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 چکیده

با اری د اعتببا تشکیل گروه های توسعه روستایی و صندوق های خرپروژه بین المللی ترسیب کربن 

ادن دیت قرار اولو رمراتع بیابانی با دبه عنوان همیاران دائم در مدیریت و احیاء  جلب مشارکت زنان

افزایش ا بو  فراهم آورده استاین جوامع را جتماعی ا -بهبود وضعیت اقتصادی زمینه فقرای روستایی

نان ستی زآگاهی مردم نسبت به خدمات اکوسیستمی و محیط زیستی باعث تغییرنگرش های محیط زی

م این ز انجاکه بازخورد آن در کاهش فشار بر بوم سازگان می باشد. هدف اروستایی گردیده است 

سیب ژه ترت کننده در صندوق های خرد پروتحقیق بررسی سطح کیفیت زندگی زنان روستایی مشارک

 شامل ماریآ نمونه. می باشد تحلیلی -این پژوهش توصیفی تحقیق روش .می باشدخراسان جنوبی کربن 

نوبی می جپروژه ترسیب کربن استان خراسان  اعتباری خرد های صندوق عضو روستایی زنان از نفر 188

 دتایی و بررسی وردم  را پرسشنامه مختلف ابعاد سواالت تحقیق هکمیت پرسشنامه، روایی از اطمینان برای. باشد

پرسشنامه  .مدآ بدست 0.952 کرونباخ آلفای روش از استفاده با تحقیق پرسشنامه پایایی سطح. دادند قرار

 هببعد دسترسی  شامل هر یک از ابعاد کیفیت زندگی )بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد زیست محیطی،

 73.9اد شان دنتایج نحقیق ن زیکی و بعد روانشناختی( و ویژگی های فردی می باشد.سرمایه های فی

رصد دارای د 22.9درصد زنان روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد دارای کیفیت زندگی متوسط و 

 ابستگیاهش وکافزایش درآمد خانوارهای روستایی و به تبع آن  کیفیت زندگی باال می باشند که باعث

 گردیده است. انوار های روستایی به مرتع خ

 

 روستایی، صندوق های خرد اعتباری،کیفیت زندگی، زنان واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

حقق عدالت ت می باشد که کیفیت زندگی و توانمندسازی انسانها باال بردن سطح ، توسعة پایدار صلی ارزشهای ایکی از    

یفیت کر ارتقای دباید  ری توسعه است. درواقع، ارزشهای اصلی توسعة پایدار راپایدا ملزوماتترین ماجتماعی یکی از مه

، در جامعه بقاتیاختالف طش درراستای رفع الزندگی؛ یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی، ت

رد. زنان تجو کدگی جسنفس و اعتماد عامة مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزا رشد آگاهی عمومی، اعتمادبه

نها آمیشوند.  محسوب دهندگان نسلهای آینده اً نیمی از افراد هر جامعه را تشکیل میدهند و سازندگان و پرورشیبتقر

شرفت و ه مسیر پییژه برو، توجه و ع انسانی بالقوة مهمی در توسعة اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند؛ ازاینبمن

ی رورت توانمندسازعیض جنسیتی علیه زنان، ضبروشدن با تداوم فقر و ت هبهنگام رو به .ردتوانمندی آنها ضرورت دا

برای  ه الزم راسرمای اعتبارات خردبه عنوان یک گزینه می تواند. آنان در ادبیات توسعه و جنسیت مدنظر قرار میگیرد

نیروی  برای یجاد فرصت های شغلیزنان ایجادکند وهمچنین عاملی برای حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری،ا

تبارات ظور از اعمن .دو نهایتأ تعمیم عدالت اجتماعی باش کارعظیم موجود در روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان

لی موسسه ما یک رفهایی است که ازنظرمبلغ کوچک بوده و بدون دریافت وثیقه ازط خرد عمدتاً اعتبارات کوچک و وام

ه ز موارد ببرخی ادر. درخصوص مبلغ این اعتبارات بحث های مختلفی وجود دارد. رددگ د پرداخت میبه اقشار کم درآم

. به نظر گرددرد اطالق می های چندهزاردالری نیز اعتبار خ دالر و در بعضی موارد به وام 100هایی با مبلغ  کمتر از وام

یت از قر وحمافدرمواردی که هدف،مبارزه با . دگرد بارات برای دو هدف عمده پرداخت میرسدکه این قبیل اعت می

حرفه  ودشغل اقشارآسیب پذیر جامعه به ویژه روستائیان است، مقدارآن اندک ولی درمواردی که کمک برای ایجا

 .یابد وایجادفرصت شغلی درجوامع روستایی وشهری است،مبلغ آن افزایش می

   عمران ملل متحد ایران، برنامهجمهوری اسالمی بین دولت  ابتکاری مشترک ترسیب کربنبین المللی پروژه         

)UNDP(1 2یو تسهیالت زیست محیطی جهان)GEF(   ،  با هدف جهانی کاهش گازهای گلخانه ای و اثر ات تغییر اقلیم

ود جوامع روستایی با هدف بهب 3هدف ملی کاهش بیابان زایی و هدف منطقه ای ،  بسیج جوامع محلی و توانمند سازی 

) یاری و  می باشد 4از بین بردن فقر و افزایش شاخص توسعه انسانیوضعیت اجتماعی ، اقتصادی این جوامع و 

پروژه پایداری منابع طبیعی بخصوص در عرصه های احیاء این  هدف اصلی(. 1394فالحی و همکاران 1393همکاران،  

،ایجاد معیشت های مهارتی و غیر مهارتی ریق آموزشمنطقه از ط  شده با کاهش اتکاء روستانشینان به منابع طبیعی

                                                           
1 Unit Nation Development Program 

2 Global Environment Facility 
3 Empowerment 
4 Human development index 
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) عبدی نژاد و همکاران،  انشینان منطقه بویژه زنان روستایی استتت روسالو رفع مشک با توانمند سازی شغلی جایگزین

در راستای اهداف محلی صندوق های خرد اعتباری به وسیله پروژه ترسیب کربن راه ( 1393یاری و همکاران  1390

ی گردید که با اولویت قرار دادن فقرای روستایی و کمک به توانمند سازی خانواده های آنان از طریق آموزش های انداز

زمینه دسترسی آنها به وام های خرد را فراهم نمود و از این طریق زمینه اشتغال پایدار زنان  و غیر مهارتی مهارتی

بررسی موفقیت بهبود یابد. هدف از انجام این پژوهش ستایی روستایی را تسهیل نمود تا سطح کیفیت زندگی زنان رو

پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی در باال بردن کیفیت زندگی زنان عضوء صندوق های اعتباری خرد روستایی می 

 باشد.

 روش تحقیق 

دشت ر  ربن ددر محدوده اجرای پروژه ترسیب کحلیلی ت-کاربردی است که با روش توصیفی نظر هدف تحقیق حاضر از

کسراب، حسن  انجام گردید. روستاهای نازدشت،در شهرسـتان سربیشه از استان خراسان جنوبی  آباد غیناب حسین

ه رفت. جامعرار گقکلنگی، گز دز، چاه شهید اصفهانی، چاه مدرس، همت آباد، ابراهیم آباد و حجت آباد مورد توجه 

قه مورد ر منطدی خرد اعتباری پروژه ترسیب کربن می باشند که آماری تحقیق شامل زنان روستایی عضوء صندوق ها

نفر از  188باشند. نمونه آماری شامل نفر عضو می 265صندوق خرد اعتباری زنان فعال می باشد که دارای  11مطالعه 

نه وش نمو. ره اندزنان روستایی عضوء صندوق های خرد اعتباری بود که  از صندوق های خرد  اعتبارات دریافت نمود

امه قیق پرسشنین تحابرداری سرشماری یا تمام شماری زنان دریافت کننده اعتبارات بود. ابزار گردآوری اطالعات در 

د مدت مانن محقق ساخته بود که بخش اول پرسشنامه در ارتباط با اطالعات مرتبط با صندوق های خرد اعتباری

ز ابعاد ار یک صندوق های خرد و  بخش دوم پرسشنامه شامل ه عضویت در صندوق های خرداعتباری، نحوه آشنایی با

ختی( د روانشناو بع کیفیت زندگی )بعد اقتصادی، بعد اجتماعی، بعد زیست محیطی، بعد دسترسی به سرمایه های فیزیکی

لف د مختابعا ها در طیف لیکرت طراحی شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه کمیته تحقیق سواالتمی باشد که گویه

 0.952خ ای کرونباش آلفپرسشنامه را  مورد بررسی و تایید قرار دادند. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از رو

 بدست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باالست.

  یافته ها

 

سال می باشد  31یافته های تحقیق نشان میدهد که میانگین سنی زنان روستایی دریافت کننده اعتبارات خرد روستایی 

درصد همسران زنان روستایی دامداری  70نفر می باشند. شغل بیش از  4که. تعداد اعضائ خانواده آنان به طور متوسط 
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و کشاورزی می باشد. میزان سطح تحصیالت و نحوه آشنایی زنان روستایی با صندوق های خرد اعتباری در جدول 

 سال می باشد. 6ضویت زنان پاسخگو در صندوق های خرد اعتباری نشان داده شده است. میانگین ع 2و  1شماره 

درصد از  76.1ه پروژه ترسیب کربن جهت توانمند سازی زنان روستایی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نمود ک

ت اراز اعتباحقیق زنان روستایی در این دوره های آموزشی شرکت نموده اند. تمامی زنان روستایی پاسخگو در این ت

کر است وام های (  الزم به ذ3ایجاد شغل و مصارف رفاهی استفاده نموده اند.) جدول شمارهبرای صندوق های خرد 

ن روستایی ایی،  زناروست رفاهی به شاغلینی اعطا گردیده که فعالیت بیشتری داشته اند.. در راستایی اشغال زایی پایدار

 وکشاورزی  ستی ویافتی از صندوق خرد را جهت ایجاد شغل در صنایع دمحدوده اجرای پروژه ترسیب کربن وام های در

درصد  10.1، درصد قالیبافی 22.9درصد زنان به شغل عروسک بافی،  14.4دامداری هزینه نموده اند به طوریکه 

 درصد به پرورش مرغ بومی اشتغال دارند. 9درصد گلدوزی و حوله بافی و  18.1دامداری ، 

 ریقه آشنایی زنان روستایی با صندوق های خرد اعتباری: ط 1جدول شماره 

 طریقه آشنایی با صندوق های خرد تعداد افراد درصد

 از طریق پروژه ترسیب کربن 144 76.6

 از طرف اعضای خانواده 44 23.4

 جمع 188 100

 : میزان سطح تحصیالت زنان روستایی عضوء صندوق های خرد اعتباری 2جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی یالتسطح تحص

 24.5 24.5 46 سوادبی

 71.8 47.3 89 خواندن و نوشتن

 93.6 21.8 41 راهنمایی

 98.9 5.3 10 دیپلم

 100 1.1 2 دانشگاهی
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  100 188 کل

 

 : نحوه هزینه کرد تسهیالت دریافت شده توسط زنان روستایی از صندوق اعتبارات خرد 3جدول شماره 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی ینه کرد تسهیالتهز

 52.7 52.7 99 شروع یک کسب و کار

 72.9 20.2 38 گسترش یک کسب و کار

 100 17.1 51  شاغالنی که وام رفاهی دریافت نموده اند.

  100 188 کل

 

 

 زنان روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد اعتباری پروژه ترسیب کربننتایج سطح بندی کیفیت زندگی 

 حیطی، عد زیست ماعی، بکیفیت زندگی زنان روستایی در چند بعد مورد پرسش قرار گرفت که عبارتند از بعد اقتصادی،  بعد اجتم

هر زن  گییفیت زندکنشان دهنده میزان  د بعد. نتایج حاصل از جمع این چنروانشاختیو بعد  دسترسی به سرمایه فیزیکیبعد 

 2ه کمتر از ی باشد کمتغییر م 6زنان بین صفرتا کیفیت زندگی روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد اعتباری می باشد. 

نشان ایج نت 4در جدولکه  می باشد دهنده کیفیت باال نشان 6تا  4متوسط و  کیفیتنشان دهنده  4تا  2کم، بین نشان دهنده کیفیت 

ه ار گرفت کرسش قرداده شده است. منبع درآمد زنان روستایی قبل از مشارکت در  صندوق های خرد و بعد از مشارکت مورد پ

 آمده است. 6و  5نتایج آن در جدول
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 رصد فراوانی سطح توانمندی زنان روستایی مشارکت کننده در صندوق های خرد اعتبارید -4جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی انیفراو سطح کیفیت زندگی

 3.2 3.2 6 کیفیت  کم

 77.1 73.9 139 کیفیت متوسط

 100 22.9 43 کیفیت زیاد

 

 نبع درآمد زنان قبل از عضویت در صندوق های خرد اعتباری روستاییم -5جدول 

 

 

 

 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی قبل از مشارکت  منبع درآمد

 5.9 5.9 11 خود فرد

 72.4 66.5 125 همسر

 79.3 5.9 11 سایر افراد

 100 21.8 41 کمیته امداد

  100 188 کل
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 منبع درآمد زنان بعد از مشارکت در صندوق های خرد اعتباری – 6جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی   منبع درآمد بعداز مشارکت

 95.7 95.7 180 خود فرد

 98.9 3.2 6 همسر

 100 1.1 2 کمیته امداد

  100 188  کل

 

 

  گیریبحث و نتیجه

و  اجتماعی مردم محلی و ارتقاء شاخص های توسعه انسانی –یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن  بهبود شرایط اقتصادی 

می باشد. در راستای توانمند سازی زنان روستایی،  پروژه با هدف معیشت پایدار برای  بهبود شرایط زندگی روستاییان

 جدید ان روستایی صندوق های خرد اعتباری را راه اندازی نموده است تا از این طریق با ایجاد شغل و کسب درآمدزن

دار ترسیب کربن برای خانواده های روستایی و افزایش توان اقتصادی از وابستگی اقتصادی  به مراتع بیابانی بکاهد و مق

نان روستایی عضو صندوق های خرد متاهل می باشند .نتایج تحقیق درصد زنان روستایی ز 70بیش از  را افزایش دهد. 

درصد همسران زنان روستایی  70نشان دهنده وابستگی معیشت خانوارهای روستایی به مرتع می باشد به طوریکه شغل 

ن کاهش دامداری می باشد بنابراین ضروریت توانمندی زنان روستایی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی و به تبع آ

( یاری و همکاران 2017و همکاران ) Nigigiوابستگی به مرتع و ترسیب کربن بیشتر احساس میشود که مطالعات 

میانگین سنی اعضاء صندوق های خرد اعتباری  نشان دهنده  جوان  ( همخوانی دارد. 1392(،فالحی و همکاران)1393)

واسطه جوان بودن  اذعان دارد به Lecoutere Els (2017) بودن  زنان روستایی عضو صندوق های خرد می باشد که 

زنان روستایی عضوء صندوق های خرد به دنبال یافتن شغل و درآمد مناسبی برای خانوار خود می باشند. همان طور که 

 نشان میدهد زنان روستایی توانسته اند با مشارکت در برنامه صندوق های خرد اعتباری 6و 4و 3نتایج در جدول های

برای خود شغل ایجاد نمایند و با کسب درآمد برای خود به اقتصاد خانوار های روستایی کمک کنند و در راستای ایجاد 

معیشت جایگزین و اشتغال زایی که از اهداف پروژه ترسیب کربن می باشد وابستگی اقتصادی خود به مراتع را کاهش 

 درصد این زنان دارای 75این نحقیق نزدیک به  شد. طبق نتایجدهند که بازخورد آن کاهش فشار بر بوم سازگان میبا
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متوسط می باشند که نشان دهنده این امر می باشد که این فرایند در حال تکمیل شدن می باشد و  سطح زندگی با کیفیت

نوبت دهی  . میزان پس انداز زنان عضو در صندوق های خرد اعتباری کم است همین دلیل زماننیاز به زمان کافی دارند

جهت وام ها طوالنی می باشد و از طرفی هنگامی که زنان روستایی به بانک های دولتی جهت دریافت وام مراجعه می 

کنند توانایی ارائه ضمانت را ندارند که الزم است مدیریت کالن کشور جهت توسعه روستاها با کمک به صندوق های 

باال  شامل  کیفیت زندگیطبقه زنان با ن مشکالت را مرتفع نمایند. خرد اعتباری و شرایط آسان دریافت تسهیالت ای

تعدادی از زنان روستایی است که وام های رفاهی دریافت نموده اند و توانسته اند خیلی زودتر برای خود شغل ایجاد 

رنامه های کنند و سابقه عضویت بیشری نسبت به سایر اعضاء دارند و نسبت به بقیه اعضاء مشارکت بیشتری در ب

آموزشی پروژه ترسیب کربن داشته اند و توانسته اند عالوه بر گسترش کسب و کار خود به دنبال حل کردن مسائل 

( و رضایی 2015و همکاران ) Ganel( و 2017(و همکاران Raihan رفاهی خانواده خود نیز باشند که مطالعات 

 ( نیز موید این موضوع می باشد.1386)
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Abstract  

International Carbon Sequestration Project with the establishment of rural development 

groups and microfinance funds, with the priority of rural poor, the has aimed at improving the 

socio-economic status of these communities, whose feedback is to reduce the pressure on the 

ecosystem. The purpose of this research is to investigate the quality life of rural women 

participating in microfinance funds. 

The research method is descriptive-analytic. Statistical sample includes 188 rural women that 

are members of the Microfinance Fund. To ensure the validity of the questionnaire, the 

research committee examined and verified the various dimensions of the questionnaire. The 

reliability level of the questionnaire was obtained by using Cronbach's alpha (0.952), which 
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indicates a high reliability. Research findings showed that 53 percent of rural women 

participating in microfinance funds used credit for starting a business and 20 percent for 

business expansion and entrepreneurship. 

The results showed that 73.9% of rural women participating in micro-funds had moderate 

quality life and 22.9% had high quality life, which increased the income of rural households 

and consequently reduced dependency of rural families to the rangeland. 

 

 Keywords: Quality life, Microfinance, Rrural Women. 

 


