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  ها ترین یافته مهم

در بین  اعتماد گروهی اي صندوق اعتبارات خرد عبارتند از افزایشترین دستاورده مهمنشان داد  نتایج حاصل

ي ها افزایش مهارت، افزایش اعتماد به نفس زنانهاي خانواده،  گیري ، افزایش مشارکت زنان در تصمیمزنان

 زنان پدید آمدن نهادهاي جدید برايسازي بستربین زنان و مردان از نظر درآمد، کاهش نابرابري ، اجتماعی زنان

.زنانشغل و گسترش کمک به توسعه و 

اثربخشی، استان گلستان اعتبارات خرد،زنان روستایی، صندوق  :کلیدي هاي واژه

90-295-22  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

رضا محبوبیمحمد ):گان(نویسنده

  ندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان گلستانشناسایی دستاوردها و سازوکارهاي بهبود فعالیت ص :عنوان

  90-295- 22 :شماره

11/9/1392  :تاریخ

 های کوتاه یافته

 علمی
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  اهمیت موضوع

هاي رفع مشکل مالی روستاییان، اعطاي اعتبارات کوچک  حل در مباحث توسعه روستایی و کشاورزي یکی از راه

هاي اندك روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار  دهی به سرمایه مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز و جهت

در توسعه، مورد توجه اغلب  عنوان یک روش مداخله غیر مستقیم استفاده از اعتبارات خرد به. ی دارندگروه

این شیوه با گسترش بازارهاي جدید و ارتقاي فرهنگ مدیریتی زمینه . پردازان توسعه قرار گرفته است نظریه

  .دمناسبی براي حکمرانی کارآمد دولت در زمینه توسعه کشاورزي فراهم می ساز

  

  )شرح مساله(مقدمه 

ارتقاء ، انداز پس - اعتبارهاي گروهقالب زنان درسازيتوانمندبا اهدافی چون هاي اعتبارات خرد  برنامه

خانوارهاي روستایی در انداز تجهیز پس ،هاي آموزشی فردي و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه هاي مهارت

هاي کوچک براي  خانوارهاي کم درآمد از طریق پرداخت وام افزایش درآمد، مدزاآدر هاي امین مالی فعالیتجهت ت

شواهد موجود حاکی از آن . جایگاه مهمی در فرآیند توسعه مناطق روستایی استان دارد مدزاآدر هاي انجام فعالیت

تاثیر در استان گلستان، دستاوردها و هاي اعتبارات خرد  رغم بیش از یک دهه فعالیت صندوق است که علی

راهکارهاي بهبود فعالیت آن و موانع و عوامل هاي اقتصادي، اجتماعی، رفاهی و فردي اعضا،  صندوق بر ویژگی

عبارت دیگر سوال کلیدي  مشخص نیست و بهاندرکاران  بازدارنده فعالیت و تحقق اهداف آن، براي متولیان و دست

هاي اقتصادي، اجتماعی، رفاهی و  ها تا چه اندازه در نیل به اهداف خود در زمینه همواره این است که صندوق

مطرح است؟ این تحقیق با توجه به خالء مطالعاتی سازوکارهایی براي بهبود فعالیت آنها  اند و چه فردي موفق بوده

ا و رفع موانع و مشکالت آتی ه مذکور به اجرا در خواهد آمد و نتایج آن می تواند در تداوم مناسب فعالیت صندوق

  .آنان موثر باشد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

 افزایش مهارت دستاوردهاي صندوق چون و نظر آنان در مورد  صندوق اعتبارات خردانداز زنان در  میزان پسبین نتایج همبستگی نشان داد

، نگري بین زنان تقویت حس آینده، زنان در خانوادهو جایگاه بهبود منزلت ، هاي بالقوه خود تواناییبه زنان نمودن آگاه ، زنان مدیریت زندگی در

، افزایش مشارکت زنان در ... کاهش تبعیض و برابري و عدالت بین زنان و مردان روستا، بهبود آینده فرزندان در آموزش، زندگی، شغل و

در  هاي فردي زنان مهارت ، افزایشرسیدن به اهداف زندگی براينان افزایش انگیزه ز، پذیري زنان افزایش مسئولیت هاي خانواده، گیري تصمیم

پذیري زنان در کسب و کار، افزایش خالقیت و ابتکار زنان در اي زنان، افزایش تحمل شکست و خطر، ایجاد منابع مختلف درآمدي برتولید زمینه

  . داري وجود داشت معنی کسب و کار و افزایش دسترسی آسان و بدون وثیقه زنان به وام رابطه مثبت و

 افزایش دسترسی آسان و بدون وثیقه دستاوردهاي صندوق چون و نظر آنان در مورد  اعتبارات خرد سابقه عضویت زنان در صندوقبین

  . دار وجود داشت هاي مفید به حال زنان، رابطه منفی و معنی دار و اجراي پروژه به وام رابطه مثبت و معنی

 هاي روستا و افزایش پشتوانه مالی زنان رابطه  بهبود وضع زندگی خانوادهدستاوردهاي صندوق چون نان در مورد سن زنان و نظر آبین

هاي اجتماعی زنان و کمک به کاهش بیکاري دختران جوان خانواده رابطه منفی و  دار و کاهش جو سنتی و بازدارنده فعالیت مثبت و معنی

  .دار وجود داشت معنی

  

  .آزمون همبستگینتایج  -1جدول 

همبستگی مقدار ضریب  داري سطح معنی  متغیر  متغیر

  انداز در صندوق میزان پس

  145/0*  03/0  زنان افزایش مهارت مدیریت زندگی در

  162/0*  015/0  هاي بالقوه خود تواناییبه زنان نمودن آگاه 

  156/0*  019/0  زنان در خانوادهو جایگاه بهبود منزلت 

  189/0**  004/0  پذیري زنان افزایش مسئولیت

  179/0**  007/0  رسیدن به اهداف زندگی برايافزایش انگیزه زنان 

  213/0**  001/0  تولید در زمینههاي فردي زنان  مهارت افزایش

  160/0*  016/0  نگري بین زنان تقویت حس آینده

  207/0**  002/0  ایجاد منابع مختلف درآمدي براي زنان

  154/0*  020/0  رابري و عدالت بین زنان و مردان روستاکاهش تبعیض و ب

  132/0*  04/0  هاي خانواده گیري افزایش مشارکت زنان در تصمیم

  207/0**  002/0  ت و خطر پذیري زنان در کسب و کارافزایش تحمل شکس

  230/0**  001/0  افزایش خالقیت و ابتکار زنان در کسب و کار

  142/0*  033/0  ...وزش، زندگی، شغل و بهبود آینده فرزندان در آم

  174/0**  009/0  افزایش دسترسی آسان و بدون وثیقه زنان به وام

  میزان دریافت وام از صندوق
  144/0*  031/0  هاي روستا بهبود وضع زندگی خانواده

  144/0*  030/0  ها به کار کشاورزي کاهش وابستگی خانواده

  سابقه عضویت در صندوق
  133/0*  045/0  سی آسان و بدون وثیقه به وامافزایش دستر

  - 136/0*  041/0  هاي مفید به حال زنان روستا اجراي پروژه

  سن

  158/0*  017/0  هاي روستا بهبود وضع زندگی خانواده

  134/0*  045/0  افزایش پشتوانه مالی زنان

  -148/0*  026/0  هاي اجتماعی زنان کاهش جو سنتی و بازدارنده فعالیت

  -138/0*  038/0  ک به کاهش بیکاري دختران جوان خانوادهکم

  


