس فریمانی استرف  محرومیت و فقر از جامعه روستایی تولید و 

                                                            
1. Rizov 

2. Gautman & Andersen 

3. Imai, Gaiha & Thapa 

4. Che Mat, Halijah & Harun  

5. Santos & Barrett  
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 اساتکوچتی های هشتلی از قرضاعتبارات ررد روستایی  .(0 ص. ،1070، و آذر میرمحمود

نهایات رسایدن درگیرندگان فقیر روستایی در جهت روداشتغالی، توانمندسازی و که به قرض

 بایاد. (103 ص. ،1077و کاویاانی، گیرد )رحمانی فضالی سعه پایدار روستایی تعل  میبه تو

 فقیار گیرنادگانوام بارای مالی بیشتر استقلال هدف با ررد اعتبارات یهاهبرنام که تداش توجه

 روداشاتغالی و گاذاریسارمایهمیازان  چنانچاه زیارا ؛(133 ص. ،2332 ،1لیاور) باشاد همراه

 سوی به رکود از جوییصرفه طری  از را اقتصاد تواندکم می اعتبار آنگاه ،باشد ادزی گیرندگانموا

 و ضامنی اهداف از یتی .(120-120 . ص ،2337 ،2و جیانگ اهلید) دهد سو  کاما توسعه

 افازایش و اشاتغال توسعه و ایجاد ،ررد اعتبارات به مربوط یهاهموفقیت برنام کلید ،حقیقتدر

 غیرممتد متعالی اهداف  تحق پایدار، و مولد های شغ به افراد دسترسی نبدو .است درآمد سطح

همادان باا  .ها دارداستان همدان در شار  رشد جمعیت آررید رتبه را در بید استان .است

را  اماریتی از دلایا ایاد   دارد.میزان رشد منفی جمعیت را در کشور  بیشتریددرصد  -20/3

 دارد.ان دانست که اید استان رتبه سوم کشوری را از اید لحاا  توان میزان مهاجرت از استمی

جمعیت مهاجر باه مشااغا  .هستندعمده مهاجران نیروهای کشاورزی و روستانشید  ،سفانهأمت

کاارگری ساارتمان و...  گاری،فروشی، استان غیرقانونی مسافر، واسطهغیررسمی مانند دست

ر مبتنی بر دینامیاک اشاتغال اساتان همادان، )گزار  تحلیا مهارتی نیروی کا مشغول هستند

شهرساتان   .اساتدرصاد  2/7استان همدان  بیتاری در طب  آمارها نرک .(8-0 ص .، 1018

جمعیات فعاال در مقایسه با شهرستان فامنید در نفر بیتار  0320و دارد نفر بیتار  0200رزن 

، ص. 1010، وی انساانیبخش نیر سالنامه آماری استان همدان )است توجهی دررور آن رقم 

و  اساترزن و فامنید بیش از اید آمارهاای رسامی  هایالبته تعداد بیتاران در شهرستان ؛(10

محدودیت منااب  آب  دلیااید امر به درآمدشان بسیار ناچیز است. ،کسانی هم که شغلی دارند

راد فراهم امتان ایجاد فعالیت کشاورزی برای همه افکه  است و رشتسالی و زمید کشاورزی

 .مشاغا راانگی و کارگااهی سااماندهی شاودو  دهنیست و باید اقتصاد اید روستاها متنو  ش

اماا مشاتا اصالی  ،اساتاقتصااد ایاد منااط  فاراهم  ساازیمتنو های زیادی برای ظرفیت

                                                            
1. Levier 

2. Ahlin & Jiang  
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که ایجاد صندو  اعتباری ررد  استسازی محدودیت توان مالی روستاییان برای ایجاد ظرفیت

 .کندتولیدی فراهم های فعالیتانجام و  زاییبهبود اشتغالینگی لازم را برای تواند نقدمی

اعتباری ررد در بهبود  هایصندو ایجاد تأثیر آگاهی از میزان  ،هدف از انجام اید پژوهش

و اطلا  از اید موضو  است که ایجاد صندو  اعتباری تا چه میازان بار زایی در منطقه اشتغال

برای رسیدن به اید هادف فرضایه زیار  .ستاگذار تأثیرطقه موردمطالعه پیشرفت اقتصادی من

اعتبااری رارد باا پیشارفت اقتصاادی رابطاه  های صاندو : بید ایجاد و توساعه شدبررسی 

 وجود دارد. پدارینامع

 تحقیق  ۀ. پیشین2

 وروساتاییان زایی ، اشتغالاعتبارات ررد بر توانمندسازیتأثیر مطالعات مختلفی به بررسی 

ای مطالعهدر ( 2337اهلید و جیانگ ) شود؛ ها اشاره میبه برری از آنزنان پردارته  است که 

کاه اعتباارات  ندبه اید نتیجاه رساید «آورد؟آیا اعتبارات ررد توسعه را به همراه می»عنوان  با

( در پژوهشای باه 2331) 1براهد و لاو .شودمیباع  سو  دادن اقتصاد به سوی توسعه کاما 

زایی کاه باا ایجااد باناک آزتتاا در اغلاب بررسی تجربه متزیک در اعطای تسهیلات اشتغال

ای صاورت مقایساهپردارتند. نتایج اید تحقی  که به است، های متزیک صورت پذیرفتهاستان

اعطاای  ،دهادمیها نشاان ها ایجاد شده بود با سایر استانهایی که بانک آزتتا در آنبید استان

روداشتغالی رون  گیرد و اشاتغال نیاز حادود وکارهای کسبزایی باع  شد شتغالتسهیلات ا

( 2313) 0( و سایتاما2331) 0(، نواز2337) 2تحقیقات رومی و پاروت. درصد افزایش یابد 0/1

عواملی ازجمله پایید بودن سطح ریسک و نوآوری، دسترسی دشاوار باه اعتباارات ، نشان داد

دولتی و رصوصی، مشتلات بازاریابی محصولات، مناسب نباودن  ای از سوی نهادهایسرمایه

مقطعای آماوز   هاایههاای باانتی، دورها و قوانید ساازمانی و دولتای و سیاساتسیاست

ترید موانا  توساعه اشاتغال در ناواحی روساتایی پذیری از مهمتوان ریسکنبود  و کارآفرینی

                                                            
1. Bruhn & Love 

2. Roomi & Parrot 

3. Nawaz 

4. Sathiabama 
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رفاهی اعتبارات ررد بر رانوارهاای تأثیر »عنوان  با( در پژوهشی 2311) 1هو و گانلی .هستند

رفااهی  های شاار برنامه اعتبارات رارد باعا  بهباود  ند کهبه اید نتیجه رسید «روستایی

اعتبارات ررد، روداشاتغالی و بررسی ای به در مقاله (2310)و همتاران  2جیا .شودمیرانوار 

کاه  ندو به ایاد نتیجاه رساید ندرتیافته روستاهای چید پرداکارآفرینان در مناط  کمتر توسعه

کاه اشاتغال درحالی ؛سرعت در روستاهای چید افزایش یافته استاستفاده از اعتبارات ررد به

غیرکشاورزی و مزدبگیران مهاجر به شاتا اولیاه آن در حاال افازایش اسات و روداشاتغالی 

رارد افازایش یافتاه راطر اعتباارات توجهی به دررورطور ویژه در میان رانوارهای فقیر بههب

 اقتصادی -اعیاجتم های شار  ارزیابی»عنوان با  ایمطالعه در( 2310) 0وجیهابشرا و  است.

 اقتصاادی مشارکت ،یآموزش محتوای که رسیدند اید نتیجه به «پاکستان در زنان توانمندسازی

 اقتصاادی توساط زناان بار هایفرصاتباه  دسترسای و باانتی حسااب از بررورداری زنان،

ای باا عناوان ( در مطالعه2317) 0شمی، رضالی و رشید-ال گذار است.تأثیروانمندسازی آنان ت

گازار  دادناد،  «گیاریاعتبارات ررد بر توانمندسازی زنان دررصوص رفاه و تصامیم تأثیر»

گذارد. همچنید زناان را می رتأثیطور مثبت بر درآمد ماهیانه زنان دسترسی به اعتبارات ررد به

درماانی و  هاای هروزاناه، مدرساه فرزنادان، هزینا هایهتحرک، هزین بارهگیری درمتصمی در

تأثیر  های بدر مطالعه( 2321) 0وارونا و سادرشان تارک، کند.تصمیم دررواست وام توانمند می

نتاایج نشاان  ناد.پردارت در هنداعتبارات ررد بر ایجاد اشتغال و تغییر معیشت زنان کارآفرید 

 ،کاارآفرینی هاایفعالیتدر تشاوی  یت مالی از طری  تسهیلات اعتباارات رارد حما ،دهدمی

 ست.اگذار تأثیرروداشتغالی زنان و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان 

تاأثیر ( در پژوهشی با استفاده از رو  پناا دیتاا باه بررسای 1010زاده و نصرتی )حسید

منتخب کشاور پردارتناد و نتیجاه گرفتناد کاه های تسهیلات بانتی بر ایجاد اشتغال در استان

مثبات تاأثیر ایجااد اشاتغال  بارکوچک زودبازده و تولید نارال  دارلی های هتسهیلات بنگا

 حمایتی، سیاستی، عواما ،دادند نشان رود پژوهش ( در1010کرمی ) و ساردو شاهرری دارند.

                                                            
1. Li Gan &Hu 

2. Jia  

3. Bushra & Wajiha  

4. AL-Shami, Razali & Rashid  

5. Tarak, Varuna & Sudarshan 
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 در روستایی زنان رُرد تباریاع هایصندو  اقتصادی عملترد بر مثبت اثر اجتماعی و آموزشی،

ات تاأثیررزیاابی ا»ای باا عناوان در مطالعاه (1010قنباری و ناوری ) .دارند جیرفت شهرستان

به اید نتیجه رسیدند کاه  «اعتبارات ررد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی

شغلی های فرصتیجاد گذاری در اایجاد اشتغال از طری  اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه

بارای جلاوگیری از مهااجرت غیرمنطقای جمعیات  ماثثرتواند یتی از راهتارهای جدید، می

 توانمندی ،داد نشان( 1018عنابستانی و همتاران ) پژوهش نتایج مناط  روستایی شنارته شود.

 .دارد نهکارآفرینا هایهپروژ مدیریت با و قوی رابطه مستقیم محلات شهرستان در روستایی زنان

به بر کیفیت زندگی مردم ات اعتبارات ررد تأثیر درباره( در پژوهشی 1017کرمی و همتاران )

که دریافت اعتبارات ررد موجب بهبود کیفیات اشاتغال و درآماد، کیفیات  نداید نتیجه رسید

 .شودمیکیفیت روابط اجتماعی  وها دارایی

 . روش شناسی تحقیق 3

 موردمطالعه  ۀ. منطق5. 3

 07دقیقه عارض شامالی و  00درجه  00دقیقه تا  12درجه و  00هرستان رزن بید مدار ش

مسااحت ایاد  .دقیقاه طاول شارقی قارار گرفتاه اسات 28درجاه و  01دقیقه تا  00درجه و 

علاوه بر اید شاهر دما ، بخاش مرکازی و ساردرود در   .استکیلومتر مرب   2821شهرستان 

رستان رزن از شمال به استان مرکازی و از جناوب باه شه .مجموعه شهرستان رزن قرار دارند

. طبا  شودمیهای همدان و کبودرآهنگ و از غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود شهرستان

نفر باوده اسات )سرشاماری عماومی  118107جمعیت اید شهرستان  ،1010سرشماری سال 

ب و هاوای سارد و از نظر تقسایمات اقلیمای دارای آاید شهرستان (. 1010 نفوس و مستد،

درصاد از  8/0کیلومترمربا  ،  1030شهرساتان فاامنید باا مسااحتی حادود . استکوهستانی 

چهاار شهر و  یکبخش،  دو. شهرستان فامنید از دهدمیمساحت کا استان همدان را تشتیا 

. شاهرها استدشت و مفتح ررمهای دهستاناست. بخش مرکزی شاما  شدهدهستان تشتیا 

های پیشخور و زردشت است. اید شهرستان ده و بخش پیشخور شاما دهستانشاما فامنید بو

از سمت شمال به شهرستان رزن، از سمت جنوب به شهرساتان همادان، از سامت شار  باه 
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طبا  سرشاماری  استان مرکزی و از سمت غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود شده است.

شهرستان رزن دارای چهار صندو   نفر بوده است. 02070جمعیت اید شهرستان ، 1010سال 

یک صندو  در روستای چرم  و دو صاندو  در روساتای  است:اعتباری ررد زنان روستایی 

زایی کرده است و یک صندو  در روستای عید آبااد که برای پانزده رانم اشتغالاست قراکند 

ر و ریارشاو درسات کاردن ترشای، جاات،که وام دریافتی را برای کشت سبزی، صیفیاست 

کنند و هرکدام از د و بیشتر در کارهای کشاورزی استفاده مینکنکارگاه ریاطی و... مصرف می

در شهرستان فامنید با توجه به اینته  .اندکردهاندازی راهگیرندگان برای رود شغا کوچتی وام

 با همتاری فرمانداری تاکنون هفده صاندو  )باا اعضاای کام مثلااً ،استمناط  محروم  وجز

 ،(1011هار نفر( برای زنان ایجاد شده است )اداره جهاد کشاورزی شهرستان رزن و فامنید، چ

ولی در هر دو شهرستان مذکور صندوقی وجود ندارد که کا جامعه روستایی اعم از زن و مرد 

 بتوانند عضو شوند و فعالیت کنند.

 

 
 . موقعیت محدوده موردمطالعه5شکل 

 1011 رستان رزن،رذ: اداره مناب  طبیعی شهأم
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 . روش تحقیق 2. 3

بارای  .استتحلیلی و از نظر هدف کاربردی -توصیفی ،اید پژوهش از لحا  رو  تحقی 

لاازم در قالاب پرسشانامه در ساطح ده هاای هاز پرسشنامه اساتفاده شاد. داد هاهگردآوری داد

وساتاهای راانوار سااکد در ر 0031روستای نمونه گردآوری شد. جامعه آماری اید پژوهش 

 003 (درصاد 0)درساطح رطاای  باا اساتفاده از رو  کاوکران شهرستان رزن و فامنید بود.

های طبیعای و انساانی هایی که روستاها از نظر ویژگیشباهت دلیااما به ،پرسشنامه تعیید شد

کاه باا تعادیا و  درصادی در انتخااب رانوارهاا اکتفاا شاد 80تاا  03به یک نمونه  ،داشتند

ییاد أبارای ت تتمیا شاد. روستاهای نمونه پرسشنامه بید سرپرست رانوار 203 ،سازیهمگد

نظران قرار داده شد. پایایی پرسشنامه از ن و صاحباروایی، پرسشنامه اولیه در ارتیار متخصص

دهنده قابلیت زیااد پرسشانامه اسات. بارای به دست آمد که نشان 10/3طری  آلفای کرونباک  

انحاراف معیاار( و اساتنباطی  وتوصیفی )میاانگید  یهای آماراز رو  هاهتجزیه و تحلیا داد

آزماون  ضاریب همبساتگی اسامیرمد و رگرسایون چنادمتغیره، ای،نمونهتک تیمانند )آزمون 

تاأثیر بررسای برای  .شدطرفه و آزمون توکی( استفاده ف، واریانس یکواسمیرن-کولموگروف

اساتفاده شاده اسات مثلفاه  10از   ،در منطقاهایجاد صندو  اعتباری ررد بر توسعه اشاتغال 

 (. 2)جدول 
 

 ها شده برای هریک از آنهای اصلی پرسشنامه و میزان آلفای کرونباخ محاسبه. بخش5جدول 

 1011های پژوهش، مأرذ: یافته
 میزان آلفای کرونباخ های اصلی پرسشنامه بخش

 71/3 دیدگاه پاسخگویان در بخش اقتصادی 

 78/3 گویان در بخش اجتماعی دیدگاه پاسخ

 72/3 دیدگاه پاسخگویان در بخش اشتغال

 

 و متغیرهای اشتغال پایدار هامؤلفه. 2 جدول

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ
  ها مؤلفه متغیرها

انداز، استقلال مالی و رودکفایی اعضای توانمندی اقتصادی، افزایش درآمد، داشتد پس  کار توانایی ایجاد
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  ها مؤلفه متغیرها

 صندو  

 اندک روستایی، افزایش رفاه  هایهتمرکز و جهت دهی به سرمای
وکار در گستر  کسب

 روستا

شغلی برای جوانان در روستا، توانایی  یهاهوکار، وجود زمینکسباندازی راهتوانایی 

 گذاری در قالب ایجاد مشاغا مختلف سرمایه
 روداشتغالی روستاییان 

 ایجاد مشاغا کوچک  و طیور، ررید و فرو  ادوات کشاورزی  پرور  زنبور عسا، پرور  دام

آوری شیر، پرور  دوزی، تولید لبنیات و جم پولک ،ریسیبافی، نخصنای  دستی گلیم

 مرغ بومی

ایجاد مشاغا رانگی 

 برای زنان 

تولیدی های هنوآوری در تولید، تنو  در کشت محصولات زراعی و باغی، ایجاد کارگا

 متنو 
 مناب  درآمدی  تنو 

افزایش  تولیدی فعال، های هتنو  در مناب  درآمد حاصا از فرو  محصولات کارگا

 تولیدات، تنو  در واحدهای تولیدی درآمدزای کشاورزی و غیرکشاورزی 
 تنو  واحدهای تولیدی 

 موجود، استفاده از های هبرای رون  دادن به کارگا کمفراهم کردن وام از صندو  با بهره 

 می برای فرو  تولیداتئهای روز در تولیدات، ایجاد بازارهای دافناوری
 بهبود مشاغا قبلی 

غیرسارتمانی، ررید و فرو  اراضی و مستد، ردمات فروشی، ردمات سارتمانی، ررده

 سازی کاری، تولیدی، قابسنگ ،بنایی

کاهش وابستگی افراد 

 به مشاغا کشاورزی

ورزان، ایجاد مشاغا رانگی برای دامداران و کشاورزان و ایجاد مشاغا متما برای کشا

 کارگران سارتمانی 

کاهش بیتاری فصلی 

 سرپرست رانوار 

رصوص زنان، تقسیم کار بید زنان و مردان، افزایش انگیزه توانمندسازی جامعه محلی به

 زنان برای رسیدن به اهداف زندگی، ایجاد حس تعل  و افزایش اعتماد به نفس افراد

کاهش بیتاری زنان 

 روستایی 

می و همیشگی بودن شغا، امید به آینده شغلی، رضایت از شغا و پیشرفت ئمیزان دا

 شغلی

افزایش امنیت شغلی 

 در روستا 

ها در زمینه های جنگلداری، توسعه مهارتمهارت فردی روستاییان، افزایش مهارتافزایش 

 دیگر فراوری محصولات دامی و زراعی و مشاغا مختلف

وری افزایش بهره

 شغلی اعضا 

 تقویت توان تولیدی  میزان تولید، رضایت از تعادل بید درآمد و هزینه، بازاریابی تولیدات روستایی 

ها، های مهارتی، شرکت در بازدیدهای آموزشی، مطالعه کتابآموز  هایهشرکت در دور

های آموزشی چگونگی های فشرده آموزشی، شرکت در دورنشریات، بروشورها، لو 

 وکارکسباندازی راه

های ارتقای مهارت

 افراد شاغا 
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 تحقیق مبانی نظری . 4

اقتصاادی  توانمندساازی و فقار رفا  بارای مهام رویتردهاای از یتای سوم، هزاره آغاز در

 ،اماروزه .(803 ، ص.1010اسات )قادیری معصاوم و احمادی،  رارد اعتباارات روستاییان،

واحادهای کوچاک  از حمایات در نقاش مهمای ،رآمادرهیاافتی کا نوانعباه رارد اعتباارات

 .، ص2330 ،1لمللای کااراسازمان باید)شغلی ایفا کرده است  هایفرصت برداری و ایجادبهره

پاردازد میدرآمد و کسانی اعتبارات ررد به تدارک ردمات مالی برای افراد کم ،طورکلیبه .(0

 ، ص.2310 ،2)بادری عثمااندمات بانتاداری دارناد که دسترسی محدود به مناب  مالی و را

،  3داگلااس) اسات پایدار روساتایی مالی توسعه  تأمید ی از چرره ئاعتبارات ررد جز .(100

های گروهی بودن، قابلیت انعطاف، مردمای باودن و . اعتبارات با بررورداری از ویژگی(2330

از  یتای عنوانباه ،یات و فقرساتیزی، پایداری، ساودآوری، ایجااد امنتتیه بر عدالت اجتماعی

جدیاد )توساعه پایادار  پاارادایم چاارچوب در محلی جوام  توانمندسازی قدرتمند راهبردهای

 به  اعتباارات ملا سازمان ،دلیا همید به ؛(03 ص. ،1010روستایی( است )عزیزپور و کرمی، 

 توجه توسعهورهای درحالکش در ویژههب کنی فقرریشه ابزارهای تریدمثثر از یتی عنوانبه ررد

 ( .100، ص. 2310 ،4، اظهری و تمتید)سالوادارد  راص

 1183 دهه در ،روستایی فضاهای در فقر از رفتبرون برای راهبردیعنوان به ررد اعتبارات

 .گرفات قارار شار  جناوب و جناوب کشورهای ویژهبه آسیایی کشورهای از بسیاری مدنظر

موفا   هایهنمون وجزتوان بولیوی، اندونزی و بنگلاد  را می جربیات مالزی، هند، پاکستان،ت

ترید ایاد که گرامید بانک بنگلاد  ازجمله موف مالی ررد در جهان دانست  تأمیدهای طر 

گساتر  »مالی روستایی با توجه به معیار عملتاردی اساسای  تأمید اید موسسه  .ستهاطر 

 ؛یی از نفوذ به بازارهای هدف دسات یافتاه اساتبه سطو  بالا «روداتتایی»و  «دامنه فعالیت

)طاالبی  نفر در روستاها ارتقا دهدها لیونیتعداد مشتریان رود را به م است که توانستهطوریبه

تواناد باعا  هاای کوچاک مایاعتباارت باا میازان وام ،درمجمو  .(00، ص. 1013 و زار ،

                                                            
1. International Labour Organization 

2. Badri Othman  

3. Douglas 

4. Salwa, Azahari &Tamkin 
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اییان شود و از اید راه ضمد پدیاد وسیله روستهفعالیت کوچک و جدید در روستا بپدیدآمدن 

مادنظر، وضاعیت اقتصاادی راانوار را باا توساعه کننده تساهیلات آمدن اشتغال برای دریافت

هاا را اید سیاست کاهش فقر و کاهش ناابرابری کند.انداز افراد متحول ها و پسگذاریسرمایه

ررد های صندو ایجاد  ،با توجه به تجارب کشورهای مختلف و همچنید ایران. به همراه دارد

با توجاه باه دیادگاه  کند.ه روستایی را تسهیا میزایی و درنهایت توسعراه پیشرفت و اشتغال

 بهباوداثرات ایجاد صندو  اعتبااری رارد بار میزان دنبال واکاوی پژوهش حاضر به ذکرشده،

 .استپایدار زایی اشتغال

 ی تحقیق هاه. یافت7

 توصیفی  هاییافته. 5. 7

گیری از آماار توصایفی، باه ی آشنایی بیشتر با نمونه آماری یا همان پاسخگویان، با بهرهبرا

 ،دهادمیبررسی ویژگی پاسخگویان نشان  ها پردارته شده است.بررسی رصوصیات فردی آن

 ،. از لحاا  ساددادند درصد را زنان تشتیا 0/03درصد را مردان و  0/01 نفر203از مجمو  

از لحاا  بودناد. درصاد بیشاترید تعاداد پاساخگویان  2/00سال با  03-001گروه سنی بید 

درصاد از  7/80. همچناید داشاتندتحصیلات متوسطه  پاسخگویان از درصد 7/07 ،تحصیلات

اطلاعاات مرباوط باه   .داشاتنداناداز لیون پاسیم های رزن و فامنید کمتر از دوافراد شهرستان

  آورده شده است.  0در جدول  گویان(های جامعه نمونه پژوهش )جمعیت پاسخویژگی
 

 های آماری جامعه نمونه در تحقیقگیژیو. 3جدول 

 1011 ی پژوهش،هاهرذ: یافتأم
 طبقات سنی فراوانی جنسیت فراوانی سواد فراوانی

 23-03 18 مرد 101 سوادبی 1

 01-03 137 زن 131 ابتدایی 00

 01-03 02 کا 203 متوسطه 122

 01-03 0   دانشگاهی 70

 کا 203   کا 203
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درصاد باه کشااورزی و  7/00، دهاد میهمچنید بررسی شغا اصلی پاساخگویان نشاان 

 بودنادداری مشاغول درصد به کار آزاد مثاا تولیادی کیاف لبااس و مغاازه 7/03دامداری و 

 .(0)جدول 
 

 . نوع شغل پاسخگویان4جدول 

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ
 درصد تجمعی وانیدرصد فرا تعداد نوع شغل

 2/01 7/00 12 کشاورزی و دامداری

 3/20 0/10 01 کارمند

 0/02 0/7 21 کارگر

 0/02 0/7 21 داررانه

 داری، راننده تاکسی و ماشید سنگید،)مغازه آزاد

 تولیدی پوشاک( بنایی، 
88 7/03 133 

 133 133 203 جم 

 

روداشاتغالی   مثلفاه بااری رارد در صندو  اعت ایجادتأثیر ، بیشترید پژوهشطب  نتایج 

گسااتر   ،مثلفااه . بعااد از ایااداساات 801/3و انحااراف معیااار  22/0روسااتاییان بااا میااانگید 

ایجااد مشااغا کوچاک باا  و 811/3و انحاراف معیاار  12/0وکار در روستا با میانگید کسب

اند. هداشاتر پایادارا بار توساعه اشاتغال  تاأثیربیشترید  738/3و انحراف معیار  11/0میانگید 

 و 100/3و انحراف معیار  00/0همچنید کاهش وابستگی افراد به مشاغا کشاورزی با میانگید 

را بار تاأثیر کمتارید  102/3و انحراف معیاار  08/0های افراد شاغا با میانگید ارتقای مهارت

   .(0جدول ) اندهداشتتوسعه اشتغال 
 

 توسعه اشتغال هایاخصشصندوق اعتباری خرد بر ایجاد اثرات  .7جدول 

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 107/3 33/0 0/00 00 2/28  7/3 0/2 توانایی ایجاد کار

 811/3 12/0 2/00 0/00 7/17 0/2 - وکار در روستاگستر  کسب
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 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

انحراف 

 معیار

 801/3 22/0 2/01 2/01 0/11 - - روداشتغالی روستاییان

 738/3 11/0 0/00 00 0/10 0 - ایجاد مشاغا کوچک

 707/3 31/0 03 7/21 7/03 - - ایجاد مشاغا رانگی برای زنان

 701/3 77/0 0/28 00 2/00 2/0 - تنو  مناب  درآمدی

 117/3 11/0 2/00 0/21 0/02 7/0 - تنو  واحدهای تولیدی

 700/3 31/0 0/07 2/00 2/28 2/1 - بهبود مشاغا قبلی

وابستگی افراد به مشاغا کشا  کاهش

 ورزی
2/0 10 00 0/08 2/1 00/0 100/3 

 728/3 83/0 0/10 0/20 02 2/8 - کاهش بیتاری فصلی سرپرست رانوار

 700/3 80/0 7/17 7/02 0/00 2 2 کاهش بیتاری زنان روستایی

 721/3 10/0 7/03 0/00 7/00 7/3 - افزایش امنیت شغلی در روستا

 732/3 00/0 2/1 0/00 03 0/0 0/1 وری شغلی اعضاافزایش بهره

 730/3 37/0 0/00 00 2/28 0/3 - تقویت توان تولیدی

 102/3 08/0 2/10 2/00 0/03 7 2/0 های افراد شاغاارتقای مهات

                                                                    

  ستنباطی ای هاهیافت. 3. 7

اشاتغال در زمیناه ایجااد  هایشاار منظاور درک درسات تفااوت در تحقی  حاضر، به

یرنوف به بررسی توزی  ماس-ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف ،اعتباری ررد هایصندو 

دار ادر سطح پنج درصد معن K-S-Zپردارته شد. در اید آزمون ، چنانچه آماره  هاهدادمیانگید 

نرماال  هاهداددار نباشد، توزی  میانگید انرمال نیست و چنانچه معن هاهدادوزی  میانگید باشد، ت

اسامیرنوف -که از طریا  آزماون کولماوگروفها هداد است. سمس با توجه به توزی  میانگید

هاا در برای تحلیا دقی  وضعیت موجاود شاار ها سنجیده شد، نرمال یا غیرنرمال بودن آن

 استفاده شد.ای )آزمون پارامتری( نمونهتک تیزمون آز انواحی روستایی 
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 شاخص اشتغالهای هدادتوزیع میانگین .  6جدول 

 1011 پژوهش،های هرذ: یافتأم
 آزمون توزیع میانگین نمرات داریامعن مقدار K-S-Z شرح

 اینمونهتک تی نرمال 307/3 011/1 اشتغال

 

تفاوت از حد مطلوب مبتنی بر براساس هدف  های هاشتغال گرو اعتبارات خرد بر توسعه تأثیر  . 5جدول 

 اینمونهتکتی آزمون 

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ
 3=  شدهمطلوبیت عددی آزمون

 ها مؤلفه
آماره 

 تیآزمون 

درجه 

 آزادی

مقدار 

 معناداری

تفاوت 

 میانگین

 درصد 57فاصله اطمینان 

  زیادحد  کمحد 

 11/1 77/3 110/3 333/3 201 812/10 توانایی ایجاد کار

 21/1 32/1 110/1 333/3 201 011/22 وکار در روستاگستر  کسب

 01/1 12/1 210/1 333/3 201 011/20 روداشتغالی روستاییان

 21/1 31/1 137/1 333/3 201 810/21 ایجاد مشاغا کوچک

 23/1 11/3 312/1 333/3 201 032/23 ایجاد مشاغا رانگی برای زنان

 11/3 88/3 773/3 333/3 201 008/10 تنو  مناب  درآمدی

 30/1 73/3 112/3 333/3 201 833/10 تنو  واحدهای تولیدی

 11/1 17/3 377/1 333/3 201 080/23 بهبود مشاغا قبلی

 08/3 20/3 000/3 333/3 201 181/0 کاهش وابستگی افراد به مشاغا کشا ورزی

 73/3 03/3 833/3 333/3 201 080/10 وارکاهش بیتاری فصلی سرپرست ران

 70/3 00/3 800/3 333/3 201 880/10 کاهش بیتاری زنان روستایی

 30/1 70/3 100/3 333/3 201 333/17 افزایش امنیت شغلی در روستا

 00/3 00/3 002/3 333/3 201 070/13 وری شغلی اعضاافزایش بهره

 17/1 30/1 370/1 333/3 201 211/21 تقویت توان تولیدی

 01/3 00/3 082/3 333/3 201 338/7 های افراد شاغاارتقای مهات

 

 . نقش ایجاد صندوق اعتباری خرد بر توسعه اشتغال پایدار 4. 7

  تایمنظور بررسی نقش ایجاد صاندو  اعتبااری بار توساعه اشاتغال پایادار از آزماون به

میزان ارتلاف  کمو حد  زیادچنید حد داری و هماسطح معنبراساس ای استفاده شد. نمونهتک
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ساه عادد  ،اساتازآنجاکه طیف لیترت از عادد یاک تاا پانج  و درصد 10در سطح اطمینان 

شاده بارای تماامی داری محاسابهاساطح معنا .میاانگید آزماون در نظار گرفتاه شاد عنوانبه

ید ارزیاابی اسات. بررسای ارتلااف میاانگاز متوسط قابا بیشتراشتغال در سطح های شار 

کاه ساه متغیار طاوریباه ؛گویای اید است که معناداری مثبت و بیشتر از حد متوساط اسات

روستا )باا تفااوت  وکار در( و گستر  کسب21/1روداشتغالی روستاییان )با تفاوت میانگید 

( بیشترید تفااوت از 13/1( و همچنید ایجاد مشاغا کوچک )با تفاوت میانگید 11/1میانگید 

را بار توساعه اشاتغال پایادار  تاأثیریعنی اید سه متغیر بیشترید  ؛دهندن میحد متوسط را نشا

توان اذعان داشت که ایجاد صندو  اعتباری ررد در رون  اشتغال منطقاه و بنابراید می ؛دارند

 (.8)جدول  است مثثردنبال آن بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان به

 
 براساس ضریب همبستگی پیرسون  شدهد با متغیرهای بررسیرابطه بین ایجاد صندوق اعتباری خر .8جدول 

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ
 معناداری مقدار ضریب همبستگی شدهمتغیر بررسی

 333/3** 000/3 توانایی ایجاد کار

 333/3** 021/3 وکار در روستاگستر  کسب

 333/3** 007/3 روداشتغالی روستاییان

 308/3 123/3 ایجاد مشاغا کوچک

 300/3 122/3 ایجاد مشاغا رانگی برای زنان

 303/3 120/3 تنو  مناب  درآمدی

 333/3** 031/3 تنو  واحدهای تولیدی

 333/3** 221/3 بهبود مشاغا قبلی

 300/3 102/3 کاهش وابستگی افراد به مشاغا کشاورزی

 330/3** 170/3 کاهش بیتاری فصلی سرپرست رانوار

 123/3 311/3 ان روستاییکاهش بیتاری زن

 310/3 102/3 افزایش امنیت شغلی در روستا

 333/3** 211/3 وری شغلی اعضاافزایش بهره

 333/3** 000/3 تقویت توان تولیدی

 318/3 101/3 های افراد شاغاترارتقای مها
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در ادامه، نتایج مربوط به بررسی رابطه باید ایجااد صاندو  اعتبااری رارد باا متغیرهاای 

، رابطاه باید ایجااد صاندو  دهادمیضریب همبستگی پیرساون نشاان  براساس شدهبررسی

وکار در روساتا، راود اشاتغالی روساتاییان، اعتباری ررد و توانایی ایجاد کار، گستر  کسب

افزایش  وبهبود مشاغا قبلی، کاهش بیتاری فصلی سرپرست رانوار  ،تنو  واحدهای تولیدی

توسعه اشاتغال و پایاداری  بر. ایجاد صندو  اعتباری ررد استار وری شغلی اعضا معنادبهره

بیشترید همبستگی باید  مثبت دارد.تأثیر درآمد و درنهایت انگیزه ماندگاری جوانان در روستا 

وکاار در روساتا و تواناایی ایجااد کاار ها به گستر  کسبایجاد صندو  اعتباری و شار 

 و   کاهش بیتااری فصالی سرپرسات راانوارکمترید میزان همبستگی، شار .استمربوط 

های لازم در زمینه کسب دلیا نبود آموز هها، بهمچنید طب  بررسی بهبود مشاغا قبلی است.

مشاغا مختلف، پایید بودن سطح ساواد، ریساک و ناوآوری باعا  شاده  دمهارت برای ایجا

برای زنان، تناو   است که ایجاد صندو  در زمینه ایجاد مشاغا کوچک، ایجاد مشاغا رانگی

مناب  درآمدی، کاهش وابستگی افراد به مشاغا کشاورزی، کاهش بیتاری زنان، افزایش امنیت 

 (.7)جدول  است مثثر های افراد شاغا مهارتارتقای  و شغلی
 

 مدل نهایی رگرسیون چندمتغیره برگذار تأثیر. متغیرهای 5جدول 

 1011 ی پژوهش،هاه: یافتمأرذ

 مورد نظر های شاخصبر  تأثیر میزان  متغیرها 

B SEB Beta t Sig 
 3/ 333 00/0 200/3 300/3 107/3 توانایی ایجاد کار 

 3/ 333 00/0 033/3 320/3 102/3 وکار در روستاگستر  کسب

 3/ 333 01/0 208/3 301/3 103/3 روداشتغالی روستاییان 

 3/ 338 80/2 102/3 320/3 307/3 تنو  واحدهای تولیدی 

 3/ 3 00 11/2 130/3 320/3 300/3 بهبود مشاغا قبلی 

 3/ 330 10/1 307/3 328/3 301/3 کاهش بیتاری فصلی سرپرست رانوار 

 3/ 330 11/1 307/3 321/3 303/3 افزایش بهره وری شغلی اعضا 

 3/ 320 80/1 313/3 301/3 308/3 تقویت توان تولیدی 

R 2: 3/02 
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توساعه  هاای مثلفاهمتغیر مساتقا و عنوان بهصندو  اعتباری ررد  ادامه تحقی ، ایجاد در

که با ایجااد شدند حذف ی هایمثلفهمتغیرهای وابسته در نظر گرفته شد و ابتدا عنوان بهاشتغال 

تماامی متغیرهاای وابساته کاه باا ایجااد  تاأثیر سمس  .دار نداشتنداصندو  اعتباری رابطه معن

. شادآزمون رگرسایون چنادمتغیره تحلیاا  بادار بودند، امعن صندو  اعتباری دارای همبستگی

وکاار در روساتا، گستر  کسبهای شار  بتا، ضریب براساس ، دهدمینتایج آزمون نشان 

مثبت را بر توسعه اشاتغال تأثیر بیشترید  ،توانایی ایجاد کار و همچنید روداشتغالی روستاییان

 208/3 و  200/3، 033/3ترتیب برابر باا یادشده به هایشار بر  بتاکه میزان طوریبه ؛دندار

با ضریب اطمیناان  .استدرصد  02/3مدل برابر با شده برای اید . مجمو  واریانس تبییداست

توانمندساازی  ،توان گفت که ایجاد صندو  اعتباری بار توساعه اشاتغالبینابینی )متوسط( می

در  .اساتگاذار تأثیراحی روساتایی اقتصادی روستاییان و مانادگاری جمعیات جاوان در ناو

انادازی راهوکار کوچتی برای راود هریک از افراد کسب  وجود دارد،روستاهایی که صندو  

سازی که تعدادی نیروی فعال جوان در کنار هم مشغول باه مثا تولیدی کیف و قاب ؛اندکرده

 (.  1فعالیت هستند )جدول 
  

 هاآزمون همگنی واریانس .51جدول 

 1011 ی پژوهش،هاهیافترذ: أم
 آماره لون  گروهی درجه آزادی بین گروهی درجه آزادی درون داری امعن مقدار

337/3 217 7 100/0 

 

طرفاه ، آزمون تحلیا واریانس یکشدهاشتغال در محدوده مطالعههای شار تحلیا  برای

متغیرهای  بایدتری است و های پارامآزمونو جز Fآزمون واریانس یا آنوا یا  به کار گرفته شد.

 13طور نرمال توزی  شده باشند. در اید راستا و باا توجاه باه نتاایج آزماون در جادول آن به

در  .فاراهم اسات هااهزمینه برای آزمون واریانس از نظر نرمال بودن توزیا  داد ،توان گفتمی

فرض ناابرابری  اشد،کمتر ب 30/3داری آزمون لون از امعن مقدارطرفه، اگر آزمون واریانس یک

  .شودمییید أها تفرض برابری واریانس باشد،بیشتر  30/3و اگر از  شودمییید أتها واریانس
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( =337/3P) شودمییید أها تداری آزمون لون، فرض برابری واریانسامعن مقداربا توجه به 

باید  د.دهامیاشاتغال نشاان  های شار برای را طرفه نتایج آزمون واریانس یک 11 جدول.

وجاود  10/3داری در سطح ای یادشده در روستاهای هدف به لحا  آماری تفاوت معنهامثلفه

باشاد. بارای ماثثر تواند بر توسعه اشتغال پایدار ایجاد صندو  اعتباری ررد می ،درواق د. دار

از آزماون تاوکی اساتفاده شاد.  شادهاشتغال در روستاهای مطالعه های شار تر تبیید دقی 

گیرناد کاه روساتای رمیگاان باا نتایج آزمون توکی، روستاها در چهار گروه قرار میبراساس 

بیشترید تفاوت را از لحا   10/0کمترید تفاوت و روستای ساریجلو با میانگید  00/0 میانگید

 .( 1دارد )جدول  شدهاشتغال در بید روستاهای مطالعه هایشار 

 
 اشتغال در محدوده موردمطالعه های صشاختحلیل واریانس تفاوت  .55جدول 

 1011ی پژوهش ،هاهرذ: یافتأم

 شاخص
 مقدار

 داریامعن
F 

 میانگین مجذورات  جمع مجذورات 

 گروهی بین گروهیدرون گروهی بین گروهی درون

 770/3 120/3 302/8 018/20 300/3 333/3 اشتغال

 

 اشتغال هایبراساس شاخصبندی روستاهای نمونه طبقه .52جدول 

 1011 ی پژوهش،هاهرذ: یافتأم

 نام روستا
 17/1معناداری طبقات در سطح آلفای 

5 2 3 4 

    00/0 رمیگان 

   01/0  پشت جید 

   80/0  آباد عید

   87/0  قزلجه 

   81/0  شوند 

  77/0   عمان 

  10/0   شاهنجرید 

 30/0    وسم  

 37/0    نیر 

 10/0    ساریجلو 
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 و پیشنهادها  گیرینتیجه. 6

 شودمینیافتگی مناط  روستایی توسعههای شغلی در نواحی روستایی باع  کمبود فرصت

بنابراید نباید فرامو  کرد که ایجاد اشتغال و  ؛و مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال دارد

توسعه ریزی برنامهی مهم هاهمثلفبرای جوام  کوچک و روستاییان فقیر، ازجمله درآمد پایدار 

در طای ساه دهاه  .استاعتبارات ررد طر  ها، جمله اید طر از .شودمیروستایی محسوب 

. نتایج پژوهش حاضر با هدف واکاوی اثرات و سرمایه استانداز ساز پسزمینه اعتبارات ،راری

اساتان همادان، صندو  اعتباری ررد بر توسعه اشتغال در جامعه روساتایی رزن و فاامنید در 

اشاتغال  های فرصاتنشان داد که ایجاد صندو  باع  توانمندسازی اقتصادی از طری  ایجاد 

هاای فعالیتمشارکت آناان در صندو  در  روستاییانو همچنید با عضویت  شودمیدر منطقه 

در راساتای تحقا  اقتصااد پیشرفت و آبادانی برای روساتا و درپی آن  شودمیاقتصادی بیشتر 

همچنید  .به دنبال داردرا ومتی و اقتصاد اجتماعی، تولید و اشتغال سازگار با محیط زیست مقا

 رها ماثثهانگیزه ماندگاری رانوادها و تقویت تحلیا نگر  افراد، در کاهش مهاجرت براساس

معنااداری  مقدارشده در بررسی هایشار  ،دهدمیای نشان نمونهتک تی نتایج آزمون .است

معناداری مثبت و بیشتر بررسی ارتلاف میانگید گویای اید است که . قرار دارند 30/3کمتر از 

 فرضایه پاژوهش پس  ؛ها در وضعیت مطلوب قرار دارندهمه شار و  ستااز حد متوسط 

 ،دار وجاود داردامعنا ته بید ایجاد صندو  اعتباری ررد با پیشرفت اقتصادی رابطهمبنی بر این

براسااس  شدهمطالعهابطه بید ایجاد صندو  اعتباری ررد با متغیرهای . بررسی رشودمییید أت

وکار در روساتا به گستر  کسببیشترید همبستگی  ،دهدمیضریب همبستگی پیرسون نشان 

و کمترید همبستگی به کاهش بیتااری  000/3و توانایی ایجاد کار با ضریب  021/3با ضریب 

 .استمربوط  221/3بود مشاغا قبلی با ضریب و به 170/3فصلی سرپرست رانوار با ضریب 

 ،033/3وکار در روستا با بتای شار  گستر  کسب ،طب  نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره

متغیرهاای  بهتارید 208/3و روداشتغالی روستاییان باا بتاای  200/3توانایی ایجاد کار با بتای 

در روساتاهایی کاه  ،دهادمینشاان نیاز و مطالعات میدانی  هستندگذار بر ایجاد صندو  تأثیر

 ،کوچک ایجاد شاده اسات هایهو کارگاصندو  ایجادشده مشاغا رانگی گستر  پیدا کرده 

دورنمای تداوم و گستر   اید  .است شدهدرمجمو  باع  بهبود اشتغالزایی در منطقه اید امر 
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تاایج ایاد ن. رسادها در آینده با توجه به علاقه مردم به مشارکت، امیدبخش باه نظار مایطر 

(، اهلاید و 2331) باراهد و لااو(، 2310جیاا و همتااران ) هاایپژوهشهای هپژوهش با یافت

چراکاه  ؛( همسوسات1010زاده و نصارتی )حسید و (1010قنبری و نوری ) ،(2337جیانگ )

، اقتصااد، درآماد و مثبت اعتبارات رارد بار بهباود وضاعیت اشاتغال تأثیرها در اید پژوهش

با توجه به نگر   ،پژوهش حاضر های هیافتبراساس  .ازی افراد نشان داده شده استتوانمندس

، ایجااد ایاد مندی آنان به ایجاد صاندو  اعتبااری راردروستاییان منطقه موردمطالعه و علاقه

هاای تواناد نویادبخش ساو  دادن نسابی و تادریجی باه سامت رونا  طار می هاصندو 

 ر آینده باشد. زایی و رو ن  اقتصادی داشتغال

 :شودمیپیشنهادهای زیر ارائه  پژوهشنتایج براساس 

  آموزشی لازم در زمینه توانمندسازی روستاییان در بعد اقتصادی و  هایهبرنامبرگزاری

 ؛توسط کارشناسان صندو کوچک و متوسط وکارهای کسبایجاد 

 ؛لزوم توجه به آموز  و مهارت آموزی در اید شهرستان  

 ؛ن اعتبارات پردارتی  به روستاییانافزایش میزا  

   قواعد تاا ها مبتنی بر روابط غیررسمی در چارچوب شیوه فعالیت اید صندو تشوی

 ؛همه مردم بتوانند از وام استفاده کنند

  بارای اینتاه بتوانناد باا مشاارکت تشوی  روستاییان به کار گروهی در قالب تعااونی

هاای شاغلی از اید طری  به سمت فرصات کنند واندازی راهوکاری را کسب یتدیگر

 ؛کنندپایدار حرکت 

 ؛روستازیست و امتانات متناسب با محیطوکارهای کسب اندازیراه 

 منظاور جلاوگیری از انحاراف احتماالی نظارت دقی  و مستمر پس از اعطاای وام باه

      اعتبارات از مسیر اصلی رود.
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