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ABSTRACT
The aim of this study was to predict the rural women’s quality of life as a function of both
microfinance and individual quality in Kermanshah and Hamedan counties. The research method
was descriptive-correlational and the paradigm was quantitative. The statistical population
consisted of all female members of microfinance funds in Hamedan and Kermanshah cities who
have received credits from these funds and were surveyed through census method. The
questionnaire face validity was confirmed by a number of experts and its reliability was confirmed
by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.8). The results showed that most of rural
women used the received microfinances to create or expand a business, and after receiving the
microfinance, the percentage of individuals with own income increased from 18 to 30 percent.
Also, the results showed that there was a positive and significant relationship between "passed
training courses" and rural women’s quality of life and all of its dimensions. But the number of
family members showed a significant negative correlation with women’s quality of life. Also,
variables of membership years in the microfinance fund, perceived microfinance adequacy, the
amount of income generated by the business and the number of created employment showed a
positive relationship with the rural women’s quality of life. Ultimately, "passed training courses"
were the most important predictor of rural women’s quality of life.
Keywords: Quality of Life, Microfinance Quality, Rural Women, Individual Quality, Micro-Credit
Funds

Extended Abstract
Introduction
Lack of rural women’ access as one of the vulnerable sections of society to a proper financing
system is one of the most important obstacles to economic growth (Hermes & Lensink, 2007). As a
result, supporting rural women as one of the important pillars in sustainable development issues
needs more attention (Mohajeri Amiri et al., 2016). The ultimate goal of development is to increase
the quality of life (World Bank, 2004). Quality of life is a multifaceted, relative concept influenced
by time, place and individual and social values, which on the one hand, has objective and external
dimensions and on the other hand, mental and internal dimensions. Therefore, it is not easy to
provide a comprehensive definition (Epley & Menon, 2007). One of the approaches to strengthen
the economic potential and improve the quality of life of villagers and their capabilities in various
fields is to launch a rural microcredit fund (Ghorbani, et al, 2016). Microfinance is one of the
development strategies that aims to provide women and low-income people with access to credit
resources in order to increase their economic and social empowerment (Rudrabatla et al., 2015).
Regarding the role of microfinance in the rural women’ life, Pruitt (2009) considers rural women’s
access to microfinance to be one of their most important rights. Therefore, considering the role of
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microfinance in improving the quality of rural women life, a comprehensive study on this issue
seems absolutely necessary. In this research, this issue has been aimed to study in the Hamedan and
Kermanshah provinces. It should be noted that one of the reasons for choosing these cities to study
is the importance of rural women life quality in these areas. Evidence suggests that women in rural
areas of these cities face numerous issues such as lack of freedom of action in social decisionmaking and participation in economic activities, which has reduced their quality of life (Rezaei et
al., 2016).
Methodology
The study follows a quantitative paradigm and is a descriptive-correlational research. The
statistical population of this study was all women who were members of micro-financing funds in
Hamedan and Kermanshah cities who had succeeded in receiving credit from these funds(N= 142).
Due to the small size of the statistical population, the census method was used to select the
samples. The data collection tool was a questionnaire whose content validity was confirmed by
experts’ opinion and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient
higher than 0.8. Data were analyzed and coded in IBMSPSS21 software.
Results
The results showed that most of rural women used the received microfinances to create or
expand a business, and after receiving the microfinance, the percentage of individuals with own
income increased from 18 to 30 percent. Also, the results showed that there was a positive and
significant relationship between "passed training courses" and rural women’s quality of life and all
of its dimensions. But the number of family members showed a significant negative correlation
with women’s quality of life. Also, variables of membership years in the microfinance fund,
perceived microfinance adequacy, the amount of income generated by the business and the number
of created employment showed a positive relationship with the rural women’s quality of life.
Ultimately, "passed training courses" were the most important predictor of rural women’s quality
of life.
Discussion
The results showed that after joining the Microfinance Fund and receiving credit, the percentage
of women who had an independent personal income increased significantly. This result showed the
potential for income generation of jobs created by rural women, which in turn reduces poverty and
improves their quality of life. Amarnani & Amarnani (2015), concluded that microfinance,
especially for Indian women, is a flexible path to become financially independent, and improves
their quality of life.
Conclusion
According to this study, the two key components of improving the rural women’s quality of life
are the microfinance quality (amount of microcredit and how to repay credits) and the individual
quality (the rural women’s skills to start a business). Therefore, it is suggested that the amount of
microfinance be increased, and in the next stage, training courses related to the type of business are
required. Every business requires its own skill, which must be taught before receiving microcredit.
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کیفیت زندگی زنان روستایی :تابعی از کیفیت تأمین مالی خرد و کیفیت فردی
(مورد مطالعه شهرستانهای کرمانشاه و همدان)
یاسر محمدی ،*1فرشته عواطفی اکمل ،2مینا ضمیری آراسته
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 ،1استاديار گروه ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران
 ،2کارشناس ارشد ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ايران
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کارشناس ارشد ترويج و آموزش کشاورزي ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ايران
(تاريخ دريافت -97/10/30 :تاريخ تصويب)98/6/20 :

چکیده

هدف از اين پژوهش ،پيشبيني کيفيت زندگي زنان روستايي بهعنوان تابعي از دو مؤلفه
کيفيت تأمين مالي خرد و کيفيت فردي بود .روش تحقيق از نوع توصيفي-همبستگي و پارادايم
کمي بود .جامعه آماري را همه زنان عضو صندوقهاي اعتبارات خرد شهرستانهاي همدان و
کرمانشاه تشکيل داد که اعتبار دريافت کرده و به روش تمام شماري پيمايش شدند .روايي
صوري پرسشنامه توسط تعدادي از متخصصين تاييد شد و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي
کرونباخ باالتر از  0/8بهدست آمد .نتايج نشان داد که بيشتر زنان روستايي اعتبارات دريافتي
را براي ايجاد يا گسترش يک کسب و کار مصرف نموده و درصد افرادي که پس از ايجاد
کسبوکار ،داراي درآمد مستقل شخصي شده بودند ،از  18به  30درصد افزايش يافته است.
همچنين ،نتايج نشان داد که کيفيت زندگي و ابعاد آن با دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده
رابطه مثبت و با بعد خانوار رابطه منفي و معنيداري نشان داد .چهار متغير سابقه عضويت در
صندوق تأمين مالي خرد ،درک از کافيبودن ميزان اعتبارات دريافتي ،ميزان درآمد حاصل از
شغل ايجادشده و تعداد اشتغال ايجادشده رابطه مثبت و معنيداري با کيفيت زندگي زنان
روستايي داشتند .مهمترين متغير پيشبينيکننده کيفيت زندگي زنان روستايي ،شرکت در
دورههاي مهارتآموزي قبل از دريافت اعتبارات خرد بود.
واژههای کلیدی :کيفيت زندگي ،کيفيت تأمين مالي خرد ،زنان روستايي ،کيفيت فردي،
صندوقهاي اعتبارات خرد
مقدمه
زنان بيش از  50درصد موادغذايی جهان را توليد
( )Akter et al., 2017و حدود  43درصد از نيروی کار
بخش کشاورزی هم در سطح جهانی و هم در کشورهای
در حال توسعه را بهخود اختصاص دادهاند ( Doss,
 .)2014زنان روستايی قشری زحمتکش ،فعال و
بهعنوان بخشی از نيروی مولد در جامعه روستايی

( ،)Nabizade et al., 2017عالوه بر نقش خانهداری ،در
فعاليتهای اقتصادی خانواده نيز نقش تعيينکنندهای
ايفا میکنند ( .)Roshan Niya, et al., 2015شواهد
گوناگون نشان میدهند که تاکنون برنامهريزان مسايل
روستايی بيشتر بر مردان متمرکز بوده و زنان روستايی
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند که اين مسأله اثرات
زيانباری را در پی داشته است (.)Fotovati et al., 2013
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بهعبارتی ،فقدان دسترسی زنان روستايی بهعنوان يکی
از اقشار آسيبپذير جامعه به يک سيستم تأمين مالی
مناسب ،يکی از مهمترين موانع رشد اقتصادی
کشورهاست ( .)Hermes & Lensink, 2007در نتيجه،
حمايت از زنان روستايی بهعنوان يکی از اقشار
آسيبپذير جامعه و در عينحال مهم در مباحث توسعه
پايدار ،نيازمند توجه بيشتری است ( Mohajeri Amiri et
 .)al., 2016هدف نهايی توسعه افزايش کيفيت زندگی
است ( .)World Bank, 2004کيفيت زندگی ،مفهومی
چندوجهی ،نسبی و متأثر از زمان ،مکان و ارزشهای
فردی و اجتماعی است که از يکسو ،ابعاد عينی و بيرونی
و از سوی ديگر ،ابعاد ذهنی و درونی دارد .ازاينرو ،ارايه
تعريفی جامع برای آن آسان نيست ( Epley and
 .)Menon,2007يکی از رويکردها در تقويت بنيه
اقتصادی و ارتقاء کيفيت زندگی روستاييان و توانمندی
آنان در زمينههای مختلف ،راهاندازی صندوق اعتبارات
خرد روستايی است .نهادهای توسعه روستايی ،برنامه
صندوقهای اعتبارات خرد را در قالب راهکاری مناسب
برای ايجاد فرصتهای شغلی به ويژه فعاليتهای
خوداشتغالی و مقابله با فقر و کيفيت زندگی جامعه
روستايی مطرح کردهاند (.)Ghorbani, at al, 2016
تأمين مالی خرد ،يکی از راهبردهای توسعه بهشمار
میرود که هدف آن دسترسی زنان و مردم کمدرآمد به
منابع اعتباری است تا به موجب آن توانمندی اقتصادی
و اجتماعی آنان افزايش پيدا کند ( Rudrabatla et al.,
 .)2015تأمين مالی خرد ،يک نوآوری مالی است که از
ديدگاه توسعه مشارکتی ،انتظار میرود شرايط دسترسی
افراد بیبضاعت به خدمات مالی را بهبود بخشد .ارتقای
مشارکت افراد بیبضاعت در فعاليتهای اقتصادی،
اجتماعی و سياسی و باال بردن توان آنها ،از اهداف اصلی
اعتبارات خرد است ( .)Ikemi, 2011برآوردها نشان
میدهد که در طول  25سال گذشته ،حدود  30ميليون
نفر در سرتاسر جهان از طريق بيش از  2000نهاد
تخصصی ،به خدمات تأمين مالی خرد دسترسی پيدا
کردهاند ( .)Ahmed et al., 2013دسترسی زنان به
اعتبارات خرد ،منجر به افزايش درآمد آنها ،دسترسی
آنان به شبکههای اطالعات و بازار ،ارتقاء جايگاهشان در
مشارکت اقتصادی خانواده ،افزايش مشارکت آنها در

تصميمگيری در مورد هزينههای خانواده و بهبود ديدگاه
عمومی در مورد نقش زنان در خانواده و جامعه میشود
( .)Shahrokhi Sardo, Karami, 2016در راستای نقش
تأمين مالی خرد در زندگی زنان روستايیPruitt ،
) (2009يکی از مهمترين حقوق زنان روستايی را
دسترسی آنها به تأمين مالی خرد میداند .بنابراين با
توجه به نقش اعتبارات خرد در بهبود زندگی زنان
ال
روستايی ،مطالعهای جامع در مورد اين موضوع کام ا
ضروری بهنظر میرسد .همچنين ،نتايج پژوهشهای
متعدد نشانگر عدم وجود مطالعهای در مورد نقش عوامل
مرتبط با اعتبارات خرد و ويژگیهای فردی زنان در
افزايش کيفيت زندگی آنان میباشد .لذا ،در اين پژوهش
به بررسی اين موضوع در شهرستانهای همدان و
کرمانشاه پرداخته شده است .الزم به ذکر است که يکی
از داليل انتخاب اين شهرستانها برای مطالعه ،اهميت
کيفيت زندگی زنان روستايی در مناطق مذکور است.
طبق شواهد ،زنان در مناطق روستايی اين شهرستانها
با مسايل پرشماری از قبيل فقدان آزادی عمل در
تصميمگيریهای اجتماعی و مشارکت در فعاليتهای
اقتصادی روبرو هستند که سطح کيفيت زندگی آنها را
کاهش داده است ( .)Rezaei et al., 2016اين در حالی
ا ست که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در استان کرمانشاه
( 15/5درصد) از متوسط کشوری ( 13/3درصد) باالتر
است ( .)Centre of Statistics, 2016لذا ،اين مطالعه
بهدنبال آن است تا نقش تأمين مالی خرد بر بهبود
کيفيت زندگی زنان را مورد مطالعه قرار دهد.
مروري بر ادبيات موضوع

کيفيت زندگی ،رابطه بين ادراکات فردی و احساسات
مردم با تجربه های آنها در درون فضايی که در آن زندگی
میکنند ،تعريف میشود (Pecione .)Wish, 2007
کيفيت زندگی را وضعيت محيطی که مردم در آن زندگی
میکنند (نظير آلودگی و کيفيت مسکن) و برخی شرايط
فردی (نظير سالمت و ميزان تحصيالت) میداند
( .)Pecione, 2003بهعبارتی ،کيفيت زندگی معياری
برای سنجش ميزان برآورده شدن نيازهای روحی -روانی
و مادی جامعه است و کيفيت زندگی روستايی نيز به
مفهوم چگونگی شرايط و وضعيت زندگی خانوادههای
روستايی اشاره دارد ( .)Pal et al, 2005کيفيت زندگی
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بهعنوان يک مفهوم چندبعدی تعريف میشود .البته ابعاد
آن در مطالعات مختلف ممکن است کمی متغير باشد.
برخی مطالعات ابعاد کيفيت زندگی را شامل بعد
فيزيکی ،اقتصادی ،زيستمحيطی و فرهنگی دانستند
( .)Rastegar et al., 2017مطالعه ديگری ،ابعاد آموزشی،
بهداشتی ،امنيت ،محيط زيست ،اشتغال و درآمد را در
زمره ابعاد کيفيت زندگی برشمردند ( Badri et al.,
 .)2013بعد روانشناختی نيز در برخی مطالعات از ابعاد
مهم کيفيت زندگی بوده است ( Hataminezhad et
.)al., 2012
برخی محققان در مطالعات خويش به اين نتيجه
رسيدند که تأمين مالی خرد با کيفيت زندگی رابطه
مستقيم و معنیداری دارد (

;Mohindra et al., 2008

 .)Sundarapandian, 2006; Tripathy, 2008حمايت
مالی ارايهشده توسط سيستمهای تأمين مالی خرد ،با
فراهم نمودن امکان دسترسی گروههای نيازمندتر جامعه
به خدمات توسعهای ،ابزاری برای کاهش فقر به شمار
میروند .)Silva et al., 2016

)Knight et al (2009

تأمين مالی خرد را موجب افزايش درآمد ،بهبود وضعيت
تغذيه فرزندان ،افزايش ميزان ثبتنام در مدارس ،و در
نهايت ،موجب بهبود کيفيت زندگی بيان کردهاند.
) Fasoranti (2010به اين نتيجه رسيده که برنامه تأمين
مالی خرد در کشور نيجريه ،آثار مثبتی روی شاخصهای
اقتصادی خانوار مثل درآمد ،پسانداز ،هزينههای مصرف
و کسب سرمايه داشته و شروع برنامه در مناطق مورد
مطالعه موجب بهبودی قابل توجهی در استانداردهای
زندگی افراد شده است.

Amarnani & Amarnani

) (2015نيز با مطالعه کيفيت زندگی در بين خانوادههای
هندی که تأمين مالی خرد شده بودند ،به اين نتيجه
رسيدند که تأمين مالی خرد ،بويژه برای زنان يک
گذرگاه قابل انعطاف به سوی استقالل مالی و همچنين،
عامل بهبود کيفيت زندگی دريافت کنندگان اعتبارات
خرد است Dev & Narasaiah (2017) .موسسات مالی و
اعتباری را بهترين ابزار برای کاهش فقر و ايجاد اشتغال
زنان دانسته و طی پژوهش خود دريافتند که اثر مثبتی
بر بهبود زندگی زنان روستايی دارد.
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Mohammadi et al.,

) (2017نشان داد که تأمين مالی خرد بر کيفيت زندگی
زنان روستايی در استان خراسان جنوبی تأثير مثبتی
داشته و بيشترين تأثير در بعد زيستمحيطی زندگی
زنان روستايی اتفاق افتاده است .حضور زنان روستايی در
دورههای مهارتآموزی قبل از تأمين مالی ،مهمترين
پيشبينی کننده کيفيت زندگی زنان روستايی بوده
است.
مطالعه ديگری تأثير اعتبارات خرد بانک کشاورزی را
بر ابعاد اجتماعی کيفيت زندگی زنان روستايی
شهرستان همدان را بررسی نمودند و به اين نتيجه
رسيدند که اين تأثير مثبت است و توانسته تمايل به
ادامه تحصيل و قدرت تصميمگيری زنان روستايی را
افزايش داده است (.)Vafaei & Naderi-Mahdei, 2018
کيفيت خدمات دريافتشده ،يکی از مؤلفههای اصلی
رضايت مشتری است (

Narteh, 2018; Gong & Yi,

 .)2018مطالعات مختلفی در سطح کشورهای مختلف،
رضايت زنان روستايی از کيفيت خدمات تأمين مالی
خرد را مورد مطالعه قرار دادهاند (

;Kanyurhi, 2017

 .)Chan & Lin, 2015; Khan & Akhter, 2017کيفيت
خدمات تأمين مالی خرد در گرو دسترسی مناسب به
منابع تأمين مالی خرد ،مناسب و کافیبودن اين منابع،
نحوه بازپرداخت ،دانش و مهارت حرفهای مشتريان و
انتخاب درست جامعه هدف تعريف شده است ( & Chan

 .)Lin, 2015مطالعه

)Ahmadpour et al. (2015

نشان داد ويژگیهای عملکردی صندوق تأمين مالی خرد
مانند ارايه به موقع اعتبارات و نظارت بر مصرف
اعتبارات ،رابطه مثبت و معنیداری با ميزان موفقيت
صندوقهای تأمين مالی خرد دارد.
در کشورهای آسيايی اگرچه حدود  15ميليون
خانوار به خدمات تأمين مالی خرد دسترسی دارند ،اما
تنها  9/3درصد از نيازهای بالقوه آنها برطرف شده است.
در کشورهای آفريقايی ،آسيای ميانه و کشورهای
آمريکای التين ،اين درصدها پائينتر و به ترتيب برابر با
 6/2و  5/8درصد است ( .)Daley-Harris, 2002اين امر
بيانگر آن است که صرف ارايه خدمات تأمين مالی خرد،
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تضمينکننده بهبود کيفيت زندگی و کاهش فقر نبوده و

کيفيت تأمين مالی خرد مانند ميزان تسهيالت اعتباری

Ali

و رضايت از صندوق تأمين مالی خرد ،متغيرهای کيفيت

et al., 2015; Durrani et al, 2011; Qureshi et al,
 .)2012در صورتی که کيفيت تأمين مالی خرد و ميزان

فردی مانند سن ،سطح تحصيالت ،تعداد افراد خانوار و

کيفيت تأمين مالی خرد بسيار حائز اهميت است( .

دسترسی افراد بیبضاعت به اعتبارات خرد تضمين شود،
منجر به کاهش نابرابری اجتماعی و ارتقاء توسعه
اقتصادی افراد میشود (.)Newman et al., 2014
عالوه بر کيفيت تأمين مالی خرد ،بهنظر میرسد
کيفيت فردی از قبيل سطح تحصيالت زنان
دريافتکننده اعتبارات خرد و همسرانشان ،بعد خانوار
آنها و ميزان آگاهی آنها نيز بر عملکرد خدمات تأمين
مالی خرد در بهبود کيفيت زندگی آنها تأثيرگذار است
(.)Mohammadi et al., 2017
در بسياری از مطالعات جمعيتشناختی و علوم
وابسته ،تفاوت در ويژگیهای فردی به عنوان تنوع در
کيفيت فردی شناخته میشود (

Wilson & Nussey,

 .)2010در واقع ،کيفيت فردی ،ويژگیهای فردی هستند
که شخصيت يک فرد را شکل میدهند .بنابراين ،عنصر
اصلی کيفيت ،افراد هستند که محصوالت را توليد و
خدمات را به نحو احسن انجام میدهند .در نتيجه ،افراد
از نظر شخصيتی بايد شايستگی و کيفيت الزم را داشته
باشند تا کسب و کار خود را به کيفيت الزم ارتقاء دهند
( Jan & Tabassum (2008) .)Al-Shalabi, 2010نشان
داد که بين بعد خانوار و ميزان کيفيت زندگی ،ارتباط
معنیداری وجود دارد .پژوهش ) Foadi et al. (2012در
استان خراسان جنوبی نشان داد که عالوه بر متغيرهای

حضور در دورههای مهارتآموزی از عمدهترين عوامل
موفقيت صندوقهای تأمين مالی خرد در ايجاد اشتغال
روستايی هستند .مطالعه

)Ahmadpour et al. (2015

نيز بيانگر رابطه مثبت و معنیدار بين ويژگیهای
شخصيتی زنان روستايی (مانند سن ،سطح تحصيالت
اعضاء ،تعداد افراد خانواده ،سابقه عضويت در صندوق،
سابقه کشاورزی و دفعات حضور در دورههای مهارت
آموزی ترويجی) با موفقيت صندوقهای تأمين مالی خرد
در بهبود وضعيت زندگی آنها بود.
با توجه به مرور منابع پيشين ،مطابق با شکل ()1
میتوان چنين فرض نمود که کيفيت زندگی زنان
روستايی ،تابعی از دو مؤلفه کيفيت تأمين منابع مالی
خرد (از قبيل کفايت تأمين مالی (،)Chan & Lin, 2015
رضايت از دوره بازپرداخت ( ،)Kanyurhi, 2017درآمدزا
و اشتغالزا بودن کسب و کارهای ايجاد شده
( )Mohammadi et al., 2017و کيفيت فردی زنان
روستايی (مانند سطح سواد زنان و همسرانشان
( ،)Ahmadpour et al., 2015تعداد اعضای خانواده ( Jan

 ،)& Tabassum 2008ميزان حضور در دورههای
مهارتآموزی مرتبط با کسب و کار (

Foadi et al.

 ،)2012سن و سابقه عضويت در صندوق اعتبارات خرد
( ))Ahmadpour et al., 2015است (شکل .)1
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مقدار تأمین مالی و کفایت
بعد اقتصادی

آن
دوره بازپرداخت اعتبار

بعد اجتماعی

دریافتی
ایجاد اشتغال از اعتبار

بعد

دریافتی
درآمد حاصل از اعتبار
دریافتی

زیستمحیطی
بعد فیزیکی

سطح تحصیالت فرد

بعد
روانشناختی

منبع درآمد فرد
سابقه عضویت در صندوق
اعتبارات خر
شرکت در دورههای

مهارتآموزی
شکل .1چارچوب مفهومی کيفيت زندگی زنان روستايی متأثر از کيفيت تأمين مالی خرد و کيفيت فردی
روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کمی و از نظر
روششناسی از نوع توصيفی-همبستگی است .با توجه به
هدف ،اين پژوهش در زمره پژوهشهای کاربردی قرار
میگيرد .جامعه آماری اين مطالعه ،زنان عضو
صندوقهای تأمين مالی خرد شهرستانهای همدان و
کرمانشاه بودند که موفق به دريافت اعتبار از اين
صندوقها شده بودند و به علت تعداد کم آنها و مشخص
بودنشان از روش تمام شماری استفاده شد .البته تعداد
 141پرسشنامه از  142پرسشنامه ارسال شده تکميل
شد (جدول .)1
ابزار گردآوری دادهها يک پرسشنامه محققساخته
بود که روايی محتوايی آن توسط تعدادی از متخصصين
حوزه توسعه روستايی و اعتبارات خرد بررسی و پايايی
آن نيز با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ سنجيده شد
که ميزان آنها باالتر از  0/8بوده و نشانهنده پايايی

مناسب پرسشنامه بود .پايايی ابعاد متغير وابسته کيفيت
زندگی شامل بعد اقتصادی ،بعد اجتماعی ،بعد
زيستمحيطی ،بعد فيزيکی و بعد روانشناختی به
ترتيب برابر با  0/87 ،0/88 ،0/93 ،0/92و  0/95به-
دست آمد .برای محاسبه هر بعد از کيفيت زندگی زنان
روستايی ،گويههای مربوطه در قالب يک مقياس با طيف
پنج نقطهای ليکرت شامل ،اصالا ( ،)0خيلی کم ( ،)1کم
( ،)2متوسط ( ،)3زياد ( )4و خيلی زياد ( )5از
پاسخگويان پرسيده شد .در تحقيق حاضر برای تحليل
روابط بين متغيرهای مورد مطالعه از آزمونهای ضريب
همبستگی ،مقايسه ميانگين دو گروه مستقل ،آزمون
تحليل واريانس يکطرفه و تحليل رگرسيون خطی
چندگانه استفاده گرديد .دادهها نيز پس از پردازش و
کدگذاری در محيط نرمافزار  IBMSPSSنسخه21
تحليل شدند.
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جدول  .1وضعيت صندوق های تأمين مالی خرد ،زنان روستايی دريافتکننده اعتبارات در سال 1397
شهرستان

تعداد صندوقهای تأمين مالی خرد
فعال

تعداد زنان عضو صندوقهای تأمين
مالی خرد

تعداد زنان عضو صندوق که
اعتبارات دريافت کردند

همدان

7

210

61

کرمانشاه

11

330

81

مجموع

18

540

142

منبع درآمد بيشتر زنان( 61/2درصد) ،از درآمد
همسرانشان بوده؛ هرچند که حدود  30درصد از آنها نيز
درآمد مستقل داشتند .در صورتیکه قبل از عضويت در
صندوق ،تنها  18درصد دارای منبع درآمد مستقل بودند
و  68درصد آنها وابسته به درآمد همسرانشان بودند.
حدود  42درصد از زنان عضو صندوق در دورههای
مهارتآموزی شرکت کرده بودند .کمترين و بيشترين
ميزان اعتبار دريافتی نيز به ترتيب  500و 700
هزارتومان بود و اکثريت افراد  500هزارتومان اعتبار
خرد دريافت کرده بودند و حدود  57درصد از آنها ميزان
اين اعتبار را کافی نمیدانستند اما اکثريت( 91/6درصد)
از دوره بازپرداخت اين اعتبارات رضايت داشتند (شکل
.)2

يافتههاي پژوهش

طبق اطالعات بهدست آمده از اين پژوهش ميانگين
سنی گروه مورد مطالعه 34/5 ،سال بود .جوانترين عضو
صندوق  16و مسنترين آنها  56سال داشت .بيشترين
درصد افراد نيز در رده سنی  31تا  50سال قرار داشتند.
بيشتر افراد مورد مطالعه دارای تحصيالت ابتدائی و
متاهل بودند که با همسر خود زندگی میکردند.
ميانگين تعداد اعضای خانواده ،حدود  4نفر و
خانوادههای  5نفره بيشترين فراوانی را داشتند .شغل
بيشتر زنان روستايی ( 78/2درصد) خانهداری و شغل
همسر بيشتر آنها ( )47/8کارگری و شغل آزاد بود.
درآمد ماهيانه بيشتر افراد کمتر از  500هزارتومان و
ميانگين درآمد ماهيانه آنها حدود  530هزارتومان بود.

طبقه اکثريت هر گروه

100

91/6
81/4

78/2

76/8

90
80

67/9
61/2

58/2

57/2

70
57/8

55/9

47/8

60
50

38/3

37

40

30/4

30
20

10
بلی

کم

 500هزار تومان

خير

همسر

همسر

کم تر از  500هزار

شغل آزاد و کارگری

خانه داری

 5نفره

خانواده

متاهل

همسر فرد

خود فرد

ابتدايی

ابتدايی

دوره
بازپرداخت

دريافتی

قبل از
دريافتی کالسهای
مهارت آموزی عضويت
صندوق

 31تا  50سال

رضايت از

کفايت وام

ميزان وام

شرکت در منبع درآمد منبع درآمد ميزان درآمد وضعيت

وضعيت

ماهيانه اشتغال همسر اشتغال زنان

تعداد اعضای وضعيت تاهل تحصيالت

تحصيالت

سن

شکل  . 2توزيع فراوانی طبقات با بيشترين فراوانی از متغيرهای توصيف کننده جامعه مورد مطالعه
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زمينههای مصرف اعتبارات خرد دريافتشده نيزز
در شکل زير قابل مشاهده است .نتزايج حزاکی از آن
است که زنان روستايی بيشزتر بزه فکزر شزروع يزک
کسبوکار بودند و با اعتبار دريافتی ،شغلی جديزد را
آغاز نمودند .پس از آن گسترش مشزاغل موجزود در
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اولويززت مصززرف اعتبززارات قززرار گرفتززه و تنهززا 3/5
درصد از زنان ترجيح دادند تزا اعتبزارات خزرد را در
مواردی غير از ايجاد و گسترش کسب و کار مصزرف
کنند (شکل )3

شکل  .3زمينههای مصرف اعتبارات خرد دريافتشده توسط زنان روستايی
همبستگی بين کيفيت زندگی و ابعاد آن با کيفيت
فردي زنان روستايی

نتايج آزمون همبستگی نشان داد که ميزان کيفيت
زندگی زنان روستايی با تعداد اعضای خانواده (بعد خانوار
روستايی) در سطح پنج درصد ( )P < 0/05رابطه منفی
و معنیداری دارد .به عبارتی هر چقدر تعداد اعضا
خانواده زنانی که تأمين مالی خرد شده بودند ،کمتر
بود ،به مراتب از کيفيت زندگی بهتری برخوردار بودند.
همچنين ،متغير تعداد اعضای خانواده تنها با " بعد
روانشناختی زندگی زنان روستايی" در سطح پنج درصد
رابطه منفی و معنیداری نشان داد و با ساير ابعاد
کيفيت زندگی رابطه معنیداری نداشت .از طرفی ،ميزان
کيفيت زندگی زنان روستايی با متغير حضور در

دورههای مهارتآموزی در سطح يک درصد ()P < 0/01
رابطه مثبت و معنیداری نشان داد .يعنی هرچه زنان
روستايی در دورههای مهارتآموزی مشارکت بيشتری
داشتند ،سطح کيفيت زندگی آنها بيشتر شده بود.
کيفيت زندگی زنان روستايی اما با ساير متغيرهای
کيفيت فردی مانند سن ،سطح سواد خود فرد و
همسرش رابطه معنیداری نشان نداد .همچنين،
دورههای مهارتآموزی گذراندهشده با همه ابعاد کيفيت
زندگی رابطه مثبت و معنیداری داشت که نشان از
اهميت حضور در اين دورهها بر موفقيت برنامه تأمين
مالی خرد در افزايش کيفيت زندگی زنان روستايی دارد
(جدول .)2

جدول .2ماتريس همبستگی بين کيفيت زندگی و ابعاد آن با کيفيت فردی زنان روستايی
کيفيت زندگی و ابعاد آن

سن

تعداد اعضای
خانواده

سطح
سواد
خود فرد

سطح
سواد
همسر

دورههای
مهارتآموزی
گذراندهشده

بعد اقتصادی زندگی زنان روستايی
بعد اجتماعی زندگی زنان روستايی
بعد زيستمحيطی زندگی زنان روستايی
بعد دسترسی به سرمايه های فيزيکی زندگی
بعد روانشناختی زندگی زنان روستايی
کيفيت زندگی زنان روستايی

0/079
0/018
0/063
0/053
-0/080
0/084

-0/158
-0/157
-0/060
-0/162
*-0/180
*-0/192

0/157
0/024
0/011
0/021
0/042
0/040

0/022
0/042
0/047
0/040
0/022
0/017

**0/276
*0/188
*0/190
**0/234
**0/246
**0/317

** معنی داری در سطح يک درصد

* معنی داری در سطح پنج درصد

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،3

596

که با دريافت منابع مالی خرد ،کسب و کار جديدی
ايجاد کرده بودند ،باالتر از آنهايی بود که اين منابع مالی
را صرف هزينههای جانبی کرده و کسبوکاری ايجاد
نکرده بودند .در نهايت ،در کيفيت زندگی زنان روستايی
که رضايت يا عدم رضايت از دوره بازپرداخت اعتبارات
دريافتی داشتند تفاوت معنی داری ديده نشد (جدول3
و شکل .)4

نقش برخی متغيرهاي کيفيت تأمين مالی خرد در
کيفيت زندگی زنان روستايی

نتايج نشان داد حضور يا عدم حضور زنان روستايی
در دورههای مهارتآموزی قبل از تأمين مالی خرد،
تفاوت معنیداری بر کيفيت زندگی آنها داشته است و
ميانگين کيفيت زندگی زنان حاضر در اين دورهها بهطور
معنیداری بيشتر از زنانی بود که اين دورهها را نگذرانده
بودند .همچنين ،ميانگين کيفيت زندگی زنان روستايی

جدول  .3ميانگين کيفيت زندگی زنان روستايی دريافتکننده اعتبارات خرد در بين زيرگروههای مورد بررسی
متغير

گروه

تعداد

انحراف معيار  ±ميانگين

مقدار t

p-value

حضور در دورههای مهارتآموزی

بلی
خير

59
82

16/41 ± 3/93
14/29 ± 3/70

**3/28

0/001

ايجاد کسب و کار

بلی
خير

110
23

15/53 ± 3/87
13/80 ± 5/79

*2/00

0/048

رضايت از دوره بازپرداخت وام

بلی
خير

120
11

15/45 ± 3/93
13/68 ± 3/45

1/44

0/151

* معنی داری در سطح پنج درصد

** معنی داری در سطح يک درصد

**
ns

* معنی داری در سطح پنج درصد

** معنی داری در سطح يک درصد

 nsعدم معنیداری

شکل  .4ميانگين کيفيت زندگی در بين گروههای مختلف از زنان روستايی دريافتکننده اعتبارات خرد

نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه نيزز نشزان
داد کززه ميززانگين کيفيززت زنززدگی در بززين زنززان
روستايی با منابع درآمزدی مختلزف در سزطح پزنج
درصد دارای تفاوت معنیداری است .در ادامه ،نتايج

آزمونهززای تعقيبززی  LSDو دانکززن نيززز نشززان داد
زنانی که منبع درآمزد مسزتقل داشزتند نسزبت بزه
کسانی که منبع درآمد آنها ساير افراد بودند ،کيفيت
زندگی باالتری داشتند  .همچنزين ،بزين زنزانی کزه
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منبع درآمد مسزتقل داشزتند و کسزانی کزه منبزع
درآمد آنها همسرشان بوده ،تفاوت معنیداری از نظر
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کيفيت زندگی مشاهده نشد (جدول .)4

جدول  .4ميانگين کيفيت زندگی در بين زنان روستايی با منابع درآمدی مختلف
متغير

منابع درآمدی

گروه1

گروهبندی ايجادشده
گروه2
ميانگين

خود فرد

16/08

همسر فرد

15/06

*معنی داری در سطح پنج درصد

ميانگين

تفاوت
ميانگينها

ساير افراد

12/86

*3/22

همسر فرد

15/06

1/02

ساير افراد

12/86

0/976

مقدار F

p-value

*

0/038

3/362

** معنی داری در سطح يک درصد

پيشبينی ميزان کيفيت زندگی زنان روستايی از طريق

آمد .بنابراين ،در گام اول اين متغير ،مهمترين متغير

متغيرهاي کيفيت فردي و کيفيت تأمين مالی خرد

بوده و به تنهايی  17/2درصد از تغييرات متغير کيفيت

برای پيشبينی کيفيت زندگی زنان روستايی از

زندگی زنان روستايی را تبيين نمود.

طريق متغيرهای کيفيت فردی و کيفيت تأمين مالی

در گام دوم ،متغير تعداد دورههای مهارتآموزی وارد

خرد از رگرسيون خطی چندگانه به روش گام به گام

معادله شد .با ورود اين متغير ،ضريب همبستگی به

استفاده شد .آزمون دوربين واتسون نيز نشان داد که

1
 r=0/516و ضريب تعيين به  R2 =0/266رسيد که

پيشفرض استقالل مشاهدات رعايت شده و مشکلی

نشان میدهد اين متغير توانسته است  9/4درصد از

برای انجام رگرسيون وجود نداشت .نتايج نشان داد با

واريانس متغير کيفيت زندگی زنان روستايی را تبيين و

توجه به معنیدار بودن آزمون  ،Fمدل رگرسيون

به درصد واريانس تبيينشده متغير قبلی اضافه کند .دو

معنیدار بوده و لذا متغير کيفيت زندگی زنان روستايی

متغير تعداد افراد شاغل و تعداد دورههای مهارتآموزی

از طريق متغيرهای کيفيت فردی و کيفيت تأمين مالی

در مجموع  26/6درصد از واريانس متغير کيفيت زندگی

خرد قابل پيشبينی است.

را تبيين نمودند.

نتايج نشان داد که متغيرهای مستقل مورد مطالعه

در گام سوم ،متغير درآمد ماهيانه از شغل ايجاد شده

(تعداد افراد شاغل در شغل ايجاد شده ،کفايت ادراک

وارد معادله شد که در نتيجه ضريب همبستگی چندگانه

شده اعتبار دريافتی ،مدت عضويت در صندوق ،درآمد

به  r=0/554و ضريب تعيين به  R2=0/307رسيد که

ماهيانه حاصل از ايجاد شغل و تعداد دورههای مهارت

نشان داد اين متغير توانسته  4/1درصد از واريانس

آموزی شرکتشده) در چهار گام وارد مدل شدند که در

متغير کيفيت زندگی زنان روستايی را تبيين و به درصد

مجموع توانستند  34/6درصد از واريانس متغير وابسته

واريانس تبيينشده قبلی اضافه کند .اين متغير به همراه

يعنی کيفيت زندگی زنان روستايی را تبيين نمايند

دو متغير تعداد افراد شاغل و تعداد دورههای

(جدول  .)5نتايج رگرسيون برای گامهای مختلف به

مهارتآموزی در مجموع  30/7درصد از واريانس متغير

شرح زير است:

کيفيت زندگی را تبيين نمودند.

در گام اول ،متغير تعداد اشتغال ايجاد شده وارد

در گام چهارم ،متغير مدت عضويت در صندوق وارد

معادله شد .در اين گام ضريب همبستگی چندگانه برابر

معادله شد .با ورود اين متغير ،ضريب همبستگی

با  r=0/414و ضريب تعيين برابر با  R2=0/172بهدست

R2

چندگانه به  r=0/588و ضريب تعيين به =0/346

رسيد که نشان میدهد اين متغير توانسته  3/9درصد از
1. Durbin-Watson

واريانس متغير کيفيت زندگی زنان روستايی را تبيين و
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به درصد واريانس تبيين شده قبلی اضافه کند .بنابراين،

 34/6درصد از واريانس متغير کيفيت زندگی را تبيين

در مجموع چهار متغير مستقل که وارد معادله شدند،

نمودند (جدول .)5

جدول  .5خالصه مدل رگرسيون پيشبينی ميزان کيفيتزندگی زنان روستايی و جدول آنوا
مدل

همبستگی()r

ضريب تعيين()R2

مقدار F

سطح معنیداری

دوربين-واتسون

1
2
3
4

0/414
0/516
0/554
0/588

0/172
0/266
0/307
0/346

**22/979
**19/965
**16/075
**14/301

0/000
0/000
0/000
0/000

2/28

** معنی داری در سطح يک درصد

* معنی داری در سطح پنج درصد

روستايی است؛ بهطوریکه با افزايش ميزان هر يک از
متغيرها ،ميزان کيفيتزندگی زنان روستايی نيز افزايش
میيابد .با توجه به مقادير بتا در گام چهارم میتوان
چنين استدالل نمود که متغير تعداد دورههای
مهارتآموزی گذرانده شده با مقدار بتای 0/296
مهمترين متغير پيشبينی کننده ميزان کيفيت زندگی
زنان روستايی است .ساير متغيرهای پيشبينیکننده
متغير کيفيت زندگی نيز به ترتيب اهميت عبارت بودند
از تعداد افراد شاغل در شغل ايجاد شده ،درآمد ماهيانه
حاصل از شغل و مدت عضويت در صندوق هستند
(جدول .)6

نتايج معنیداری متغيرهايی که وارد معادله شدند
نيز نشان داد که هر چهار متغير از نظر آماری تأثير
معنیداری بر متغير وابسته کيفيت زندگی زنان روستايی
داشتند .دو متغير تعداد اشتغال ايجاد شده و تعداد
دورههای مهارتآموزی گذرانده شده در سطح يک
درصد ( )P < 0.01و دو متغير ميزان درآمد ماهيانه
حاصل از شغل و مدت عضويت در صندوق در سطح پنج
درصد ( )P < 0.05اثر مثبت و معنیداری بر
کيفيتزندگی داشتند .مقدار مثبت ضريب ( )Bبرای هر
چهار متغير مستقل نيز نشاندهنده رابطه مثبت و
مستقيم اين متغيرها با متغير وابسته کيفيتزندگی زنان

جدول  .6وضعيت پيشبينی ميزان کيفيتزندگی زنان روستايی از طريق متغيرهای فردی و مرتبط با اعتبارات خرد
مدل

1
2
3
4

 : Cضريب ثابت
 : X1تعداد اشتغال ايجاد شده
 : X2تعداد دورههای مهارتآموزی
 : X3درآمد ماهيانه از شغل
 :X4مدت عضويت در صندوق

** معنی داری در سطح يک درصد

ضرايب استانداردشده

ضرايب استاندارد نشده
()B

خطای معيار

بتا ()β

6/807
1/062
0/626
0/009
0/354

2/326
0/391
0/170
0/004
0/139

----0/260
0/296
0/238
0/204

آمارهt

سطح
معنیداری

**2/93
** 2/72
**3/69
*2/57
*2/56

0/004
0/008
0/000
0/012
0/012

* معنی داری در سطح پنج درصد

با توجه به نتايج موجود در جدول ( )6معادله خطی
حاصل از تحليل رگرسيون را میتوان بهصورت معادله
( )1نشان داد:
معادله 1؛
6/807 + 1/062X1 + 0/626 X2 + 0/009 X3

=Y

+ 0/354 X4

 =Yکيفيتزندگی زنان روستايی دريافت کننده
اعتبارات خرد
با توجه به معادله رگرسيون بهدست آمده ،میتوان
گفت که به ازای هر واحد افزايش در انحراف معيار متغير
تعداد اشتغال ايجاد شده ،تعداد دورههای مهارتآموزی
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گذراندهشده ،درآمد ماهيانه حاصل از شغل ايجاد شده و
مدت عضويت در صندوق به ترتيب به ميزان ،1/062
 0/009 ،0/626و  0/354واحد به کيفيتزندگی زنان
روستايی افزوده میشود .بنابراين ،افزايش تعداد اشتغال
ايجاد شده دارای بيشترين ميزان تأثير بر افزايش
کيفيتزندگی زنان روستايی است و تعداد دورههای
مهارت آموزی گذرانده شده در رتبه دوم ميزان اثرگذاری
بر افزايش کيفيتزندگی است.
بحث و نتیجهگیری
نتايج نشان داد اکثريت زنان در رده سنی بين -50
 31سال بودند که با همسر خود زندگی میکردند و
سطح تحصيالت ابتدايی داشتند .بر اساس نتايج تحقيق
ميزان وام دريافتی از صندوق بين  500-700هزارتومان
بود که بيشتر زنان نيز مقدار اين وام را کافی
نمیدانستند چون اکثريت زنان وام را برای مشاغلی
مانند پرورش دام خانگی ،خياطی و قاليبافی دريافت
میکردند و اين ميزان اعتبار برای ايجاد مشاغل مذکور
کافی نبود .از طرفی ،بيشتر زنان فاقد شغل قبلی بوده و
وام را برای ايجاد يک کسب و کار جديد میخواستند.
بهطور مشخص ميزان وام دريافتی به عنوان سرمايه اوليه
برای ايجاد يک کسب و کار کافی نبود و به همين دليل
اکثر زنان روستايی از مقدار تأمين مالی ناراضی بودند.
نتايج مطالعات Ali et al., (2015); Durrani et al.,
) (2011و ) Qureshi et al., (2012نيز مؤيد همين
نتيجه بود که خدمات تأمين مالی خرد در بسياری از
کشورها از نظر مقدار اعتبارات کافی نبوده و لذا،
نمیتواند اهداف کاهش فقر را دنبال کند .از طرفی،
نتايج همبستگی نيز مؤيد اين موضوع بود که ادراک
زنان نسبت به کفايت تأمين مالی خرد با ميزان کيفيت
زندگی آنها رابطه مستقيم و معنیداری دارد.
نتايج نشان داد پس از عضويت در صندوق تأمين
مالی خرد و دريافت اعتبار ،درصد افرادی که دارای
درآمد مستقل شخصی شده بودند افزايش چشمگيری
داشته؛ بهطوریکه اين ميزان از  18به  30درصد افزايش
يافته بود .اين نتيجه بيانگر پتانسيل درآمدزايی مشاغل
ايجادشده به موجب دريافت اعتبارات خرد توسط زنان
روستايی بود که به نوبه خود اين افزايش درآمد موجب
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کاهش فقر و بهبود کيفيت زندگی زنان روستايی
میشود ،Amarnani & Amarnani (2015) .نيز با
مطالعه کيفيت زندگی خانوادههای هندی دريافتکننده
اعتبارات خرد ،به اين نتيجه رسيد که تأمين مالی خرد،
بويژه برای زنان يک گذرگاه قابل انعطاف به سمت
استقالل مالی است ،و باعث بهبود کيفيت زندگی آنان
میشود که به نوعی مؤيد نتيجه حاصل از اين مطالعه
است .از طرفی ،نتايج مقايسه ميانگينها بيانگر آن بود
که زنانی که پس از تأمين مالی ،منبع درآمد مستقل
پيدا کرده بودند نسبت به زنانی که منبع درآمد آنها
ساير افراد بودند از کيفيت زندگی باالتری برخوردار
بودند .طبق نتايج هر چه ميزان درآمد حاصل از کسب و
کار ايجاد شده بيشتر بوده ،ميزان کيفيت زندگی نيز
بيشتر بوده که حاکی از نقش درآمدزايی کسب و
کارهای ايجاد شده در افزايش کيفيت زندگی زنان
روستايی است .اما با توجه به نتايج ،بعد خانوار با کيفيت
زندگی رابطه معکوس و معنیداری داشت و لذا زنانی که
دارای تعداد اعضاء خانوار بيشتری بودند با کيفيت
زندگی پائينتری روبرو بودند .در راستای تأييد اين
نتيجه ،پژوهش ) Jan & Tabassum (2008نيز نشان
داده بود بين بعد خانوار و کيفيت زندگی ،رابطه معکوس
و معنیداری وجود دارد.
در مورد حضور در دورههای مهارتآموزی توسط
زنان تأمين مالی خرد شده ،حدود  58درصد از زنان در
اين دورهها حضور نداشتند .حال آن که نتايج همبستگی
بيانگر رابطه مستقيم و معنیدار اين دورهها با کيفيت
زندگی زنان روستايی و همه ابعاد آن بود .بنابراين ،هر
چه مشارکت در اين دورهها بيشتر شود ،ميزان کيفيت
زندگی افزايش خواهد يافت و لذا ،با توجه به درصد
زيادی که در اين دورهها مشارکت نکرده بودند ،پيشنهاد
میشود گذراندن اين دورهها قبل از تأمين مالی الزامی
شود .نتايج مقايسه ميانگين نيز نشان داد که سطح
کيفيت زندگی زنانی که در دوره مهارتآموزی شرکت
داشتهاند به نسبت زنانی که اين دورهها را نگذراندند،
بسيار بيشتر است .نتايج رگرسيون نيز نشان داد که
تعداد دورههای مهارتآموزی ،مهمترين متغير
پيشبينیکننده ميزان کيفيت زندگی زنان روستايی
است.
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در ارتباط بين متغيرهای کيفيت تأمين مالی خرد و
کيفيت زندگی ،نتايج نشان داد عالوه بر کافی بودن
ميزان اعتبار دريافتی از سوی زنان ،مدت زمان عضويت
در صندوقهای تأمين مالی خرد نيز موجب افزايش
کيفيت زندگی آنان میشود .سابقه عضويت بيشتر يعنی
دسترسی طوالنیتر به خدمات تأمين مالی خرد که خود
باعث میشود گسترش کسب و کارهای درآمدزا تداوم
بيشتری داشته و با ثبات درآمدزايی ،ميزان کيفيت
زندگی نيز بهبود يابد .شايد بتوان علت آن را در ميزان
درآمدزايی و ايجاد اشتغال حاصل از کسبوکارهای
ايجادشده دانست .زيرا هرچقدر زنان روستايی دسترسی
بيشتری به خدمات تأمين مالی خرد داشته و بتوانند
کسبوکار خود را بهگونهای موفق اداره کنند ،قدرت
درآمدزايی و اشتغالزايی آنها افزايش يافته و طبق نتايج
اين افزايش درآمد و اشتغال با کيفيت زندگی رابطه
مستقيم و معنیداری دارد .حتی کيفيت زندگی زنانی
که اشتغال ايجاد کردهاند نسبت به زنانی که نتوانستند
شغلی ايجاد کنند ،باالتر است .اين امر نشانگر اهميت
درآمدزايی و اشتغالزايی کسبوکارها در افزايش کيفيت
زندگی کل و ابعاد آن در بين زنان روستايی است .بهطور
کلی ،کيفيت تأمين مالی خرد که شامل مقدار اعتبارات
خرد دريافتی ،توانايی ايجاد کسب و کارهای درآمدزا (به

نتيجه رسيدن تأمين مالی خرد) و اشتغالزا است ،به
کمک برخی متغيرهای کيفيت فردی مانند سطح
تحصيالت باال ،سابقه باالی عضويت در صندوقهای
تأمين مالی خرد ،بعد کم خانوار و داشتن مهارت برای
راهاندازی کسبو کار می تواند زمينهساز بهبود کيفيت
زندگی زنان روستايی شود .بخش ترويج و آموزش
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی با برگزاری دورههای
مختلف مهارتآموزی در زمينه کسبوکارهای مختلف
برای زنان روستايی ،میتواند نقشی کليدی در بهبود
کيفيت زندگی آنها داشته باشد .دو مؤلفه کليدی بهبود
کيفيت زندگی طبق اين مطالعه ،ميزان اعتبارات خرد و
داشتن مهارت راهاندازی کسب و کار توسط زنان
روستايی است .بنابراين ،پيشنهاد میشود که ميزان
تأمين مالی خرد افزايش يابد تا توانايی ايجاد کسبوکار
جديد يا گسترش آن فراهم شود و در مرحله بعد،
دورههای مهارتآموزی مرتبط با نوع کسب و کار
درخواستی برای دريافت اعتبار الزامی شود .هر
کسبوکاری مهارت مختص خود را میطلبد که بايد ثبل
از اعطای اعتباارت خرد ،اين مهارت آموزش داده شود
مثال برای قاليبافی بايد مهارت ايجاد دار قالی و بافتن
قالی آموزش داده شود.
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