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Abstract 
In this research, the effects of microcredit on social welfare are investigated for the rural areas 

of Yazd. This is done through structural equation modeling and descriptive-analytical 

methods. The Delphi and an integrated method are used to localize and categorize the legatum 

index was into 5 indices and 30 items. Then, the validity of the questionnaire is confirmed by 

experts, and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The research 

population includes applicants for rural microcredits in the cities of Mehriz, Abarkoh and 

Bahabad, from which 138 applicants were selected as the sample size based on the cluster 

sampling method. The statistical analysis of the items shows that the increase of employment 

in the village with an average score of 4.18 can fulfill the the goal of Barkat Foundation, which 

is job creation in rural areas. Also, the results of the health items indicate that job creation has 

brought high mental health to the applicants, reduced their depression, and increased their life 

expectancy. In addition, job creation has led to increasing women's freedom and reducing 

strictness on them. The results of the structural equation modeling indicate that the fit of the 

model is good, and economic quality with a factor load of 0.89 and social capital with a factor 

load of 0.88 are responsible for the most components in explaining the social well-being. Also, 

a t-test has proved the effectiveness of microcredits on each of the components of social 

welfare. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
The microfinance movement began in Bangladesh in the early 1970s in the face of the market failure 

phenomenon as well as the government's failure to provide credit to the poor and low-income people in the early 

1970s. Microfinance, also known as microcredit, is a means of providing credit usually in the form of small 

unsecured loans to non-traditional borrowers, such as the poor in rural or underdeveloped areas. A review of the 

literature on micro-financing goals as one of the tools and methods of economic development for the lower strata 
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of the society indicates that the three goals of economic development, namely poverty reduction, prevention of 

social unrest and profitability of micro-businesses are pursued. The experience of countries shows that 

microcredit is used in different ways to reduce poverty and, therefore, it has different consequences in the target 

society. Of course, in some countries, banks, as an economic enterprise that aims to maximize profits, do not do 

so for various reasons, such as the small amount of loans, which reduces their profits through the entry of poor 

people. Second, paying a loan to this group of customers is associated with a lot of risk. Another issue related to 

banks not entering into micro-credit allocation is incomplete information that leads to maladaptive selection and 

ethical risks. According to the Barakat Foundation's approach to job creation and considering the unemployment 

rate of 12.7% in Yazd province in 2018, the Barakat Foundation's planning for job creation in some cities of the 

province, including Abarkooh, Mehriz and Bahabad, began in 2019. However, two years after the 

implementation of these job creation plans, examining their performance on social welfare selected from the 

Legatum Social Welfare Index can be effective for the continuation of the process. 

2. Research Methodology 
The research method was descriptive, and it was a survey in terms of purpose. The data collection tool was a 

questionnaire made by a researcher. In this regard, the five main components of social welfare including 

investment environment, economic quality, economic quality, social capital, health and freedom and individual 

safety were identified by experts based on Delphi and integrated methods and classified into 31 items. Then, the 

validity of the questionnaire was confirmed by experts, and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha 

coefficient. In order to prove the goodness fit of the research model, a structural equation system was used to 

analyze the data through 24 AMOS and 20 SPSS software programs. Using structural equations and first- and 

second-order confirmatory factor analysis, the validity of the original model and the questions were tested.  

3. Results and discussion 
First, social welfare components were calculated based on the average response scores and used for statistical 

ranking. Economic quality was an indicator that most respondents were satisfied with, and health index was an 

indicator with the respondents' satisfaction for it in the last rank. Second, the general view of the respondents 

towards the items of social welfare component was examined statistically. The items of "the degree of attention 

to the lack of monopoly formation in projects" in the investment environment, "the rate of increasing women's 

labor force participation" in economic quality, “the degree of opportunity to communicate with others” in social 

capital, “the prevention of high-risk factors such as suicide" in health, and "reduction of strictness and increase 

of women's physical health" were in the first place in individual freedom and safety. Third, the effect of each 

component was examined through a t-test, and the results indicated the positive effect of microcredit allocation 

in Barakat Foundation employment models on each of the components of social welfare index, namely 

investment environment, economic quality, social capital, health and freedom. Fourth, the validity of the 

questionnaire was examined and confirmed by the first-order confirmatory factor analysis technique. Fifth, when 

a large structure consists of several latent variables, second-order confirmatory factor analysis is used. The 

results of this analysis on the social welfare variable showed the appropriateness of the measurement model, and 

all numbers and parameters of the model were significant. 

4. Conclusion 
The results of the study on the validity of the scale structure, using the second-order confirmatory factor analysis, 

showed a high correlation among the hidden variables. Also, based on a t-test, the effect of microcredit on each 

of the components of social welfare such as investment environment, economic quality, social capital, health 

and freedom and personal safety was confirmed.  
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 چکیده
 و   ساختاری  معادالت  مدلسازی  از   یزد   روستان    مناطق  در   اجتمایع  رفاه  بر   خرد   اعتبارات  اثرات   برریس برای  پژوهش  این  در 

  تلفیقی   و   دلقز   روش  از   استفاده  با   اساس،   براین.  است  شده  استفاده   کاربردی   ماهوی  لحاظ   به   و   تحلیل   –  توصیقز   روش
  نخبگان  توسط پرسشنامه روان   سپس. گردید   بندیدسته  گویه  30 و  شاخص 5  قالب در  و  شد  سازیبویم لگاتوم شاخص

ز   و  یب  توسط  آن  پایان    و   متخصصی   اعتبارات  از   استفاده  متقاضیان  شامل  پژوهش  جامعه.  شد   تائید   کرونباخ  آلفای  ضز
 نمونه   حجم  عنوان  به  نفر   138  تعداد   متقاضیان  این  از   که  است  بهاباد   و   ابرکوه  مهریز،   شهرستان  سه  در   روستان    خرد 

ینمونه  روش  براساس ان  گویه  دهد یم   نشان  آماری  روش  به   ها   گویه  برریس.  شدند   انتخاب  ایخوشه  گی  ز   اشتغال  افزایش   می 
ز   با   روستا   در    روستان    مناطق  در   زان  اشتغال  از   رضایت  یعنز   خود   هدف  به  را   برکت  بنیاد   است  توانسته  4/ 18  میانگی 

ز .  برساند    به  را   باالن    روح   سالمت  متقاضیان   برای  زان  اشتغال   که  دارد   آن  از   حکایت   سالمت   هایگویه   نتایج  همچنی 
ان  کاهش  کنار   در   و   آورده  ارمغان ز ،   می 

ی
   به  امید   افرسدگ

ی
 منجر   زان  اشتغال  این،   بر   عالوه.  است  داده  افزایش  آنها   در   را   زندگ

ی  کاهش   و   زنان   بیشیی   آزادی  افزایش  به   ساختاری  معادالت  مدلسازی  از   حاصل  پژوهش  نتایج.  است  شده  آنان  به  سختگی 
  با   اجتمایع  رسمایه  و   0/ 89  عامل  بار   با   اقتصادی  کیفیت  و   است  بوده  خوب  صورت  به  مدل  برازش  که  است   آن  از   حایک

ین  0/ 88  عامل  بار  ز   در   را   مؤلفه  بیشیی ز .  اند داشته  عهده  بر   را   اجتمایع  رفاه  تبیی    اثرسنج    ،t  آزمون  اساس  بر   همچنی 
 گرفت.   قرار  تائید  مورد  اجتمایع رفاه های مؤلفه  از  یک هر  روی بر  خرد  اعتبارات

 
 
 
  

 کلیدواژه ها: 
  اجتمایع،  رفاه خرد،  اعتبارات

  مناطق ساختاری،  معادالت سازیمدل
 ،  یزد روستان 

 مقدمه 1
ز موفقیت   معرفز .  دارد   وجود   فقر   کاهش  برای  خرد   اعتبارات  هایبرنامه   توانان    مورد   در   توجیهقابل   هایبحث   حاضز   حال  در    آمی 

ز   بانک تأسیس طریق  از   یونس، محمد  توسط ۱976 سال  در   خرد  اعتبارات   آن   از .  کرد   جلب خود   به  را   جهانز   توجه  بنگالدش،  در   گرامی 
ده  طور   به  زمان   است،   گرفته  قرار   تأکید   مورد   ها برنامه   این  تایلند   و   اندونزی  هند،  مانند   دیگر   توسعه  حال  در   کشورهای   از   بسیاری  در   گسیی
  2۰۱5  سال  تا   شدید   فقر   کردن  نصف  هدف  به  دستیان    برای  مهم  کنندهکمک   عامل  یک  عنوان  به  متحد   ملل  سازمان  که  طوری   به

 است.  کرده   ذکر  هزاره توسعه  اهداف از  ییک  را  خرد  اعتبارات

ز تأم از   وهیش   نی ا   امروزه به    ق یطر  از   تا   کند یم  کمک  ی  فق  مردم  به   را ی ز  ؛آید یم   شمار  به  فقر  برای کاهش  ها روش   نی پرکاربردتر   از  ییک  مایل، ی 
(. در مقابل، برحز عقیده  ۱395برسند )احمدیان،    شنی یمع  استقالل  به  خرد   وکار کسب   اندازیراه  و   خوداشتغایل  هایفرصت   آوردن  دست

  آن  تأثی    و  نابرابری   اما  دارند که رشد اقتصادی یک کشور به صورت خودکار فقرا را منتفع خواهد کرد و آنها را از فقر نجات خواهند داد؛ 
 (. ۱39۴راغفر و همکاران، ) استمنتقدان نسبت به این رویکرد از ایرادات  اجتمایع فرآیندهای  دیگر  و  اقتصادی رشد  بر 

 
 بوالفضل غفاریا : نویسنده مسئول* 
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ضا پورفرج،  محمدتقی گیلک حکیم ضا کرییمابوالفضل غفاری،  علیر زایی بنیاد برکت در رفاه اجتمایع روستاییان استان اشتغال های نقش اعتبارات خرد طرح . آبادی، علیر

 سازی معادالت ساختاری یزد با مدل 

اییط از رشد توجه    ز دلیل محققان توسعه به رس  که تحت آن، اثرات کاهش فقر قوی باشد و یا به دنبال نویع از رشد    کنند یم به همی 
برای پاسخ به مسئله فوق   تالش" آخرین   فقی  ی    ع فقر، مرجح است. مفهوم "رشد به نفع  نظر کاهش رس  که از نقطه   گردند یم اقتصادی 

 (. ۱399است )تاسان و همکاران،   شده  مطرح ۱99۰که از دهه است  

ز   یا   خرد   بانکداری   در دانشنامه بریتانیکا اعتبارات خرد که ز   خرد   مایل  تأمی     اعتبار،   اعطای   برای  ابزاری  شود،یم   نامیده  نی 
ا
  شکل   به   معمول

ندگان وام  به  وثیقه،   بدون   کوچک   هایوام سننی   گی    ۱997تعریف شده است. بومن    نیافته توسعه   یا   روستان    مناطق  در   فقرا   مانند   غی 
 کوچک، کوتاه و بدون وثیقه تعریف یم 

ی
ی و همکاران، معتقد است که اعتبارات خرد با سه ویژگ  (. ۱393شود )فقی 

ات  ز   و   محل  اقتصاد   بر   مثبنی   قوهبال  این اعتبارات خرد تأثی  یس.  در مناطق روستان  دارد   کشاورزی  بخش  همچنی    کوچک   کشاورزان  دسیی
س  در   توانند یم   آنها   و   دهد   افزایش  را   کشاورزی   وریبهره   تواند یم   خرد   اعتبار   به   اعتبارات   از   فراتر .  ببخشند   بهبود   را   غذان    مواد   بودن  دسیی

،  خرد  ز   را   خانواده  اعضای   درآمدزان    و   کشاورزی  در   گذاریرسمایه   امکان  آنها   به  برای بهبود مواد غذان    ، 1هیل   و   موردوچ)   دهد یم   نی 
2۰۰2) . 

ز   در مجموع، برریس ادبیات اهداف ز   اقشار  برای اقتصادی توسعه  هایروش  و  ابزارها  از  ییک  عنوانبه   خرد  مایل تأمی  حایک از    جامعه،  پایی 
ی (  ج  فقر؛  ب( کاهش  ؛...(و   اشتغال  تولید، رشد )   اقتصادی  توسعه(  الف  هدف چهار   آن است که (  د   و   اجتمایع؛  هایآشوب   از   جلوگی 
ز مایل خرد دنبال  وکارهایکسب   قالب در  سودآوری   (. ۱393شود )شهیدی نسب،  یم  خرد برای تأمی 

نهادها و مؤسسات تنها با رویکرد تخصیص    نکته قابل تأمل در مورد نهادها و مؤسسات اعتبارات خرد در بسیاری از کشورها این است که
(.  ۴، ص  ۱39۰)متوسل،   کنندیم  پویس  چشم از این اقدام به دالیل مختلف  ها بانک   و در مقابل، شوندیم  اعتبارات خرد به فقرا تشکیل 

و مخاطرات    2گار ها به تخصیص اعتبارات خرد، اطالعات ناقص است که به گزینش ناساز موضوع دیگر در رابطه با عدم ورود بانک 
 (. ۱3، ص  ۱39۰)متوسل،   شود یم منجر  3اخالفی 

ز اعتبارات خرد از    در زمینه تأمی 
ز مؤسسات و نهادهای مختلقز که هر  تاکنون مشغول به فعالیت هستند    گذشته  هایسال در ایران نی 

، لذا عملکرد هر نهاد اثرگذاری متفاوتی بر جای گذاشته  اندگرفته مختلف برای تخصیص اعتبارات خرد در نظر    هایروش یک از نهادها،  
 فقرا و جامعه روستاتی مورد هدف  

ی
است که نتایج مطالعات در داخل کشور، حایک از اثرات مثبت یا اثرات کم بر ابعاد مختلف زندگ

 اجرای طرح است. 

اثرات مثبت   از    هایطرح   ، البته در کنار  الف(    مانند   هان  آسیب به    توانیم که    بردیم مختلفی رنج    های آسیباعتبارات خرد در کشور 
؛ و(   ی ؛ ب( هزینه باالی نظارت؛ ج( نبود وثیقه مناسب؛ د( بازدیه پایی  (.  1393)شهیدی نسب،    بردیممنابع رنج    کمبودمخاطرات اخالقی

  هایییک از زیرمجموعه برکت    مینه اعتبارات خرد فعالیت داشته است، بنیاد برکت است. بنیادییک از نهادهاتی که در چند سال اخی  در ز 
 خود را    هدف اصلستاد اجراتی فرمان امام )ره( است که  

 
جوامع محروم    و اجتمایع  یاقتصاد  یو توانمندساز   دار یپا   یوکارها کسب   توسعه

 (. ۱398)مقدمه کتاب طرح سحاب،    ر داده استقرا  ن  مناطق روستا  و رقابنی  نسن   یها ت ی با توجه به مز 

ز نرخ بیکاری  با توجه به رویکرد بنیاد برکت در موضوع اشتغال  (  ۱397)مرکز آمار،    ۱397درصدی استان یزد در سال    ۱2/ 7زان  و همچنی 
زان  به  برکت جهت اشتغال  ریزی بنیاد برنامه که در رتبه هفتم بیکاری در کشور با وجود منابع طبییع فراوان قرار گرفته بود، منجر به  

شد که در شکل یک موقعیت جغرافیان  مکان مورد مطالعه    ۱398های استان از جمله ابرکوه، مهریز و بهاباد در سال برحز از شهرستان 
 نشان داده شده است. 

تواند برای  برریس عملکرد آن بر رفاه اجتمایع یم  ها،زان  در این شهرستان های اشتغال باوجوداین، پس از گذشت دو سال از اجرای طرح 
های رفاه اجتمایع بر گرفته از شاخص رفاه اجتمایع لگاتوم انتخاب و    5ادامه روند مؤثر واقع شود. برای این منظور،   شاخص از متغی 
 کند. اثرات اعتبارات خرد را بر روی آن برریس یم 

 مبایی نظری 2
   از پیمایش سطح مقطیع هایروش داده  از  استفاده (، با 2۰۱۴) 4دانگ و آن جیم  

ی
- ۱992  دوره  یط در  (VLSS) 5در ویتنام زندگ

ز مایل خرد به  دهند یم نشان    2۰۱۰ ان  که تأمی  ز   اعتبارات   که  شود یم   این، پیشنهاد   اساس  کند. بر یم   کمک  خانوار   مرصف  به  توجیهقابل   می 
 . کند یم  فراهم درآمد   بهبود   و  حساس هایدوره  در  مرصف  موارسازیه جهت فقی    خانوارهای برای ابزاری  خرد 

 
1 Morduch & Haley 
2 Adverse selection 
3 Moral hazard 
4 Duong & Nghiem 
5 Vietnam Living Standards Survey 
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 سازی معادالت ساختاری زایی بنیاد برکت در رفاه اجتمایع روستاییان استان یزد با مدل اشتغال های نقش اعتبارات خرد طرح  

 از  2۰۱7)   1آگبوال، آکوپان و محمود 
ی

ز مایل خرد در کاهش فقر، اقدامات رفایه بهداشت، آموزش و استاندارد زندگ   2۱۱(، به تأثی  تأمی 
ی و غی  

ی که به آنها تسهیالت پرداخت یم   خانوار مشیی   یک   از   بیش   خانوار   پنج  هر   از   که   . نتایج حایک از آن است پردازند یم کند،  مشیی
ی هایخانوار   و  هستند  فقی    بعدی  چند  خانوار  تر  غی  مشیی ی خانوارهای از  فقی  ز نتایج . هستند  مایل خرد  مشیی   که   دهد یم  نشان همچنی 
ز  ی  خرد   مایل  تأمی  ی  خانوارهای  انداز پس   و   درآمد   زیرا   دارد،  فقر   کاهش  بر   مالیم  و   مثبت  تأثی  ز مایل خرد   مشیی   غی    هایخانواده  از   تأمی 

ی   . است بیشیی  مشیی

 
 جغرافیایی مورد مطالعه موقعیت    - 1شکل  

 

 .  م سلیمان روگیا   و   محمد   احمد   حمزه
ی

ز   (، تاثی  2۰۱7)  2الشییک ش،   بعد   سه  را در   سودان  در   فقر   کاهش  خرد بر   مایل  تأمی    و  پایداری  گسیی
  تأثی    دیگر   سوی   از   و   اشتغال   افزایش   نظر   از   وکار کسب   توسعه  بر   مثبنی   تأثی    مطالعه   این   های یافته .  کند کار برریس یم   و   کسب   توسعه 

یس   بر  متوسیط   . دارد  پایداری  و   فقی   افراد  به  دسیی

ز   اثرات  ارزیان    زمینه  در   مشارکنی   (، مطالعه2۰۱9)  3بزوئیچا   بودور  انجام   آن  ذینفعان  اجتمایع   وضعیت  بر   خرد   مایل  تأمی  در تونس 
ل  گروه  یک  با   را   خرد   اعتبار   ذینفعان  وضعیت  تکامل  که  شود یم   استفاده  واقع  خالف  رویکرد   از   مقاله  این  دهد. در یم   همان   دارای  که)  کنیی

 
ی

،  مطالعه  نتایج .  کند یم   مقایسه(  است  ذینفعان  گروه   اولیه  های ویژگ ز   مثبت   اثرات  مورد   در   را   قبل  هاییافته   تجرن    رفاه   بر   خرد   مایل  تأمی 
یس  غذا،   هایهزینه   افزایش   طریق  از   اثرات   این .  کند یم   تائید   اجتمایع ،   خدمات   به  دسیی   ترتیبات   بهبود   و   کودکان  برای  آموزش   بهداشنی
 
ی

 شود. یم   شناسان   خانوار   زندگ

برریس  2020)  5و گوتو   4تو  ز   آیا   که  کنندیم (،    خانوار   اجتمایع، رفاه  هایسیاست  برای  ویتنام  بانک  توسط  شده  ارائه  خرد   مایل  تأمی 
ینمونه   روش.  بخشد یم   بهبود   را   ویتنام  شمایل  کوهستانز   مناطق   در   ساکن  قویم  هایاقلیت    خانوار   289  نمونه  برای  ایطبقه   تصادفز   گی 
ات   دهنده نشان   نتایج.  است  شده  گرفته  بکار    ازای  به   آموزیس    هایهزینه   و   رسانه  هایهزینه   کل   بر   خرد   مایل  هایوام  ثابت  و   مثبت  تأثی 
 . کند یم  حمایت ویتنام شمایل  کوهستانز   مناطق  در  قویم  های اقلیت  بر  خرد  مایل  هایوام رفایه  اثرات از  که  است آموز دانش  هر 

به آثار کاهش فقر و نابرابری    ۱38۰-۱382های  استان کشور و برای سال   28(، با روش پانل دیتا در  ۱385زاده، ازوح  و قویدل ) حسن 
 طبقات گوناگون فقر به    شود یم پردازند. نتایج مدل حایک از آن است که تخصیص اعتبارات خرد زمانز به کاهش فقر منجر  یم

ا
که اول

 این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد؛  خون  شناسان  شود و 
ً
به عبارت دیگر، کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خرد از طریق    ثانیا

 است.  پذیر امکان شغیل  های فرصت ایجاد اشتغال و برابری  

 
1 Agbola, Acupan & Mahmood 
2 Hamza Ahmed Mohamed and Rogia Suleiman M. Al-Shaigi 
3 Boudour Bzeouicha 
4 Vu Ha Thu 
5 Daisaku Goto 
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 کاوشهای جغرافیان  مناطق بیابانز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

ضا پورفرج،  محمدتقی گیلک حکیم ضا کرییمابوالفضل غفاری،  علیر زایی بنیاد برکت در رفاه اجتمایع روستاییان استان اشتغال های نقش اعتبارات خرد طرح . آبادی، علیر

 سازی معادالت ساختاری یزد با مدل 

 و احمدی ) 
ز

 م  ن  (، به شناسا ۱393محمدی یگانه، چرایع
ز د   ات ی  تأث  انی    ی فقرا   یاقتصاد   یتوانمندساز   تخصیص اعتبارات خرد بر   راهی 

  است   اعتبارات نتوانسته  نیا   دهد،یم   نشان  قی تحق  از   حاصل  جیاست. نتا   لیتحل -قز ی توص  صورت  به   قیتحق   روش  . پردازد یم   ن  روستا 
   اما   باشد،  داشته  ن    در   را   ن  روستا   یفقرا   یاقتصاد   یتوانمندساز 

 
ز م   شیافزا   انیم   یمعنادار   رابطه بهبود    اعتبارات  انی    های شاخص و 

 . دارد  وجود   یاقتصاد  یتوانمندساز 

ی آراسته )   اکمل و ضمی 
ز مایل خرد با استفاده از  (، به شناخت ابعاد توانمندسازی و اثرات صندوق ۱397محمدی، عواطقز های تأمی 
    –روش توصیقز 

ی
ز پردازند یم همبستیک ان اثرگذاری  . نتایج در خصوص ابعاد توانمندسازی زنان روستان  در شش ُبعد حایک از آن است که می 

ین اثر بر ُبعد توانان  
ز مایل خرد در حد متوسط بوده و بیشیی یتصمیم تأمی  ز همه ابعاد    گی  و اعتماد به نفس زنان روستان  دارد. همچنی 

 مستقیم و معناداری داشتند. 
ی

 توانمندسازی با یکدیگر همبستیک

 روش تحقیق 3
نظر هدف کاربری است. ابزار گردآوری اطالعات مربوط به آن پرسشنامه  روش تحقیق بکار گرفته شده توصیقز و پیمایش  و از   

ز تائید گردیده است. گروه ز   است که از نوع محقق ساخته بوده و روان  آن توسط پانل متخصصی    اساتید   شامل  تحقیق   این  در   متخصصی 
ینمونه   روش  به  که   بودند   وستان  ر   مناطق   در   زان  اشتغال   های طرح   مجریان   و   برکت  بنیاد   کارشناسان  و   مدیران  دانشگاه،   و   هدفمند   گی 
 . اند شده  انتخاب قضاونی 

گان  پانل  گروه  ی   تحصیل  مدرک   دارای  نفر   ۱۰  تعداد   این   از   که  است  شده  تشکیل  عضو   ۱3  از   خی    تحصیل   مدرک   دارای  نفر   3  و   دکیی
زان  بنیاد برکت در جوامع روستان  سه شهرستان  اشتغال های  نفر از متقاضیان طرح   2۱5تعداد جامعه مورد هدف  .  است  ارشد   کارشنایس

اند. با استفاده  اندازی کرده زان  راه های اشتغالاست که به واسطه اعتبارات خرد، طرح   ۱398مهریز، بهاباد و ابرکوه در استان یزد در سال  
ی، نمونه اب شده است. روش نمونه نفر از اعضای جامعه انتخ ۱38درصد، تعداد نمونه   5از فرمول کوکران در سطح خطای   ی  گی  گی 

 اند. زان  در مناطق روستان  به صورت تصادفز انتخاب شده های اشتغالتصادفز ساده است که براساس لیست از متقاضیان طرح 

، شاخص رفاه اجتمایع لگاتوم )مبن  در   اجتمایع  رفاه  بر   خرد   اعتبارات  اثرگذاری  به  توجه  با   پژوهش  این ز ای نظری پژوهش  تحقیقات پیشی 
، شاخص رفاه لگاتوم در سال   های  عنوان متغی  رفاه اجتمایع خود به دلیل دارا بودن زیرشاخص از سایت لگاتوم است( را به   2۰2۰حاضز

گان برای    ایگزینه   5  لیکرت  طیف  در این مرحله، زیر عناض شاخص لگاتوم بر اساس  متنوع در نظر گرفته است.  در اختیار گروه خی 
شاخص که هر یک شاخص از چند زیرشاخص تشکیل شده    66عنرص و  ۱2قرار گرفت، زیرا شاخص رفاه لگاتوم از    1اجرای روش دلقز 

ها جهت تهیه  سازی شاخص شود که در این پژوهش برای بویماست که برای رقاه اجتمایع در سطح کالن برای یک کشور محاسبه یم
 دستیان  به عنرصها از طریق زیرشاخص( جمع پرسشنامه با معیارهای روستاهای ایرا 

هان  که  آوری و شاخص ن به روش جزء به کل )یعنز
ز یعنز نمره   زیرشاخص انتخاب    3۰عنرص با    5کسب کرده بودند در اختیار نخبگان اعتبارات خرد قرار گرفت و    3نمره باالتر از میانگی 

 شد. 

گان جهت برریس شاخصپس از طراح سؤاالت، مجدد سؤاالت برای سنجش  ارسال شد.   (2CVR) محتوان    روان   نسبت  روان  به خی 

  ۰/ 62  از   کمیی   هایگویه   CVR  شاخص   اگر   و   است  ۰/ 62  با   برابر   CVR  شاخص   برای  قبولقابل   مقدار   بر اساس این شاخص، حداقل
  خیل   زیاد،  متوسط،   کم،   کم،   خیل)  لیکرت  ایگزینه   5  طیف  گویه در   3۱ای با  شود که در نهایت، پرسشنامه   حذف  بایسنی   گویه  آن   باشد 
 تعداد   و   گذاری، محیط اقتصادی، رسمایه اجتمایع، سالمت و آزادی فردی و ایمنز طراح شد. حجم مؤلفه محیط رسمایه   5با    (3زیاد 
گان با   نمونه افراد   . است شده گرفته  نظر   در   نظری اشباع سطح  به توجه  در گروه خی 

 
ی

گان  هایویژگ   از   نمادی  دقیق،  اطالعات  ارائه  با   بتوانند   و   باشند   برجسته  زمینه  این  در   اطالعات  و   آگایه  نظر   از   که  است  این  پژوهش  خی 
ز   برای  . باشند   جامعه ،  تعیی  ،  و   صوری  روان    نتایج  اساس  بر  نهان   پرسشنامه پایان  ز   محتوان  نفر از اعضای نمونه به صورت   ۱38در بی 

یب آلفای کرونباخ محیط رسمایه آزمایش  اجرا شد. مقدار   ، سالمت  ۰/ 83، رسمایه اجتمایع  ۰/ 89کیفیت اقتصادی   ،۰/ 85گذاری ضز
ز داده   آوریجمع   از   بعد .  است  قوی  درونز   سازگاری  بیانگر   است که  ۰/ 87و آزادی و ایمنز فردی    ۰/ 92   مؤلفه با استفاده   5  ها، روابط بی 

  استفاده شده   spss20  و   Amos24  افراز   نرم  تجزیه و تحلیل از   گرفت. برای  قرار   یلتجزیه و تحل   ساختاری مورد   معادالت  سازیمدل  از 
 است. 

 
1 Delphi method 
2 content validity ratio 

 5خیلی زیاد= 4زیاد= 3متوسط=  2کم= 1خیلی کم=- 3
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 ها و بحثیافته 4
زان  بنیاد برکت در سال های اشتغالنفر اعضای اجرای کننده طرح   ۱38دست آمده از پرسشنامه، از مجموع    بر اساس نتایج به 

ین تعداد رسته فعالیت اشتغال  63نفر )  87درصد( زن و تعداد    37نفر )  5۱، تعداد  ۱398 زان  به ترتیب مربوط  درصد( مرد بودند. بیشیی
وری با   درصد(، بخش    ۱8طرح )  25درصد(، بخش صنعت با    23طرح )  32خدمات با    درصد(، بخش   37طرح )   5۱به بخش دامی 

درصد( است. اطالعات مصاحبه شوندگان به لحاظ سنز به    7طرح )  ۱۰درصد( و بخش کشاورزی با    ۱5طرح )  2۰پرورش طیور با  
با    35تا    25ترتیب   به باال با    ۴5درصد(،    ۴۱نفر )   57سال  با  س   ۴5تا    35درصد( و    3۱نفر )   ۴3سال  درصد( قرار    28نفر )  38ال 
ز تعداد   . اندگرفته    2۰نفر فوق دیپلم و کارشنایس )   28درصد(، تعداد    75)   زیردیپلمنفر از متقاضیان تحصیالت دیپلم و    ۱۰۴همچنی 

 درصد( آمار مصاحبه شوندگان به لحاظ سطح آموزش است.   5نفر کارشنایس ارشد و باالتر ) 6درصد( و تعداد 

  سهم   تأییدی،  عامل  تحلیل  در .  شود یم   استفاده  تأییدی  عامل  تحلیل  تکنیک  ظور برریس اعتبار سؤاالت پرسشنامه از در ادامه به من  
ز   رابطه های  بی  های  و   آشکار   متغی  ان  چه   هر   تحلیل  این   در .  شود یم   داده  نشان  عامل   بارهای   وسیله  به   پنهان  متغی  ز   به   عامل  بارهای   می 
های  با   تری قوی   ارتباط  پرسشنامه  سؤاالت   که   است   مسئله  این   گویای   باشد،   تر نزدیک   یک  عدد  در ادامه، تحلیل عامل    . دارد   مکنون  متغی 

د. ها مورد سنجش قرار یم برای هر یک از مؤلفه 1تأییدی مرتبه اول   گی 

 گذاری مقادیر برآورده شده بارهای عامیل خرده مقیاس محیط رسمایه   -1جدول شماره  

 گویه 
بار  

 عامل 
نسبت  
 بحرانز 

 

یس به اعتبارات  ان راحنی دسیی ز  - ۰/ 73 می 

ان حمایت از طرح  ز  3/۴ ۰/ ۴۱ های کارگایه می 

یس به بانک  ان راحنی دسیی ز های طرف قرارداد  می 
 بنیاد 

82 /۰ 2/8 

یس به اطالعات تسهیالت  ان دسیی ز  8/5 ۰/ 56 می 

ان توجه به عدم شکل  ز ی انحصار در طرح می   ۱/6 ۰/ 58 ها گی 

ی از بروکرایس اضافز در دریافت   ان جلوگی  ز می 
 تسهیالت 

۴8 /۰ ۰/5 

ان توجه سازگاری طرح  ز  7/5 ۰/ 5۴ زیستها با حفظ محیط می 
 

 1400های پژوهش،  منبع: یافته 

 

ز سؤاالت و ابعاد مربوط به مؤلفه محیط رسمایه  قرار گرفته است. بارهای عامل  گذاری مورد برریس  در تحلیل عامل مرتبه اول رابطه بی 
از  بزرگ  ز    ۰/ ۴تر  تأمی  باالن  در خصوص  از اهمیت  به یک پرسش که  از دست ندادن اطالعات مربوط  البته برای  تائید است.  مورد 

ز در برحز مواقع حفظ شده است. همان  نی 
کنید  مشاهده یم  ۱طور که در جدول شماره  اعتبارات خرد برخوردار بود، بارهای عامل کمیی

توان نتیجه گرفت که این مفاهیم به خون   باشد. پس یم یم   ۰/ ۴گذاری باالتر از  بار عامل همه سؤاالت مرتبط با مؤلفه محیط رسمایه 
ز به منظور برریس نیکون  برازش مدل در این پژوهش از شاخص  های مختلقز استفاده شده است که پس  سنجیده شده است. همچنی 

 آورده شده است.  6ها در جدول شماره  همه مؤلفه  از برریس بارهای عامل 

ز سؤاالت و ابعاد مربوط به مؤلفه کیفیت اقتصادی مورد برریس قرار گرفته است. بارهای عامل   در تحلیل عامل مرتبه اول رابطه بی 
ت مرتبط با مؤلفه کیفیت  کنید بار عامل همه سؤاال مشاهده یم   2طور که در جدول شماره  مورد تائید است. همان  ۰/ ۴تر از  بزرگ 

ان "  پرسش  یک  به مربوط اطالعات  ندادن دست  از   برای  البتهباشد.  یم   ۰/ ۴اقتصادی باالتر از   ز    اداره  بهبود   می 
ی

درآمد "   افزایش  با   زندگ
ز   اثرات  خصوص   در   باالن    اهمیت  از   که توان پس یم   . است  شده  پذیرفته   گویه  آن  برای  ۰/ 35  عامل  بار   بود،  برخوردار   خرد   اعتبارات  تأمی 

 به خون  سنجیده شده است. مربوط به این شاخص رفاه اقتصادی  نتیجه گرفت که مفاهیم 

 

 مقادیر برآورده شده بارهای عامیل خرده مقیاس محیط اقتصادی   - 2جدول شماره  

 نسبت بحرانز  بار عامل  گویه 

ان افزایش تولید در طرح  ز  - ۰/ ۴2 ها می 

ان افزایش  ز وی کار بهره می   5/۴ ۰/ 69 وری نی 

 
1 First order confirmatory factor analysis 
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 سازی معادالت ساختاری یزد با مدل 

ان افزایش اشتغال در روستا  ز  3/۴ ۰/ 6۱ می 

 

وی کار زنان ان افزایش مشارکت نی  ز  6/۴ ۰/ 7۴ می 

ان افزایش اشتغال تبیع در روستا  ز  6/۴ ۰/ 76 می 

ان کاهش بیکاری جوانان در روستا  ز  6/۴ ۰/ 76 می 

ان کاهش خط فقر در روستا  ز  2/۴ ۰/ 65 می 

ان  ز  با افزایش درآمدمی 
ی

 2/3 ۰/ 35 بهبود اداره زندگ

 
 1400های پژوهش،  منبع: یافته 

ز سؤاالت و ابعاد مربوط به مؤلفه رسمایه اجتمایع مورد برریس قرار گرفته است. بارهای عامل    در تحلیل عامل مرتبه اول رابطه بی 
از  بزرگ    کنید بار عامل همه سؤاالت مرتبط با مؤلفه رسمایه مشاهده یم   3شماره  طور که در جدول  مورد تائید است. همان  ۰/ ۴تر 

 ،  ها گویه باشد. در میان  یم   ۰/ ۴اجتمایع باالتر از  
 
ان  "  گویه ز ین بخش توضیح    ۰/ 8۰با بار عامل    "  های دیگر کمک به خانواده   می  بیشیی
 مؤلفه رسمایه اجتمایع را بر عهده دارد. پس یم 

ی
 که این مفاهیم به خون  سنجیده شده است.   توان نتیجه گرفتدهندگ

 مقادیر برآورده شده بارهای عامیل خرده مقیاس رسمایه اجتمایع   - 3جدول شماره  

 نسبت بحرانز  بار عامل  گویه 

 

ان کمک به خانواده و دوستان با افزایش درآمد  ز  - 0/ 72 می 

ان خوشحایل و شادی خانواده برای ایجاد  ز  6/7 0/ 71 می 

ان فرصت ایجاد ارتباط با دیگران  ز  8/7 0/ 75 می 

ان کمک به خانواده  ز  3/8 0/ 80 های دیگر می 

ز یکدیگر  ان افزایش اعتماد بی  ز  3/7 0/ 69 می 

 1400های پژوهش،  منبع: یافته 

ز سؤاالت و ابعاد مربوط به مؤلفه سالمت مورد برریس قرار گرفته   تر از  است. بارهای عامل بزرگ در تحلیل عامل مرتبه اول رابطه بی 
   ،ها گویه  میان  مورد تائید است. در   ۰/ ۴

 
ان"    گویه ز ی  می     از   جلوگی 

ی
ان  ۰/ 9۱  عامل  بار   با "    افرسدگ ز    به  امید   افزایش  و گویه "می 

ی
و    "زندگ

ان "   گویه ز ین   ۰/ 87با بار عامل  "    روانز   و   روح  سالمت  احساس  می     توضیح   بخش  بیشیی
ی

. دارند   عهده  بر   را   اجتمایع  رسمایه   مؤلفه  دهندگ

باشد. یم   ۰/ ۴گذاری باالتر از  کنید بار عامل همه سؤاالت مرتبط با مؤلفه محیط رسمایهمشاهده یم   ۴طور که در جدول شماره  همان
 توان نتیجه گرفت که این مفاهیم به خون  سنجیده شده است. پس یم 

 یل خرده مقیاس سالمت مقادیر برآورده شده بارهای عام   - 4جدول شماره  

 نسبت بحرانز  بار عامل  گویه 

 

ی از مرصف مواد مخدر ان جلوگی  ز  - 0/ 74 می 

ان احساس سالمت روح و روانز  ز  4/10 0/ 87 می 

 
ی

ی از افرسدگ ان جلوگی  ز  8/10 0/ 91 می 

ی از عوامل پرخطر مانند خودکش   ان جلوگی  ز  6/8 0/ 74 می 

 
ی

ان افزایش امید به زندگ ز  3/10 0/ 87 می 
 1400های پژوهش،  منبع: یافته 

ز سؤاالت و ابعاد مربوط به مؤلفه آزادی  فردی مورد برریس قرار گرفته است. بارهای عامل    ایمنز  و  در تحلیل عامل مرتبه اول رابطه بی 
از  بزرگ  تنها گویه  ۰/ ۴تر  تائید است و  ان"  مورد  ز بار عا   "  متقاضز   بودن  زن   یا   مرد   تفاوت   عدم  می  از دست ندادن    ۰/ 33مل  با  برای 

  ایمنز   و   کنید بار عامل همه سؤاالت مرتبط با مؤلفه آزادی مشاهده یم   5طور که در جدول شماره  اطالعات حفظ شده است. همان
 باشد که نشان از سنجش خوب مفاهیم است. یم  ۰/ ۴فردی باالتر از  
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 مقادیر برآورده شده بارهای عامیل خرده مقیاس آزادی و ایمنی فردی   - 5جدول شماره  

 گویه 
بار  

 عامل 
نسبت  
 بحرانز 

 

 به شکایت و پرونده 
ی

ان رسیدگ ز  در صورت  می 
ی
های حقوف

 وجود 
85 /0 - 

ان عدم تفاوت مرد یا زن بودن متقاضز  ز  5/3 0/ 33 می 

ل ان کنیی ز ی به دلیل ایجاد  می   6/3 0/ 51 اشتغال خشونت و درگی 

ان ترغیب بزرگان به حل  ز  0/4 0/ 99 وفصل اختالفات می 

ی و افزایش سالمت جسیم زنان  ان کاهش سختگی  ز  4/3 0/ 54 می 
 1400های پژوهش،  منبع: یافته 

از برریس بارهای عامل   به تک   هایگویه پس  نیکون  برازش مؤلفه تک مؤلفه مربوط  شود. ها در یک جدول پرداخته یم ها، به برریس 
به شاخص  برازش  برازش مطلقطورکل در سه گروه شاخص های  تطبیقی ، شاخص 1های  برازش  برازش مقتصد و شاخص   2های   3های 

از ۱398شود )عبداللیه و طاهری،  تقسیم یم  ز   در   که  آنجا   (.    در   کل  و   عمویم  توافق  ساختاری،  هایمعادله   یان  مدل   متخصصان  بی 
   هایشاخص   از   کدامیک  اینکه   با   ارتباط

ی
ی   برآورد   برازندگ   چهار   تا   سه  از   ترکین    شود یم  پیشنهاد   ندارد،  وجود   کند،یم   فراهم  را   مدل  از   بهیی

 (. Kline ،2۰۰5شود )  گزارش  شاخص

ز صفر و یک    CFIو    GFI  ،IFI، NFIدر مجموع، در این پژوهش هم از چهار شاخص استفاده شده است که مقدار چهار شاخص   بی 

است که هر چقدر    RMSEA  تر باشد، کاران  مدل بیشیی خواهد بود. شاخص دیگر قرار دارد که هر چه این مقدار به عدد یک نزدیک 
های برازش کل  (. با توجه به این نکات، به نتایج شاخص ۱397کاراتر خواهد بود )بهاروند و همکاران، باشد، مدل   ۰/ ۱تر از یک کوچک 

 (. 6شود )جدول، ها پرداخته یم تک مؤلفه تحلیل عامل تأییدی مرحله اول تک
 های رفاه اجتمایع های برازش مدل مؤلفه شاخص   - 6جدول شماره  

 df Chi-Square CMIN/DF CFI IFI RMSEA مؤلفه 

 0/ 07 0/ 96 0/ 96 7/1 1/20 12 گذاری محیط رسمایه 

 0/ 08 0/ 90 0/ 94 2/ 01 2/38 19 محیط اقتصادی 

 0/ 03 0/ 99 0/ 99 1/1 6/5 5 رسمایه اجتمایع 

 0/ 08 0/ 99 0/ 99 1/ 91 6/7 4 سالمت 

 0/ 00 0/ 99 0/ 99 4/0 2/1 3 فردی  ایمنز  و   آزادی
 1400  پژوهش،   های یافته :  منبع 

ز    3ها کمیی از مقدار  برای همه مؤلفه   4شود شاخص کای دو هنجار شده مشاهده یم   6طور که در جدول شماره  همان است و همچنی 

ها دارد. البته مقادیر  تک مؤلفه نشان از برازش خیل خوب مدل برای تک   IFIو    CFI  های در دو برای همه مؤلفه  ۰/ 95مقادیر باالی  

ز   کند. ازش خیل خوب مدل را تائید یم بر   RMSEAشاخص   ۰/ ۰8پایی 

های رفاه اجتمایع متأثر از اعتبارات خرد  دیدگاه کیل پاسخگویان نسبت به ابعاد مختلف مؤلفه 4.1
 گذاری، کیفیت اقتصادی، رسمایه اجتمایع، سالمت و آزادی و ایمنی فردیمانند محیط رسمایه 

 نمرات پاسخگون  محاسبه و برای رتبه در ابتدا زیرشاخص 
ز بندی به لحاظ آماری مورد استفاده  های رفاه اجتمایع بر اساس میانگی 

ی رضایت  شود، کیفیت اقتصادی شاخیص بوده است که پاسخمشاهده یم   7طور که در جدول شماره  قرار گرفت. همان  دهندگان بیشیی
که همه    گردد یم دهندگان از آن در رتبه آخر قرار دارد. البته تأکید  مت شاخیص است که رضایت پاسخاند و شاخص سال را از آن داشته 

ز پاسخ مؤلفه  باشند. نکته قابل تأمل دیگر، رضایت بیشیی  یم   3دهندگان از رتبه خون  برخوردار هستند و بیشیی از عدد  ها به لحاظ میانگی 
هر مؤلفه به صورت    هایگویه باشد. در ادامه  زان  بنیاد برکت یم های اشتغالنایس  از ایجاد طرح دهندگان از افزایش رسمایه اجتمایع  پاسخ

د. جداگانه مورد برریس قرار یم   گی 

 

 
1 Absolute Fit Index 
2 Comprative Fit Index 
3 Parsimonious Fit Index 
4 CMIN/DF 
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 سازی معادالت ساختاری یزد با مدل 

ی گویه مؤلفه   - 7جدول شماره    ( n= 381)   های رفاه اجتمایع وضعیت میانگیر

ز  مؤلفه  ات  انحراف معیار  میانگی  یب تغیی   رتبه ضز

 1 0/ 17 0/ 61 3/ 69 کیفیت اقتصادی 

 2 0/ 17 0/ 62 3/ 67 رسمایه اجتمایع 

 3 0/ 21 0/ 72 3/ 41 گذاری محیط رسمایه 

 4 0/ 24 0/ 88 3/ 71 آزادی و امنیت فردی 

 5 0/ 26 0/ 94 3/ 64 سالمت 
 1400  پژوهش،   های یافته :  منبع 

 مؤلفه رفاه اجتمایع:  یهاه یگو دیدگاه کیل پاسخگویان نسبت به   4.2
انمرتبط با محیط رسمایه   هایگویه برریس   ز یشکل   عدم  به   توجه   گذاری حایک از آن است که "می  ز    "   ها طرح   در   انحصار   گی  با میانگی 

ات   3/ ۴8 یب تغیی  اندر رتبه اول قرارداد. نکته قابل تأمل دیگر در حوزه محیط رسمایه   ۰/ ۱9و ضز ز ز گویه "می    گذاری، باال بودن میانگی 
ی     بروکرایس   از   جلوگی 

ز
دهندگان از کاهش بروکرایس در  است که این موضوع نشان از رضایت نسن  پاسخ   "   تسهیالت   دریافت  در   اضاف

 دریافت تسهیالت بنیاد برکت است. 

  کسب   و  روستان   محروم  مناطق در  زان  اشتغال  یعنز  خود  هدف به برکت بنیاد  که  حکایت از آن دارد   اقتصادی کیفیت  هایگویه   برریس
  از   استفاده  و   زان  اشتغال  افزایش  راستای  در   البته.  دارد   اختیار   در   را   دوم  رتبه  و   است  یافته  دست  باالن    سطح  در   متقاضیان  از   رضایت
وی ان"   گویه  لذا   است   داده  قرار   خود   اولویت  در   را   آنها   بیکاری  کاهش   و   زنان   اشتغال  افزایش  در   سیع   زنان،   کار   نی  ز   مشارکت   افزایش  می 
وی ان"  گویه  که  شود یم   تأکید .  است  کرده  کسب  را   اول  رتبه"    زنان  کار   نی  ز وی  وری بهره   افزایش  می    کیفیت   مؤلفه  سطح  7  رتبه   در "    کار   نی 

وی  وری بهره   از   دهندگانپاسخ   رضایت  کاهش   دهنده  نشان  که  دارند   قرار   اقتصادی   زان  اشتغال  هایطرح   مختلف   های رسته   در   کار   نی 
 . است داشته

ان"  شود که گویه تأکید یم   اجتمایع  رسمایه  هایگویه درخصوص    ز   رتبه   در "    زان  اشتغال   طرح   ایجاد   برای   خانواده  شادی  و   خوشحایل  می 
ز   لحاظ  به  ویل  دارد   قرار   چهار    یان  دست   از   ها خانواده   اکی    کامیان    و   شادی  ایجاد   دهنده  نشان  که  است  برخوردار   خون    امتیاز   از   میانگی 
از سوی دیگر، برریس  حکایت  شغل  به  دهخانوا   اعضای  از   ییک ز   که  است  آن  از   حایک   سالمت  هایگویه   دارد.    به   ها گویه   همه  میانگی 

ان"  خصوص ز ی   می  ان"   و "  خودکش    مانند   پرخطر   عوامل  از   جلوگی  ز    به  امید   افزایش  می 
ی

 .  دارد   قرار   دوم  و   اول  رتبه  در "    زندگ
ً
  باال   نسبتا

ز   بودن   سالمت   متقاضیان  برای   زان  اشتغال  که  دارد   آن  از   حکایت  سالمت  هایگویه   نوع  و   سالمت  هایگویه   به  دهندگانپاسخ   میانگی 
ان کاهش   کنار   در   و  آورده ارمغان به  را  باالن    روح ز ، می 

ی
   به  امید  افرسدگ

ی
 است.  داده  افزایش آنها  در   را  زندگ

یب  اساس  بر   که  است  آن   از   حایک   فردی  ایمنز   و   آزادی   های گویه   برریس ات  ضز ان"  هایگویه   تغیی  ز ی  کاهش  می    سالمت   افزایش   و   سختگی 
ان"و  "    زنان  جسیم  ز ل   می  ی   و   خشونت  کنیی ز   البته .  دارند   قرار   دوم  و   اول  رده   در   ترتیب   به"    اشتغال  ایجاد   دلیل  به   درگی    از   باالتر   میانگی 

ان"  گویه  ۴ ز ل  می  ی  و  خشونت کنیی   و  مثبت نظر   دهنده نشان"  اشتغال ایجاد  دلیل  به درگی 
ً
ل  باالی نسبتا   اشتغال  از  نایس    خشونت کنیی

 (. 8است )جدول  متقاضیان میان در  کار   به

 ( n= 381مؤلفه رفاه اجتمایع )   های گویه بندی  رتبه   - 8جدول شماره  

ز  گویه  مؤلفه   میانگی 
انحراف  

 معیار 
یب   ضز
ات   تغیی 

 رتبه 

رسمایه 
ط 
حی
م

ی
گذار

 

ان توجه به عدم   ز ی انحصار در طرح شکل می   ۱ ۰/ ۱9 ۰/ 66 3/ ۴8 ها گی 

طرح  سازگاری  توجه  ان  ز حفظ  می  با  ها 
 زیست محیط 

22 /3 85 /۰ 26 /۰ 2 

یس به اطالعات تسهیالت  ان دسیی ز  3 ۰/ 27 ۱/ ۰۱ 3/ 69 می 

دریافت   در  اضافز  بروکرایس  از  ی  جلوگی  ان  ز می 
 تسهیالت 

5۱ /3 98 /۰ 28 /۰ ۴ 

یس به  ان راحنی دسیی ز  5 ۰/ 3۰ ۱/ ۰3 3/ ۴6 اعتبارات می 

ان حمایت از طرح  ز  6 ۰/ 32 ۱/ ۰7 3/ 38 های کارگایه می 
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یس به بانک  ان راحنی دسیی ز های طرف قرارداد  می 
 بنیاد 

۱6 /3 29 /۱ ۴۱ /۰ 7 
ت
کیفی

 
ی 
صاد

اقت
 

وی کار زنان ان افزایش مشارکت نی  ز  ۱ ۰/ ۱6 ۰/ 68 ۴/ ۱2 می 

ان افزایش اشتغال در روستا  ز  2 ۰/ ۱8 ۰/ 7۴ ۴/ ۱8 می 

 با افزایش درآمد
ی

ان بهبود اداره زندگ ز  3 ۰/ ۱8 ۰/ 56 3/ ۱۴ می 

ان افزایش اشتغال تبیع در روستا  ز  ۴ ۰/ ۱9 ۰/ 75 ۴/ ۰3 می 

ان کاهش بیکاری جوانان در روستا  ز  5 ۰/ ۱9 ۰/ 72 3/ 89 می 

ان افزایش تولید در طرح  ز  6 ۰/ 2۱ ۰/ 7۱ 3/ ۴۰ ها می 

ان افزایش بهره  ز وی کارمی   7 ۰/ 29 ۱/ ۰5 3/ 55 وری نی 

ان کاهش خط فقر در روستا  ز  8 ۰/ 35 ۱/ ۱2 3/ ۱8 می 

رسمایه 
 

یع 
جتما

ا
 

ان فرصت ایجاد ارتباط با دیگران ز  ۱ ۰/ ۱9 ۰/ 77 3/ 93 می 

ان کمک به خانواده  ز  2 ۰/ 2۰ ۰/ 76 3/ 8۱ های دیگر می 

ز یکدیگر  ان افزایش اعتماد بی  ز  3 ۰/ 2۰ ۰/ 75 3/ 7۰ می 

شادی   و  خوشحایل  ان  ز ایجاد  می  برای  خانواده 
 زان  طرح اشتغال

72 /3 85 /۰ 23 /۰ ۴ 

تشکیل   فرایند  در  تسهیلگران  به  اطمینان  ان  ز می 
 پرونده 

72 /3 99 /۰ 27 /۰ 5 

ان کمک به خانواده و دوستان با افزایش درآمد ز  6 ۰/ 28 ۰/ 87 3/ ۱2 می 

ت 
الم
س

 

ی از عوامل پرخطر مانند خودکش   ان جلوگی  ز  ۱ ۰/ 28 ۱/ ۰9 3/ 86 می 

 
ی

ان افزایش امید به زندگ ز  2 ۰/ 28 ۱/ ۰6 3/ 83 می 

ان احساس سالمت روح و روانز  ز  3 ۰/ 28 ۰/ 99 3/ 57 می 

 
ی

ی از افرسدگ ان جلوگی  ز  ۴ ۰/ 29 ۱/ ۰3 3/ 59 می 

ی از مرصف مواد مخدر ان جلوگی  ز  5 ۰/ 37 ۱/ 2۴ 3/ 33 می 

ی
آزاد

و  
 

ایمنز 
 

ی 
فرد

 

ان ترغیب بزرگان به حل  ز  ۱ 0/ 26 ۰/ 95 3/ 7۴ وفصل اختالفات می 

ی و افزایش سالمت جسیم   ان کاهش سختگی  ز می 
 زنان 

8۴ /3 ۰2 /۰ 27 /۰ 2 

ل ان کنیی ز ایجاد   می  دلیل  به  ی  درگی  و  خشونت 
 اشتغال

82 /3 ۰5 /۱ 28 /0 3 

ان عدم تفاوت مرد یا زن بودن متقاضز  ز  ۴ 0/ 31 ۱/ ۱3 3/ 69 می 

ان ز    می 
ی

  در  حقوفی  هایپرونده   و  شکایت   به  رسیدگ
 وجود   صورت

۴6 /3 27 /۱ 37 /0 5 

 1400  پژوهش،   های یافته :  منبع 
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د. با توجه  ها از طریق آزمون نی مورد برریس قرار یم ، اثرگذاری هر یک از مؤلفه ها گویه دهندگان نسبت به  پس از برریس دیدگاه پاسخ  گی 
مؤلفه رفاه    5شود هر  طور که مشاهده یم انتخاب شده است. همان  3ای در این پژوهش، ارزش عدد مقایسه  گزینه   5به طیف لیکرت  

ز و باالی بازه درجه اطمینان که در همه موارد مثبت  درصد با توجه به مقدار درجه آزادی و مق  99اجتمایع در سطح اطمینان   ادیر پایی 
های شاخص رفاه  زان  بنیاد برکت بر هر یک از مؤلفه های اشتغالتوان نتیجه گری کرد که تخصیص اعتبارات خرد در مدل ، یم است

فردی اثر مثبت داشته است )جدول    ایمنز   و   اجتمایع، سالمت و آزادی  اقتصادی، رسمایه   گذاری، کیفیترسمایه  اجتمایع یعنز محیط
9 .) 

 آزمون یی   های رفاه اجتمایع توسط نتایج برریس مؤلفه   - 9جدول شماره  

 مؤلفه 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
محیط  
 0/ 54 0/ 29 0/ 41 000/0 137 6/ 69 گذاری رسمایه 

 0/ 79 0/ 58 0/ 69 000/0 137 13/ 26 کیفیت اقتصادی 
 0/ 77 0/ 56 0/ 67 000/0 137 12/ 70 رسمایه اجتمایع 

 0/ 80 0/ 48 0/ 64 000/0 137 7/ 96 سالمت 
آزادی و ایمنز  

 0/ 86 0/ 56 0/ 71 000/0 137 9/ 43 فردی 

 1400  پژوهش،   های یافته :  منبع 

  تحلیل   در .  شود یم   دوم استفاده  مرتبه   تأییدی   عامل   تحلیل   از   باشد،  شده   تشکیل   پنهان  متغی    چند   از   خود   بزرگ  سازه  یک   که  زمانز 

های   رابطه  دوم  مرتبه  تأییدی  عامل    نتایج   کنید یم   مشاهده  ۱شماره    شکل  در   که  طور همان   .شودیم   برریس   اصل  سازه   با   پنهان  متغی 
یاندازه   مدل  که  دهد یم   نشان  رفاه اجتمایع  متغی    دوم  مرتبه  تأییدی  عامل  تحلیل  های  و   اعداد   کلیه  و   مناسب  آن  گی    معنادار   مدل  پارامیی

یاندازه  هایشاخص  .است یاندازه  مدل  بودن  مناسب نشانگر   که  گی   . است فرایندی ساختاری  عوامل  گی 

ین مقدار آن  نتایج مدل تحلیل عامل مرتبه دوم، حکایت از آن دارد تمام مقادیر بار     ۰/ 63عامل از مقدار باالن  برخوردار هستند که کمیی
ان شدت رابطه میان یک متغی  پنهان و  و مربوط به مؤلفه محیط رسمایه  ز گذاری است. از آنجا که بار عامل مقدار عددی است که می 

مل یک شاخص در یک رابطه سازه مشخص  کند. لذا هر چه مقدار بار عا متغی  آشکار مربوطه را یط فرآیند تحلیل مسی  مشخص یم 
ز آن سازه بر عهده دارد.  ی در تبیی 

 بیشیی و نزدیک به یک باشد، آن شاخص سهم بیشیی

ز رفاه اجتمایع به شمار    ۰/ 87و کیفیت اقتصادی با بار عامل    ۰/ 89با وجود این، رسمایه اجتمایع با بار عامل   ین مؤلفه در تبیی 
بیشیی

 از مقادیر باالن  مانند بار عامل  ذکر است بار عامل مؤلفه   آیند. البته الزم بهیم
ز آزادی و ایمنز فردی    ۰/ 7۴سالمت،    ۰/ 8۰های دیگر نی 

های مربوط به نیکون  برازش تحلیل عامل مرتبه  ، مقدار شاخص ۱۰گذاری برخوردار هستند. در جدول شماره  محیط رسمایه   ۰/ 63و  
 دوم آورده شده است. 

های برازش مدل در محدوده برازش خوب مدل قرار دارند. برای مثال،  شود، شاخص مشاهده یم   ۱۰دول شماره  طور که در جهمان
سازی معادالت ساختاری است که مقادیر بهینه آن را برای برازش  های پرکاربرد در مدل شاخص کای دو هنجار شده که ییک از شاخص 

 برخوردار است.   3/ 8۰کنند، از مقدار عنوان یم   3مدل خوب کمیی از  
 های رفاه اجتمایع های برازش مدل مؤلفه شاخص   - 10جدول شماره  

 df Chi-Square CMIN/DF CFI GFI IFI RMSEA مؤلفه 

3کمیی از  - - قبول مقادیر قابل   0/ 08کمیی از  0/ 9بیشیی از   0/ 9بیشیی از   0/ 9بیشیی از   
  0/ 07 9/0 0/ 86 9/0 1/ 70 660 389 رفاه اجتمایع 

 1400های پژوهش،  منبع: یافته 
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 تحلیل عامیل مرتبه دوم   - 1نمودار شماره  

 

یبندی و نتیجهجمع 5  گیر
 بسیار حائز اهمیت است. این موضوع تا جان  اهمیت دارد که همه  

ی
موضوع اشتغال از ُبعد اقتصادی، سیایس، اجتمایع و فرهنیک

کنند. با توجه به ابعاد اهمیت اشتغال، هدف از پژوهش  اشتغال را جزو اولویت کاری خود معرفز یم ها در دنیا، بهبود وضعیت  دولت 
، برریس تأثی  اعتبارات خرد بنیاد برکت بر رفاه اجتمایع در مناطق روستان  کشور بوده است. در ا  ن چارچوب، تالش شد تا با  یحاضز

، ام های اشتغالمناسب از متقاضیان طرح   یانتخاب نمونه آمار   اس فراهم شود. یق مق ی دق ان  یان اعتبار کزان  در مناطق روستان 

 موجود در    ینظر   یردها یکو رو   های تجرن  یافته   یاس حاضز بر مبنا یمق
 
ی از شاخص   زمینه های لگاتوم ساخته  اعتبارات خرد با الگوگی 

زان  مورد تائید  های اشتغالصان اساتید دانشگاه، مدیران، کارشناسان و مجری طرح اس توسط متخصیمق یو صور   ن  شد. اعتبار محتوا 
ز قرار گرفت. همچن  یاس، با استفاده از تحل یمق  سازه    ن  روا   نه برریسیهای پژوهش در زم یافته ی 

ی
  ل عامل تأییدی مرتبه دوم، همبستیک

ز را ب ن  باال ن دارد که اعتبارات خرد آثار مثبنی بر رفاه اجتمایع به صورت کل و بر  پنهان نشان داد. نتایج پژوهش حکایت از آ  ی ها ی   متغی 
گذاری، کیفیت اقتصادی، رسمایه اجتمایع، سالمت و آزادی و ایمنز فردی به صورت  های آن مانند محیط رسمایه هر یک از مؤلفه 

 مستقیم داشته است. 

ز   است که با رویکرد اثرات مؤثر تعریف شده    هان  گویه دهندگان به  پاسخ  نشان از نظرات مثبت   ها گویه از سوی دیگر، برریس آمار میانگی 
ها به صورت جداگانه نشان یم  ز پاسخ بودند. برریس متغی  های دریافنی در رتبه اول قرار دارد.  دهد که کیفیت اقتصادی با باالترین میانگی 

 پاسخگون  به گویه م
ز ان افزایش اشتغال در روستا حکایت از آن دارد که بنیاد در خصوص مؤلفه کیفیت اقتصادی، باال بودن میانگی  ز ی 

ز منجر به  برکت به هدف خود یعنز اشتغال زان  و کسب رضایت از متقاضیان در سطح باالن  دست یافته است و بهبود این شاخص نی 
 افزایش رفاه اجتمایع از طریق افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. 

ز در رتبه اول قرارداد. ری نشان یم گذا های محیط رسمایه برریس مؤلفه  یس به اطالعات تسهیالت با باالترین میانگی 
ان دسیی ز دهد که می 

ز در حوزه محیط رسمایه  ی از بروکرایس اضافز در دریافت تسهیالت " نشان از  همچنی  ان جلوگی  ز ز گویه "می  گذاری، باال بودن میانگی 
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دهد که  مؤلفه رسمایه اجتمایع نشان یم   هایگویه یافت تسهیالت دارد. برریس  دهندگان از کاهش بروکرایس در در رضایت بیشیی پاسخ 
ان فرصت ایجاد ارتباط با دیگران در  ز  گویه می 

 
 اول قرار دارد.  رتبه

ز را کسب کرده است و این موضوع بر این نکته   ی از عوامل پرخطر مانند خودکش  باالترین میانگی  ان جلوگی  ز در حوزه سالمت، گویه می 
 را در آنها  د دارد که اشتغالتأکی

ی
، امید به زندگ

ی
ان افرسدگ ز زان  برای متقاضیان سالمت روح باالن  را به ارمغان آورده و در کنار کاهش می 

ی و افزایش سالمت جسیم زنان " در   ان کاهش سختگی  ز شاخص آزادی و ایمنز فردی در رتبه اول    هایگویه افزایش داده است. گویه "می 
ی به دلیل ایجاد اشتغال " در این مؤلفه نشان دهنده نظر مثبت و  قرار دارد.   ل خشونت و درگی  ان کنیی ز ز گویه "می  البته باال بودن میانگی 

ل خشونت نایس  از اشتغال به کار در میان متقاضیان است.   باالی کنیی
ً
 نسبتا

ز که در مرور بر البته نکته قابل تأمل این است که مراجعه به پژوهش  های  دهد که پژوهش ادبیات به آنها اشاره شد، نشان یم های پیشی 
های مختلف رفایه یا تنها اقتصادی مانند تأثی  آن بر فقر، مرصف، نابرابری درآمدی،   به اثرات اعتبارات خرد بر متغی 

ً
  صورت گرفته عمدتا

ه اشاره دارد. برای مثال، پژوه های  ش  در پیشینه پژوهش تنها به برریس هزینه درآمد، توانمندسازی اقتصادی، ابعاد توانمندسازی و غی 
اثرات   دیگر،  پژوهش  یا در  و  است  پرداخته  خانوار   

ی
ترتیبات زندگ بهبود  و  برای کودکان  آموزش   ، بهداشنی به خدمات  یس  غذا، دسیی

 د. انآموز مورد برریس قرار داده های آموزیس  به ازای هر دانش های رسانه و هزینه اعتبارات خرد را کل هزینه 

سازی معادالت ساختاری  در این مطالعات، تنها پژوهش داخل ابعاد مختلف را مورد برریس قرار داده است که این مطالعه هم از مدل
ز تأکید داشته است و از   بهره نجسته است. این در حایل است که نتایج این پژوهش عالوه بر ابعاد اجتمایع رفاه به ابعاد اقتصادی آن نی 

خورد. با توجه  ادالت ساختاری در برآورد مدل استفاده کرده است که کمیی این موضوع در تحقیقات گذشته به چشم یم سازی معمدل
وری  محور بنیاد برکت مواردی مانند افزایش بهره زان  اجتماع اشتغال   هایطرح در جهت بهبود    شود یمبه نتایج حاصل از پژوهش، توصیه  

برحز طرح  اعتبار در  افزایش  از طریق  ان درآمد  ز افزایش می  وی کار،   نی 
بهیی با آموزش  وی کار  اشتغالنی  اقتصادی کردن  های  برای  زان  

د   محصوالت و... در دستور کار قرار گی 
 . مقیاس طرح، کمک به بازاریان  بیشیی
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