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 چکیده
های اعتبارات خرد در  های مؤثر بر موفقیت صندوق هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی سازه

است. شهرستان فیروزکوه درمجموع، زمینۀ توانمندسازی زنان روستایی شهرستان فیروزکوه 

آوری عضو است. برای جمع 101دارای سه صندوق در روستاهای شادمهن، اهنز و لزور با 

روش سرشماری مطالعه شدند. ابزار این ها، به اطالعات، تمامی زنان روستایی عضو صندوق

ای کارشناسان، ساختارمند است که روایی آن با استفاده از نظرهای نیمه پژوهش، پرسشنامه

(، پایایی آن 91/0تا  85/0متخصصان و اساتید تأیید شد و از طریق آزمون آلفای کرونباخ )بین 

سال و میانگین سابقۀ  45ها میانگین سن پاسخگویان داده مناسب تشخیص داده شد. مطابق

سال است و میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان ابتدایی است.  6ها در صندوق  عضویت آن

های اعتبارات  دهد سن و تعداد افراد خانوار با موفقیت صندوقنتایج آزمون همبستگی نشان می

های حمایتی،  خرد رابطۀ منفی و معنادار دارد. همچنین متغیرهای میزان تحصیالت، سازه

های اعتبارات خرد، رابطۀ مثبت و معنادار دارند. نتایج  اقتصادی و آموزشی، با موفقیت صندوق

درصد از  39دهد متغیرهای سازة اقتصادی و آموزشی، ز رگرسیون چندگانه نشان میحاصل ا

های اعتبارات خرد در زمینۀ توانمندسازی زنان روستایی را  تغییرهای متغیر موفقیت صندوق

های اعتبارات خرد در زمینۀ  منظور موفقیت صندوق بههمچنین مطابق نتایج،  کنند. تبیین می

ها،  گرفتن از آنها، شناسایی خیرین و کمک وستایی، افزایش مبالغ وامتوانمندسازی زنان ر

های موفق  های کارآفرینی و بازدید از صندوق های توجیهی، برگزاری کارگاه برگزاری نشست

 شود. توصیه می

 
 های اعتبارات خرد، فیروزکوه. ها: توانمندسازی اقتصادی، زنان روستایی، صندوق کلیدواژه
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 مقدمه

گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایفا  یها عرصهبسیار مهمی در  یها نقشدر ایران، زنان از دیرباز 
نیمی از  (.1: 1385)رستمی،  ماندنمیپایدار ی روستایی ها خانوادهساختار اقتصادی  ،زنان روستاییو بدون حضور  اند کرده

، کننده نییتعکه در پایداری خانوار روستایی، از چند جنبه نقش  ندده یمجمعیت روستایی و عشایری را زنان تشکیل 
. از سوی استبرعهدۀ زنان  ها آنسو تربیت فرزندان در محیط خانواده و رسیدگی به حیاتی و چندمنظوره دارند. از یک

هدۀ زن روستایی ، بر عاستیک واحد که محل آرامش و آسایش اعضای خانواده  عنوان بهدیگر، اقتصاد و مدیریت خانه 
یی صورت روستادست زنان ی، بهکشاورزی ها تیفعالدرصد  40تا  30از آنجاکه (. 83: 1380است )رحمانی اندبیلی، 

، ندی بسیاری برای مشارکت اقتصادی در بخش کشاورزی دارها تیقابلو این زنان،  (338: 2011، هیزندی و بیحب) ردیگ یم
 های مختلف وارد عرصۀ درآمدزایی و مشارکت اقتصادی روستا کرد.روشرا به شده فراموشباید این قشر فقیر و 

اقدام به پرداخت اعتبارات خرد کرده است.  1376صندوق مشارکت زنان روستایی، یکی از نهادهایی است که از سال 
ی از تجربۀ گرامین بانک بنگالدش توسط دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی طرح و اجرا ریگ بهرهبا  ها صندوقاین 

ی استان روستاهاصندوق دیگر در  17آزمایشی اجرا شد. سپس  صورت بهدر چهار روستا  1379شد. این طرح، در سال 
 نیتر مهمشکیل شدند. از ت 1380وبختیاری، آذربایجان غربی، مازندران و خراسان در سال هرمزگان، چهارمحال

ترتیب است که بدین ها صندوق. شرایط تشکیل استسمت اشتغال زنان روستایی ، گرایش بهها صندوقمشخصات این 
خانوار باشد تا تعداد اعضای صندوق در حدی باشد که در هر جلسه، حداقل دو نفر وام دریافت  250روستا باید دارای 

ویژه در زمینۀ دامداری وجود داشته باشد. درنهایت، باید خانگی با سرمایۀ کم، به کنند. همچنین امکان ایجاد مشاغل
 (.17 -16: 1382مشارکت روستاییان باال باشد )مهاجرانی، 

که شرایط  رود یم، از اعتبارات خرد انتظار 1«توسعۀ مشارکتی»اعتبارات خرد، یک نوآوری مالی است. از دیدگاه 
ی اقتصادی، ها تیفعالبضاعت در خدمات مالی را بهبود بخشد. ارتقای مشارکت افراد بیبضاعت به دسترسی افراد بی

: 2012، دیگران؛ نور و 16: 2011ی، کمیا، از اهداف اصلی اعتبارات خرد است )ها آناجتماعی و سیاسی و باالبردن توان 

. سازد یمتوانمند  ها آنلی و سرمایه در اختیار لحاظ اقتصادی، از طریق قراردادن منابع ما(. اعتبارات خرد، زنان را به724
و افزایش منزلت و  شود یمو اجتماع منجر  شانیها خانوادهدر  ها آنی زن چانهاستقالل مالی زنان، به افزایش توان 

بلکه دارای ؛ دشو ینمکاهش فقر و پایداری مالی توجه  منظور بهرا در پی دارد. به اعتبارات خرد، تنها  ها آن نفس اعتمادبه
رفتن اهداف برابری جنسی، سبب توانمندسازی اقتصادی، شکل و قدرتمندی است که از طریق نشانهساختار حلزونی

 (.15: 2011ی، کولکارن) شود یماجتماعی، سیاسی و افزایش رفاه زنان 
 

 مبانی نظری
ادی زنان روستایی، اعتبارات خرد است. در آغاز هزارۀ سوم، یکی از رویکردهای مهم برای رفع فقر و توانمندسازی اقتص

ویژه در کشورهای در کاهش فقر، به دو دلیل اهمیت دارد؛ یکی اینکه معموالً اعتبارات بانکی، به ژهیو بهاعتبارات خرد 
، عواملی نظران صاحبو دیگر اینکه به عقیدۀ بعضی  شود ینمبضاعت ، به دالیل مختلف نصیب افراد بیتوسعه درحال

ی انحصاری یا باالبودن نرخ بهره سبب شده است منابع مالی غیررسمی نیز نتوانند اعتبارات الزم را ها قدرتمانند وجود 

یکی از  عنوان بهسازمان ملل به اعتبارات خرد (. 3: 1386در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند )طالب و نجفی اصل، 
(. 153: 2013  ،دیگرانتوجه خاصی دارد )سالوا و  توسعه درحالدر کشورهای  ژهیو بهی فقر، کن شهیرمؤثرترین ابزارهای 

ی ها گروهاند از: کاهش فقر، توانمندسازی ی اعتباری خرد از دیدگاه بانک جهانی عبارتها استیساهداف اعتبارات خرد و 
ی ها فرصتجاد واحدهای جدید، ایجاد ، تشویق درجهت ایها آنزنان، کمک به واحدهای تولیدی و توسعۀ  ژهیو بهمحروم 

بضاعت به ، کاهش وابستگی روستاییان بیریپذ بیآسی ها گروهاشتغال از طریق خوداشتغالی، افزایش کارایی درآمد 
ها بخشیدن به این محصولخشکسالی هستند و تنوع ژهیو بهمتأثر از شرایط جغرافیایی  شدت بههایی که محصول
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ی اندک روستایی و ها هیسرمای به ده جهتبر نقش مهمشان در تمرکز و اعتبارات خرد، عالوه(. 12: 1385)بختیاری، 
کنند )نظری و عادلی، ی روستایی نیز کمک مؤثری میها عرصهایجاد مشارکت و کار گروهی، به ماندگاری جمعیت در 

1390 :194.) 
 نفس اعتمادبهتا  کنند یم سازماندهی خود را پیدای، فرایندی است که در آن، زنان توانایی ابی قدرتتوانمندسازی یا 

و از  ها آنخود را افزایش دهند؛ حق انتخاب آزادانه و مستقل را برای خود طلب کنند و منابعی را که به مبارزه با فرودستی 
ی ( توانمندساز1388(. سروش مهر )12: 1385، کنترل کنند )ابوت و واالس، کند یمبردن این فرودستی کمک  بین

های کوچک را شامل کنترل زنان بر درآمد، حمایت از خانواده در مواقع بحران، اقتصادی زنان در سطح خانوار و اجتماع
ی تجاری منطقه و ها هیاتحادکنترل منابع مالی خانواده، دسترسی زنان به استخدام، مالکیت زمین و منابع، شرکت در 

 .داند یمدسترسی به بازار 
به منابع  درآمد کمکه هدف آن، دسترسی زنان و افراد  رود یمشمار اعتبارات خرد، راهبردی در توسعه بهبنابراین، 

یی برای اعطای خدمات مالی پایدار به زنان ها واماعتباری است تا توانایی اقتصادی و اجتماعی آنان را افزایش دهد. چنین 
(. همچنین شواهد نشان 106: 1391شود )زرافشانی و دیگران، ه میروستایی و بهبود شرایط آنان در خانواده و جامعه تهی

 کنند یماز مردان مصرف  تر خردمندانهبخشد؛ زیرا زنان بودجه را دهد درآمدداشتن زنان، امنیت بیشتری به خانواده میمی
راین، با توجه به اینکه (؛ بناب46: 1390پور و رحیمیان، تا مصارف شخصی خود )قلی کنند یمو بیشتر صرف رفاه خانواده 

و نقش بسزایی در فرایند تولیدات روستایی دارند، باید  اند دادهزنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را به خود اختصاص 
یک  عنوان بهی اعتبارات خرد، امکان و احساس تعلق آنان به جامعه ها صندوقی انداز راههای مختلف از جمله روشبه

 (. 16: 1390وجود آید )کوشکی و دیگران، یی بهگروه از جامعۀ روستا
(، رابطۀ میزان سرمایه در صندوق اعتبارات خرد با میزان تحصیالت، حمایت 2013براساس نتایج پژوهش سالوا )

وابسته  ریمتغرابطۀ سابقۀ کارآفرینی با  که یدرحالاست؛  معناداری اعتبارات خرد، مثبت و ها صندوقدولت و کارآفرینی 

 کنند یمبیان ( 2008یتی )نیمو  (2008) کلرکی د. بوون و است معناداری اعتبارات خرد( منفی و ها صندوقفرینی )کارآ

معتقدند دانش، مهارت مدیریتی و بینش زنان، در  (2012) دیگرانکه دولت نقش مهمی در موفقیت کارآفرینی دارد. نور و 

 که دارند یماظهار  (2004و لئونهائوسر ) نیپرو. استی اعتبارات خرد در کارآفرینی برای زنان مؤثر ها صندوقموفقیت 
 ، تأثیری مثبت و قوی بر توانمندسازی زنان روستایی دارد.ها رسانهآموزش رسمی و غیررسمی و اطالعات 

های مالی و در مؤسسه انداز پسی تجاری، میزان ها تشکلمیزان تحصیالت، عضویت در  (2012) دیگرانو  توریو -ویآوون
( به این 1390. کوشکی و دیگران )دانند یمی اعتبار خرد تأثیرگذار ها برنامهرضایت از بهرۀ وام را بر احتمال مشارکت زنان در 

ی زیر برنامهاز:  اند عبارتی اعتباری، به ترتیب اولویت ها صندوقنتیجه رسیدند که بعضی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در 
زنان  نفس اعتمادبهی الزم و مستمر برای اعضا و ایجاد حس تعلق و افزایش ها آموزشکردن همراه با مشارکت زنان، فراهم

حمایتی،  -ی و اقتصادیشناخت روان -مدیریتی، اجتماعی -عاملی، سه عامل آموزشیروستایی. همچنین براساس نتایج تحلیل

ی اعتبارات خرد روستایی را تبیین ها صندوقی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ها سازهواریانس کل درصد از  29/71
ی اعتبارات خرد، توانمندی اقتصادی و اجتماعی ها صندوق( به این نتیجه رسید که زنان عضو در 1389ی )اکمره. کنند یم

 توان یمی اعتبارات خرد بر توانمندی اقتصادی زنان را ها برنامهتأثیر دارند و  ها برنامهبیشتری در مقایسه با زنان غیرعضو در این 
از سوی زنان عضو در مقایسه با زنان غیرعضو دانست. از سوی دیگر،  ها آنو کنترل بیشتر  انداز پسدر داشتن درآمد مستقل، 

، ها آنتر زنان عضو، تحرک فیزیکی بیشتر در مشارکت بیش توان یمی اعتبارات خرد بر توانمندی اجتماعی زنان را ها برنامهآثار 
ی درمورد مسائل راهبردی زندگی در مقایسه با زنان غیرعضو دانست. فوائدی و دیگران ریگ میتصمدر  ها آنتوانایی بیشتر 

( معتقدند متغیرهای سطح تحصیالت، دسترسی به نقاط شهری، اطالع و آگاهی از شرایط تسهیالت، تجربۀ کاری، 1390)
ی گیرندۀ گذار هیسرماها، میزان ستفاده از مجراهای ارتباطی، میزان تسهیالت، میزان رضایت از صندوق، تعداد جلسهمیزان ا

ی صندوق با موفقیت صندوق ها تیفعالتسهیالت، توانایی صندوق در بهبود وضع اقتصادی خانوار و میزان مشارکت مالی در 
 دارند. معناداراعتبارات خرد زنان روستایی رابطۀ مثبت و 
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که مشارکت اجتماعی، آزادی  دارد یم( در پژوهش خود با توجه به نتایج تحلیل مسیر اظهار 1388سروش مهر )
اند. سعدی ی تأثیرگذار بر توانمندی اقتصادی زنانها مؤلفه نیتر مهمفرهنگی،  -و توانایی اجتماعی نفس اعتمادبهحرکت، 

شده، میزان درآمد حاصل از طرح، نتیجه رسیدند که مبلغ تسهیالت دریافت ( در پژوهشی به این1384و عرب مازار )
ی تسهیالت طرح، از عوامل مؤثر بر موفقیت طرح حضرت زینب ها یژگیومیزان آگاهی زنان سرپرست خانوار از شرایط و 

به « ی مشارکت در توسعهتوانمندسازی زنان برا»ی با عنوان ا مطالعه( در 1382روند. کتابی و دیگران )شمار می)س( به
این نتیجه رسیدند که افزایش تحصیالت و حذف باورهای سنتی، بر توانمندسازی زنان تأثیرگذار است. به عقیدۀ مداحی 

ی اعتبارات خرد در بهبود زندگی زنان روستایی، بیشترین اثربخشی در ها صندوق( در زمینۀ اثربخشی 1386گیوی )
ی خانوادگی و در وضعیت اقتصادی، مربوط به ها یریگ میتصمزنان در جلسات و  وضعیت اجتماعی مربوط به مشارکت

. همچنین در وضعیت فرهنگی، بیشترین اثربخشی، مربوط به افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق است انداز پسافزایش 
 .استخود 

ترویجی  -ی آموزشیها تیفعالی اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعۀ ها صندوق( در بررسی نقش 1383خدامرادی )
اعضا، سن اعضا و دیدگاه  انداز پسدر استان مازندران به این نتیجه رسید که بین سابقۀ عضویت اعضای صندوق، میزان 

ی وجود دارد. معنادارترویجی، رابطۀ  -ی آموزشیها تیفعالی اعتباری خرد در توسعۀ ها صندوقآنان درمورد میزان تأثیر 
بررسی آثار اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان نشان داد که این اعتبارات، بیشترین  ( در1384یعقوبی )

ی زنان از ساز آگاه، نفس اعتمادبهتأثیر را در زمینۀ ایجاد احساس قوی انجام کار، افزایش مهارت مدیریت زندگی، افزایش 
( دربارۀ عوامل مؤثر بر موفقیت 1386فالح جلودار و دیگران )است. یشان و بهبود منزلت زنان در خانواده داشته ها ییتوانا

، نوگرا و نگر ندهیآ عمدتاً ،نیکارآفر، زنان یشناخت روان یها یژگیواز نظر کارآفرینی زنان، به این نتیجه رسیدند که 
، یاجتماع یها تیفعالو از نظر مشارکت در  کنندمیشرکت  وکار کسب هط بومرب یها کالسدر  همچنینخوداتکا هستند. 

 یها کالسو شرکت در  گرانید وکار کسباز  دیبازد، ونیزیتلو. دارند تیعضو یتعاون یها شرکتدر  ها آن شتریب
پور و رحیمیان قلیروند. شمار میزنان به ی برایشغلکسب اطالعات  برای یارتباط هایراه نیتر جیرا ی،جیترو –یآموزش

( به این نتیجه رسیدند که عوامل اقتصادی، فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رابطۀ مثبت 1390)
 -ی شخصیتی، عوامل فرافردی، میزان هزینهها یژگیو(، 1391دارند. براساس نتایج پژوهش زارع و میرباقری ) معنادارو 

اقتصادی زنان روستایی، با گرایش آنان به مشارکت در  -ی اجتماعیها یژگیوو فایدۀ ناشی از مشارکت در صندوق 
دهد کمتر پژوهشی به ها در زمینۀ موضوع مورد نظر نشان میدارد. بررسی پژوهش معنادارصندوق اعتبارات خرد رابطۀ 
ی مؤثر بر ها سازهسایی پرداخته است؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، شنا ها صندوقعوامل مؤثر بر موفقیت این 

که دارای اهداف اختصاصی زیر  استی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ها صندوقمیزان موفقیت 

 :است
 ی اعتبارات خرد شهرستان فیروزکوه؛ها صندوقی فردی زنان روستایی عضو ها یژگیو فیتوص -
در زمینۀ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی شهرستان ی اعتبارات خرد ها صندوقبررسی میزان موفقیت  -

 فیروزکوه؛
ی ها صندوقی و آموزشی در زمینۀ موفقیت شناخت روانفرهنگی، اقتصادی،  -حمایتی، اجتماعیی ها سازهبررسی  -

 اعتبارات خرد؛

توانمندسازی اقتصادی ی اعتبارات خرد در ها صندوقمیزان موفقیت متغیر وابسته ) هایبررسی میزان تبیین تغییر -
 پژوهش.متغیرهای مستقل  از طریق( زنان روستایی

 

 روش پژوهش

روش،  لحاظبهی و شیرآزمایغاساس هدف کاربردی، از نظر رویکرد کمی، از منظر نحوۀ کنترل متغیرها برپژوهش حاضر 
نفر از زنان روستایی عضو صندوق اعتبارات خرد شهرستان  101جامعۀ آماری این پژوهش، شامل ارتباطی است.  -علی
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عرض و  46: 52 طول جغرافیاییو در  استان تهرانالیه شمال شرقی  شهرستان فیروزکوه در منتهی. استفیروزکوه 
است. این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به  شدهواقع  28: 35 جغرافیایی

مساحت،  کیلومترمربع 2261با  . فیروزکوهشود محدود می شهرستان دماوندو از غرب به  در استان سمنان شهرستان سرخه
این دارد. های استان  ن شهرستانایممقام چهارم را در  ،لحاظ یناز او است درصد از مساحت کل استان تهران  12حدود 

عضو(  41عضو( و لزور ) 34عضو(، اهنز ) 26صندوق است که در روستاهای شادمهن ) 3شهرستان درمجموع، دارای 
 .ندمستقر

 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزکوه در استان تهران1 شکل

 
پرسشنامه  101درنهایت،  وشماری یا سرشماری استفاده شد آوری اطالعات، از روش تمام در این پژوهش، برای جمع

ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و ها صندوقوابسته، موفقیت  ریمتغ .تجزیه و تحلیل شد
، سابقۀ التیتحصی فردی زنان )سن، وضعیت تأهل، تعداد افراد خانوار، سطح ها یژگیوشامل  زینی مستقل رهایتغم

ی ها سازهشده در صندوق، دفعات دریافت وام و زمینۀ مورد استفاده از وام(، یگذار هیسرماعضویت در صندوق، میزان مبلغ 
ی و ا پرسشنامهی پژوهش، ها دادهابزار گردآوری ی و آموزشی هستند. شناخت روانفرهنگی، اقتصادی،  -حمایتی، اجتماعی

 مشتمل بر سه بخش به شرح زیر است:
های اعتبارات خرد در  در بخش اول، با استفاده از پنج گویه در قالب طیف لیکرت، میزان موفقیت صندوق

فرهنگی  -)پنج گویه(، اجتماعی حمایتیی ها سازهتوانمندسازی اقتصادی زنان روستایی سنجش شد. در بخش دوم، 
مدنظر قرار گرفت. همۀ این عوامل ی )پنج گویه( و آموزشی )شش گویه( شناخت روان)شش گویه(، اقتصادی )پنج گویه(، 

های کوتاه و صورت پرسش های فردی زنان روستایی به در بخش آخر، ویژگیدر قالب طیف لیکرت ارزیابی شدند و 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی محققان و  هایدیدگاهپرسشنامه، از  روایی تعیین منظور بهپاسخ سنجش شد.  بسته

 شده مطرحسؤاالت  کهحاصل شد  اعمال شد و اطمینانالزم  تاصالحاکسب نظرها،  و پس از شداستفاده استان تهران 
، 1مطالعۀ راهنما یک وسیلۀ به، پرسشنامه اییپای ند. برای سنجیدنرا دار تحقیقمورد نظر در  متغیرهای گیری اندازه قابلیت

 مقدار آن شد کهسنجش  آلفای کرونباخ آمارۀ ای همگن با جامعۀ آماری تکمیل شد. سپس در جامعهنسخه از آن  30
دهد. در دست آمد که پایایی مناسب ابزار تحقیق را نشان میبه 91/0تا  85/0نامه، بین پرسشهای مختلف  بخش برای

. شدبهره گرفته  تحلیلیو  توصیفیاز آمار  ،SPSS 18افزار  ها با استفاده از نرم داده تحلیلو  تجزیه منظور به این پژوهش،
 معیار و ضریب تغییرات،انحراف کمینه، بیشینه، میانگین، ، درصد فراوانی، فراوانیمانند  توصیفی های آمارهبا استفاده از 

 گانه استفاده شد.چندآزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون از  ها،رضیهفبرای آزمون همچنین . ندشدتوصیف  متغیرها

 

                                                                                                                                                                                              
1. Pilot Study 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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 ها افتهی

 ی فردی زنان روستاییها یژگیو

 45سال ) 91/44اند. میانگین سن پاسخگویان درصد( متأهل 10/89نفر،  90دهد بیشتر پاسخگویان ) نتایج نشان می
سال قرار دارند.  45تا  35درصد( در گروه سنی  70/30نفر،  31ها ) است که بیشتر آن 79/11سال( با انحراف معیار 

 41ها ) است که بیشتر آن 40/2سال( با انحراف معیار  6سال ) 16/6همچنین میانگین سابقۀ عضویت زنان در صندوق، 
سال سابقۀ عضویت در صندوق هستند. همچنین میزان تحصیالت بیشتر پاسخگویان،  7درصد( دارای  60/40نفر، 

و تعداد افراد  88/1نفر( با انحراف معیار  5نفر ) 40/4درصد( است. میانگین تعداد افراد خانوار  70/26نفر یا  27ایی )ابتد
درصد از زنان روستایی  7/33دهد نفر است. نتایج نشان می 5تا  3درصد( بین  6/64نفر،  65خانوادۀ بیشتر پاسخگویان )

گذاری  تومان در صندوق سرمایه 000،335درصد از آنان  6/40تومان و  000،270ها  درصد از آن 7/25تومان،  000،175
اند. مطابق نتایج، بیشتر زنان روستایی  درصد( یک نوبت وام دریافت کرده 1/87نفر یا  88اند. بیشتر پاسخگویان ) کرده

 (.1ل اند )جدو درصد( وام دریافتی را در زمینۀ پرورش دام و طیور صرف کرده 8/22نفر یا  23)
 

 های فردی زنان روستایی . توصیف ویژگی1جدول 

 بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 وضعیت تأهل
 10/89 90 متأهل

- - - - 
 90/10 11 مجرد

 سن

34 -24 22 8/21 

91/44 79/11 24 66 
45 -35 31 7/30 
56 -46 30 7/29 
67 -57 18 8/17 

سابقۀ عضویت 
در صندوق 

 )سال(

3 34 7/33 
16/6 40/2 3 9 7 41 6/40 

9 26 7/25 

 سطح تحصیالت

 8/16 17 سواد بی

- - - - 

 7/26 27 ابتدایی

 8/20 21 راهنمایی

 9/12 13 دبیرستان
 8/20 21 دیپلم

 2 2 فوق دیپلم و باالتر

 افراد خانوار تعداد
 )نفر(

2 -0 11 9/10 
40/4 88/1 0 8 5 -3 65 6/64 

8 -6 25 8/24 
 منبع: نگارندگان

 

 های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی میزان موفقیت صندوق
پنج گویه سنجیده شد و از در قالب  های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی میزان موفقیت صندوق

زنان روستایی خواسته شد تا میزان موفقیت صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی خود را براساس طیف لیکرت 
در ایجاد دهد میزان موفقیت صندوق نشان می 2( مشخص کنند. جدول 5( تا بسیار زیاد )1قسمتی، از بسیار کم )پنج

( اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر SD=56/0؛ M=40/4درصد ) 72/12ضریب تغییرات  با شغل برای زنان روستایی

درصد  89/15با ضریب تغییرات  ها دارد و میزان موفقیت صندوق در افزایش دسترسی زنان روستایی به وام، گویه

(34/4=M 69/0؛=SD ).در اولویت آخر قرار گرفته است 
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 های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی صندوقبندی میزان موفقیت  . اولویت2جدول 

 انحراف معیار *میانگین هاگویه
ضریب تغییرات 

 )درصد(
 رتبه

 1 72/12 56/0 40/4 در ایجاد شغل برای زنان روستاییمیزان موفقیت صندوق  -
 2 21/13 58/0 39/4 میزان موفقیت صندوق در افزایش درآمد زنان روستایی -
 3 39/13 58/0 33/4 میزان موفقیت صندوق در استقالل مالی زنان روستایی -
 4 84/14 64/0 31/4 انداز زنان روستایی در افزایش پسمیزان موفقیت صندوق  -
 5 89/15 69/0 34/4 میزان موفقیت صندوق در افزایش دسترسی زنان روستایی به وام -

 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان

 
مورد  فراوانیو  شدهبرمبنای فراوانی مشاهده ،که در آن استیک آزمون ناپارامتری ای نمونهتکزمون کای دو آ
 استنباط د، چنینچنانچه سطح معناداری کمتر از مقدار خطا باش ن،در این آزمو. شود یک متغیر در جامعه بررسی می، انتظار

شده برای دهد سطح معناداری محاسبهنشان می 3نیست. جدول  شده آزمون ر، مقدارمورد نظ جامعۀشود که میانگین  می
درصد است؛ بنابراین،  5های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی کمتر از  متغیر میزان موفقیت صندوق

 است. انتظارر از مقدار مورد تبیشاین متغیر، میانگین جامعه درمورد دیگر،  شود. از سوی تفاوت بین دو فراوانی استنباط می
 

 های اعتبارات خرد توصیف سازة حمایتی در زمینۀ موفقیت صندوق
های خود را براساس طیف  برای سنجش سازۀ حمایتی از پنج گویه استفاده شد و از زنان روستایی خواسته شد تا پاسخ

از مدیره  هیئتدهد میزان حمایت نشان می 4( مشخص کنند. جدول 5( تا بسیار زیاد )1قسمتی از بسیار کم )لیکرت پنج
( اولویت اول و میزان حمایت دهیاری و شورا SD=59/0 ؛M=18/4درصد ) 11/14های صندوق با ضریب تغییرات  فعالیت

 اولویت آخر است.( SD=10/1 ؛M=88/2درصد ) 19/38با ضریب تغییرات  های صندوق از فعالیت
 

 های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ای میزان موفقیت صندوقنمونه. آزمون کای دو تک3جدول 

 سطح معناداری کای اسکوئر درجۀ آزادی انحراف معیار میانگین متغیر

های اعتبارات خرد  صندوقمیزان موفقیت 
 در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی

36/4 32/0 7 723/62 000/0 

 
 های اعتبارات خرد در زمینۀ موفقیت صندوق بندی سازة حمایتی . اولویت4جدول 

 رتبه ضریب تغییرات )درصد( انحراف معیار *میانگین هاگویه

 1 11/14 59/0 18/4 های صندوق از فعالیتمدیره  هیئتمیزان حمایت  -
 2 00/15 63/0 20/4 ها صندوقدولت از توسعه و گسترش میزان حمایت  -
 3 55/15 65/0 18/4 خیرین از صندوقمیزان حمایت  -
 4 32/16 71/0 35/4 های صندوق کارشناسان و متخصصان از فعالیتمیزان حمایت  -
 5 19/38 10/1 88/2 های صندوق میزان حمایت دهیاری و شورا از فعالیت -
 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان

 

 های اعتبارات خرد فرهنگی در زمینۀ موفقیت صندوق -توصیف سازة اجتماعی
قسمتی فرهنگی، از زنان روستایی خواسته شد تا به شش سؤال در قالب طیف لیکرت پنج -برای سنجش سازۀ اجتماعی

میزان شرکت زنان در مجالس مذهبی و »دهد گویۀ می نشان 5( پاسخ دهند. جدول 5( تا بسیار زیاد )1از بسیار کم )
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در میزان آزادی زنان »( اولویت اول و گویۀ SD=65/0؛ M=52/4درصد ) 38/14با ضریب تغییرات « فرهنگی روستا
 ( اولویت آخر است.SD=81/0؛ M=03/4درصد ) 09/20با ضریب تغییرات « وآمدهای درون و بیرون روستا رفت

 

 های اعتبارات خرد توصیف سازة اقتصادی در زمینۀ موفقیت صندوق
( استفاده 5( تا بسیار زیاد )1قسمتی از بسیار کم )منظور آگاهی از سازۀ اقتصادی، پنج گویه در قالب طیف لیکرت پنج به

دهد گویۀ های خود را قالب پنج طیف مذکور مشخص کنند. نتایج نشان می واسته شد که پاسخشد و از پاسخگویان خ

( اولویت اول و گویۀ SD=56/0؛ M=30/4درصد ) 02/13با ضریب تغییرات « شدهنرخ بهرۀ وام دریافتمیزان رضایت از »
( اولویت آخر است SD=68/0؛ M=88/3درصد ) 52/17با ضریب تغییرات « شدهمیزان رضایت از مبلغ وام دریافت»

 (.6)جدول 
 

 های اعتبارات خرد فرهنگی در زمینۀ موفقیت صندوق -دی سازة اجتماعیبن . اولویت5جدول 

 رتبه ضریب تغییرات )درصد( انحراف معیار *میانگین هاگویه

 1 38/14 65/0 52/4 میزان شرکت زنان در مجالس مذهبی و فرهنگی روستا -
 2 24/16 70/0 31/4 مدیریت صندوقمیزان مشارکت زنان در  -
 3 70/16 75/0 49/4 های ماهیانۀ صندوقدر جلسهمیزان شرکت زنان  -
 4 58/18 76/0 09/4 میزان آگاهی زنان به حقوق اجتماعی خود -
 5 70/18 81/0 33/4 انتخابات صندوقمیزان شرکت زنان در  -

 6 09/20 81/0 03/4 وآمدهای درون و بیرون روستا در رفتمیزان آزادی زنان  -
 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان

 

 های اعتبارات خرد در زمینۀ موفقیت صندوق بندی اقتصادی . اولویت6جدول 

 رتبه ضریب تغییرات )درصد( انحراف معیار *میانگین هاگویه

 1 02/13 56/0 30/4 شدهنرخ بهرۀ وام دریافتمیزان رضایت از  -
 2 44/13 57/0 24/4 چگونگی مصرف واممیزان رضایت از نحوۀ نظارت بر  -
 3 26/15 67/0 39/4 روش بازپرداخت اقساطمیزان رضایت از  -
 4 42/17 73/0 19/4 مقررات دریافت واممیزان رضایت از  -
 5 52/17 68/0 88/3 شدهمیزان رضایت از مبلغ وام دریافت -

 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان
 

 های اعتبارات خرد شناختی در زمینۀ موفقیت صندوق توصیف سازة روان
( 5( تا بسیار زیاد )1قسمتی از بسیار کم )شناختی، پنج گویه در قالب طیف لیکرت پنج منظور آگاهی از سازۀ روان به

با دهد توانایی برقراری ارتباط  استفاده شد و از پاسخگویان خواسته شد که پاسخ خود را مشخص کنند. نتایج نشان می
شمار ترین گویه است که اولویت اول به ( مهمSD=60/0؛ M=32/4درصد ) 88/13با ضریب تغییرات  سایر زنان روستایی

؛ M=60/3درصد ) 32/28با ضریب تغییرات زنی و متقاعدکردن مردان روستایی  وگو، چانهگفتو توانایی آید می
02/1=SD(.7شود )جدول ( اولویت آخر محسوب می 
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 های اعتبارات خرد در زمینۀ موفقیت صندوق شناختی بندی روان . اولویت7جدول 

 رتبه )درصد(ضریب تغییرات  انحراف معیار *میانگین هاگویه

 1 88/13 60/0 32/4 با سایر زنان روستاییتوانایی برقراری ارتباط  -
 2 79/17 71/0 99/3 نفس زنان میزان اعتمادبه -
 3 70/19 79/0 01/4 های خانواده گیری میزان تأثیر زنان در تصمیم -
 4 80/20 83/0 99/3 میزان خالقیت و نوآوری زنان -
 5 33/28 02/1 60/3 زنی و متقاعدکردن مردان روستایی چانهوگو، گفتتوانایی  -

 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان

 

 های اعتبارات خرد توصیف سازة آموزشی در زمینۀ موفقیت صندوق
های خود را براساس طیف  تا پاسخ برای سنجش سازۀ آموزشی، از شش گویه استفاده شد و از زنان روستایی خواسته شد

های  در دورهدهد میزان شرکت نشان می 8( مشخص کنند. جدول 5( تا بسیار زیاد )1لیکرت پنج قسمتی از بسیار کم )
( اولویت اول و میزان استفاده از اطالعات از SD=60/0؛ M=91/3درصد ) 34/15با ضریب تغییرات های مهارتی  آموزش

 ( اولویت آخر است.SD=20/1؛ M=49/2درصد ) 19/48ب تغییرات طریق اینترنت با ضری
 

 
 های اعتبارات خرد در زمینۀ موفقیت صندوق بندی آموزشی . اولویت8جدول 

 *میانگین هاگویه
انحراف 

 معیار

ضریب تغییرات 

 )درصد(
 رتبه

 1 34/15 60/0 91/3 های مهارتی های آموزش در دورهمیزان شرکت  -
 2 00/16 64/0 00/4 بازدیدهای آموزشیمیزان شرکت در  -
 3 12/25 98/0 90/3 اطالعات تسهیلگران زن روستاییمیزان استفاده از  -
مانند تهیۀ ورمی کمپوست، هایی  های مربوط به مهارت مطالعۀ کتابمیزان  -

 پرورش طیور، سبزیجات، زعفران و...
50/3 03/1 42/29 4 

های  های فشردۀ آموزش بروشورها و لوح میزان استفاده از مجالت، نشریات، -
 مهارتی

07/3 02/1 22/33 5 

 6 19/48 20/1 49/2 میزان استفاده از اطالعات از طریق اینترنت -

 بسیار زیاد= 5و  ادیز= 4= متوسط، 3= کم، 2، بسیار کم= 1*

 منبع: نگارندگان

 

با سایر متغیرهای ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ها صندوقی موفقیت همبستگ

 پژوهش
درصد وجود  95ی در سطح معناداررابطۀ منفی و  ی اعتبارات خرد،ها صندوقموفقیت سن و  بین دهد یمنشان  9جدول 
 کهمفهوم نیبد. ابدی یم کاهش ی اعتبارات خردها صندوقدر  ها آنموفقیت  زانیم، انیپاسخگوی با باالرفتن سن عندارد؛ ی

 .رگذارترندیتأثصندوق  تیموفق، در تر جوانی اعضا
ی اعتبارات ها صندوقموفقیت تعداد افراد خانوار با  بین( برخالف این نتیجه است و 1383نتیجۀ پژوهش خدامرادی )

بیانگر  رمنیاسپی همبستگ بیضر(. همچنین نتایج 9درصد وجود دارد )جدول  95ی در سطح معناداررابطۀ منفی و  خرد،
درصد  95ی در سطح معناداررابطۀ مثبت و  ی اعتبارات خرد،ها صندوقموفقیت آن است که بین میزان تحصیالت و 

 ابدی یم شیافزای اعتبارات خرد ها صندوق تیموفق، التیتحص زانیم شیافزابا  کهاست معننیبدامر  نیاوجود دارد. 
( در 1382( و کتابی و دیگران )1390(، فوائدی و دیگران )2012ویتور و دیگران ) -(، آونیو2013(. سالوا )9)جدول 

ی اعتبارات ها صندوقموفقیت دهد بین سازۀ حمایتی و نشان می 9های خود این نتیجه را تأیید کردند. جدول پژوهش
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 شیافزای، موجب تیحمای سازوکارها زانیم شیافزای عنارد؛ یدرصد وجود د 99ی در سطح معناداررابطۀ مثبت و  خرد،

و ( 2008یتی )نیم ،(2008) کلرکی د(، بوون و 2013های سالوا ). پژوهششود یم ی اعتبارات خردها صندوقموفقیت 

 است. ( نیز مؤید این نتیجه1390کوشکی و دیگران )

 نیادرصد وجود دارد.  99ی در سطح معناداررابطۀ مثبت و  ی اعتبارات خرد،ها صندوقموفقیت بین سازۀ اقتصادی و 
(. 9)جدول  شود یم ی اعتبارات خردها صندوقموفقیت  شیافزای، موجب اقتصادی ها سازه تیتقودهد نشان می جهینت

عرب (، سعدی و 1390فوائدی و دیگران )، (1389ی )اکمره، (1390(، کوشکی و دیگران )2012ویتور و دیگران ) -آونیو

های خود به در پژوهش ( نیز1391( و زارع و میرباقری )1390پور و رحیمیان )قلی، (1386(، مداحی گیوی )1384مازار )

ی در معناداررابطۀ مثبت و  ی اعتبارات خرد،ها صندوقموفقیت همچنین بین سازۀ آموزشی و  نتیجۀ مشابهی دست یافتند.
 شیافزای آموزشی بسترهاکردن یغنی اعتبارات خرد با ها صندوق تیموفق ،جهینت نیادرصد وجود دارد. مطابق  99سطح 

فالح جلودار و (، 1390(، فوائدی و دیگران )1390کوشکی و دیگران ) ،(2004و لئونهائوسر ) نیپرو(. 9)جدول  ابدی یم
 .نندک یم( این نتیجه را تأیید 1390پور و رحیمیان )و قلی (1386دیگران )

 
 با سایر متغیرهای پژوهشی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی ها صندوق. رابطۀ موفقیت 9جدول 

 r p ضریب همبستگی متغیر اول

 اسپیرمن سن
*249/0- 012/0 

 اسپیرمن میزان تحصیالت
*230/0 021/0 

 اسپیرمن تعداد افراد خانوار
*234/0- 019/0 

 629/0 049/0 اسپیرمن سابقۀ عضویت در صندوق

 289/0 107/0 اسپیرمن شدهیگذار هیسرمامیزان مبلغ 
 469/0 073/0 اسپیرمن تعداد دفعات دریافت وام

 اسپیرمن سازۀ حمایتی
**256/0 000/0 

 825/0 022/0 اسپیرمن فرهنگی -سازۀ اجتماعی
 اسپیرمن سازۀ اقتصادی

**421/0 000/0 

 210/0 126/0 اسپیرمن شناختی سازۀ روان

 000/0 407/0** اسپیرمن سازۀ آموزشی

 درصد 99ی معنادارسطح  ** درصد 95ی معنادارسطح  *

 منبع: نگارندگان

 

ی اعتبارات خرد در توانمندسازی ها صندوقمعادلۀ موفقیت  نیتدو منظور بهی خطچندگانۀ  ونیرگرس

 اقتصادی زنان روستایی

ی اعتبارات خرد در ها صندوقاین قسمت، برای بررسی نقش متغیرهای پژوهش بر متغیر وابسته )موفقیت در 
دو  معناداراز بین متغیرهای  و شداستفاده  گام به گامروش  رگرسیون چندگانه به از (،توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی

 شدند. ونیرگرس ۀوارد معادلبه شرح زیر  ریمتغ
های اعتبارات  در موفقیت صندوق را نقش بیشترینمزبور  اقتصادی اولین گام معادلۀ رگرسیون است، متغیرمتغیر سازۀ 

 تعیین ، ضریب554/0 (،Rرگرسیون ) ضریب ،مرحله ایندر  دارد. خرد در زمینۀ توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی
(R

Adjusted R) شده تعدیل تعیین ضریبو  307/0(، 2
 (.10)جدول است  299/0(، 2

 تعیین ، ضریب591/0 (،Rرگرسیون ) ضریب ،مرحله ایندر  در گام آخر، متغیر سازۀ آموزشی وارد معادلۀ رگرسیون شد.
(R

Adjusted R) شده تعدیل تعیین ضریبو  350/0(، 2
تغییرات از درصد  39نتایج، متغیرهای مذکور براساس است.  337/0(، 2

 (.10کنند )جدول  را تبیین می های اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی( )موفقیت صندوق وابسته متغیر
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 ؛ متغیر وابستهگام به گامچندگانۀ  ونیرگرس لیتحل. 10جدول 

 ی اعتبارات خرد در توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی(ها صندوق)موفقیت 

R R square مستقل ریمتغ  Adjusted 

R Square  

B Beta t Sig VIF Tolerance  Durbin- 

Watsun 

Constant ---- ----- ----- 283/4  ----- 152/1  253/0     

554/0 307/0 (x1سازۀ اقتصادی )  299/0  542/0  436/0  969/4  000/0  254/2  797/0   
631/0 398/0 (x2سازۀ آموزشی )  384/0  498/0  323/0  677/3  000/0  254/2  797/0  100/2  

A.d.R2 384/0=  R square 398/0=  R 631/0=   

 منبع: نگارندگان 

 
 :است ریز شکلبه  ونیرگرسی خط، معادلۀ حاتیتوضبا توجه به 

Y / / X / X  1 24 283 0 542 0 498 
 

 یریگ جهینت

ها در صندوق شش سال است. همچنین،  سال و میانگین سابقۀ عضویت آن 45براساس نتایج، میانگین سن پاسخگویان 
شود و بیشتر زنان روستایی نفر برآورد می 5تحصیالت بیشتر پاسخگویان ابتدایی است. میانگین تعداد افراد خانوار میزان 

اند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان  کار بردهدرصد( وام دریافتی را در زمینۀ پرورش دام و طیور به 8/22)
های اعتبارات خرد رابطۀ منفی و معنادار دارند. همچنین میزان  صندوق دهد سن و تعداد افراد خانوار با موفقیتمی

های اعتبارات خرد رابطۀ مثبت و معنادار دارند.  های حمایتی، اقتصادی و آموزشی با موفقیت صندوق تحصیالت، سازه

غیر موفقیت درصد از تغییرات مت 39دهد متغیرهای سازۀ اقتصادی و آموزشی، نتایج رگرسیون چندگانه نشان می
کند؛ بنابر این نتایج و از آنجاکه سازۀ اقتصادی  های اعتبارات خرد درمورد توانمندسازی زنان روستایی را تبیین می صندوق

 شود: های اعتبارات وارد شد، پیشنهادهای زیر ارائه می در گام اول رگرسیون موفقیت صندوق
های اندک و با وجود  اندازی شغل از طریق وام شود؛ زیرا راه همراه اقساط بلندمدت افزایش دادهموجودی صندوق به -

هایی با مبالغ اندک، تأثیری در توانمندسازی اقتصادی زنان  پذیر نیست و وام تورم و بحران اقتصادی کنونی امکان
 روستایی ندارند؛

دهی  زافزون صندوق در وامگذاری در صندوق، موجب موفقیت رو منظور سرمایه ها به شناسایی خیرین و راهنمایی آن -
 به اعضا با مبالغ بیشتر خواهد شد؛

 شود: می های اعتبارات وارد شد، پیشنهاد از آنجاکه سازۀ آموزشی در گام دوم رگرسیون موفقیت صندوق
های توجیهی توسط کارشناسان، متخصصان درمورد شیوۀ دریافت وام، نحوۀ بازپرداخت، نرخ بهره و افزایش  نشست -

 عضا برگزار شود؛آگاهی ا
هدر رود، توصیه علت ناآگاهی از نحوۀ کاربرد آن بهشده بهاز آنجاکه ممکن است در بسیاری از موارد، وام دریافت -

که  -های مختلف های کارآفرینی در زمینۀ چگونگی استفاده از وام در زمینه های آموزشی و کارگاه شود دوره می
 با حضور و حمایت متخصصان اقتصادی برگزار شود؛ -ه داشته باشدسودآوری الزم را براساس ظرفیت منطق

ها و استان و  های موفق در سایر شهرستان بازدید زنان روستایی همراه با کارشناسان و مسئوالن، از صندوق -
 ها و ایجاد انگیزه در اعضا بسیار تأثیرگذار است. ها در موفقیت صندوق الگوبرداری از آن
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