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 چکیده:

و  ایران، برنامۀ عمران ملل متحدجمهوري اسالمی ابتكاري مشترك بین دولت ، المللی ترسیب كربن پروژۀ بین

تغییر اقلیم،  آثاري و ا گلخانهجهانی آن، كاهش گازهاي  هدفی است كه جهان یطیمح ستیتسهیالت ز

سازي درآمد آنان  یی، بهبود كیفیت زندگی جوامع روستایی از طریق تأمین مالی خرد افراد فقیر و متنوعزدا ابانبی

طبان عنوان مخا  به ییروستا زنانزندگی  تیفیبر كمطالعۀ نقش تأمین مالی خرد  بنابراین هدف این پژوهش،؛ است

 اعتبار هاي صندوق عضو روستایی زنان اصلی این پروژه در استان خراسان جنوبی بود. جامعۀ آماري شامل تمام

 كوكران فرمول طریق از نمونه حجم كه بودند نفر 313 تعداد به جنوبی خراسان سریشۀ استان در شهرستان خرد

روش تحقیق از نوع كمی و ابزار اصلی این . شد انجام تصادفی شیوۀ به گیري نمونه و محاسبه نمونه 188 تعداد به

ی زندگی زنان طیمح ستیزمالی خرد بر بعد  تأمین  ریتأثنشان داد بیشترین  یافته ها.. استپرسشنامۀ تحقیق 

، عضویت در نیهمچن. قرار گرفتندي دوم و سوم ها گاهیجاي در اقتصادروستایی بوده است و ابعاد اجتماعی و 

ین مالی خرد سبب شده است زنان درآمدهاي بیشتري كسب كنند و تعداد زنان با درآمد مالی ي تأمها صندوق

 درآمد"و نیز  "آموزي مهارت هاي دوره تعداد"، "جادشدهیااشتغال  تعداد"مستقل افزایش یابد. مواردي نظیر 

 هاي دوره تعداد" اثر معناداري بر كیفیت زندگی زنان روستایی داشتند و در این میان "شغل از ماهیانه

 كنندۀ كیفیت زندگی شناخته شد. بینی ترین پیش به عنوان قوي "آموزي مهارت
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 و طرح مسئلهمقدمه 

 به توجه باو  برند یم سر به ستاییرو مناطقدر  ما ركشو جمعیت سوم کیاز  بیش زهنو

از  رداريبرخو موهبتاز  جامعه قشر ینا زهنو ،گرفته رتصو جتماعیو ا ديقتصاا تتحوال

قهاري، )اند  بهره یب ريساختاو  سیاسی ،یخیرتا نعامو ردبرخو سبب به ندگیز مناسب یطاشر

دهد فقر و نابرابري در مناطق روستایی بیش از  هاي آماري نشان می نتایج بررسی (،1386

نیمی از  باًیتقر(. زنان 1390طالب و دیگران، نواحی شهري و در بین زنان بیش از مردان است )

كه از چند بعد نقش  دهند یمجمعیت جامعۀ روستایی و عشایري ایران را تشكیل 

 طرفی دیگر اقتصاد و و ازتربیت فرزندان  طرف  کی ازدارند  ییوستارخانوار ي در ا كننده نییتع

در این جوامع زنان در كارهاي  و معموالً (2017، 1)لكوتر دارند  بر عهدهمدیریت خانه را 

 كه وابستگی اقتصادي بیشتر خانوار روستایی دنكن یمكشاورزي و دامداري نقشی كمكی را ایفا 

 ضعیتو ستاییرو نناز(. 2001، 2؛ سیلبراسمیت2012)بانک جهانی،  داردی در پرا  به زنان

(. 1386قهاري، ) كنند یم تجربه ستاییرو دانمر به نسبترا  يتر فرودست موقعیتو  تررسفباا

كیفیت زندگی و  باال بردن سطح ،توسعۀ پایدار صلیا يها ارزشیكی از  كه  نیابا توجه به 

، به منظور تعمیم عدالت اجتماعی در مناطق روستایی، تخصیص هاست توانمندسازي انسان

 است شده  گرفتهیی است كه براي توسعۀ زنان روستایی در نظر ها برنامه جمله ازخرد  اعتبارات

كم و عدم دسترسی به  انداز پسی براي حل دو مشكل زنان روستایی یعنی حل راه عنوان  بهو 

ي زنان را در پی دارد )هاشمی و توانمندسازاهش فقر و شود كه ك اعتبارات در نظر گرفته می

 )تأمین دخر راتعتباا يعطاا ،هاروــكشاز  ريیاــبسدر  خیرر دو دهۀ ا(. د1996همكاران، 

 يفعالیتها ژهیو  به جدید غلیــش يها فرصت دیجاا ايبر بــمناس( راهكاري دخر مالی

و نیز  درآمد كم مناطقدر  ادفرا كیفیت زندگیو افزایش فقر  با مقابله به منظور تغالیــشداخو

. (1396ی و دیگران، سیتقد ؛1396پور و دیگران،  )الله تـــسشده ا مطرح مناطق روستایی

در  ستاییرو فرینیرآكاو  لشتغاا دیجادر ا دخر راتعتباا به سترسید دهد یمآمارها نشان 

ی همواره زنان ول (2013، 3)هاون داردی تأمل  قابل ریتأثي و افراد روستایی بخش كشاورز

)میجید و  دارندي مردانه دسترسی كمتري به اعتبارات وكارها كسبنسبت به صاحبان 

 تواند یمیک گزینه  عنوان  به(، بنابراین اعتبارات خرد 1393نامجویان، ؛ 2013، 4برناسک

ي، ایجاد بردار بهره ي كوچکواحدهاالزم را براي زنان ایجاد كند و عاملی براي حمایت از 
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ي شغلی براي نیروي كار عظیم موجود در روستاها و جلوگیري از مهاجرت ها فرصت

اعتبارات خرد، (. 2012روستاییان و باال بردن كیفیت زندگی زنان روستایی باشد )مالشاهی، 

درآمد به منابع  زنان و افراد كم یكه هدف آن، دسترس رود یشمار م در توسعه به يراهبرد

(، 1391 دیگران،و  یدهد )زرافشان شیآنان را افزا یو اجتماع ياقتصاد ییاست تا توانا ياعتبار

 بخشد؛ یبه خانواده م يشتریب تیزنان، امنكسب درآمد توسط  دهد یمنشان شواهد  نیهمچن

 كنند یصرف رفاه خانواده م شتریو ب كنند یتر از مردان مصرف م زنان بودجه را خردمندانه رایز

 (. 1390 ان،یمیپور و رح یاست )قل مؤثرو بر كیفیت زندگی آنان  خود یشخص فتا مصار

عالوه بر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی كه به دنبال تأمین اعتبار زنان روستایی 

مشترك بین كشور المللی نیز همانند پروژه ترسیب كربن كه اقدامی  هاي بین است، برخی پروژه

جهانی است، مسئلۀ زنان روستایی و  محیطی زیست ایران، سازمان ملل متحد و تسهیالت

توانمندسازي و كیفیت زندگی آنها را در دستور كار خود قرار دادند كه در این زمینه با ایجاد 

هاي اعتباري و تأمین مالی زنان روستایی در تالش براي بهبود كیفیت زندگی زنان  صندوق

هاي  ار به همراه آموزش مهارت(. این تأمین اعتب1396الهی و همكاران،  روستایی بودند )نعمت

سازي و خیاطی سعی دارد زنان را توانمند كرده كه بتوانند  دوزي، عروسک اشتغال مانند گل

اجتماعی زندگی را بهبود بخشند و استانداردهاي كیفیت زندگی خود را باال  -اوضاع اقتصادي

ابعاد آن  بر یت زندگی وي كیفبهبودببرند. اما اینكه تا چه حد این اعتبارات توانستند موجب 

 بررسی نقش" قیهدف اصلی این تحق تأثیرگذار باشند، هنوز مطالعه و تأیید نشده است. لذا

المللی ترسیب كربن در استان  در پروژۀ بین ییروستا زنان زندگی تیفیبر ك خرد تأمین مالی

مطالعه این  است. دلیل انتخاب استان خراسان جنوبی به عنوان منطقۀ مورد "خراسان جنوبی

المللی ترسیب كربن به عنوان پایلوت تنها در این استان در حال انجام بوده و  بود كه پروژۀ بین

المللی مطرح است كه بحث زنان روستایی و توانمندسازي آنها  هاي بین عنوان یكی از طرح  به

خراسان  استانكند. در  زایی دنبال می هاي اشتغال را از طریق تأمین اعتبار و آموزش مهارت

، زنان روستایی وضعیت اقتصادي مناسبی نداشتند اما با شروع این طرح مشاغل متعددي جنوبی

ایجاد شده و براي زنان درآمدزایی ایجاد شده است. به همین دلیل نتایج این پروژه و اثرگذاري 

 آن بر كیفیت زندگی زنان روستایی به عنوان محور مطالعۀ حاضر انتخاب شدند.
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 بیات تحقیقاد

ها  هاي اخیر است. زادگاه این برنامه هاي مهم فقرزدایی در دهه برنامۀ اعتبارات خرد از رهیافت

هاي  در كشـورهاي فقیـر آسیایی همچون بنگالدش و هند است كه با ایجاد و گسترش فعالیت

اساسنامه ) كند درآمـدزا بـه ویـژه بـراي زنـان كـم درآمـد، توسعۀ جوامع محلی را تسهیل می

هاي  اعتبارات خرد به وام(. 1394، صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایري

سمی یا سابقۀ بضـاعت كه فاقد وثیقه، استخدام ر گیرندگان بی شود كه به وام كوچكی اطالق می

ها نـه تنهـا بـراي حمایـت از كارآفرینی و كاهش  شـود. ایـن وام ، اعطا میاند اعتباري مطمئن

فقر بلكه در بسیاري موارد به منظور توانمندسازي زنان و دیگر قشـرهاي جامعـه طراحـی 

 از ثرمتأ و نسبی چندوجهی، مفهومی زندگی، از سوي دیگر كیفیت (.2017)لكوتر،  اند شـده

 سوي از و بیرونی و عینی ابعاد سو،  یک از كه است اجتماعی و فردي هاي ارزش و مكان زمان،

 و رضوانی) نیست آسان آن براي جامع تعریفی بیان رو، از این . دارد درونی و ذهنی ابعاد دیگر،

است )بونومی و  شده پدیدار گذشته دو دهۀ در زندگی كیفیت موضوع(. 1386منصوریان، 

دهۀ  وآن در د سازي تعریف و شاخصالمللی، به  هاي بین سازمانو نهادها (. 1999، 1همكاران

شخصی  كبه عنوان ادرااقدام كردند. كیفیت زندگی از طرف سازمان بهداشت جهانی اخیر 

كنند  ارزشی كه در آن زندگی میو هاي فرهنگی  سیستمافراد از موقعیتشان در زندگی در زمینۀ 

محمدي و ) شود نگرانی آنها، تعریف می و ارات، استانداردهاظبا اهداف، انته طدر رابو 

 شیرفاه و آسا ی،از زندگ تیعنوان رضا  عمدتاً به مفهوم كیفیت زندگی (.1394همكاران، 

 كند یم سانسان را منعك يازهاین قو سعادت تحق یو سطح خوشبخت شود یشناخته م

 یرامونیپ طیمح رینظ ییها تیموقع ،كیفیت زندگی كلیبه طور  (.2010، 2)زیلینسكا و همكاران

 ر،یاخ يها كه در سال( 2005، 3گیرد )پال و كومار را در برمی نیجامعه مع کیفرهنگ در  ایو 

 يچندبعد(. كیفیت زندگی، مفهومی 1393محمدي یگانه و دیگران، ) است افتهزیادي ی تیاهم

هاي فردي و اجتماعی  متأثر از زمان و مكان و ارزش و ردیگ یرا در برم یعناصر مختلف واست 

، معانی گوناگونی براي افراد و رو  نیا از دارد واست كه ابعاد عینی و بیرونی، ذهنی و درونی 

 تواند یم(. كیفیت زندگی 1393پور و دیگران،  عزیزتب است )ترهاي مختلف بر آن م گروه

و  مكان تیفیو ك یطیمح تیفیك ،یزندگ تبیمطلو ،يدرضایتمن ۀ مفاهیمی همچونرندیدربرگ

ی بر ابعاد مختلف فرهنگ -یاسیو س یطیمح ،ياقتصاد ،یمختلف اجتماع يپارامترهانیز 
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 وجود باباشد.  (2003، 1ی )كمپ و همكارانستیبهززندگی و یا كاهش فقر، رفاه عمومی و 

است، در هر  شده انجام  "اعتبارات خرد بر كیفیت زندگی ریتأث"مورد تحقیقات فراوانی كه در 

اند  تحقیق بنا به اقتضا و اهداف، مواردي و ابعادي از كیفیت زندگی را سنجش و مطالعه كرده

 ه در ادامه مواردي از این قبیل اشاره خواهد شد.ك

 ۀنیزم اعتبارات خرد در يها صندوق تیمؤثر بر موفق يها سازهنتایج تحقیقی كه 

 زانیم يرهایمتغ را بررسی كرده، نشان داد روزكوهیشهرستان ف ییزنان روستا يتوانمندساز

اعتبارات خرد،  يها صندوق تیبا موفق ،یو آموزش ياقتصاد ،یتیحما يها سازه الت،یتحص

ي زنان، مشخص توانمندسازشمردن این اعتبارات در  مؤثرو ضمن  مثبت و معنادار دارند ۀرابط

قدیري معصوم و احمدي، داشت )خواهند  فراوانتصادي زندگی زنان نیز آثار شد در ابعاد اق

1395 .) 

استان زنجان  ییآثار اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستا ی( در بررس1384) یعقوبی

 شیانجام كار، افزا ياحساس قو جادیا ۀنیزم را در ریتأث نیشتریاعتبارات، ب نینشان داد ا

 شانیها تیموفقیی و زنان از توانا يساز آگاه و نفس  به اعتماد شیافزا ،یزندگ تیریمهارت مد

( در تحقیقی با 1391) يرباقریم. همچنین زارع و و بهبود منزلت زنان در خانواده داشته است

هاي اعتباري خرد در استان مازندران از طریق مصاحبه ساختارمند  مطالعۀ زنان عضو صندوق

در بعد افزایش مشاركت اجتماعی آنان  تواند یمدادند صندوق اعتبارات خرد براي زنان  نشان

كیفیت زندگی  طحس نییهدف تع با( 1394) گرانیدواقع شود. نتایج پژوهش محمدي و  مؤثر

 تیارض ودمجموع ساكنان از كیفیت زندگی خ كه در دادنشان وز، شهر اصالند -ساكنان روستا

 كیفیت زندگی و برخی متغیرها مانند امنیت و تأمین مالی نیب يمعنادارابط وو رنسبی دارند 

از كیفیت  ساكنان يتمندیرا در رضا ریتأث نیشتریب یانوسالمت ر و مشخص شدمشاهده 

 .دارد زندگی

نظران و  توجه صاحب مورد يها ياز استراتژ یكی (1396) گرانیدتقدیسی و 

 تخصیص را مختلف يهاروــكشدر  ريبیكا كاهشو  فقر دنبر بیناز  ايبر گذاران استیس

 فرینیرآكا وقصند دخر راتعتباا ثرا یابیارز به و در تحقیق خود دانند یم "دخر راتعتباا"

 واقع در استان كرمانشاه ثثال نشهرستادر  ستاییرو ارپاید لشتغاو ا فرینیرآكا بر میدا

و به روش پیمایش به مطالعۀ روستاییان   پرداختند. بدین منظور آنها با استفاده از پرسشنامه

                                                           
1. Kamp et al. 
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 وقصند ینا ستاییرو راتعتبااعضو صندوق كارآفرینی امید پرداختند. نتایج نشان داد كه 

 كند. یفاا مهمی نقش نستاییارو ارپاید لشتغاو ا فرینیرآكا دیجادر ا ستا نستهاتو

راهكاري  دخر راتعتباا يعطاا( ضمن برشمردن اهمیت 1396) رانگیدالله پور و 

 مقابله براي تغالیــشداخو هاي فعالیت ژهیو به جدید غلیــش يها فرصت دیجاا ايبر بــمناس

 راتعتباا وقصند هجایگا، در تحقیق خود به درآمد كم مناطقدر  ادفرا زياــنمندساتوو  فقر با

این  دهد یم ننشا مطالعه ینا جینتا. پردازند یمیی زدافقرو  ینیدر كارآفر ستاییرو نناز دخر

 فقر كاهشو  ستاییرو مناطقدر  نهاسر مددرآ شدر به ستیابید سبب توانند یم ها صندوق

 شود. وممحردرآمد و  كم يهاارخانو

 يها صندوق تیمؤثر بر موفق يها سازه با مطالعۀ( 1393) گرانیدقدیري معصوم و 

 گرانیدكیخواه و و  روزكوهیشهرستان ف ییزنان روستا يتوانمندساز ۀنیزم اعتبارات خرد در

شهرستان  اقتصادي زنان يبررسی نقش صندوق اعتبارات خرد در توانمندساز( با 1394)

، نشان ها صندوقبر موفقیت این  مؤثري اقتصادي و اجتماعی ها سازهضمن برشمردن  شوش،

 داشته باشند. رندهیگ وامیی براي استقالل مالی افراد نقش بسزا توانند یمدادند این اعتبارات 

خود قصد داشتند رابطۀ اعتبارات خرد،  قیدر تحق(، 2017) 1هاكوبیدیشا و همكاران

ي توصیفی و ها لیتحل و  هیتجزامنیت غذایی و تنوع غذایی را در بافت بنگالدش از طریق 

امنیت غذایی  نیتأمبرشمردن اعتبارات خرد در  مؤثری بررسی كنند. آنها ضمن اقتصادسنج

 قابلیی است كه اعتبار ها استیساظهار داشتند كه شواهد تجربی به نفع  قیتحق موردافراد 

 .كند یمي فقیر در بنگالدش تأمین ها خانوادهی را براي دسترس 

 توسط دخر راتعتباا یافتو در شپذیر سیربر فبا هد يا مطالعه ر( د2014) 2گوپتا

آن در  نقشو  ستاییرو يهاارخانو بر دخر راتعتباا ثرا لیتحل و  هیتجزو  ستاییرو يهاارخانو

 ینا به نهایت و در پردازد یم هند قشر لشماي ستاهارودر  فقر كاهشو  ستاییتوسعۀ رو

و  حیانو ینا دممر معیشت دبهبوو  ستاییرو فقر كاهشبر  دخر راتعتباا كه رسد یم نتیجه

قابل  1خالصۀ مطالعات مروري در جدول  .ستا شتهاگذ يبرجا مثبتی تأثیر ستاییتوسعۀ رو

 مشاهده است. 

  

                                                           
1. HaqueBidisha et al 

2. Gupta  
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 . خالصۀ مطالعات پیشین در خصوص نقش اعتبارات خرد بر کیفیت زندگی1جدول 
 خالصۀ نتایج منابع پیشین

و  ستاییرو مناطقدر  نهاسر مددرآ شدر به ستیابید سبب تواند یم ستاییرو نناز دخر راتعتباا (1396) گرانیدالله پور و 

 شود. وممحردرآمد و  كم زنان فقر كاهش

 نقش نستاییارو ارپاید لشتغاو ا فرینیرآكا دیجادر ا نستهاتوخرد صندوق كارآفرینی امید  راتعتباا (1396) گرانیدتقدیسی و 

 كند. یفاا مهمی

 ،یتیحما عوامل الت،یتحصاعتبارات خرد در ابعاد اقتصادي زندگی زنان روستایی آثار مثبتی دارد.  1395قدیري معصوم و احمدي، 

 . دارندی مثبت ۀاعتبارات خرد، رابط يها صندوق تیبا موفق ،یو آموزش ياقتصاد

 وجود دارد. كیفیت زندگی و برخی متغیرها مانند امنیت و تأمین مالی نیب يابط معنادارور (1394) گرانیدمحمدي و 

 شود. می رندهیگ وامها موجب استقالل مالی و كاهش فقر افراد  اعتبارات خرد صندوق (1394) گرانیدكیخواه و 

 دارند. رندهیگ واماعتبارات خرد نقش بسزایی در استقالل مالی و كاهش فقر افراد  (1393) گرانیدقدیري معصوم و 

 واقع شود. مؤثر آنان اجتماعی مشاركت افزایش بعد در تواند می زنان براي خرد اعتبارات صندوق (1391) میرباقري و زارع

 يساز آگاه و نفس اعتمادبه ،یزندگ تیریمهارت مد شیافزاۀ نیزم را در ریتأث نیشتری، بخرد اعتبارات (1384) یعقوبی

 دارد. و بهبود منزلت زنان در خانواده شانیها تیموفقیی و زنان از توانا

 داشت.  قیتحق موردامنیت غذایی و استانداردهاي زندگی افراد  نیتأماعتبارات خرد نقش مؤثري در  (2017) هاكوبیدیشا و همكاران

  .ستا داشته دممر معیشت دبهبوو  فقر كاهشروي  مثبتی ستاها تأثیردر رو دخر راتعتباا (2014گوپتا )

 

 مطالعه موردالمللی ترسیب کربن و منطقۀ  معرفی پروژۀ بین

برنامۀ  ایران، اسالمی جمهوري دولت بین مشترك ابتكاري كربن المللی ترسیب پروژۀ بین

 گازهاي كاهش جهانی با هدف كه است 2جهانی محیطی زیست تسهیالت و 1متحد عمران ملل

 محلی جوامع بسیج اي منطقه هدف و زایی بیابان كاهش ملی هدف اقلیم، تغییر آثار و اي گلخانه

 از و جوامع این اقتصادي اجتماعی، وضعیت بهبود به منظور روستایی، جوامع توانمندسازي و

 طریق از منطقه طبیعی منابع به روستانشینان اتكاي كاهش با طبیعی منابع احیاي و فقر بردن بین

 رفع و شغلی توانمندسازي با جایگزین معیشت ایجاد ی،مهارت یرغ و مهارتی هاي آموزش

است  كرده كار به شروع 2003روستایی، از سال  زنان ویژه به  منطقه روستانشینان مشكالت

 راهبرد كارگیري به  با پروژه این محلی اهداف همسو با. (2014، 3)عبدالحسینی و همكاران

 به اقدام محلی مدیریتی و ریزي برنامه هاي مسئولیت واگذاري با باال به پایین از ریزي برنامه

 دادن قرار اولویت با كرد كه اعتباري خرد هاي صندوق توسعۀ روستایی و هاي گروه تشكیل

 زمینۀ مهارتی هاي آموزش طریق از آنان هاي خانواده توانمندسازي به كمک و روستایی فقراي

 روستایی زنان پایدار توانمندسازي زمینۀ طریق این از و فراهم را خرد هاي وام به آنها دسترسی

 اساسی ابزار عنوان  جامعۀ محلی به توانمندسازي و بسیج از كربن ترسیب پروژه. كردتسهیل  را

                                                           
1. United Nations Development Programme 
2. Global Environmental Facility 

3. Abdolhosini et al. 
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 مانند خاصی راهبردهاي بر  تكیه با و كرده استفاده اقتصادي هاي فعالیت و مراتع مدیریت براي

 مراتع احیاي و مدیریت دائم همیاران عنوان  به جامعه این از روستایی، زنان مشاركت جلب

 توسعۀ روستایی و هاي گروه تشكیل با المللی، بین پروژه این .است كرده استفاده منطقه

 وضعیت بهبود زمینۀ روستایی فقراي دادن قرار اولویت در با اعتباري خرد هاي صندوق

 آباد حسین (. منطقۀ2013، 1محمدي است )گل كرده فراهم را جوامع این اجتماعی -اقتصادي

 خراسان استان در افغانستان مرز نزدیكی در پروژه اجراي محل( 1 شكل) سربیشه شهرستان

 و متوالی هاي سالی خشک درگیر اخیر هاي دهه در خشک و گرم منطقه این. است واقع جنوبی

 و بلندمدت و متوالی هاي سالی خشک وقوع كه طوري  به  است بوده گرد و خاك هاي طوفان

 روستایی زنان پذیري آسیب ویژه به روستایی خانوارهاي فقر و محرومیت بر مراتع تخریب

است. مردم منطقه از سطح درآمدي باالیی برخوردار نبوده و از لحاظ معیشتی وابستگی  افزوده

تر  هاي به وجود آمده، وضعیت معیشتی سخت سالی زیادي به مراتع دارند و با توجه به خشک

وژه موجب ایجاد اشتغال زنان روستایی شده و در تنگناي اقتصادي قرار گرفتند اما ابتكارات پر

 .(1به منظور افزایش درآمد كل خانواده شده است )شكل 
 

. 
 . موقعیت شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی1شکل 

 

 روش تحقیق

اي( و از  ها پیمایشی )پرسشنامه گردآوري داده لحاظ ازهدف كاربردي،  لحاظ ازاین تحقیق 

بود. جامعۀ  1396-1397ی بوده است. بازۀ زمانی مطالعۀ سال شیآزما ریغمنظر كنترل متغیرها 

ي اعتبار خرد در دشت حسین ها صندوقآماري این تحقیق شامل تمام زنان روستایی عضو 

نفر بودند كه همسو با  313آبادغیناب، شهرستان سریشه، استان خراسان جنوبی به تعداد 

ي از پایین به زیر برنامهي راهبرد ریكارگ بهربن، با المللی ترسیب ك براي پروژۀ بین اهداف محلی

ي توسعۀ ها گروهي و مدیریتی محلی به تشكیل زیر برنامهي ها تیمسئولباال و با واگذاري 

                                                           
1. Golmohammadi  
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اولویت قرار  هدف باهایی كه  ي خرد اعتباري اقدام كرده بودند، صندوقها صندوقروستایی و 

ي ها آموزشي آنان از طریق ها خانوادهدگی دادن زنان روستایی و كمک به افزایش كیفیت زن

به  آنهاو افزایش دسترسی  آنانو بهبود شرایط اقتصادي زندگی  زایی اشتغالبراي  مهارتی

نمونه،  188بودند. حجم نمونه از طریق فرمول كوكران به تعداد  شده جادیاي خرد، ها وام

به ترتیب نام روستاها، تعداد  2 جدولگیري به شیوۀ تصادفی انجام شد.  محاسبه و نمونه

 .دهد یمو نیز حجم نمونه هر صندوق را نشان  ها صندوق
 

 مطالعه موردی اعتبارات خرد زنان روستایی منطقه ها صندوق. اطالعات 2جدول 

 تعداد نمونه تعداد اعضا تعداد صندوق اعتبارات خرد زنان نام روستا

 55 95 3 ناز دشت

 24 37 2 تاجمیر

 20 30 1 شهید اصفهانیجاه 

 12 21 1 چاه شهید مدرس

 22 37 2 آباد حجت

 32 38 3 كسراب

 23 38 2 گزدز

 188 313 14 جمع

 

بوده است.  بخش 3ساخت شامل  ي اطالعات پرسشنامۀ محققگردآورابزار تحقیق براي 

، تأهلسن، تحصیالت، وضعیت پرسش )بخش اول آن به مشخصات دموگرافیكی افراد مورد 

اطالعات مرتبط با صندوق اعتبارات خرد و ...( اختصاص یافت. قسمت دوم آن به درآمدمنبع 

آثار قسمت سوم این پرسشنامه به سنجش  تینها درشده اختصاص داشت و  افتیاعتبارات در

 كییزیف يها هیبعد دسترسی به سرما 5قالب در  ییزندگی زنان روستا تیفیاعتبارات خرد بر ك

بعد  زینگویه( و  8اجتماعی ) گویه(، 3) یطیمح ستیز گویه(، 5) یشناخت انرو گویه(، 5)

سنجش هركدام از ابعاد كیفیت زندگی در این تحقیق در  گویه( پرداخته است. 5اقتصادي )

خیلی كم، كم، متوسط، خیلی زیاد، زیاد( صورت گرفته است. روایی ) كرتیلگانه  طیف پنج

ابزار تحقیق توسط كمیتۀ تحقیق و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ براي هركدام از 

ام  بی اي افزار ي تحقیق در محیط نرمها داده(. تحلیل 3تأیید شد )جدول  ذكرشدهابعاد 

ي همبستگی، رگرسیون ها آزموني فرض تحقیق از اه آزمونبوده و براي  211اس  پی اس

 است. شده  استفاده ها نیانگیمچندگانه و مقایسۀ 
  

                                                           
1. IBMSPSS21   
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 ی موجود در پرسشنامهها سازهی کرونباخ آلفاضریب مقدار  .3جدول 
 شده حاصلآلفاي كرونباخ  هاي هیتعداد گو ابعاد كیفیت زندگی

 89/0 5 اجتماعی

 73/0 8 اقتصادي

 79/0 5 فیزیكی

 88/0 3 یطیمح ستیز

 70/0 5 یشناخت روان

 

 های تحقیق یافته

 افراد پاسخگو ی مربوط به آمار توصیفیها افتهی

( و با درصد 4/73متأهل ) مطالعه موردي منطقۀ ها خانمنتایج این تحقیق نشان داد كه اكثریت  

این  درصد 94میزان سطح سواد، تحصیالت حدود  لحاظ از. اند بوده سال 31میانگین سنی 

میانگین  طور  به ها صندوقبوده است. آمارها نشان داد سابقۀ عضویت در این  پلمید ریزجامعه 

 ها صندوقند از طریق پروژه ترسیب كربن با این داشت از زنان اظهار درصد 6/76بوده و  سال 6

تومان بوده كه مشخص  ونیلیم 2تومان تا  هزار 500 نیباند. میزان تأمین مالی اعضا  آشنا شده

تومان اعتبار دریافت  ونیلیم کی تا هزار، بین پانصد ها صندوقاز اعضاي این  درصد 2/78شد 

اعضا رضایت متوسطی  درصد 50 رضایت از میزان تأمین مالی، نتایج نشان داد نظر ازاند.  كرده

رضایت از تأمین درصد میزان  17. تنها اند داشتهرضایت كم و خیلی كمی  درصد 33داشتند و 

یی طرح شد كه نتایج ها پرسشكرد این وام و تسهیالت نیز  مالی را باال نشان دادند. براي هزینه

به ایجاد یک شغل تازه و جدید اقدام  ها وامدرصد از افراد با استفاده از این  7/52آنها نشان داد 

 كه ي طور  به، اند كرده دایپي این مشاغل به نیروي كار نیز احتیاج انداز راهاند و براي  كرده

 درصد 2/20درصد این مشاغل مشهود بوده است،  90در بین  نفر 2ي نیروي كار ریكارگ به

( آن را در امور جاري منزل 1/27افراد نیز به گسترش كار قبلی خود اقدام و مابقی افراد )

درآمد اكثر  نیتأم، اند. نتایج این تحقیق نشان داد تا قبل از عضویت در این صندوق صرف كرده

 و ها صندوقي آنان بوده اما با عضویت در این شوهرها( توسط درصد 5/66زنان روستا )

با استفاده از  اند درصد توانسته 16/47آمارها بر اساس  شوند و خوداتكااند  دریافت وام توانسته

درصد زنان در  76نشان داد  آمارهامشاغل ایجادشده، منبع مالی مستقل كسب كنند. همچنین 

 (.4جدول اند )ي شركت كردهآموز مهارتي ها دوره
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 ی و شغلیفرد اتیبا توجه به خصوص انیپاسخگو عیتوز تیوضع .4جدول 
 یبند گروهطبقات  متغیرهای تحقیق

   مطلقه متأهل مجرد تأهلوضعیت 

   2/3 4/73 4/23 درصد

 دانشگاهی دیپلم راهنمایی خواندن و نوشتن سواد یب تحصیالت

 1/1 3/5 8/21 3/47 5/24 درصد

 خیلی كم كم متوسط زیاد خیلی زیاد ي دریافتیها وامرضایت از 

 4/14  6/18 50 5/16 5/0 درصد

    خیر بله ایجاد شغل از طریق اعتبارات دریافتی

    8/21 2/78 درصد

 محل هزینۀ وام
براي ایجاد 

 شغل جدید

براي گسترش شغل 

 قبلی خود

كرد براي هزینه

 (مدرسهفرزندان )

هزینه كردن براي امور 

 جاري زندگی

 

  4/22 8/4 2/20 7/52 درصد

 منبع درآمد قبل از عضویت

درآمدهاي 

حاصله از كار 

 خود

درآمد حاصله از شغل 

 همسر

درآمد حاصله از 

 شغل فرزندان

ي نهادها  نهیهز كمک

 خیریه و یا دیگران

 

  8/21 9/5 5/66 8/5 درصد

 منبع درآمد بعد از عضویت

درآمدهاي 

حاصله از كار 

 خود

درآمد حاصله از شغل 

 همسر

درآمد حاصله از 

 شغل فرزندان

ي نهادها  نهیهز كمک

 خیریه و یا دیگران

 

  14 8/24 04/14 16/47 درصد

    خیر بله يآموز مهارتي ها دورهگذراندن 

    9/23 1/76 درصد

 (1396تحقیق )ي ها افتهمنبع: ی

 

 ییروستا زنانزندگی  تیفیکابعاد خرد بر  تأمین مالیآثار ی بررس

بر كیفیت زندگی زنان روستا، ابعاد كیفیت زندگی در روستا  خرد مالی براي تعیین آثار تأمین

شدند. از  سنجش یشناخت روانی و بعد طیمح ستیزاقتصادي، فیزیكی، اقتصادي،  بعد 5در 

دریافتی بر ابعاد كیفیت  میزان تأثیر )افزایش یا كاهش( اعتبارات شد  خواستهزنان روستایی 

(، 3(، متوسط )2(، كم )1خیلی كم )) كرتیلگانه  یی در طیف پنجها پاسخزندگی خود را با 

از  بر هركدامزیر بیانگر تأثیر اعتبارات دریافتی  جدول (( مشخص كنند.5(، خیلی زیاد )4زیاد )

 (.5جدول است )گی زنان روستایی ابعاد كیفیت زند
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 ییروستا زنانزندگی  تیفیکابعاد اعتبار خرد بر  های اعتبارات صندوق ریتأث. 5جدول 
 *سطوح ابعاد کیفیت زندگی

 رتبه میانگین
 5 4 3 2 1 بعد اقتصادی کیفیت زندگی

%13 یدرآمد شخص شیافزا  11% 10% 32% %34 45/3 1 

 2 29/3 %13 %24 %37 %16 %10 از درآمد حاصله تیاحساس رضا

 3 89/2 %21 %10 %29 %28 %12 خود يانداز مناسب برا پسایجاد 

 4 76/2 %15 %15 %26 %19 %25 خانواده یاز مشكالت مال یبخشرفع 

 5 49/2 %10 %30 %32 %18 %10 ي قبلیها يبدهكاررفع 

 6 40/2 %30 %11 %32 %19 %10 گرانیقرض دادن پول به د ییتوانا

 7 38/2 %30 %15 %26 %14 %10 یهفتگ ییغذا ۀدر برنام یوشت و ماهخرید گ

 8 2 %13 %30 %37 %10 %10 همسر و فرزندان یۀتغذ كیفیت به شتریتوجه ب

 رتبه میانگین 5 4 3 2 1 بعد اجتماعی کیفیت زندگی

 1 39/4 %37 %30 %13 %10 %20 زنان یآموزش يها شركت در دوره

 2 78/3 %20 %14 %26 %12 %28 یخدمات درمان ۀمیب ي ازبرخوردار

 3 38/3 %20 %27 %13 %24 %16 پوشاك فرزندان نیتأم

 4 3 %30 %15 %26 %14 %10 خانواده درون يها و بحث ها يریدرگ كاهش

 6 29/2 %20 %19 %12 %18 %40 یمسافرت خانوادگافزایش 

 5 49/1 %21 %10 %29 %28 %12 المنفعه و عام هیریخ يدر كارها شتریمشاركت ب

 رتبه میانگین 5 4 3 2 1 ی کیفیت زندگیطیمح ستیزبعد 

 1 38/4 %38 %22 %10 %21 %9 ستیز طیو دانش حفظ مح یآگاه شیافزا

 2 22/4 %20 %20 %38 %19 12% ستیز طیحفظ مح يها در برنامه شتریمشاركت ب

 3 97/3 %48 %29 %13 %5 %5 آب ۀنیدر مصرف به يشتریدقت ب

 رتبه میانگین 5 4 3 2 1 ی کیفیت زندگیشناخت روانبعد 

 1 29/3 %20 %28 %26 %14 %12 یاز زندگ شتریب تیاحساس رضا

 2 12/3 %27 %24 %20 %16 %13 یدر زندگ شتریب تیاحساس موفق

 3 45/2 34% %32 13% %11 %10 تر مثبت دید با ینگاه به زندگ

 4 20/2 %38 %20 %28 %4 %10 یبه زندگ دیام شیافزا

 5 76/1 %39 %21 %15 %16 %9 یاسترس كمتر در زندگ

 رتبه میانگین 5 4 3 2 1 بعد فیزیکی کیفیت زندگی

 1 37/3 %32 %28 %19 %11 %10 و زمیندام  یتمالك افزایش

 2 19/3 %29 %21 %19 %21 %20 نترنتیو ا وتریپفرزندان به كام یدسترسافزایش 

 3 36/2 %30 %29 %18 %18 %4 مناسب یشیو گرما یشیامكانات سرماافزایش 

 4 18/2 %21 %39 %16 %15 %9 رفع كمبود جا و اتاق در منزل

 5 90/1 %39 %24 %30 %17 %10  خچالی لیدرون خانه خود از قب لیوساتكمیل 
 = خیلی زیاد5= زیاد، 4= متوسط، 3= كم، 2=خیلی كم، 1 *

 

در بعد اقتصادي كیفیت زندگی، بیشترین تغییرات  دهد یمنشان  5كه جدول  گونه همان

در موارد افزایش درآمد و نیز افزایش احساس رضایت از درآمد بوده است. در بعد اجتماعی 

 ۀمیب ي ازبرخوردار" زینو  "زنان یآموزش يها شركت در دوره" رینظكیفیت زندگی مواردي 
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 " رینظنیز مواردي  ستیز طیمحاند. در بعد  ات را كسب كردهبیشترین امتیاز "یخدمات درمان

 يها در برنامه شتریمشاركت ب"و همچنین  "ستیز طیو دانش در مورد حفظ مح یآگاه شیافزا

یكی  را از تأمین مالی خرد گرفته بودند. ریتأثمواردي بودند كه بیشترین  "ستیز طیحفظ مح

ی كیفیت زندگی بود. نتایج شناخت رواندیگر از ابعادي كه در كیفیت زندگی سنجش شد، بعد 

احساس "و نیز  "یاز زندگ شتریب تیاحساس رضا"توصیفی در این بعد نیز نشان داد  آمار

در نهایت  در اولویت تأثیرپذیري از تأمین مالی خرد قرار گرفتند. "یدر زندگ شتریب تیموفق

افزایش دسترسی "و نیز  "افزایش قدرت خرید دام"شد و مواردي نظیر  سنجشی بعد فیزیك

(. در ادامه، آثار 5در اولویت تأثیرپذیري قرار گرفتند )جدول  "فرزندان به اینترنت و كامپیوتر

داد  نشانتأمین مالی خرد بر هر كدام از ابعاد كیفیت زندگی زنان روستایی بررسی شد كه 

ی زندگی آنان داشته طیمح ستیزن روستایی بیشترین اثرگذاري را بر بعد تأمین مالی خرد زنا

هاي بعدي اثرگذاري قرار داشتند و  ترتیب در رتبه ي بهاقتصاداست. در ادامه ابعاد اجتماعی و 

زندگی اجتماعی و اقتصادي زنان روستایی  تیوضعزیادي در بهبود  خردنقشتأمین مالی 

أمین مالی خرد زنان روستایی بر دو بعد دسترسی به داشته است. كمترین اثرگذاري ت

از منظر اثرگذاري تأمین  كه ي طور  بهی آنان بوده است؛ شناخت روانهاي فیزیكی و بعد  سرمایه

ی در رتبۀ پنجم شناخت روانهاي فیزیكی در رتبۀ چهارم و بعد  مالی خرد، دسترسی به سرمایه

 (.6قرار گرفتند )جدول 
 

 ۀ کیفیت زندگی زنان روستاییگان5خرد بر ابعاد  اعتبارات. آثار 6جدول 

 

 مطالعه موردزنان روستایی در منطقۀ زندگی  تیفیک همبستگی بین ابعاد سیماتر

. مطابق استۀ سطح و میزان همبستگی بین ابعاد كیفیت زندگی با یكدیگر دهند نشان 7 جدول 

یعنی افزایش در ؛ داشتندبا نتایج، همۀ ابعاد كیفیت زندگی با یكدیگر رابطۀ مثبت و معناداري 

خواهد داشت. به عبارتی  به دنبالهر كدام از این ابعاد، افزایش مثبت در سایر ابعاد دیگر را 

ي طور  بهدهد  افزایی ابعاد كیفیت زندگی را نشان می نتایج این ماتریس همبستگی، قدرت هم

 (.7جدول شود ) جر میبهبود هر یک از ابعاد كیفیت زندگی به بهبود سایر ابعاد نیز من كه 

 رتبه بیشینه کمینه انحراف معیار میانگین ابعاد کیفیت زندگی

 1 98/4 79/4 10/0 19/4 یطیمح ستیز

 2 33/4 86/1 85/0 66/3 یاجتماع

 3 6/3 32/2 39/0 70/2 ياقتصاد

 4 46/3 68/1 57/0 60/2 ی به سرمایۀ فیزیكیدسترس

 5 47/3 94/1 20/0 56/2 یشناخت روان
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 زنان روستاییکیفیت زندگی  ابعاد اصلی نیب یهمبستگ سیماتر. 7جدول   
 یاقتصاد یاجتماع یطیمح ستیز فیزیکی یشناخت روان ابعاد کیفیت زندگی

     1 یشناخت روانبعد 

    1 483/0** بعد فیزیكی

   1 477/0* 423/0* یطیمح ستیزبعد 

  1 588/0** 511/0* 533/0** یاجتماعبعد 

 1 582/0* 421/0* 499/0* 422/0* ياقتصادبعد 

 در سطح پنج معناداري *در سطح یک درصد  معناداري** 

 

 خرد تأمین مالیکیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط با ی ارتباط بررس

ي مربوط به تأمین مالی خرد از طریق ضریب رهایمتغارتباط كیفیت زندگی زنان روستایی و  

، "میزان تأمین مالی خرد" يرهایمتغهمبستگی پیرسون آزمون شد. نتایج نشان داد همۀ 

 اشتغال تعداد"، "وام بازپرداخت دوره بودن مناسب"، "رضایت از تأمین مالی خرد"

كیفیت  با "آموزي هاي مهارت تعداد دوره"و  "میزان درآمد حاصل از شغل"، "جادشدهیا

میزان  اندازه هر دهد یمزنان روستایی رابطۀ مثبت و معناداري دارند. این نتایج نشان  زندگی

هاي تأمین مالی بیشتر باشد، كیفیت زندگی زنان نیز افزایش  منابع مالی خرد از محل صندوق

بیشتر  احتماالًیابد. همچنین اگر زنان روستایی از تأمین مالی خرد رضایت داشته باشند،  می

سبب افزایش كیفیت زندگی  تبع  بهرا در ابعاد متفاوت زندگی خود هزینه كنند كه  آن توانند یم

شود. دورۀ بازپرداخت اعتبارات دریافتی نیز با میزان كیفیت زندگی رابطۀ مستقیمی  می آنان

ت زندگی تر باشد(، میزان كیفی تر بوده )طوالنی هر چه این دوره مناسب كه ي طور  بهداشت، 

ۀ تأثیر فرصت زمان كافی براي كسب منفعت حاصل دهند نشانكه  افتهی  شیافزازنان روستایی 

از اعتبارات دریافتی و بازگرداندن آن است. هرچه زنان روستایی توانسته بودند اشتغال بیشتري 

كیفیت آورند، میزان بهبود  به دستخود  جادشدهیاكار  و ایجاد كنند و درآمدي بیشتري از كسب

دهندۀ درآمدزایی بیشتر شغل و تأثیر آن بر رفاه و كاهش  زندگی آنان نیز بیشتر بوده و این نشان

آموزي بیشتري گذرانده بودند،  هاي مهارت زنانی كه دوره تینها درفقر زنان روستایی است. 

ها  توان ناشی از تأثیر مثبت حضور در دوره بود كه می افتهیبهبودنیز  آنهاكیفیت زندگی 

كار مناسب و انتقال آن به سایر افراد شاغل براي درآمدزایی  و آموزي براي ایجاد كسب مهارت

 (.8جدول بهتر و بیشتر دانست )
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 همبستگی کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط با اعتبارات خرد .8جدول 

 عنوان متغیر
 کیفیت زندگی

 (sigمعناداری )سطح  (r) یهمبستگمیزان  (nتعداد )

 002/0 224/0** 188 میزان تأمین مالی خرد

 000/0 403/0** 188 تأمین مالی خرد درك كفایت

 004/0 336/0** 188 مناسب بودن دورۀ بازپرداخت وام

 035/0 154/0* 188 جادشدهیاتعداد اشتغال 

 000/0 332/0** 188 میزان درآمد حاصل از شغل

 000/0 456/0** 188 آموزي هاي مهارت تعداد دوره

 در سطح پنج درصد معناداري *در سطح یک درصد  معناداري **
 

 بینی کیفیت زندگی زنان روستایی از طریق متغیرهای مرتبط با تأمین مالی خرد شیپ 

 تأمین مالیمرتبط با  يرهایمتغ قیاز طر ییزنان روستا كیفیت زندگی زانیمی نیب شیپبه منظور  

استفاده شد. آزمون دوربین واتسون نیز گام(  به  گامبه روش گانه دچنخطی رگرسیون از خرد 

از آزمون رگرسیون استفاده كرد. در  توان یماند و  بیانگر این بود كه خطاها از یكدیگر مستقل

وارد معادله شد. در این گام ضریب همبستگی چندگانه  جادشدهیاگام اول، متغیر تعداد اشتغال 

138/0Rن برابر با و ضریب تعیی =371/0Rبرابر با 
2
بنابراین در گام اول این متغیر، ؛ بود =

را تبیین  درصد از متغیر كیفیت زندگی زنان روستایی 8/13یی تنها  بهمتغیر بوده و  نیمؤثرتر

شده وارد معادله شد. با ورود  آموزي گذرانده هاي مهارت كرد. در گام دوم، متغیر تعداد دوره

220/0Rو ضریب تعیین به  =469/0Rانه به این متغیر، ضریب همبستگی چندگ
2
رسید كه  =

درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی زنان  2/8این متغیر توانسته است  دهد یمنشان 

روستایی را تبیین و به درصد واریانس تبیین شده متغیر قبلی اضافه كند. دو متغیر تعداد اشتغال 

درصد از واریانس متغیر  22 مجموع درشده  ندهآموزي گذرا هاي مهارت ایجادشده و تعداد دوره

خرد وارد معادله شد. با  مالی سوم نیز متغیر كفایت تأمین در گامكیفیت زندگی را تبیین كردند. 

257/0Rو ضریب تعیین به  =507/0Rورود این متغیر، ضریب همبستگی چندگانه به 
2
رسید  =

درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی زنان  7/3این متغیر توانسته است  دهد یمكه نشان 

روستایی را تبیین و به درصد واریانس تبیین شده متغیرهاي قبلی اضافه كند. این متغیر به 

 درشده  آموزي گذرانده هاي مهارت همراه دو متغیر تعداد اشتغال ایجادشده و تعداد دوره

نیز در آخرین  تینها درمتغیر كیفیت زندگی را تبیین كردند.  درصد از واریانس 7/25 مجموع

وارد معادله شد. با ورود این متغیر، ضریب  جادشدهیاگام، متغیر درآمد ماهیانه از شغل 

282/0Rو ضریب تعیین به  =531/0Rهمبستگی چندگانه به 
2
این  دهد یمرسید كه نشان  =
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ر كیفیت زندگی زنان روستایی را تبیین و به درصد از واریانس متغی 5/2متغیر توانسته است 

، دهد یمنشان  8كه جدول  گونه هماندرصد واریانس تبیین شده متغیرهاي قبلی اضافه كند. 

درصد از  2/28 مجموع دروارد مدل شدند،  چهار گامرگرسیون در  لیدر تحلیی كه رهایمتغ

 بیین كردند.كیفیت زندگی زنان روستایی را ت واریانس متغیر وابسته یعنی
 

 روستایی بینی میزان کیفیت زندگی زنان پیش. خالصه مدل رگرسیون 9جدول 
 واتسون-دوربین سطح معناداري Fمقدار  (R2ضریب تعیین ) (Rهمبستگی ) مدل

1 371/0  138/0  815/18 ** 000/0  

70/1  
2 469/0  220/0  516/16 ** 000/0  

3 507/0  257/0  351/13 ** 000/0  

4 531/0  282/0  276/11 ** 000/0  

 در سطح یک درصد معناداري **
 

آماري  نظر ازنتایج معناداري متغیرهایی كه وارد معادله شدند نیز نشان داد هر چهار متغیر 

بر متغیر وابستۀ كیفیت زندگی زنان روستایی تأثیر معناداري داشتند. دو متغیر تعداد اشتغال 

( و دو متغیر P < 0.05و میزان درآمد ماهیانه حاصل از شغل در سطح پنج درصد ) جادشدهیا

 Pشده و كفایت تأمین مالی خرد در سطح یک درصد ) ي گذراندهآموز مهارتهاي  تعداد دوره

( براي هر B( اثر مثبت و معناداري بر كیفیت زندگی داشتند. مقدار مثبت ضریب )0.01 >

دهندۀ رابطۀ مثبت و مستقیم این متغیرها با متغیر وابسته كیفیت  نچهار متغیر مستقل نیز نشا

با افزایش میزان هر یک از متغیرها، میزان كیفیت  كه ي طور  بهزندگی زنان روستایی است؛ 

چنین  توان یم یابد. با توجه به مقادیر بتا در گام چهارم زندگی زنان روستایی نیز افزایش می

 252/0شده با مقدار بتاي  آموزي گذرانده هاي مهارت اد دورهاستدالل كرد كه متغیر تعد

تا قبل از گام  هرچندكنندۀ میزان كیفیت زندگی زنان روستایی است.  بینی ترین متغیر پیش مهم

كننده كیفیت زندگی زنان  بینی ترین متغیر پیش چهارم، متغیر تعداد اشتغال ایجادشده مهم

رم یعنی درآمد ماهیانۀ حاصل از شغل، از میزان اثرگذاري روستایی بود كه با ورود متغیر چها

این متغیر كاسته شده و به عبارتی اثرگذاري آن تحت پوشش متغیر درآمد ماهیانۀ حاصل از 

 (.10شغل قرار گرفت )جدول 
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 با توجه به متغیرهای مستقل مطالعه ییزنان روستاکیفیت زندگی  ینیب شیپ. 10جدول 

 مدل
 استاندارد نشدهضرایب 

ضرایب 

 سطح معناداري t آماره استانداردشده

(B) بتا خطاي معیار (β) 

  C992/14 : ضریب ثابت  522/1  ----- 85/9 000/0 

1  X1067/1 : تعداد اشتغال ایجادشده  534/0  192/0  99/1  048/0 

2  X2753/0 آموزي هاي مهارت : تعداد دوره  244/0  252/0  08/3  003/0 

3  X3243/1 : كفایت تأمین مالی خرد  463/0  222/0  69/2  008/0 

4 X4010/0 : درآمد ماهیانه از شغل  005/0  189/0  00/2  048/0 

 

معادلۀ خطی حاصل از تحلیل رگرسیون را  10 با توجه به نتایج موجود در جدول

 نشان داد: 1معادلۀ  صورت  بهتوان  می

 ؛1 معادله
Y = 992/14  067/1  + X1 753/0 + X2 243/1 + X3 010/0 + X4 

Y=  ۀ اعتبارات خردكنند افتیدركیفیت زندگی زنان روستایی  

X1 =  جادشدهیاتعداد اشتغال  

X2 = شده آموزي گذرانده هاي مهارت تعداد دوره  

X3 = كفایت تأمین مالی خرد 

X4 =  جادشدهیادرآمد ماهیانۀ حاصل از شغل  

گفت به ازاي هر واحد افزایش در  توان یم، آمده  دست  بهبا توجه به معادلۀ رگرسیون 

 تیكفا، شده گذرانده يآموز مهارت يها تعداد دوره، تعداد افراد شاغلانحراف معیار متغیر 

، 753/0، 067/1به ترتیب به میزان  جادشدهیحاصل از شغل ا انهیدرآمد ماهخرد و  مالی تأمین

بنابراین افزایش كفایت ؛ شود یموده واحد به كیفیت زندگی زنان روستایی افز 01/0و  243/1

كیفیت زندگی زنان روستایی است و  شیبرافزاخرد داراي بیشترین میزان تأثیر  مالی تأمین

كیفیت  شیافزا بردر رتبۀ دوم میزان اثرگذاري  جادشدهیاافزایش تعداد افراد شاغل در شغل 

 زندگی است.

 

 روستاییهای مختلف زنان  ۀ کیفیت زندگی در بین گروهسیمقا

مناسب بودن دورۀ بازپرداخت " رینظیی ها مؤلفهدر این قسمت، زنان روستایی را بر اساس 

 "ایجاد شغل جدید با استفاده از وام" زینو  "يآموز مهارتي ها دورهگذراندن "، "وام

 براي tي كرده و با توجه به اینكه این متغیرها دو وجه دارند، از آزمون مقایسۀ میانگین بند گروه

كه  طور  هماناست.  شده  استفادهي مستقل دوگانه زنان ها يبند گروهمقایسۀ كیفیت زندگی بین 
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، تفاوت معناداري بین كیفیت زندگی آن دسته از زنان كه دوره دهد یمنشان  10نتایج جدول 

دانند،  وام را نامناسب نمی بازپرداختبا زنانی كه دوره  دانند یمبازپرداخت وام را مناسب 

یک شغل تازه را  اند توانستهود دارد. از طرفی دیگر زنانی كه با استفاده از مبالغ وام دریافتی وج

، از سطح اند نكردهي دریافتی را صرف ایجاد شغل ها وامایجاد كنند، نسبت به زنانی كه این 

 توان یمي آموزشی نیز ها دورهكیفیت زندگی بهتري برخوردارند. در مورد متغیر گذراندن 

 زایی اشتغالیی را براي ها مهارتو  اند گذراندهآموزي را  ي مهارتها دورهاستنباط كرد زنانی كه 

كیفیت زندگی این  تبع  بهي دریافتی را هدفمند، هزینه كنند و ها وام اند توانستهاند،  كسب كرده

 (.11دسته از زنان با سایرین تفاوت معناداري داشته است )جدول 
 

 های مستقل دوگانۀ زنان روستایی میانگین کیفیت زندگی در بین گروه ۀمقایس: 11جدول 
 متغیر وابسته شده بندي متغیر گروه ها گروه میانگین T سطح معناداري

00/0 **28/6 
مناسب بودن دوره بازپرداخت  بله 26/3

 وام

 كیفیت زندگی

 خیر 18/2

00/0 **44/4 
45/3 ایجاد كردن شغل جدید با  بله 

 خیر 29/3 استفاده از وام

00/0 **78/4 
67/3 هاي  گذراندن دوره بله 

آموزي مهارت  خیر 88/2 

 در سطح پنج درصد معناداري *در سطح یک درصد  معناداري **

 

 یریگ جهینتبحث و 

شرایط اگر دارند و  يا بالقوه يها تیو قابل ها ییزنان توانااست كه  مرور مطالعات حاكی از آن 

محیط زندگی ـ اجتماعی و فرهنگی  اقتصادي ۀمشاركت مؤثري در توسع و بستر مهیا باشد،

براي بهبود شرایط زندگی زنان  ها اهداف بسیاري از سازمان نیتر . از عمدهخود خواهند داشت

كارآفرینی و براي چون طرح صندوق تأمین مالی خرد زنان روستایی  ییها ارائه طرحروستایی 

سرمایۀ الزم براي زنان را ایجاد  تواند یمیک گزینه  عنوان  بهخرد  تأمین مالی .زایی است اشتغال

ي شغلی ها فرصتي، ایجاد بردار بهرهكند و همچنین عاملی براي حمایت از واحدهاي كوچک 

تعمیم  تاًینهابراي نیروي كار عظیم موجود در روستاها، جلوگیري از مهاجرت روستاییان و 

روستاها با استفاده  ۀشد عنوان قشر محروم و فراموش  زنان روستایی بهت اجتماعی باشد. عدال

عنوان یک   بهرا  خانوادهي و هر انداز راهي كوچک را وكارها كسب توانند یمي دریافتی ها از وام

 كنند.واحد تولیدي قلمداد 



 257 ... ییروستا زنان زندگی تیفیک بر خرد یمال نیتأم نقشو همکاران/ ی محمد

 

257 
 

زنان  خرد تأمین مالی نقشبررسی " قیتحقبا توجه به اهمیت این موضوع، هدف  

غیناب  آباد نیحسالمللی ترسیب كربن بر كیفیت زندگی آنان در منطقۀ  روستایی در پروژۀ بین

نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهایی نظیر شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی بود. 

زنان روستایی  زندگی  كیفیت با "خرددرك كفایت تأمین مالی "و "خردمالی  نیتأممیزان "

كفایت تأمین مالی و همچنین آزمون رگرسیون نشان داد كه  ارتباط مثبت و معناداري دارند

مبلغ وام  هراندازه دهد یم. این نتایج نشان مثبتی بر كیفیت زندگی زنان داشته است ریتأث، خرد

سطح كیفیت زندگی را افزایش  تواند یمدریافتی از محل صندوق تأمین مالی خرد بیشتر باشد، 

 آنهاو گسترش  جادشدهیاكارهاي  و یقین، كفایت تأمین مالی خرد با نوع كسب طور  به دهد.

بودن  بیشتر جهینت دربافی رابطۀ مستقیمی دارد و  هاي تولید ترشی و مربا، فرش مانند كارگاه

به زنان كمک كند تا كارایی بیشتر، اشتغال بیشتر و درآمدزایی  تواند یممقدار این تأمین مالی 

كه نتایج نشان داد هر چه میزان اشتغال زنان روستایی و  طور همانبیشتري داشته باشند و 

یابد.  بیشتر باشد، كیفیت زندگی زنان روستایی نیز افزایش می جادشدهیااز شغل  حاصلدرآمد 

 1( و گاپتا1396؛ تقدیس و همكاران )(1395و احمدي )تدیري معصوم این نتایج با نتایج 

 ( مطابقت دارد.2014)

، مشخص شد زنان روستایی در مطالعه موردبا توجه به اطالعات دریافتی در منطقه  

تحت پوشش نهادهاي  آنهادرصد  30نزدیک به  كه ي طور  بهشرایط مناسب مالی قرار ندارند 

. لذا ضرورت گذرانند یممایت شوهران خود زندگی را درصد نیز با ح 60و  اند بوده خیریه

ي پرداختی را افزایش ها وامبه زنان روستایی، مبالغ  ها وامي این رگذاریتأثدارد براي افزایش 

ي ها صندوقي دریافتی از طریق این ها وامكه مشاهده شد پرداخت  طور  هماندهند، زیرا 

 50مثبت و مفیدي بر زندگی آنان داشته باشد. نتایج نشان داد  راتیتأث تواند یمتأمین مالی خرد 

 نیچنینا توان یماند، تازه دست زده وكار كسبزنان از طریق این مبالغ دریافتی، به ایجاد  درصد

با مدیریت و  اند توانستهولی زنان روستایی  استدریافتی هرچند مبالغی كم  مبالغبیان كرد كه 

بع درآمد تازه بیندیشند و همین سبب شود تا به استقالل مالی برسند كسب مهارت، به ایجاد من

مستقیمی بوده كه عالوه بر بعد اقتصادي، بر سایر  راتیتأثو نتیجۀ دسترسی به این تأمین مالی، 

 است.داده ابعاد زندگی آنان نیز خود را نشان 

 حیطی داشته است. زنانم را بر بعد زیست ریتأثسایر نتایج نشان داد تأمین مالی بیشترین  

مند  مستقیم از آن بهره صورت مستقیم یا غیر  زیست دارند و به همواره ارتباط نزدیكی با محیط

                                                           
1. Gupta 
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زیست را تغییر دهند. اگر زنان از   محیط علیهرفتارها بدتوانند مسیر بسیاري از  می شده و

أثیر بسیاري در هاي مقابله با آنها آگاه شوند، ت محیطی و روش مشكالت و معضالت زیست

به دلیل نقش مهمی كه در و  خواهند گذاشت كودكان، اعضاي خانواده و اطرافیان خود

و لذا پیشنهاد زیست خود باشند  ریزان اصالح محیط توانند برنامه می ،دارند  مدیریت خانه

زیست و با توجه به اهداف پروژه ترسیب  شود با توجه به نقش زنان در حفاظت محیط می

، نكات و موارد مربوط به حفاظت استه در منطقه مورد مطالعه در حال اجرا كربن ك

 زیست به منظور تحقق اهداف پروژه در جلسات زنان بیشتر مطرح شود. محیط

ي آموزشی ها دورهها و  ي كارگاهبرگزاركه بیان شد، در این منطقه نسبت به  طور  همان 

و نتایج این تحقیق نشان داد آن  اقدام شده زایی اشتغالۀ نیزم دربراي یادگیري مهارت جدید 

اند، نسبت به بقیۀ زنان، میانگین كیفیت  ي را طی كردهآموز مهارتي ها دورهدسته از زنانی كه 

مثبتی بر  ریتأثاند و همچنین آزمون رگرسیون نشان داد كه این متغیر،  زندگی بیشتري داشته

دریافت اكثریت زنان روستایی به اهمیت  توان یمن نتایج كیفیت زندگی زنان داشته است. از ای

 نیب  نیا درو  اند واقفی خوب  بهي تازه وكارها كسبي انداز راهي تازه براي ها مهارتكسب 

زنان  ازین موردمنابع مالی  نیتأمو تأمین مالی خرد راهكاري مفید و ارزنده براي  ها وامدریافت 

 ریتأثا توجه به موفق بودن این تأمین مالی و مشاهدۀ ، لذا باستبراي تحقق اهداف خود 

تري از این تأمین مالی و  براي پوشش دامنۀ گسترده توان یمارزشمند و مفید در زندگی زنان، 

ي بیشتر، آن را بر كارآمدداده را گسترش و به منظور  آموزشي ها مهارتي زنان، دامنۀ مند بهره

، آموزشي ها دوره شدن واقع مؤثراساس توانمندي زنان منطقه و منطبق بر بازار انجام داد. براي 

 توجه به بازار فروش الزامی است.

 

 منابع 

 فرینیرآكا وقصند دخر راتعتباا نقش یابیارز(. 1396عرفان )و عبدي، جعفر ، توكلی ؛حمدا ،تقدیسی
 بررسی ملی . همایشهكرمانشا نستاا ،باباجانی ثثال نشهرستا ستاییرو فرینیرآكا بر میدا

 سبزواري. حكیم دانشگاه رضوي، خراسان. ایران در ینیكارآفر توسعه مدیریت راهكارهاي

ها، (. سنجش كیفیت زندگی: برسی مفاهیم، شاخص1386رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین. )

 .1-26(، 3)11، فصلنامه روستا و توسعهها و ارائه مدل پیشنهادي براي نواحی روستایی. مدل

به  شیمؤثر بر گرا یاجتماع -يعوامل فرد ۀمطالع (.1391اكرم السادت ) ي،رباقریمو  ژنیب ،زارع

 .فصلنامه رفاه اجتماعی. در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران ییمشاركت زنان روستا

3(46 ،)431 -398. 
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اعتبارات  يها صندوق يبند رتبه (.1391مژگان ) ،يریو فق نیرحسیام ،یگیبی عل ؛ومرثیك ،یزرافشان

(، 10) 1، استیزن در توسعه و ساستان كرمانشاه،  یزنان روستای يتوانمندساز خرد بر اساس

124-105. 

هاي اعتبارات خرد  وقاساسنامه صند (.1394) هاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایري صندوق 
 . سازمان جهاد كشاورزي.زنان روستایی و عشایري

 و زنان دیدگاه از فقر شناسی مسأله(. 1390) صدیقه، پیري احمد؛ سید، فیروزآبادي مهدي؛، طالب

 استان - ملكشاهی شهرستان توابع از پیرمحمد گنبد روستاي موردي مطالعه)روستایی دختران

 .153-135 صفحه ،1390 تابستان ،2 شماره ،9 دوره. سیاست و توسعه در زن(. ایالم

تحلیل فضایی كیفیت زندگی در (. 1393) میمر ،شامانیان و حسن ،افراخته ؛فرهاد ،پور زیعز

 3 .اقتصاد فضا و توسعه روستاییهاي روستایی مورد: دهستان قرق شهرستان گرگان.  سكونتگاه

(7) ،122-107. 

 اعتبارات ي ها صندوق  تیموفق  بر  مؤثر ي ها سازه(. 1394افسانه )ي، احمد ی ومجتب ،معصوم يریقد

، یانسان يایجغرافي ها پژوهش .روزكوهیف  شهرستان  ییروستا  زنان ي اقتصاد ي توانمندساز  در  خرد 

2 (47 ،)772-752. 

زنان  يبا توانمندساز یو آموزش یفرهنگ ،يعوامل اقتصاد(. 1390اشرف )قلی پور، آرین و رحیمیان، 

 .29-62(، 40) 11، یرفاه اجتماع ۀصلنامف. سرپرست خانوار

بررسی نقش  (.1394عباس ) ،عبدشاهی و معصومه ،فروزانی ؛عبدالعظیم ،آجیلی ؛شیما ،كیخواه
اولین  شوش(. شهرستان مورد:) ییروستاي اقتصادي زنان بر توانمندي اعتباري خرد ها دوقصن

 ، تهران.ایران ستیز طیكنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم كشاورزي، منابع طبیعی و مح

 ستاییرو نناز دخر راتعتباا وقصند هجایگا(. 1396اعظم )و قربانی،  ببار ،حمانیر؛ همنیژ ،الله پور 
همایش ملی  شرقی(. نبایجاآذر نستاا يستاها: رورديمو ۀمطالع) ییزدافقرو  ینیدر كارآفر

ی در ایران، خراسان رضوي، دانشگاه حكیم نیكارآفربررسی راهكارهاي مدیریت توسعه 

 ي.سبزوار

 يآثار اعتبارات خرد بر توانمندساز یبررس (.1394احمد، كبرا ) ي ومهد ی،چراغ؛ بهروز ،یگانه يمحمد

 ایفصلنامه جغراف. گلو شهرستان زنجان یب ی: دهستان غني. مطالعه موردییروستا يفقرا ياقتصاد
 .15-24(، 35) 3، توسعه و

 كیفیت ارزیابی و (. تحلیل1394زاده، جابر و رحیمی، حمزه ) محمدي، جمال؛ ضرابی، اصغر؛ علی

مطالعات اصالندوز(.  شهر -روستا: موردي شهرها )نمونۀ -روستا در ساكنان زندگی
 .95-122(، 15) 5، شناختی شهري جامعه

قش میانجی (. ن1396الهی، محمدجواد؛ كابلی، سیدحسن؛ یزدانی، محمدرضا و محمدي، یاسر ) نعمت

اجتماعی ریزگردها  -اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستایی و كاهش آثار اقتصادي

http://www.jkmt.ir/index.php/womens/2015-05-14-10-25-42/286-2015-06-18-08-33-23
http://www.jkmt.ir/index.php/womens/2015-05-14-10-25-42/286-2015-06-18-08-33-23
http://www.jkmt.ir/index.php/womens/2015-05-14-10-25-42/286-2015-06-18-08-33-23
http://www.jkmt.ir/index.php/womens/2015-05-14-10-25-42/286-2015-06-18-08-33-23
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7&queryWr=%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7&queryWr=%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Person-3403=عبدالعظیم-آجیلی.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87&queryWr=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/Papers-PDCONF01=اولین-کنگره-علمی-پژوهشی-توسعه-و-ترویج-علوم-کشاورزی،-منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-PDCONF01=اولین-کنگره-علمی-پژوهشی-توسعه-و-ترویج-علوم-کشاورزی،-منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران.html
https://www.civilica.com/Papers-PDCONF01=اولین-کنگره-علمی-پژوهشی-توسعه-و-ترویج-علوم-کشاورزی،-منابع-طبیعی-و-محیط-زیست-ایران.html


 1396 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،همن دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  260

 

، هاي فرسایش محیطی پژوهش، جنوبی( المللی ترسیب كربن خراسان )مطالعۀ موردي: پروژه بین

4:7 (28،) 116 -102. 

، پژوهش زنان .استان زنجان یآثار اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستای یبررس(. 1384جعفر ) ،ییعقوب

1 (11 ،)146-125. 

 
Abdolhosini, M., A.M. Poyafar, F. Sardari, A. Yari  ) 2014(. Atlas of Carbon Sequestration 

Project. Forests, Rang and Watershed Management Organization, Tehran, Iran. 

Retrieved from http://www.ircsp.net. 

Bonomi .A.E, Patrick D.L, Bushunell D.M, Martin, M. (2000). Quality of life measurement. 

Will we ever be satisfied?. Jornal of Clinical Epidomology; 53: 19-23. 

Golmohammadi, F. (2013). Desertification through Rural People Participation (Experience of 

International Project of Carbon Sequestration in South Khorasan Province – East of 

Iran). Procedia Technology, 4(8), 530 – 535. 

Gupta, D. (2014). The impact of micro finance on rural households and its role in rural 

development and poverty alleviation-an analysis of north eastern villages of u.p, India. 

International Journal of management, (5)4, 145-151. 

HaqueBidisha, S., KhalidImran, A., H.Khondker, B. & Suhrawardy, G.M. (2017). Evaluation 

of quality of life (QoL) of students of the University of Third Age (U3A) on the basis of 

socio-demographic factors and health status. Archives of gerontology and geriatrics. 

(53) 2, 198-202. 

Hashemi, S.M., R.S. Schuler, A. Riley, (1996). Rural credit and women’s empowerment in 

Bangladesh. World Development, 4(24), 635-653. 

Lecoutere, E.  ) 2017(. The impact of agricultural co-operatives on women’s empowerment: 

Evidence from Uganda. Journal of Co-operative Organization and Management, 5 (1), 

14-27.  

Pal. A. K & Kumar U. C. (2005). Quality of Life Concept for the Evaluation of Societal 

Development of Rural Community in West Bengal, India. Asia Pacific Journal of Rural 

Development, 2 (5), 14-122. 

Sayema, H. AkibKhan, K. Bazlul, H. Khondker & Gazi, M. S (2017). Role of credit in food 

security and dietary diversity in Bangladesh. Economic Analysis and Policy. 3(53), 33-

45 
Silber Schmidt, M., (2001). Disempowerment of men in rural and urban east Africa: 

Implications for male identity and sexual behavior. World Development. (29) 4, 657–

671. 

Silberschmidt, M. (2001). Disempowerment of men in rural and urban east Africa: 

Implications for male identity and sexual behavior. World Development, 29 (4), 657–

671. 

The World Bank, (2012). Gender equality and development. World development report 2012, 

Report number, DOI: 10.1596/978-0-8213-8825-9. 

Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K., & Ciemnoczołowski, W. (2011). 

Evaluation of quality of life (QoL) of students of the University of Third Age (U3A) on 

the basis of socio-demographic factors and health status. Archives of gerontology and 

geriatrics, 53(2), e198-e202. 

 

 

 
 

http://www.ircsp.net/

