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 چکیده 

خرد  هایصندوقتوسعه روستایی و  هایگروهبا تشکیل در راستای اهداف توسعه پایدار ترسیب کربن  المللیبینپروژه 

 جهت .است نبال نمودهدرا نسبت به خدمات اکوسیستمی  آنانافزایش آگاهی  ،توانمند سازی زنان روستاییبا ، همزمان اعتباری

املی وش تحلیل عبا ر یستایتوانمند سازی زنان رومدل اعتبار ابعاد ابتدا  ؛روستایی الزم است جش میزان توانمند سازی زنانسن

در  ده، موقعیتگیری درون خانوابر تصمیم تأثیر)زنان روستایی سازی هر یک از ابعاد توانمند. مورد آزمون قرار گیرد تأییدی

رد مو ؛احی شدهای آن در طیف لیکرت طرر اعتماد به نفس( در قالب یک پرسشنامه که گویهجامعه، سیاسی، اقتصادی و اثر ب

روش تحلیل عاملی  تایجن. داستفاده گردی تأییدیجهت تحلیل عاملی  ،LISRELدر این تحقیق از نرم افزار  پرسش قرار گرفت.

سازی با توجه به ابعاد مدل توانمند بنابراین ؛باشدمی(، 080/0)کمتر از  RMSEA، 043/0مقدار  ؛حقیق نشان دادت تأییدی

ین را تبی ربنان روستایی پروژه ترسیب کزن مدل توانمندسازی تواندمی خوبی بهو این ابعاد  باشدمیخود مورد تایید  گانهشش

 عاملی باربا  ،«(SELFCONF)اعتماد به نفس » دبع ،به میزان بارهای عاملی توجهبا نتایج تحقیق نشان داد  همچنین. نمایند

، (DESISION)گیری و پس از آن ابعاد تصمیم گیری توانمندسازی زنان روستایی است، معتبرترین شاخص برای اندازه89/0

با بارهای ، (ECONOMIC)اقتصادی و  (MARITUAL)روابط زناشویی ، (POLITICAL) ، سیاسی(SOCIETY)جامعه 

و عض زنان روستایی گیری توانمندسازیمعتبرترین متغیرها جهت اندازه تیب، به تر41/0، 68/0، 75/0، 78/0، 84/0عاملی 

 .باشندمیخرد اعتباری پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی  هایصندوق
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 ، پروژه ترسیب کربنییدیتأتحلیل عاملی روستایی، ، زنان توانمند سازی ابعادواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه 

تحقق عدالت  که باشدمی هاانسانکیفیت زندگی و توانمندسازی  باال بردن سطح ،پایدار توسعه یصلا هایارزشیکی از 

ی کیفیت ار را باید در ارتقاپاید توسعهاصلی  هایارزش، واقع درپایداری توسعه است.  ملزومات ترینمهماجتماعی یکی از 

معه، رشد در جا تیاختالف طبقارفع  ایراست درش الیعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی، ت ،زندگی

از  اً نیمییبرد. زنان تقرکمردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جستجو  عامهو اعتماد  نفساعتمادبهآگاهی عمومی، 

 لقوهباع انسانی بمن هاآن. شوندمیآینده محسوب  هاینسلدهندگان و سازندگان و پرورش دهندمیافراد هر جامعه را تشکیل 

ضرورت  هاآنوانمندی ترو، توجه ویژه به مسیر پیشرفت و  این ازاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور هستند؛  توسعهمهمی در 

ت عه و جنسیر ادبیات توسعیض جنسیتی علیه زنان، ضرورت توانمندسازی آنان دببا تداوم فقر و ت شدن رو هبهنگام رو به .دارد

ی عاملی برا نیو همچن کند یجادانان سرمایه الزم را برای ز تواندیمعنوان یک گزینه  خرد بهت اعتبارا. گیردمیمدنظر قرار 

از  اها، جلوگیریموجود در روست یمکار عظشغلی برای نیروی  یهافرصتایجاد  حمایت از واحدهای کوچک بهره برداری،

از است که  ییهاوام کوچک و تبارات خرد عمدتاً اعتباراتمنظور از اع .تعمیم عدالت اجتماعی باشد یتاًنهاو  مهاجرت روستاییان

مبلغ  وصدر خص. گرددیمیک موسسه مالی به اقشار کم درآمد پرداخت  از طرفکوچک بوده و بدون دریافت وثیقه  نظر مبلغ

ر بعضی موارد به دالر و د 100کمتر از غ با مبل ییهاواماز موارد به  یدر برخ. مختلفی وجود دارد یهابحثاین اعتبارات 

ده پرداخت بارات برای دو هدف عمعتکه این قبیل ارسد یم. به نظر گرددیمنیز اعتبار خرد اطالق  یچند هزار دالر یهاوام

لی واندک  ر آنمقدایان است، یاپذیر جامعه به ویژه روست یباقشار آساز  یتو حمامبارزه با فقر  که هدف، یدر موارد. گرددیم

 .یابدیمن افزایش آمبلغ ؛ است یو شهرروستایی  در جوامعشغلی  فرصت یجادو او حرفه  شغل یجاداکمک برای که  یدر موارد

)UNDP( دعمران ملل متح ایران، برنامهجمهوری اسالمی ابتکاری مشترک بین دولت  ،ترسیب کربن المللیبینپروژه 
و  1

2یتسهیالت زیست محیطی جهان
)GEF(  هدف ملی کاهش  م،تغییر اقلی اثراتو  ایگلخانهای با هدف جهانی کاهش گازه

اقتصادی این  ،جوامع روستایی با هدف بهبود وضعیت اجتماعی 3سازی بسیج جوامع محلی و توانمند ،ایمنطقهزایی و هدف بیابان

(. 1394 ،ارانو همک فالحی؛  1393 ،یاری و همکاران) باشدمی 4از بین بردن فقر و افزایش شاخص توسعه انسانیجوامع و 
                                                           
1 Unit Nation Development Program 

2 Global Environment Facility 
3 Empowerment 

4 Human development index 
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 یروستانشینان به منابع طبیع اتکااحیاء شده با کاهش  هایعرصهدر  خصوص بهپروژه پایداری منابع طبیعی این  هدف اصلی

انشینان تت روسالو رفع مشک با توانمند سازی شغلی ایجاد معیشت جایگزین ،مهارتی و غیر مهارتی هایآموزشمنطقه از طریق 

در راستای اهداف محلی  .(1393 ،یاری و همکاران ؛ 1390عبدی نژاد و همکاران، ) ایی استزنان روست ویژه بهمنطقه 

فقرای روستایی و کمک به  خرد اعتباری به وسیله پروژه ترسیب کربن راه اندازی گردید که با اولویت قرار دادن هایصندوق

خرد را فراهم نمود  هایوامبه  هاآنزمینه دسترسی  ،تیو غیر مهار مهارتی هایآموزشآنان از طریق  هایخانوادهسازی توانمند

بهبود کیفیت زندگی زنان روستایی سازی و توانمندو از این طریق زمینه اشتغال پایدار زنان روستایی را تسهیل نمود تا سطح 

با استفاده خراسان جنوبی پروژه ترسیب کربن سازی زنان روستایی اعتبار ابعاد توانمندبررسی  ،یابد. هدف از انجام این پژوهش

 .باشدیم ییدیتأاز روش تحلیل عاملی 

 

 روش تحقیق 

دشت  حدوده اجرای پروژه ترسیب کربن دردر متحلیلی  -کاربردی است که با روش توصیفی نظر هدف تحقیق حاضر از

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

 :دز، چاه شهید اصفهانی، چاه مدرس، همت آباد، ابراهیم آباد و حجت آباد مورد توجه قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل

صندوق خرد اعتباری  11که در منطقه مورد مطالعه  باشندمیخرد اعتباری پروژه ترسیب کربن  هایصندوق عضوزنان روستایی 

خرد  هایصندوق عضونفر از زنان روستایی  188باشند. نمونه آماری شامل نفر عضو می 265که دارای  باشدمیزنان فعال 

. روش نمونه برداری سرشماری یا تمام شماری زنان دریافت اندنمودهاعتبارات دریافت  ،دخر هایصندوقاعتباری بود که از 

 یهدربارحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که بخش اول پرسشنامه کننده اعتبارات بود. ابزار گردآوری اطالعات در این ت

 هایصندوقخرداعتباری، نحوه آشنایی با  هایصندوقمدت عضویت در  :خرد اعتباری مانند هایصندوقاطالعات مرتبط با 

ون خانواده، موقعیت در گیری دربر تصمیم تأثیر) سازی زنان روستاییتوانمندهر یک از ابعاد  :بخش دوم پرسشنامه شامل وخرد 

ها در طیف لیکرت طراحی شد. برای اطمینان از روایی که گویه باشدمی جامعه، سیاسی، اقتصادی و اثر بر اعتماد به نفس(

مورد بررسی و تایید قرار دادند. سطح پایایی پرسشنامه تحقیق با  اابعاد مختلف پرسشنامه ر ،سؤاالتکمیته تحقیق  ،پرسشنامه

تحلیل روش  هدف ینترمهم بدست آمد که بیانگر ضریب اعتماد باالست. 952/0 ،روش آلفای کرونباخ استفاده از

تحلیل  مشاهده شده است. به عبارتی یهادادهاز  یامجموعهتعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با  ،دیییتأ عاملی

 ؛اندشدهگیری اندازه هاعاملکه روی این  یرهاییمتغ یبارهاو  هاعاملداد تع آیا که است مسئله ینا تعیین درصدد ،ییدیتأ عاملی

 و انطباق میزان آزمون به تحلیل عاملی به عبارتی، این نوع ؛انطباق دارد ؛رفتیمبا آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار 

http://analysisacademy.com/3704/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C.html
http://analysisacademy.com/3704/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C.html
http://analysisacademy.com/3704/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C.html
http://analysisacademy.com/4869/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.html
http://analysisacademy.com/4869/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.html
http://analysisacademy.com/4869/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87.html
http://analysisacademy.com/4502/4502.html
http://analysisacademy.com/4502/4502.html
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مربوطه بر اساس تئوری  یهاشاخصو  یرهامتغ. در این روش ابتدا پردازدیمسازه نظری و سازه تجربی تحقیق  بین ییانوهم

آن طوری که پیش بینی  هاشاخصو  یرهامتغتا ببینیم که آیا این  شودیماستفاده  عاملی یلاز تحلو سپس  شوندیماولیه انتخاب 

 ؟اندشدهدیگری بار  یهاعاملعوض شده و روی  هاآنیا این که ترکیب  اندشدهلود( ر )پیش بینی شده با یهاعاملروی  ؛شدیم

. دارد ارتباط هاشاخص از خاصی زیرمجموعه با عاملی هر که است این محقق اساسی فرض پیش تحلیل عاملی در این نوع

مدل را فرض کند اما در عین  یهاعامل دادتع چیزی هر از قبل محقق که است این ییدیتأ عاملی تحلیل برای الزم شرط حداقل

محقق سعی  :. برای مثالکندیمدخیل  ؛بار خواهند شد هاعاملاین محقق انتظارات خود را مبنی بر این که کدام  معموالًحال 

 هم هستند یا خیر؟متعلق به  واقعاً روندیمپنهان به کار  یرمتغ یککه برای ساخت و نمایش  یرهاییمتغتا تعیین کند که آیا  کندیم

است جهت معادالت ساختاری  یهامدلبه منظور برآورد و آزمون  نرم افزاریکه  )LISREL( لیزرل نرم افزاردر این تحقیق از 

 استفاده گردید. ییدیتأتحلیل عاملی 

 

  هایافته

بود )کمتر از  043/0که  RMSEA( و با توجه به مقدار 1شکل )حاکی از تایید مدل بوده  ،برازش مدل هایشاخصدر ابتدا 

 تواندمی خوبی بهخود مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که این ابعاد  گانهشش(، مدل توانمندسازی با توجه به ابعاد 080/0

با ، توانمندسازی زنان روستایی یریگمدل اندازه یمربوط به پارامترها هایینبر اساس تخم مدل توانمندسازی را تبیین کند.

 t)توانمندسازی کل( معنادار شدند )مقادیر هبه اینکه همه روابط بین متغیرهای آشکار )ابعاد توانمندسازی( و متغیر نهفت توجه

value  شش بعد )+(، لذا بر اساس نتایج، روایی و اعتبار مدل مورد تایید بوده و شش متغیر آشکار 96/1و  -96/1باالی

بین متغیرهای  هایرابطهنمندسازی را تبیین نمودند. با توجه به هم جهت بودن همه متغیر نهفته توا خویی بهتوانمندسازی(، 

 . سو و مستقیم هستندآشکار با متغیر نهفته، لذا همه روابط هم
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 ازیسی ابعاد توانمند سازی زنان روستایی و بارهای عاملی ابعاد توانمند دییتأنتایج روش تحلیل عاملی  :1شکل 
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  گیریهبحث و نتیج

و  انیتوسعه انس هایشاخصاجتماعی مردم محلی و ارتقاء  -بهبود شرایط اقتصادی  ،نیکی از اهداف پروژه ترسیب کرب

رای زنان بعیشت پایدار مپروژه با هدف  ،سازی زنان روستایی. در راستای توانمندباشدمی بهبود شرایط زندگی روستاییان

برای  دجدی ب درآمداه اندازی نموده است تا از این طریق با ایجاد شغل و کسخرد اعتباری را ر هایصندوق ،روستایی

. زایش دهدربن را افکدار ترسیب قبه مراتع بیابانی بکاهد و م یروستایی و افزایش توان اقتصادی از وابستگی اقتصاد هایخانواده

ارهای دهنده وابستگی معیشت خانوتحقیق نشان تایجن. دباشنمی متأهل ،خرد هایصندوقدرصد زنان روستایی عضو  70بیش از 

توانمندی  ضرورتبنابراین  ؛باشدمیدرصد همسران زنان روستایی دامداری  70شغل  که طوریبه  ؛باشدمیروستایی به مرتع 

 شودیمر احساس ن بیشتزنان روستایی و افزایش درآمد خانوارهای روستایی و به تبع آن کاهش وابستگی به مرتع و ترسیب کرب

میانگین . دارد همخوانی ،(1392) نفالحی و همکارا (،1393یاری و همکاران ) ،(2017)و همکاران  Nigigiمطالعات  با که

  Lecoutereهک باشدمیخرد  هایصندوقزنان روستایی عضو  نجوان بود هنشان دهند یخرد اعتبار هایصندوقسنی اعضاء 

ای و درآمد مناسبی بر به دنبال یافتن شغل ،خرد هایصندوق عضوزنان روستایی  واسطه جوان بودن اذعان دارد به، (2017)

 . باشندمیخانوار خود 

رین شاخص برای ، معتبرت89/0 عاملی باربا  ،«(SELFCONF)اعتماد به نفس » دبه میزان بارهای عاملی نیز بع توجهبا 

و  تبوده اس اد به نفسعه، بعد اعتمکننده توانمندسازی در این مطال بعد تبیین ترینمهمگیری توانمندسازی است. به عبارتی اندازه

 (MARITUAL)زناشویی روابط، (POLITICAL) ، سیاسی(SOCIETY) جامعه، (DESISION)گیری پس از آن ابعاد تصمیم

جهت اندازه  ها، به ترتیب معتبرترین متغیر41/0، 68/0، 75/0، 78/0، 84/0با بارهای عاملی ، (ECONOMIC)اقتصادی و 

 گیری توانمندسازی زنان روستایی بودند. 

مربوطه  تغیر آشکارم ششط توس ،میزان خطای استاندارد نیز نشان داد که میزان دقت در برآورد متغیر نهفته بی ثباتی ازدواج

مبستگی جذور هادیر مکه با توجه به مق دهدمیبوده است. نتایج همچنین نشان  برخورداربسیار باالست و از خطای کمی 

بق نتایج، طلی برخوردار بودند. آشکار از پایایی قابل قبو هایشاخص ؛هاستشاخصکه بیانگر اعتماد یا پایایی  (2R)چندگانه 

رصد از واریانس د 79، بود که «(SELFCONF)اعتماد به نفس »گیری متغیر توانمندسازی، متغیر پایاترین شاخص برای اندازه

درصد از  17بود که « (ECONOMIC)اقتصادی »سازی را تبیین نمود. کمترین پایایی نیز مربوط به متغیر متغیر نهفته توانمند

 نمود.  نتوانمندسازی را تبیی رواریانس متغی

نیز محاسبه شد و با توجه به ازدواج  یثبات یبپایایی ترکیبی متغیر نهفته  ؛ها که مناسب بودتک شاخصعالوه بر پایایی تک

درصد از واریانس متغیر نهفته توانمندسازی زنان  98لذا پایایی متغیر نهفته نیز تایید شده و مشخص شد که  ؛بود 6/0ی اینکه باال
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از طریق شش متغیر آشکار تبیین شده است که میزان تبیین شده بسیار باالیی است. بنابراین نتایج ارزیابی بخش  روستایی

ها برای عملیاتی کردن متغیر نهفته ی اعتبار )روایی( و اعتماد )پایایی( شاخصگیری مدل، شواهد قابل قبولی برااندازه

 ارائه داد. توانمندسازی زنان روستایی
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