دورۀ نهم ،شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1396ص  260-239شناسه دیجیتال)10.22059/jrd.2017.67451 :(DOI

نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بینالمللی ترسیب
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تاریخ دریافت - 1397/03/10 :تاریخ پذیرش1397/04/30 :
چکیده:
پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن ،ابتكاري مشترك بین دولت جمهوري اسالمی ایران ،برنامۀ عمران ملل متحد و
تسهیالت زیستمحیطی جهانی است كه هدف جهانی آن ،كاهش گازهاي گلخانهاي و آثار تغییر اقلیم،
بیابانزدا یی ،بهبود كیفیت زندگی جوامع روستایی از طریق تأمین مالی خرد افراد فقیر و متنوعسازي درآمد آنان
است؛ بنابراین هدف این پژوهش ،مطالعۀ نقش تأمین مالی خرد بر كیفیت زندگی زنان روستایی به عنوان مخاطبان
اصلی این پروژه در استان خراسان جنوبی بود .جامعۀ آماري شامل تمام زنان روستایی عضو صندوقهاي اعتبار
خرد در شهرستان سریشۀ استان خراسان جنوبی به تعداد  313نفر بودند كه حجم نمونه از طریق فرمول كوكران
به تعداد  188نمونه محاسبه و نمونهگیري به شیوۀ تصادفی انجام شد .روش تحقیق از نوع كمی و ابزار اصلی این
تحقیق پرسشنامۀ است ..یافته ها نشان داد بیشترین تأثیر تأمین مالی خرد بر بعد زیستمحیطی زندگی زنان
روستایی بوده است و ابعاد اجتماعی و اقتصادي در جایگاههاي دوم و سوم قرار گرفتند .همچنین ،عضویت در
صندوقهاي تأم ین مالی خرد سبب شده است زنان درآمدهاي بیشتري كسب كنند و تعداد زنان با درآمد مالی
مستقل افزایش یابد .مواردي نظیر "تعداد اشتغال ایجادشده"" ،تعداد دورههاي مهارتآموزي" و نیز "درآمد
ماهیانه از شغل" اثر معناداري بر كیفیت زندگی زنان روستایی داشتند و در این میان "تعداد دورههاي
مهارتآموزي" به عنوان قويترین پیشبینیكنندۀ كیفیت زندگی شناخته شد.
کلیدواژهها :پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن ،زنان روستایی ،كیفیت زندگی ،صندوقهاي تأمین مالی خرد ،استان
خراسان جنوبی.

 .1استادیار گروه ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا ،استان همدان (نویسنده مسئول)ymohammadi84@yahoo.com .
 .2دانشجوي دكتراي گروه بیابانزدایی ،دانشكده كویر شناسی ،دانشگاه سمنان ،استان سمنانjavad.nematolahi@gmail.com .
 .3دانشجوي دكتراي گروه ترویج و آموزش كشاورزي ،دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا  ،استان همدان.
fatemeh.sepahvand.3530@gmail.com
مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی مشترك دانشگاهی است.
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مقدمه و طرح مسئله
هنوز بیش از یکسوم جمعیت كشور ما در مناطق روستایی به سر میبرند و با توجه به
تحوﻻت اقتصادي و اجتماعی صورتگرفته ،هنوز این قشر جامعه از موهبت برخورداري از
شرایﻂ مناسب زندگی به سبب برخورد موانع تاریخی ،سیاسی و ساختاري بیبهرهاند (قهاري،
 ،)1386نتایج بررسیهاي آماري نشان میدهد فقر و نابرابري در مناطق روستایی بیش از
نواحی شهري و در بین زنان بیش از مردان است (طالب و دیگران .)1390 ،زنان تقریباً نیمی از
جمعیت جامعۀ روستایی و عشایري ایران را تشكیل میدهند كه از چند بعد نقش
تعیینكنندهاي در خانوار روستایی دارند از یک طرف تربیت فرزندان و از طرفی دیگر اقتصاد و
مدیریت خانه را بر عهده دارند (لكوتر )2017 ،1و معموﻻً در این جوامع زنان در كارهاي
كشاورزي و دامداري نقشی كمكی را ایفا میكنند كه وابستگی اقتصادي بیشتر خانوار روستایی
به زنان را در پی دارد (بانک جهانی2012 ،؛ سیلبراسمیت .)2001 ،2زنان روستایی وﺿعیت
اسﻒبارتر و موقعیت فرودستتري را نسبت به مردان روستایی تجربه میكنند (قهاري.)1386 ،
با توجه به این كه یكی از ارزشهاي اصلی توسعۀ پایدار ،باﻻ بردن سطح كیفیت زندگی و
توانمندسازي انسانهاست  ،به منظور تعمیم عدالت اجتماعی در مناطق روستایی ،تخصیص
اعتبارات خرد از جمله برنامههایی است كه براي توسعۀ زنان روستایی در نظر گرفته شده است
و به عنوان راهحلی براي حل دو مشكل زنان روستایی یعنی پسانداز كم و عدم دسترسی به
اعتبارات در نظر گرفته میشود كه كاهش فقر و توانمندسازي زنان را در پی دارد (هاشمی و
همكاران .)1996 ،در دو دهۀ اخیر در بســیاري از كشــورها ،اعطاي اعتبارات خرد (تأمین
مالی خرد) راهكاري مناســب براي ایجاد فرصتهاي شــغلی جدید به ویژه فعالیتهاي
خوداشــتغالی به منظور مقابله با فقر و افزایش كیفیت زندگی افراد در مناطق كمدرآمد و نیز
مناطق روستایی مطرحشده اســـت (ﻻلهپور و دیگران1396 ،؛ تقدیسی و دیگران.)1396 ،
آمارها نشان میدهد دسترسی به اعتبارات خرد در ایجاد اشتغال و كارآفرینی روستایی در
بخش كشاورزي و افراد روستایی تأثیر قابل تأملی دارد (هاون )2013 ،3ولی همواره زنان
نسبت به صاحبان كسبوكارهاي مردانه دسترسی كمتري به اعتبارات دارند (میجید و
برناسک2013 ،4؛ نامجویان ،)1393 ،بنابراین اعتبارات خرد به عنوان یک گزینه میتواند
ﻻزم را براي زنان ایجاد كند و عاملی براي حمایت از واحدهاي كوچک بهرهبرداري ،ایجاد
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فرصتهاي شغلی براي نیروي كار عظیم موجود در روستاها و جلوگیري از مهاجرت
روستاییان و باﻻ بردن كیفیت زندگی زنان روستایی باشد (مالشاهی .)2012 ،اعتبارات خرد،
راهبردي در توسعه به شمار میرود كه هدف آن ،دسترسی زنان و افراد كمدرآمد به منابع
اعتباري است تا توانایی اقتصادي و اجتماعی آنان را افزایش دهد (زرافشانی و دیگران،)1391 ،
همچنین شواهد نشان میدهد كسب درآمد توسﻂ زنان ،امنیت بیشتري به خانواده میبخشد؛
زیرا زنان بودجه را خردمندانهتر از مردان مصرف میكنند و بیشتر صرف رفاه خانواده میكنند
تا مصارف شخصی خود و بر كیفیت زندگی آنان مؤثر است (قلی پور و رحیمیان.)1390 ،
عالوه بر صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی كه به دنبال تأمین اعتبار زنان روستایی
است ،برخی پروژههاي بینالمللی نیز همانند پروژه ترسیب كربن كه اقدامی مشترك بین كشور
ایران ،سازمان ملل متحد و تسهیالت زیستمحیطی جهانی است ،مسئلۀ زنان روستایی و
توانمندسازي و كیفیت زندگی آنها را در دستور كار خود قرار دادند كه در این زمینه با ایجاد
صندوقهاي اعتباري و تأمین مالی زنان روستایی در تالش براي بهبود كیفیت زندگی زنان
روستایی بودند (نعمتالهی و همكاران .)1396 ،این تأمین اعتبار به همراه آموزش مهارتهاي
اشتغال مانند گلدوزي ،عروسکسازي و خیاطی سعی دارد زنان را توانمند كرده كه بتوانند
اوﺿاع اقتصادي -اجتماعی زندگی را بهبود بخشند و استانداردهاي كیفیت زندگی خود را باﻻ
ببرند .اما اینكه تا چه حد این اعتبارات توانستند موجب بهبودي كیفیت زندگی و بر ابعاد آن
تأثیرگذار باشند ،هنوز مطالعه و تأیید نشده است .لذا هدف اصلی این تحقیق "بررسی نقش
تأمین مالی خرد بر كیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن در استان
خراسان جنوبی" است .دلیل انتخاب استان خراسان جنوبی به عنوان منطقۀ مورد مطالعه این
بود كه پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن به عنوان پایلوت تنها در این استان در حال انجام بوده و
به عنوان یكی از طرحهاي بینالمللی مطرح است كه بحث زنان روستایی و توانمندسازي آنها
را از طریق تأمین اعتبار و آموزش مهارتهاي اشتغالزایی دنبال میكند .در استان خراسان
جنوبی  ،زنان روستایی وﺿعیت اقتصادي مناسبی نداشتند اما با شروع این طرح مشاغل متعددي
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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ادبیات تحقیق
برنامۀ اعتبارات خرد از رهیافتهاي مهم فقرزدایی در دهههاي اخیر است .زادگاه این برنامهها
در كشـورهاي فقیـر آسیایی همچون بنگالدش و هند است كه با ایجاد و گسترش فعالیتهاي
درآمـدزا بـه ویـژه بـراي زنـان كـم درآمـد ،توسعۀ جوامع محلی را تسهیل میكند (اساسنامه
صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایري .)1394 ،اعتبارات خرد به وامهاي
كوچكی اطالق میشود كه به وامگیرندگان بیبضـاعت كه فاقد وثیقه ،استخدام رسمی یا سابقۀ
اعتباري مطمئناند ،اعطا میشـود .ایـن وامها نـه تنهـا بـراي حمایـت از كارآفرینی و كاهش
فقر بلكه در بسیاري موارد به منظور توانمندسازي زنان و دیگر قشـرهاي جامعـه طراحـی
شـدهاند (لكوتر .)2017 ،از سوي دیگر كیفیت زندگی ،مفهومی چندوجهی ،نسبی و متأثر از
زمان ،مكان و ارزشهاي فردي و اجتماعی است كه از یک سو ،ابعاد عینی و بیرونی و از سوي
دیگر ،ابعاد ذهنی و درونی دارد .از این رو ،بیان تعریفی جامع براي آن آسان نیست (رﺿوانی و
منصوریان .)1386 ،موﺿوع كیفیت زندگی در دو دهۀ گذشته پدیدار شده است (بونومی و
همكاران .)1999 ،1نهادها و سازمانهاي بینالمللی ،به تعریﻒ و شاخصسازي آن در دو دهۀ
اخیر اقدام كردند .كیفیت زندگی از طرف سازمان بهداشت جهانی به عنوان ادراك شخصی
افراد از موقعیتشان در زندگی در زمینۀ سیستمهاي فرهنگی و ارزشی كه در آن زندگی میكنند
و در رابطه با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و نگرانی آنها ،تعریﻒ میشود (محمدي و
همكاران .)1394 ،مفهوم كیفیت زندگی عمدتاً به عنوان رﺿایت از زندگی ،رفاه و آسایش
شناخته میشود و سطح خوشبختی و سعادت تحقق نیازهاي انسان را منعكس میكند
(زیلینسكا و همكاران .)2010 ،2به طور كلی كیفیت زندگی ،موقعیتهایی نظیر محیﻂ پیرامونی
و یا فرهنگ در یک جامعه معین را در برمیگیرد (پال و كومار )2005 ،3كه در سالهاي اخیر،
اهمیت زیادي یافته است (محمدي یگانه و دیگران .)1393 ،كیفیت زندگی ،مفهومی چندبعدي
است و عناصر مختلفی را در برمیگیرد و متأثر از زمان و مكان و ارزشهاي فردي و اجتماعی
است كه ابعاد عینی و بیرونی ،ذهنی و درونی دارد و از این رو ،معانی گوناگونی براي افراد و
گروههاي مختلﻒ بر آن مترتب است (عزیز پور و دیگران .)1393 ،كیفیت زندگی میتواند
دربرگیرندۀ مفاهیمی همچون رﺿایتمندي ،مطلوبیت زندگی ،كیفیت محیطی و كیفیت مكان و
نیز پارامترهاي مختلﻒ اجتماعی ،اقتصادي ،محیطی و سیاسی -فرهنگی بر ابعاد مختلﻒ

1. Bonomi et al.
2. Zielinska et al
3. Pal & Kumar

محمدی و همکاران /نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی ...

243

زندگی و یا كاهش فقر ،رفاه عمومی و بهزیستی (كمپ و همكاران )2003 ،1باشد .با وجود
تحقیقات فراوانی كه در مورد "تأثیر اعتبارات خرد بر كیفیت زندگی" انجام شده است ،در هر
تحقیق بنا به اقتضا و اهداف ،مواردي و ابعادي از كیفیت زندگی را سنجش و مطالعه كردهاند
كه در ادامه مواردي از این قبیل اشاره خواهد شد.
نتایج تحقیقی كه سازههاي مؤثر بر موفقیت صندوقهاي اعتبارات خرد در زمینۀ
توانمندسازي زنان روستایی شهرستان فیروزكوه را بررسی كرده ،نشان داد متغیرهاي میزان
تحصیالت ،سازههاي حمایتی ،اقتصادي و آموزشی ،با موفقیت صندوقهاي اعتبارات خرد،
رابطۀ مثبت و معنادار دارند و ﺿمن مؤثر شمردن این اعتبارات در توانمندسازي زنان ،مشخص
شد در ابعاد اقتصادي زندگی زنان نیز آثار فراوان خواهند داشت (قدیري معصوم و احمدي،
.)1395
یعقوبی ( )1384در بررسی آثار اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان زنجان
نشان داد این اعتبارات ،بیشترین تأثیر را در زمینۀ ایجاد احساس قوي انجام كار ،افزایش
مهارت مدیریت زندگی ،افزایش اعتماد به نفس و آگاهسازي زنان از توانایی و موفقیتهایشان
و بهبود منزلت زنان در خانواده داشته است .همچنین زارع و میرباقري ( )1391در تحقیقی با
مطالعۀ زنان عضو صندوقهاي اعتباري خرد در استان مازندران از طریق مصاحبه ساختارمند
نشان دادند صندوق اعتبارات خرد براي زنان میتواند در بعد افزایش مشاركت اجتماعی آنان
مؤثر واقع شود .نتایج پژوهش محمدي و دیگران ( )1394با هدف تعیین سطح كیفیت زندگی
ساكنان روستا -شهر اصالندوز ،نشان داد كه در مجموع ساكنان از كیفیت زندگی خود رﺿایت
نسبی دارند و روابﻂ معناداري بین كیفیت زندگی و برخی متغیرها مانند امنیت و تأمین مالی
مشاهده و مشخص شد سالمت روانی بیشترین تأثیر را در رﺿایتمندي ساكنان از كیفیت
زندگی دارد.
تقدیسی و دیگران ( )1396یكی از استراتژيهاي مورد توجه صاحبنظران و
سیاستگذاران براي از بین بردن فقر و كاهش بیكاري در كشــورهاي مختلﻒ را تخصیص
"اعتبارات خرد" میدانند و در تحقیق خود به ارزیابی اثر اعتبارات خرد صندوق كارآفرینی
امید بر كارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی در شهرستان ثالث واقع در استان كرمانشاه
پرداختند .بدین منظور آنها با استفاده از پرسشنامه و به روش پیمایش به مطالعۀ روستاییان
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عضو صندوق كارآفرینی امید پرداختند .نتایج نشان داد كه اعتبارات روستایی این صندوق
توانسته است در ایجاد كارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان نقش مهمی ایفا كند.
ﻻله پور و دیگران ( )1396ﺿمن برشمردن اهمیت اعطاي اعتبارات خرد راهكاري
مناســب براي ایجاد فرصتهاي شــغلی جدید بهویژه فعالیتهاي خوداشــتغالی براي مقابله
با فقر و توانمندســازي افراد در مناطق كمدرآمد ،در تحقیق خود به جایگاه صندوق اعتبارات
خرد زنان روستایی در كارآفرینی و فقرزدایی میپردازند .نتایج این مطالعه نشان میدهد این
صندوقها میتوانند سبب دستیابی به رشد درآمد سرانه در مناطق روستایی و كاهش فقر
خانوارهاي كمدرآمد و محروم شود.
قدیري معصوم و دیگران ( )1393با مطالعۀ سازههاي مؤثر بر موفقیت صندوقهاي
اعتبارات خرد در زمینۀ توانمندسازي زنان روستایی شهرستان فیروزكوه و كیخواه و دیگران
( )1394با بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازي اقتصادي زنان شهرستان
شوش ،ﺿمن برشمردن سازههاي اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر موفقیت این صندوقها ،نشان
دادند این اعتبارات میتوانند نقش بسزایی براي استقالل مالی افراد وامگیرنده داشته باشند.
هاكوبیدیشا و همكاران ،)2017( 1در تحقیق خود قصد داشتند رابطۀ اعتبارات خرد،
امنیت غذایی و تنوع غذایی را در بافت بنگالدش از طریق تجزیه و تحلیلهاي توصیفی و
اقتصادسنجی بررسی كنند .آنها ﺿمن مؤثر برشمردن اعتبارات خرد در تأمین امنیت غذایی
افراد مورد تحقیق اظهار داشتند كه شواهد تجربی به نفع سیاستهایی است كه اعتبار قابل
دسترسی را براي خانوادههاي فقیر در بنگالدش تأمین میكند.
گوپتا )2014( 2در مطالعهاي با هدف بررسی پذیرش و دریافت اعتبارات خرد توسﻂ
خانوارهاي روستایی و تجزیه و تحلیل اثر اعتبارات خرد بر خانوارهاي روستایی و نقش آن در
توسعۀ روستایی و كاهش فقر در روستاهاي شمال شرق هند میپردازد و در نهایت به این
نتیجه میرسد كه اعتبارات خرد بر كاهش فقر روستایی و بهبود معیشت مردم این نواحی و
توسعۀ روستایی تأثیر مثبتی برجاي گذاشته است .خالصۀ مطالعات مروري در جدول  1قابل
مشاهده است.

1. HaqueBidisha et al
2. Gupta
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جدول  .1خالصۀ مطالعات پیشین در خصوص نقش اعتبارات خرد بر کیفیت زندگی
منابع پیشین
ﻻله پور و دیگران ()1396

خالصۀ نتایج
اعتبارات خرد زنان روستایی میتواند سبب دستیابی به رشد درآمد سرانه در مناطق روستایی و
كاهش فقر زنان كمدرآمد و محروم شود.

تقدیسی و دیگران ()1396

اعتبارات خرد صندوق كارآفرینی امید توانسته در ایجاد كارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان نقش
مهمی ایفا كند.

قدیري معصوم و احمدي1395 ،

اعتبارات خرد در ابعاد اقتصادي زندگی زنان روستایی آثار مثبتی دارد .تحصیالت ،عوامل حمایتی،
اقتصادي و آموزشی ،با موفقیت صندوقهاي اعتبارات خرد ،رابطۀ مثبتی دارند.

محمدي و دیگران ()1394

روابﻂ معناداري بین كیفیت زندگی و برخی متغیرها مانند امنیت و تأمین مالی وجود دارد.

كیخواه و دیگران ()1394

اعتبارات خرد صندوقها موجب استقالل مالی و كاهش فقر افراد وامگیرنده میشود.

قدیري معصوم و دیگران ()1393

اعتبارات خرد نقش بسزایی در استقالل مالی و كاهش فقر افراد وامگیرنده دارند.

زارع و میرباقري ()1391

صندوق اعتبارات خرد براي زنان میتواند در بعد افزایش مشاركت اجتماعی آنان مؤثر واقع شود.

یعقوبی ()1384

اعتبارات خرد ،بیشترین تأثیر را در زمینۀ افزایش مهارت مدیریت زندگی ،اعتمادبهنفس و آگاهسازي
زنان از توانایی و موفقیتهایشان و بهبود منزلت زنان در خانواده دارد.

هاكوبیدیشا و همكاران ()2017

اعتبارات خرد نقش مؤثري در تأمین امنیت غذایی و استانداردهاي زندگی افراد مورد تحقیق داشت.

گوپتا ()2014

اعتبارات خرد در روستاها تأثیر مثبتی روي كاهش فقر و بهبود معیشت مردم داشته است.

معرفی پروژۀ بینالمللی ترسیب کربن و منطقۀ مورد مطالعه
پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن ابتكاري مشترك بین دولت جمهوري اسالمی ایران ،برنامۀ
عمران ملل متحد 1و تسهیالت زیستمحیطی جهانی 2است كه با هدف جهانی كاهش گازهاي
گلخانهاي و آثار تغییر اقلیم ،هدف ملی كاهش بیابانزایی و هدف منطقهاي بسیج جوامع محلی
و توانمندسازي جوامع روستایی ،به منظور بهبود وﺿعیت اجتماعی ،اقتصادي این جوامع و از
بین بردن فقر و احیاي منابع طبیعی با كاهش اتكاي روستانشینان به منابع طبیعی منطقه از طریق
آموزشهاي مهارتی و غیر مهارتی ،ایجاد معیشت جایگزین با توانمندسازي شغلی و رفع
مشكالت روستانشینان منطقه به ویژه زنان روستایی ،از سال  2003شروع به كار كرده است
(عبدالحسینی و همكاران .)2014 ،3همسو با اهداف محلی این پروژه با به كارگیري راهبرد
برنامهریزي از پایین به باﻻ با واگذاري مسئولیتهاي برنامهریزي و مدیریتی محلی اقدام به
تشكیل گروههاي توسعۀ روستایی و صندوقهاي خرد اعتباري كرد كه با اولویت قرار دادن
فقراي روستایی و كمک به توانمندسازي خانوادههاي آنان از طریق آموزشهاي مهارتی زمینۀ
دسترسی آنها به وامهاي خرد را فراهم و از این طریق زمینۀ توانمندسازي پایدار زنان روستایی
را تسهیل كرد .پروژه ترسیب كربن از بسیج و توانمندسازي جامعۀ محلی به عنوان ابزار اساسی
1. United Nations Development Programme
2. Global Environmental Facility
3. Abdolhosini et al.
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براي مدیریت مراتع و فعالیتهاي اقتصادي استفاده كرده و با تكیه بر راهبردهاي خاصی مانند
جلب مشاركت زنان روستایی ،از این جامعه به عنوان همیاران دائم مدیریت و احیاي مراتع
منطقه استفاده كرده است .این پروژه بینالمللی ،با تشكیل گروههاي توسعۀ روستایی و
صندوقهاي خرد اعتباري با در اولویت قرار دادن فقراي روستایی زمینۀ بهبود وﺿعیت
اقتصادي -اجتماعی این جوامع را فراهم كرده است (گلمحمدي .)2013 ،1منطقۀ حسینآباد
شهرستان سربیشه (شكل  )1محل اجراي پروژه در نزدیكی مرز افغانستان در استان خراسان
جنوبی واقع است .این منطقه گرم و خشک در دهههاي اخیر درگیر خشکسالیهاي متوالی و
طوفانهاي گرد و خاك بوده است به طوري كه وقوع خشکسالیهاي متوالی و بلندمدت و
تخریب مراتع بر محرومیت و فقر خانوارهاي روستایی بهویژه آسیبپذیري زنان روستایی
افزوده است .مردم منطقه از سطح درآمدي باﻻیی برخوردار نبوده و از لحاظ معیشتی وابستگی
زیادي به مراتع دارند و با توجه به خشکسالیهاي به وجود آمده ،وﺿعیت معیشتی سختتر
شده و در تنگناي اقتصادي قرار گرفتند اما ابتكارات پروژه موجب ایجاد اشتغال زنان روستایی
به منظور افزایش درآمد كل خانواده شده است (شكل .)1

.
شکل  .1موقعیت شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی

روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف كاربردي ،از لحاظ گردآوري دادهها پیمایشی (پرسشنامهاي) و از
منظر كنترل متغیرها غیر آزمایشی بوده است .بازۀ زمانی مطالعۀ سال  1396-1397بود .جامعۀ
آماري این تحقیق شامل تمام زنان روستایی عضو صندوقهاي اعتبار خرد در دشت حسین
آبادغیناب ،شهرستان سریشه ،استان خراسان جنوبی به تعداد  313نفر بودند كه همسو با
اهداف محلی براي پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن ،با بهكارگیري راهبرد برنامهریزي از پایین به
باﻻ و با واگذاري مسئولیتهاي برنامهریزي و مدیریتی محلی به تشكیل گروههاي توسعۀ
1. Golmohammadi
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روستایی و صندوقهاي خرد اعتباري اقدام كرده بودند ،صندوقهایی كه با هدف اولویت قرار
دادن زنان روستایی و كمک به افزایش كیفیت زندگی خانوادههاي آنان از طریق آموزشهاي
مهارتی براي اشتغالزایی و بهبود شرایﻂ اقتصادي زندگی آنان و افزایش دسترسی آنها به
وامهاي خرد ،ایجاد شده بودند .حجم نمونه از طریق فرمول كوكران به تعداد  188نمونه،
محاسبه و نمونهگیري به شیوۀ تصادفی انجام شد .جدول  2به ترتیب نام روستاها ،تعداد
صندوقها و نیز حجم نمونه هر صندوق را نشان میدهد.
جدول  .2اطالعات صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی منطقه مورد مطالعه
نام روستا

تعداد صندوق اعتبارات خرد زنان

تعداد اعضا

تعداد نمونه

ناز دشت

3

95

55

تاجمیر

2

37

24

جاه شهید اصفهانی

1

30

20

چاه شهید مدرس

1

21

12

حجتآباد

2

37

22

كسراب

3

38

32

گزدز

2

38

23

جمع

14

313

188

ابزار تحقیق براي گردآوري اطالعات پرسشنامۀ محققساخت شامل  3بخش بوده است.
بخش اول آن به مشخصات دموگرافیكی افراد مورد پرسش (سن ،تحصیالت ،وﺿعیت تأهل،
منبع درآمد )...اختصاص یافت .قسمت دوم آن به اطالعات مرتبﻂ با صندوق اعتبارات خرد و
اعتبارات دریافتشده اختصاص داشت و در نهایت قسمت سوم این پرسشنامه به سنجش آثار
اعتبارات خرد بر كیفیت زندگی زنان روستایی در قالب  5بعد دسترسی به سرمایههاي فیزیكی
( 5گویه) ،روانشناختی ( 5گویه) ،زیستمحیطی ( 3گویه) ،اجتماعی ( 8گویه) و نیز بعد
اقتصادي ( 5گویه) پرداخته است .سنجش هركدام از ابعاد كیفیت زندگی در این تحقیق در
طیﻒ پنجگانه لیكرت (خیلی كم ،كم ،متوسﻂ ،خیلی زیاد ،زیاد) صورت گرفته است .روایی
ابزار تحقیق توسﻂ كمیتۀ تحقیق و پایایی آن با محاسبه ﺿریب آلفاي كرونباخ براي هركدام از
ابعاد ذكرشده تأیید شد (جدول  .)3تحلیل دادههاي تحقیق در محیﻂ نرمافزار ايبیام
اسپیاس  121بوده و براي آزمونهاي فرض تحقیق از آزمونهاي همبستگی ،رگرسیون
چندگانه و مقایسۀ میانگینها استفاده شده است.

1. IBMSPSS21
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جدول  .3مقدار ضریب آلفای کرونباخ سازههای موجود در پرسشنامه
ابعاد كیفیت زندگی

تعداد گویههاي

آلفاي كرونباخ حاصلشده

اجتماعی

5

0/89

اقتصادي

8

0/73

فیزیكی

5

0/79

زیستمحیطی

3

0/88

روانشناختی

5

0/70

یافتههای تحقیق
یافتههای مربوط به آمار توصیفی افراد پاسخگو
نتایج این تحقیق نشان داد كه اكثریت خانمهاي منطقۀ مورد مطالعه متأهل ( 73/4درصد) و با
میانگین سنی  31سال بودهاند .از لحاظ میزان سطح سواد ،تحصیالت حدود  94درصد این
جامعه زیر دیپلم بوده است .آمارها نشان داد سابقۀ عضویت در این صندوقها به طور میانگین
 6سال بوده و  76/6درصد از زنان اظهار داشتند از طریق پروژه ترسیب كربن با این صندوقها
آشنا شدهاند .میزان تأمین مالی اعضا بین  500هزار تومان تا  2میلیون تومان بوده كه مشخص
شد  78/2درصد از اعضاي این صندوقها ،بین پانصد هزار تا یکمیلیون تومان اعتبار دریافت
كردهاند .از نظر رﺿایت از میزان تأمین مالی ،نتایج نشان داد  50درصد اعضا رﺿایت متوسطی
داشتند و  33درصد رﺿایت كم و خیلی كمی داشتهاند .تنها  17درصد میزان رﺿایت از تأمین
مالی را باﻻ نشان دادند .براي هزینهكرد این وام و تسهیالت نیز پرسشهایی طرح شد كه نتایج
آنها نشان داد  52/7درصد از افراد با استفاده از این وامها به ایجاد یک شغل تازه و جدید اقدام
كردهاند و براي راهاندازي این مشاغل به نیروي كار نیز احتیاج پیدا كردهاند ،به طوري كه
بهكارگیري نیروي كار  2نفر در بین  90درصد این مشاغل مشهود بوده است 20/2 ،درصد
افراد نیز به گسترش كار قبلی خود اقدام و مابقی افراد ( )27/1آن را در امور جاري منزل
صرف كردهاند .نتایج این تحقیق نشان داد تا قبل از عضویت در این صندوق ،تأمین درآمد اكثر
زنان روستا ( 66/5درصد) توسﻂ شوهرهاي آنان بوده اما با عضویت در این صندوقها و
دریافت وام توانستهاند خوداتكا شوند و بر اساس آمارها  47/16درصد توانستهاند با استفاده از
مشاغل ایجادشده ،منبع مالی مستقل كسب كنند .همچنین آمارها نشان داد  76درصد زنان در
دورههاي مهارتآموزي شركت كردهاند (جدول .)4
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جدول  .4وضعیت توزیع پاسخگویان با توجه به خصوصیات فردی و شغلی
طبقات گروهبندی

متغیرهای تحقیق
مجرد

وﺿعیت تأهل

متأهل

مطلقه

درصد

23/4

73/4

3/2

تحصیالت

بیسواد

خواندن و نوشتن

راهنمایی

دیپلم

دانشگاهی

درصد

24/5

47/3

21/8

5/3

1/1

رﺿایت از وامهاي دریافتی

خیلی زیاد

زیاد

متوسﻂ

كم

درصد

0/5

16/5

50

18/6

ایجاد شغل از طریق اعتبارات دریافتی

بله

خیر

درصد

78/2

21/8

محل هزینۀ وام
درصد

براي ایجاد

براي گسترش شغل

هزینهكرد براي

هزینه كردن براي امور

شغل جدید

قبلی خود

فرزندان (مدرسه)

جاري زندگی

52/7

20/2

4/8

22/4

درآمد حاصله از شغل

درآمد حاصله از

كمکهزینه نهادهاي

همسر

شغل فرزندان

خیریه و یا دیگران

66/5

5/9

21/8

درآمدهاي
منبع درآمد قبل از عضویت

حاصله از كار
خود
5/8

درصد

درآمدهاي
منبع درآمد بعد از عضویت

حاصله از كار
خود

درآمد حاصله از شغل

درآمد حاصله از

كمکهزینه نهادهاي

همسر

شغل فرزندان

خیریه و یا دیگران

14/04

24/8

14

درصد

47/16

گذراندن دورههاي مهارتآموزي

بله

خیر

درصد

76/1

23/9

خیلی كم
14/4

منبع :یافتههاي تحقیق ()1396

بررسی آثار تأمین مالی خرد بر ابعاد کیفیت زندگی زنان روستایی
براي تعیین آثار تأمین مالی خرد بر كیفیت زندگی زنان روستا ،ابعاد كیفیت زندگی در روستا
در  5بعد اقتصادي ،فیزیكی ،اقتصادي ،زیستمحیطی و بعد روانشناختی سنجش شدند .از
زنان روستایی خواسته شد میزان تأثیر (افزایش یا كاهش) اعتبارات دریافتی بر ابعاد كیفیت
زندگی خود را با پاسخهایی در طیﻒ پنجگانه لیكرت (خیلی كم ( ،)1كم ( ،)2متوسﻂ (،)3
زیاد ( ،)4خیلی زیاد ( ))5مشخص كنند .جدول زیر بیانگر تأثیر اعتبارات دریافتی بر هركدام از
ابعاد كیفیت زندگی زنان روستایی است (جدول .)5
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جدول  .5تأثیر اعتبارات صندوقهای اعتبار خرد بر ابعاد کیفیت زندگی زنان روستایی
*

ابعاد کیفیت زندگی
بعد اقتصادی کیفیت زندگی

سطوح

میانگین

رتبه
1
2

1

2

3

4

5

افزایش درآمد شخصی

%13

%11

%10

%32

34%

3/45

احساس رﺿایت از درآمد حاصله

%10

%16

%37

%24

%13

3/29

ایجاد پسانداز مناسب براي خود

%12

%28

%29

%10

%21

2/89

3

رفع بخشی از مشكالت مالی خانواده

%25

%19

%26

%15

%15

2/76

4

رفع بدهكاريهاي قبلی

%10

%18

%32

%30

%10

2/49

5

توانایی قرض دادن پول به دیگران

%10

%19

%32

%11

%30

2/40

6

خرید گوشت و ماهی در برنامۀ غذایی هفتگی

%10

%14

%26

%15

%30

2/38

7

توجه بیشتر به كیفیت تغذیۀ همسر و فرزندان

%10

%10

%37

%30

%13

2

8

1

2

3

4

5

میانگین

رتبه

شركت در دورههاي آموزشی زنان

%20

%10

%13

%30

%37

4/39

1

برخورداري از بیمۀ خدمات درمانی

%28

%12

%26

%14

%20

3/78

2

تأمین پوشاك فرزندان

%16

%24

%13

%27

%20

3/38

3

كاهش درگیريها و بحثهاي درون خانواده

%10

%14

%26

%15

%30

3

4

افزایش مسافرت خانوادگی

%40

%18

%12

%19

%20

2/29

6

مشاركت بیشتر در كارهاي خیریه و عامالمنفعه

%12

%28

%29

%10

%21

1/49

5

1

2

3

4

5

میانگین

رتبه

افزایش آگاهی و دانش حفظ محیﻂزیست

%9

%21

%10

%22

%38

4/38

1

مشاركت بیشتر در برنامههاي حفظ محیﻂزیست

12%

%19

%38

%20

%20

4/22

2

دقت بیشتري در مصرف بهینۀ آب

%5

%5

%13

%29

%48

3/97

3

1

2

3

4

5

میانگین

رتبه

احساس رﺿایت بیشتر از زندگی

%12

%14

%26

%28

%20

3/29

1

احساس موفقیت بیشتر در زندگی

%13

%16

%20

%24

%27

3/12

2

نگاه به زندگی با دید مثبتتر

%10

%11

13%

%32

34%

2/45

3

افزایش امید به زندگی

%10

%4

%28

%20

%38

2/20

4

بعد اجتماعی کیفیت زندگی

بعد زیستمحیطی کیفیت زندگی

بعد روانشناختی کیفیت زندگی

%9

%16

%15

%21

%39

1/76

5

1

2

3

4

5

میانگین

رتبه

استرس كمتر در زندگی
افزایش مالكیت دام و زمین

%10

%11

%19

%28

%32

3/37

1

افزایش دسترسی فرزندان به كامپیوتر و اینترنت

%20

%21

%19

%21

%29

3/19

2

افزایش امكانات سرمایشی و گرمایشی مناسب

%4

%18

%18

%29

%30

2/36

3

رفع كمبود جا و اتاق در منزل

%9

%15

%16

%39

%21

2/18

4

تكمیل وسایل درون خانه خود از قبیل یخچال

%10

%17

%30

%24

%39

1/90

5

بعد فیزیکی کیفیت زندگی

* =1خیلی كم =2 ،كم =3 ،متوسﻂ =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد

همانگونه كه جدول  5نشان میدهد در بعد اقتصادي كیفیت زندگی ،بیشترین تغییرات
در موارد افزایش درآمد و نیز افزایش احساس رﺿایت از درآمد بوده است .در بعد اجتماعی
كیفیت زندگی مواردي نظیر "شركت در دورههاي آموزشی زنان" و نیز "برخورداري از بیمۀ
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خدمات درمانی" بیشترین امتیازات را كسب كردهاند .در بعد محیﻂزیست نیز مواردي نظیر "
افزایش آگاهی و دانش در مورد حفظ محیﻂزیست" و همچنین "مشاركت بیشتر در برنامههاي
حفظ محیﻂزیست" مواردي بودند كه بیشترین تأثیر را از تأمین مالی خرد گرفته بودند .یكی
دیگر از ابعادي كه در كیفیت زندگی سنجش شد ،بعد روانشناختی كیفیت زندگی بود .نتایج
آمار توصیفی در این بعد نیز نشان داد "احساس رﺿایت بیشتر از زندگی" و نیز "احساس
موفقیت بیشتر در زندگی" در اولویت تأثیرپذیري از تأمین مالی خرد قرار گرفتند .در نهایت
بعد فیزیكی سنجش شد و مواردي نظیر "افزایش قدرت خرید دام" و نیز "افزایش دسترسی
فرزندان به اینترنت و كامپیوتر" در اولویت تأثیرپذیري قرار گرفتند (جدول  .)5در ادامه ،آثار
تأمین مالی خرد بر هر كدام از ابعاد كیفیت زندگی زنان روستایی بررسی شد كه نشان داد
تأمین مالی خرد زنان روستایی بیشترین اثرگذاري را بر بعد زیستمحیطی زندگی آنان داشته
است .در ادامه ابعاد اجتماعی و اقتصادي به ترتیب در رتبههاي بعدي اثرگذاري قرار داشتند و
تأمین مالی خردنقش زیادي در بهبود وﺿعیت زندگی اجتماعی و اقتصادي زنان روستایی
داشته است .كمترین اثرگذاري تأمین مالی خرد زنان روستایی بر دو بعد دسترسی به
سرمایههاي فیزیكی و بعد روانشناختی آنان بوده است؛ به طوري كه از منظر اثرگذاري تأمین
مالی خرد ،دسترسی به سرمایههاي فیزیكی در رتبۀ چهارم و بعد روانشناختی در رتبۀ پنجم
قرار گرفتند (جدول .)6
جدول  .6آثار اعتبارات خرد بر ابعاد 5گانۀ کیفیت زندگی زنان روستایی
ابعاد کیفیت زندگی

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

رتبه

زیستمحیطی

4/19

0/10

4/79

4/98

1

اجتماعی

3/66

0/85

1/86

4/33

2

اقتصادي

2/70

0/39

2/32

3/6

3

دسترسی به سرمایۀ فیزیكی

2/60

0/57

1/68

3/46

4

روانشناختی

2/56

0/20

1/94

3/47

5

ماتریس همبستگی بین ابعاد کیفیت زندگی زنان روستایی در منطقۀ مورد مطالعه
جدول  7نشاندهندۀ سطح و میزان همبستگی بین ابعاد كیفیت زندگی با یكدیگر است .مطابق
با نتایج ،همۀ ابعاد كیفیت زندگی با یكدیگر رابطۀ مثبت و معناداري داشتند؛ یعنی افزایش در
هر كدام از این ابعاد ،افزایش مثبت در سایر ابعاد دیگر را به دنبال خواهد داشت .به عبارتی
نتایج این ماتریس همبستگی ،قدرت همافزایی ابعاد كیفیت زندگی را نشان میدهد به طوري
كه بهبود هر یک از ابعاد كیفیت زندگی به بهبود سایر ابعاد نیز منجر میشود (جدول .)7
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جدول  .7ماتریس همبستگی بین ابعاد اصلی کیفیت زندگی زنان روستایی
ابعاد کیفیت زندگی

روانشناختی

فیزیکی

**0/483

1

بعد روانشناختی
بعد فیزیكی
بعد زیستمحیطی

زیستمحیطی

اجتماعی

اقتصادی

1
*

0/423

*

0/477

1

بعد اجتماعی

**0/533

*0/511

**0/588

1

بعد اقتصادي

*0/422

*0/499

*0/421

*0/582

1

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

بررسی ارتباط کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط با تأمین مالی خرد
ارتباط كیفیت زندگی زنان روستایی و متغیرهاي مربوط به تأمین مالی خرد از طریق ﺿریب
همبستگی پیرسون آزمون شد .نتایج نشان داد همۀ متغیرهاي "میزان تأمین مالی خرد"،
"رﺿایت از تأمین مالی خرد"" ،مناسب بودن دوره بازپرداخت وام"" ،تعداد اشتغال
ایجادشده"" ،میزان درآمد حاصل از شغل" و "تعداد دورههاي مهارتآموزي" با كیفیت
زندگی زنان روستایی رابطۀ مثبت و معناداري دارند .این نتایج نشان میدهد هر اندازه میزان
منابع مالی خرد از محل صندوق هاي تأمین مالی بیشتر باشد ،كیفیت زندگی زنان نیز افزایش
مییابد .همچنین اگر زنان روستایی از تأمین مالی خرد رﺿایت داشته باشند ،احتماﻻً بیشتر
میتوانند آن را در ابعاد متفاوت زندگی خود هزینه كنند كه به تبع سبب افزایش كیفیت زندگی
آنان میشود .دورۀ بازپرداخت اعتبارات دریافتی نیز با میزان كیفیت زندگی رابطۀ مستقیمی
داشت ،به طوري كه هر چه این دوره مناسبتر بوده (طوﻻنیتر باشد) ،میزان كیفیت زندگی
زنان روستایی افزایش یافته كه نشاندهندۀ تأثیر فرصت زمان كافی براي كسب منفعت حاصل
از اعتبارات دریافتی و بازگرداندن آن است .هرچه زنان روستایی توانسته بودند اشتغال بیشتري
ایجاد كنند و درآمدي بیشتري از كسبوكار ایجادشده خود به دست آورند ،میزان بهبود كیفیت
زندگی آنان نیز بیشتر بوده و این نشاندهندۀ درآمدزایی بیشتر شغل و تأثیر آن بر رفاه و كاهش
فقر زنان روستایی است .در نهایت زنانی كه دورههاي مهارتآموزي بیشتري گذرانده بودند،
كیفیت زندگی آنها نیز بهبودیافته بود كه میتوان ناشی از تأثیر مثبت حضور در دورهها
مهارتآموزي براي ایجاد كسبوكار مناسب و انتقال آن به سایر افراد شاغل براي درآمدزایی
بهتر و بیشتر دانست (جدول .)8
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جدول  .8همبستگی کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط با اعتبارات خرد
عنوان متغیر

کیفیت زندگی
تعداد ()n

میزان همبستگی ()r

سطح معناداری ()sig

میزان تأمین مالی خرد

188

**0/224

0/002

درك كفایت تأمین مالی خرد

188

**0/403

0/000

مناسب بودن دورۀ بازپرداخت وام

188

**0/336

0/004

تعداد اشتغال ایجادشده

188

*

0/154

0/035

میزان درآمد حاصل از شغل

188

**0/332

0/000

تعداد دورههاي مهارتآموزي

188

**0/456

0/000

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

پیشبینی کیفیت زندگی زنان روستایی از طریق متغیرهای مرتبط با تأمین مالی خرد
به منظور پیشبینی میزان كیفیت زندگی زنان روستایی از طریق متغیرهاي مرتبﻂ با تأمین مالی
خرد از رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به گام)استفاده شد .آزمون دوربین واتسون نیز
بیانگر این بود كه خطاها از یكدیگر مستقلاند و میتوان از آزمون رگرسیون استفاده كرد .در
گام اول ،متغیر تعداد اشتغال ایجادشده وارد معادله شد .در این گام ﺿریب همبستگی چندگانه
برابر با  R=0/371و ﺿریب تعیین برابر با  R2=0/138بود؛ بنابراین در گام اول این متغیر،
مؤثرترین متغیر بوده و به تنهایی  13/8درصد از متغیر كیفیت زندگی زنان روستایی را تبیین
كرد .در گام دوم ،متغیر تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده وارد معادله شد .با ورود
این متغیر ،ﺿریب همبستگی چندگانه به  R=0/469و ﺿریب تعیین به  R2=0/220رسید كه
نشان میدهد این متغیر توانسته است  8/2درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی زنان
روستایی را تبیین و به درصد واریانس تبیین شده متغیر قبلی اﺿافه كند .دو متغیر تعداد اشتغال
ایجادشده و تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده در مجموع  22درصد از واریانس متغیر
كیفیت زندگی را تبیین كردند .در گام سوم نیز متغیر كفایت تأمین مالی خرد وارد معادله شد .با
ورود این متغیر ،ﺿریب همبستگی چندگانه به  R=0/507و ﺿریب تعیین به  R2=0/257رسید
كه نشان میدهد این متغیر توانسته است  3/7درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی زنان
روستایی را تبیین و به درصد واریانس تبیین شده متغیرهاي قبلی اﺿافه كند .این متغیر به
همراه دو متغیر تعداد اشتغال ایجادشده و تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده در
مجموع  25/7درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی را تبیین كردند .در نهایت نیز در آخرین
گام ،متغیر درآمد ماهیانه از شغل ایجادشده وارد معادله شد .با ورود این متغیر ،ﺿریب
همبستگی چندگانه به  R=0/531و ﺿریب تعیین به  R2=0/282رسید كه نشان میدهد این
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متغیر توانسته است  2/5درصد از واریانس متغیر كیفیت زندگی زنان روستایی را تبیین و به
درصد واریانس تبیین شده متغیرهاي قبلی اﺿافه كند .همانگونه كه جدول  8نشان میدهد،
متغیرهایی كه در تحلیل رگرسیون در چهار گام وارد مدل شدند ،در مجموع  28/2درصد از
واریانس متغیر وابسته یعنی كیفیت زندگی زنان روستایی را تبیین كردند.
جدول  .9خالصه مدل رگرسیون پیشبینی میزان کیفیت زندگی زنان روستایی
همبستگی ()R

ﺿریب تعیین ()R2

مقدار F

سطح معناداري

1

0/371

0/138

**18/815

0/000

2

0/469

0/220

**16/516

0/000

3

0/507

0/257

**13/351

0/000

4

0/531

0/282

**11/276

0/000

مدل

دوربین-واتسون

1/70

** معناداري در سطح یک درصد

نتایج معناداري متغیرهایی كه وارد معادله شدند نیز نشان داد هر چهار متغیر از نظر آماري
بر متغیر وابستۀ كیفیت زندگی زنان روستایی تأثیر معناداري داشتند .دو متغیر تعداد اشتغال
ایجادشده و میزان درآمد ماهیانه حاصل از شغل در سطح پنج درصد ( )P < 0.05و دو متغیر
تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده و كفایت تأمین مالی خرد در سطح یک درصد ( P

 )< 0.01اثر مثبت و معناداري بر كیفیت زندگی داشتند .مقدار مثبت ﺿریب ( )Bبراي هر
چهار متغیر مستقل نیز نشاندهندۀ رابطۀ مثبت و مستقیم این متغیرها با متغیر وابسته كیفیت
زندگی زنان روستایی است؛ به طوري كه با افزایش میزان هر یک از متغیرها ،میزان كیفیت
زندگی زنان روستایی نیز افزایش مییابد .با توجه به مقادیر بتا در گام چهارم میتوان چنین
استدﻻل كرد كه متغیر تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده با مقدار بتاي 0/252
مهمترین متغیر پیشبینیكنندۀ میزان كیفیت زندگی زنان روستایی است .هرچند تا قبل از گام
چهارم ،متغیر تعداد اشتغال ایجادشده مهمترین متغیر پیشبینیكننده كیفیت زندگی زنان
روستایی بود كه با ورود متغیر چهارم یعنی درآمد ماهیانۀ حاصل از شغل ،از میزان اثرگذاري
این متغیر كاسته شده و به عبارتی اثرگذاري آن تحت پوشش متغیر درآمد ماهیانۀ حاصل از
شغل قرار گرفت (جدول .)10
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جدول  .10پیشبینی کیفیت زندگی زنان روستایی با توجه به متغیرهای مستقل مطالعه
مدل

ﺿرایب استاندارد نشده

ﺿرایب
استانداردشده

()B

خطاي معیار

بتا ()β

آمارهt

سطح معناداري

 : Cﺿریب ثابت

14/992

1/522

-----

9/85

0/000

1

 : X1تعداد اشتغال ایجادشده

1/067

0/534

0/192

1/99

0/048

2

 : X2تعداد دورههاي مهارتآموزي

0/753

0/244

0/252

3/08

0/003

3

 : X3كفایت تأمین مالی خرد

1/243

0/463

0/222

2/69

0/008

0/010

0/005

0/189

2/00

0/048

4

 :X4درآمد ماهیانه از شغل

با توجه به نتایج موجود در جدول  10معادلۀ خطی حاصل از تحلیل رگرسیون را
میتوان به صورت معادلۀ  1نشان داد:
معادله 1؛
Y =14/992 + 1/067X1 + 0/753X2 + 1/243X3 + 0/010X4
كیفیت زندگی زنان روستایی دریافتكنندۀ اعتبارات خرد =Y
تعداد اشتغال ایجادشده = X1
تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده = X2
كفایت تأمین مالی خرد = X3
درآمد ماهیانۀ حاصل از شغل ایجادشده = X4

با توجه به معادلۀ رگرسیون به دست آمده ،میتوان گفت به ازاي هر واحد افزایش در
انحراف معیار متغیر تعداد افراد شاغل ،تعداد دورههاي مهارتآموزي گذراندهشده ،كفایت
تأمین مالی خرد و درآمد ماهیانه حاصل از شغل ایجادشده به ترتیب به میزان ،0/753 ،1/067
 1/243و  0/01واحد به كیفیت زندگی زنان روستایی افزوده میشود؛ بنابراین افزایش كفایت
تأمین مالی خرد داراي بیشترین میزان تأثیر برافزایش كیفیت زندگی زنان روستایی است و
افزایش تعداد افراد شاغل در شغل ایجادشده در رتبۀ دوم میزان اثرگذاري بر افزایش كیفیت
زندگی است.
مقایسۀ کیفیت زندگی در بین گروههای مختلف زنان روستایی
در این قسمت ،زنان روستایی را بر اساس مؤلفههایی نظیر "مناسب بودن دورۀ بازپرداخت
وام"" ،گذراندن دورههاي مهارتآموزي" و نیز "ایجاد شغل جدید با استفاده از وام"
گروهبندي كرده و با توجه به اینكه این متغیرها دو وجه دارند ،از آزمون مقایسۀ میانگین  tبراي
مقایسۀ كیفیت زندگی بین گروهبنديهاي مستقل دوگانه زنان استفاده شده است .همان طور كه
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نتایج جدول  10نشان میدهد ،تفاوت معناداري بین كیفیت زندگی آن دسته از زنان كه دوره
بازپرداخت وام را مناسب میدانند با زنانی كه دوره بازپرداخت وام را نامناسب نمیدانند،
وجود دارد .از طرفی دیگر زنانی كه با استفاده از مبالغ وام دریافتی توانستهاند یک شغل تازه را
ایجاد كنند ،نسبت به زنانی كه این وامهاي دریافتی را صرف ایجاد شغل نكردهاند ،از سطح
كیفیت زندگی بهتري برخوردارند .در مورد متغیر گذراندن دورههاي آموزشی نیز میتوان
استنباط كرد زنانی كه دورههاي مهارتآموزي را گذراندهاند و مهارتهایی را براي اشتغالزایی
كسب كردهاند ،توانستهاند وامهاي دریافتی را هدفمند ،هزینه كنند و به تبع كیفیت زندگی این
دسته از زنان با سایرین تفاوت معناداري داشته است (جدول .)11
جدول  :11مقایسۀ میانگین کیفیت زندگی در بین گروههای مستقل دوگانۀ زنان روستایی
متغیر وابسته

كیفیت زندگی

متغیر گروهبنديشده

گروهها

میانگین

مناسب بودن دوره بازپرداخت

بله

3/26

وام

خیر

2/18

ایجاد كردن شغل جدید با

بله

3/45

استفاده از وام

خیر

3/29

گذراندن دورههاي

بله

3/67

مهارتآموزي

خیر

2/88

T
**6/28

سطح معناداري
0/00

**4/44

0/00

**4/78

0/00

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

بحث و نتیجهگیری
مرور مطالعات حاكی از آن است كه زنان تواناییها و قابلیتهاي بالقوهاي دارند و اگر شرایﻂ
و بستر مهیا باشد ،مشاركت مؤثري در توسعۀ اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی محیﻂ زندگی
خود خواهند داشت .از عمدهترین اهداف بسیاري از سازمانها براي بهبود شرایﻂ زندگی زنان
روستایی ارائه طرحهایی چون طرح صندوق تأمین مالی خرد زنان روستایی براي كارآفرینی و
اشتغالزایی است .تأمین مالی خرد به عنوان یک گزینه میتواند سرمایۀ ﻻزم براي زنان را ایجاد
كند و همچنین عاملی براي حمایت از واحدهاي كوچک بهرهبرداري ،ایجاد فرصتهاي شغلی
براي نیروي كار عظیم موجود در روستاها ،جلوگیري از مهاجرت روستاییان و نهایتاً تعمیم
عدالت اجتماعی باشد .زنان روستایی به عنوان قشر محروم و فراموششدۀ روستاها با استفاده
از وامهاي دریافتی میتوانند كسبوكارهاي كوچک را راهاندازي و هر خانواده را به عنوان یک
واحد تولیدي قلمداد كنند.
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با توجه به اهمیت این موﺿوع ،هدف تحقیق "بررسی نقش تأمین مالی خرد زنان
روستایی در پروژۀ بینالمللی ترسیب كربن بر كیفیت زندگی آنان در منطقۀ حسینآباد غیناب
شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی بود .نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهایی نظیر
"میزان تأمین مالی خرد" و"درك كفایت تأمین مالی خرد" با كیفیت زندگی زنان روستایی
ارتباط مثبت و معناداري دارند و همچنین آزمون رگرسیون نشان داد كه كفایت تأمین مالی
خرد ،تأثیر مثبتی بر كیفیت زندگی زنان داشته است .این نتایج نشان میدهد هراندازه مبلغ وام
دریافتی از محل صندوق تأمین مالی خرد بیشتر باشد ،میتواند سطح كیفیت زندگی را افزایش
دهد .به طور یقین ،كفایت تأمین مالی خرد با نوع كسبوكارهاي ایجادشده و گسترش آنها
مانند كارگاههاي تولید ترشی و مربا ،فرشبافی رابطۀ مستقیمی دارد و در نتیجه بیشتر بودن
مقدار این تأمین مالی میتواند به زنان كمک كند تا كارایی بیشتر ،اشتغال بیشتر و درآمدزایی
بیشتري داشته باشند و همانطور كه نتایج نشان داد هر چه میزان اشتغال زنان روستایی و
درآمد حاصل از شغل ایجادشده بیشتر باشد ،كیفیت زندگی زنان روستایی نیز افزایش مییابد.
این نتایج با نتایج تدیري معصوم و احمدي ()1395؛ تقدیس و همكاران ( )1396و گاپتا

1

( )2014مطابقت دارد.
با توجه به اطالعات دریافتی در منطقه مورد مطالعه ،مشخص شد زنان روستایی در
شرایﻂ مناسب مالی قرار ندارند به طوري كه نزدیک به  30درصد آنها تحت پوشش نهادهاي
خیریه بودهاند و  60درصد نیز با حمایت شوهران خود زندگی را میگذرانند .لذا ﺿرورت
دارد براي افزایش تأثیرگذاري این وامها به زنان روستایی ،مبالغ وامهاي پرداختی را افزایش
دهند ،زیرا همان طور كه مشاهده شد پرداخت وامهاي دریافتی از طریق این صندوقهاي
تأمین مالی خرد میتواند تأثیرات مثبت و مفیدي بر زندگی آنان داشته باشد .نتایج نشان داد 50
درصد زنان از طریق این مبالغ دریافتی ،به ایجاد كسبوكار تازه دست زدهاند ،میتوان اینچنین
بیان كرد كه مبالغ دریافتی هرچند مبالغی كم است ولی زنان روستایی توانستهاند با مدیریت و
كسب مهارت ،به ایجاد منبع درآمد تازه بیندیشند و همین سبب شود تا به استقالل مالی برسند
و نتیجۀ دسترسی به این تأمین مالی ،تأثیرات مستقیمی بوده كه عالوه بر بعد اقتصادي ،بر سایر
ابعاد زندگی آنان نیز خود را نشان داده است.
سایر نتایج نشان داد تأمین مالی بیشترین تأثیر را بر بعد زیستمحیطی داشته است .زنان
همواره ارتباط نزدیكی با محیﻂزیست دارند و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از آن بهرهمند

1. Gupta
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شده و میتوانند مسیر بسیاري از بدرفتارها علیه محیﻂ زیست را تغییر دهند .اگر زنان از
مشكالت و معضالت زیستمحیطی و روشهاي مقابله با آنها آگاه شوند ،تأثیر بسیاري در
كودكان ،اعضاي خانواده و اطرافیان خود خواهند گذاشت و به دلیل نقش مهمی كه در
مدیریت خانه دارند ،میتوانند برنامهریزان اصالح محیﻂزیست خود باشند و لذا پیشنهاد
میشود با توجه به نقش زنان در حفاظت محیﻂزیست و با توجه به اهداف پروژه ترسیب
كربن كه در منطقه مورد مطالعه در حال اجرا است ،نكات و موارد مربوط به حفاظت
محیﻂزیست به منظور تحقق اهداف پروژه در جلسات زنان بیشتر مطرح شود.
همان طور كه بیان شد ،در این منطقه نسبت به برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشی
براي یادگیري مهارت جدید در زمینۀ اشتغالزایی اقدام شده و نتایج این تحقیق نشان داد آن
دسته از زنانی كه دورههاي مهارتآموزي را طی كردهاند ،نسبت به بقیۀ زنان ،میانگین كیفیت
زندگی بیشتري داشتهاند و همچنین آزمون رگرسیون نشان داد كه این متغیر ،تأثیر مثبتی بر
كیفیت زندگی زنان داشته است .از این نتایج میتوان دریافت اكثریت زنان روستایی به اهمیت
كسب مهارتهاي تازه براي راهاندازي كسبوكارهاي تازه به خوبی واقﻒاند و در این بین
دریافت وامها و تأمین مالی خرد راهكاري مفید و ارزنده براي تأمین منابع مالی مورد نیاز زنان
براي تحقق اهداف خود است ،لذا با توجه به موفق بودن این تأمین مالی و مشاهدۀ تأثیر
ارزشمند و مفید در زندگی زنان ،میتوان براي پوشش دامنۀ گستردهتري از این تأمین مالی و
بهرهمندي زنان ،دامنۀ مهارتهاي آموزشداده را گسترش و به منظور كارآمدي بیشتر ،آن را بر
اساس توانمندي زنان منطقه و منطبق بر بازار انجام داد .براي مؤثر واقعشدن دورههاي آموزش،
توجه به بازار فروش الزامی است.
منابع
تقدیسی ،احمد؛ توكلی ،جعفر و عبدي ،عرفان ( .)1396ارزیابی نقش اعتبارات خرد صندوق كارآفرینی
امید بر كارآفرینی روستایی شهرستان ثالث باباجانی ،استان كرمانشاه .همایش ملی بررسی
راهكارهاي مدیریت توسعه كارآفرینی در ایران .خراسان رﺿوي ،دانشگاه حكیم سبزواري.
رﺿوانی ،محمدرﺿا؛ منصوریان ،حسین .)1386( .سنجش كیفیت زندگی :برسی مفاهیم ،شاخصها،
مدلها و ارائه مدل پیشنهادي براي نواحی روستایی .فصلنامه روستا و توسعه.1-26 ،)3(11 ،
زارع ،بیژن و میرباقري ،اكرم السادت ( .)1391مطالعۀ عوامل فردي -اجتماعی مؤثر بر گرایش به
مشاركت زنان روستایی در صندوق اعتبارات خرد استان مازندران .فصلنامه رفاه اجتماعی.
.398- 431 ،)46(3
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زرافشانی ،كیومرث؛ علی بیگی ،امیرحسین و فقیري ،مژگان ( .)1391رتبهبندي صندوقهاي اعتبارات
خرد بر اساس توانمندسازي زنان روستایی استان كرمانشاه ،زن در توسعه و سیاست،)10( 1 ،
.105-124

صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایري ( .)1394اساسنامه صندوقهاي اعتبارات خرد
زنان روستایی و عشایري .سازمان جهاد كشاورزي.
طالب ،مهدي؛ فیروزآبادي ،سید احمد؛ پیري ،صدیقه ( .)1390مسألهشناسی فقر از دیدگاه زنان و
دختران روستایی(مطالعه موردي روستاي گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملكشاهی  -استان
ایالم) .زن در توسعه و سیاست .دوره  ،9شماره  ،2تابستان  ،1390صفحه .153-135
عزیز پور ،فرهاد؛ افراخته ،حسن و شامانیان ،مریم ( .)1393تحلیل فضایی كیفیت زندگی در
سكونتگاههاي روستایی مورد :دهستان قرق شهرستان گرگان .اقتصاد فضا و توسعه روستایی3 .
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