
 1401پاییز  ،3 ۀشمار، 54 ۀدور ،جغرافیای انسانی هایپژوهش

 952-937ص.

DOI:10.22059/JHGR.2021.318139.1008247 

 

 در پیشرفت و آبادانی روستاهااعتباری خرد  هایصندوقشناسایی و تحلیل نقش 

 شهرستان رزن و فامنین مطالعه موردی:
 

 ، اصفهان، ایران، دانشگاه اصفهانروستایی یزیررنامهبجغرافیا و  دانشجوی دکتری - فاطمه کیانی

 ، اصفهان، ایرانروستایی، دانشگاه اصفهان یزیربرنامهدانشیار جغرافیا و  – 1یوسف قنبری

 

 20/04/1400 تاریخ پذیرش:                                                                                                        11/11/1399 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ه منابع وستایی بترسی فقرای ررهیافتی کارآمد، با هدف دس عنوانبهدر طی سه دهه اخیر رویکرد اعتبارات خرد 

مایه وجود سر .داشته استرا به همراه  آمیزیموفقیتو نتایج  اجراشده توسعهدرحالمالی در بسیاری از کشورهای 

ه داشته ا به همراتوسعه پایدار ر تواندمیدر نواحی روستایی و  کندمیمحیط پیرامون را فراهم  از وریبهرهامکان 

وستاها و آبادانی ر در پیشرفتاعتباری خرد  هایصندوقنقش  و تحلیل حاضر با هدف شناسایی پژوهشاشد. ب

 360 ،نکوکرا ولریق فرماز ط حجم نمونه پرسشنامه استفاده گردید. ابزاربرای گردآوری اطالعات از  .انجام شد

تخصصین نظرات م پرسشنامه( ازبرای سنجش روایی ابزار تحقیق ). تصادفی ساده انتخاب شد گیرینمونهخانوار با 

از  هادادهبرای تحلیل  د.شبود استفاده ( 94/0) بسیار متناسبو برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ که در حد 

مبستگی هز آزمون ا ین متغیرهابتشخیص معنادار بودن روابط  منظوربهاف معیار( و آمار توصیفی )میانگین، انحر

رابطه  دهدمین ن، نشانتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرم اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

ندوق صا ایجاد نگی بموزشی و فرهآ، اشتغال، وریبهرهبین ابعاد اجتماعی، مشارکت، اقتصادی،  داریمعنیمثبت و 

االترین همبستگی را با بدرصد  612/0با و بعد مشارکت  617/0بعد اجتماعی با ضریب وجود دارد که در این میان 

شارکت به بعد اجتماعی و م دهدمی، نشان پیرسونهمبستگی. همچنین ضریب ایجاد صندوق اعتباری خرد دارد

مثبت و  تأثیر 05/0اعتباری خرد در سطح خطای کمتر از  ایجاد صندوق بر 242/0و  469/0ترتیب با بتای 

 دارد. داریمعنی

 

 .رزن، شهرستان فامنین، شهرستان پیشرفت روستاهاصندوق اعتباری خرد،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ز اایین برخورداری و سهم پ ماندگیعقب .آیندمی به شمارسکونت و فعالیت انسانی  هایکانون ترینمهمروستاها از 

ایان بیشتر نم را جامعه روستایی و تالش در جهت تغییر شرایط ریزیبرنامهلزوم بازاندیشی در مبانی  ملی توسعهمواهب 

 اندازسپ دک بودنان یجهدرنتسطح درآمد و  پایین بودن. کمبود سرمایه در مناطق روستایی که خود ناشی از کرده است

امکانکهاینبروضعیت عالوهاین. شودمیقلمدادروستاییمناطقسعهتوهایچالشازیکیعنوانبهاست خانوارها

مواجهمحدودیتبااین مناطقدر تولیدفراینددررانوینهایفناوریکارگیریبهویتولیدهایبخشظرفیتافزایش

سطحتنزلوکارآشوپنهانیشهرها، بیکاربهروستاییانمهاجرتنظیراجتماعیمشکالتبروزموجب،ساخته است

تغییر فضاهای  وامل ایجادیکی از ع. (1388:114)هاشمی تبار و همکاران،  استگردیدهنیزخانوارهارفاهوزندگی

ابعاد  و در است پیداکرده و اهداف متفاوتی به محیط روستایی ورود هامکانیزمروستایی، تسهیالت مالی است که با 

ری مفید و ابزا انوستاییر پایهق یکی از حقو عنوانبهتسهیالت مالی  .نموده است متأثرحیات جامعه روستایی را  مختلف

عامل  در نهایت وین جوامع شهری و روستایی تعادل و برابری بیشتر ب ساززمینه تواندمی است که ریزانبرنامهدر دست 

ر درتمند برای کمک به مردم فقیقار یک ابز عنوانبهاعتبارات  (.20: 1386 گردد )رحمانی فضلی، ملی برانگیختن توسعه

 بزار مهما .(189:2001)آتنو،  باشدمی اندازپسو شکستن چرخه فقر از طریق بهبود درآمد و  گذاریسرمایهجهت 

 تأمین یبرا اعتبارات خرد. (229: 2013 )سایواچیپا، مالی و اجتماعی است گریواسطهتوانمندسازی اقتصادی از طریق 

 آن اصلی هدف و نمایند استفاده داولرسمی مت ینهادها خدمات از توانندنمی طورمعمولبه که است کسانی به مالی

 ساکنان یبرا امرارمعاش پایدار نابعم تأمین و فقیر کارآفرینان میان در ثروت تولید یبرا هاتوانایی و هاظرفیت یگردآور

 از "ه مشارکتیتوسع" دیدگاه از .است الیم نوآوری یک خرد، اعتبارات .(13:2010است )فاسورانتی، روستایی

 ارتقای. بخشد بهبود را مالی خدمات به بضاعتبی افراد دسترسیکه شرایط  رودمی انتظار خرد اعتبارات

 اصلی اهداف از هاآن وانت باال بردن و سیاسی و اجتماعی اقتصادی، هایفعالیت در بضاعتبی افراد مشارکت

ات خرد به فقرای روستایی اعطای اعتبار دهدمینشان  هابررسی(. 2012 :724 گران،)نور و دی است خرد اعتبارات

و افزایش  (34: 2009می،)سابزار معیشت پایدار  فراهم کردن ،(54: 2008 )ناین،توانسته است ارتقای تولید و مصرف 

ی شغلی را برا هایفرصتافقی از  ایرهپنج مانندبهاین اعتبارات . را به دنبال داشته باشد هاآن (16: 2008)هاگه،درآمد 

 و مسئلهبیان  ریزیطرحرچوب به چا با توجه درمجموع .(669:2008)سانیانگ و هانگ،  سازدمینمایان جوامع روستایی 

قتصادی انظام  ثباتیبیتایی و کاهش کارایی مدیریتی در اقتصاد روس "در نواحی روستایی یعنی شدهاشارهمسائل اساسی 

به مکرر  هایتمهاجری و در پی آن و همچنین نبود رونق اقتصاد خدمات مالی برای روستاییان کنندهعرضه عنوانبه

استن یک فرصت برای ک عنوانبهروستایی  اندازپساعتبار و  هایانجمنو با عنایت به وجود  "علت فقدان شغل مناسب

 هایفرصتاقتصادی و  هایلیتفعاایجاد  هایمینهزشهرستان رزن و فامنین با داشتن  .باشدمیاز مشکالت مطروحه 

با توجه  .است افتادهفاق اتاز آن زیادی  هایمهاجرتآمار بیکاری باالیی دارد و  که باشدمیاشتغال فراوان یکی از مناطقی 

تصاد این اق ت و بایدم نیسبه محدودیت منابع آب و زمین کشاورزی امکان ایجاد فعالیت کشاورزی برای همه افراد فراه

دودیت اصلی مح اما مشکل باشدمیاقتصاد این مناطق فراهم  متنوعزیادی برای  هایپتانسیل چراکهروستاها متنوع شود 

ی را نقدینگ تا حدودی تواندمیرد خکه ایجاد صندوق اعتباری  باشدمی سازیظرفیتتوان مالی روستاییان برای ایجاد 

نقش تحلیل  شناسایی وپژوهش  از انجام اینهدف  .تولیدی فراهم سازد هایفعالیتخرد و انجام  وکارهایکسببرای 

یجاد اروستاییان برای مشارکت در  مندیعالقهو سنجش میزان روستایی  هایعرصهاعتباری خرد در  هایصندوق

 زیر موردبررسی قرار گرفتند: هایفرضیهبرای رسیدن به این هدف  است.صندوق 



  939 … روستاها آبادانی و پیشرفت در خرد اعتباری هایصندوق نقش تحلیل و شناساییکیانی و قنبری / 

  رگذارتأثینگی صادی و فرهروستایی عوامل اجتماعی، اقت یهاعرصهاعتباری خرد در  یهاصندوقدر ایجاد و توسعه 

 .باشدیم

  اعتباری خرد رابطه مثبت وجود دارد یهاصندوق اجرایی شدنمشارکتی و بین عوامل. 

  ی از رخباست که  رداختهپمطالعات مختلفی به بررسی تأثیر اعتبارات خرد بر توانمندسازی روستاییان و زنان

 عبارتست از: هاآن

ی اعتباری خرد به این هابرنامهی با عنوان توانمندسازی زنان روستایی در بنگالدش از طریق امطالعه( در 2018) 1آخترو همکاران

د کند که زنان برای خویمکند و فرصتی را فراهم یمنتیجه رسید که اعتبارات خرد، زنان را در بعد اقتصادی و اجتماعی توانمند 

ای به ( در مقاله2016لیان و بایر ) .تجارتی داشته باشند و در نهایت بر آموزش و استانداردهای زندگی باالتر تأثیر زیادی دارد

پردازند و به این نتیجه رسیدند که اعتبارات روستایی بر توسعه میاهمیت اعتبارات روستایی در کشورهای درحال

ی دارد اما بیشترین اثرات مثبتش روی درآمدهای غیر کشاورزی هست و های مختلف درآمدی تأثیر یکسانگروه

( 2015) مند شوند. بشرا و همکارانهایی با شرایط مطلوب اقتصادی بیشتر تمایل دارند از اعتبارات روستایی بهرهخانواده

به این نتیجه  "تان اقتصادی توانمندسازی زنان در پاکس -های اجتماعی ارزیابی شاخص"ای تحت عنوان در مطالعه

های اقتصادی رسیدند که محتوای آموزش، مشارکت اقتصادی زنان، برخورداری از حساب بانکی و دسترسی به فرصت

( در بررسی خود تحت عنوان، چه تأثیری اعتبارات 2015توسط زنان بر توانمندسازی آنان تأثیرگذار است. مازامدر و لی )

ها معتقدند که های اعتباری خرد دولتی و غیردولتی انجام داد. آنمقایسه از برنامه خرد بر معیشت روستاییان دارد؟ یک

یافته، وضعیت تغذیه، پوشاک، است و همچنین سوءتغذیه کاهشاعتبارات خرد باعث بهبود کیفیت زندگی افراد شده

توانمندسازی از طریق اعتبارات؛ " با عنوان (2014مسکن و آب آشامیدنی بهبودیافته است. نتایج مطالعه وبر و همکاران )

اند نسبت به زنانی که از وام نشان داد زنانی که وام بیشتری دریافت نموده "رابطه بین چرخه وام و سطح توانمندسازی 

( رابطه میزان سرمایه در صندوق اعتبارات 2013اند از نظر توانمندشان در سطح باالتر هستند. سالوا )مند بودهکمتری بهره

 رابطهکه ی اعتبارات خرد، مثبت و معنادار است. درحالیهاصندوقد با میزان تحصیالت، حمایت دولت و کارآفرینی خر

ی اعتبارات خرد( منفی و معنادار است. آونونیو ویتور و همکاران هاصندوقسابقه کارآفرینی با متغیر وابسته )کارآفرینی 

وام را بر  بهرهی مالی، رضایت از هاموسسهدر  اندازپساری، میزان ی تجهاتشکل( میزان تحصیالت، عضویت در 2012)

 "ی تحت عنوان امطالعه( در 2011دانند. لی گان و هو )یمی اعتبارات خرد تأثیرگذار هابرنامهاحتمال مشارکت زنان در 

ی اعتبارات خرد هابرنامهبه این نتیجه رسیدند که مشارکت در  "تأثیرات رفاهی اعتبارات خرد بر خانوارهای روستایی 

ی اعتبارات هاوامگذاری تواند به بهبود رفاه خانوارها از طریق افزایش درآمد و مصرف کمک کند. همچنین سرمایهیم

( معتقدند 1390ئدی و همکاران )شده است. فوا هاآنهای درآمدزا مثل کشاورزی باعث بهبود معیشت یتفعالخرد در 

ترسی به نقاط شهری، اطالع و آگاهی از شرایط تسهیالت، تجربه کاری، میزان استفاده از متغیرهای سطح تحصیالت، دس

گذاری گیرنده تسهیالت، ها، میزان سرمایهمجراهای ارتباطی، میزان تسهیالت، میزان رضایت از صندوق، تعداد جلسه

های صندوق با موفقیت صندوق توانایی صندوق در بهبود وضع اقتصادی خانوار و میزان مشارکت مالی در فعالیت

( در مورد عوامل موثر بر گرایش زنان 1392زارعی و میرباقری )اعتبارات خرد زنان روستایی رابطه مثبت و معنادار دارند. 

روستایی بر مشارکت در صندوق اعتبارات خرد تحقیقی را در استان مازندران انجام دادند که نشان داد متغیرهای 

های فایده ناشی از مشارکت در صندوق و ویژگی –نان روستایی، عوامل فرافردی، میزان هزینه های شخصیتی زویژگی

( به بررسی نقش 1392اند. بریمانی و همکاران )اقتصادی زنان روستایی با متغیر وابسته رابطه معنادار داشته-اجتماعی

                                                           
1 . Akhter  
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ند و نشان دادند که اعتبارات خرد در اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی در شهرستان سلماس پرداخت

به گروهی که وام دریافت نکرده  توانمندسازی زنان روستایی موثر بوده است و گروهی از زنان که وام گرفته بودند نسبت

نیز در وضعیت بهتری قرار داشتند. شاهرخی ساردو  (نفسبودند از لحاظ اقتصادی توانمندتر شده و از نظر روانی )اعتمادبه

داری بر ( در پژوهش خود نشان دادند عوامل سیاسی، حمایتی، آموزشی و اجتماعی اثر مثبت و معنی1395همکاران )و 

( به 1396های اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان جیرفت دارند. موحدی و علی توکلی )عملکرد اقتصادی صندوق

رداخت و نشان داد که به ترتیب موانع اقتصادی، مدیریتی، های روستایی پگذاری زنان در تعاونیتحلیل موانع سرمایه

گذاری در جغرافیایی، اجتماعی، آموزشی، خانوادگی و فردی دارای بیشترین تأثیر در توانمندسازی زنان برای سرمایه

رگذار است ( تأمین مالی خرد بر ابعاد توانمندسازی زنان روستایی تأثی1397های خرد هستند. محمدی و همکاران )تعاونی

نفس زنان روستایی است و سپس ابعاد توانمندی سیاسی، موقعیت گیری و اعتمادبهو بیشترین اثر بر ابعاد توانایی تصمیم

 های بعدی اثرپذیری قرار دارند.در جامعه، توانمندی اقتصادی و موقعیت درون خانواده در رتبه

ر نقش صندوق قبلی، ب العاتنه به آن اشاره شد این است که مطتمایز پژوهش حاضر با آنچه که در مطالعات قبلی و پیشی

مرد  وعم از زن اکه در این پژوهش بر نقش صندوق اعتباری خرد اعتباری خرد بر روی زنان پرداخته بودند درحالی

 –اد )اجتماعی بعاشده اما در این پژوهش تمام است. عالوه بر این در سایر مطالعات تنها یک یا دو بعد بررسیمطالعه شده

شود و این امکان جانبه بررسی میصورت همهآموزشی و فرهنگی( به –اشتغال  –وری بهره –اقتصادی  –مشارکت 

 شود ابعادی که بیشترین نقش را بر صندوق اعتباری خرد دارند شناسایی شود.فراهم می

 

 ریظمبانی ن

. در واقع داده استفقیر روستایی را مورد هدف قرار  هایگروهمالی است که  تأمینمالی خرد روستایی شکلی از  تأمین

، دریافت اندازپسمالی خرد به گروهی از افراد روستایی که به خدمات مالی رسمی دسترسی ندارند خدماتی مانند  تأمین

 نئولیبرال اددر اقتص عمدهاعتبارات خرد از مباحث  (4: 2011کسراییان، ) دهدمیاعتبار، انتقال پرداخت و بیمه ارائه 

 یبرا یاقتصاد هایمحرک مثابهبه توسعه هایدیدگاه و یاقتصاد هاینظریه در تغییراتی از پس است که

 و ثروت ناعادالنه توزیع فزاینده و یبیکار و تورم مشکالت گرفتار یکشورها و توسعهدرحال یکشورها

 در ویژهبه فقر کاهش در ناکامی و یداقتصا هایشکست دنبال به و رودمی به شمار معما حل کلید درآمد

وام مانند  اعطاء کننده بزرگ هایسازمان و هاکارگزاری ،1990و  1980 هایدهه طی توسعهدرحال یکشورها

 برنامهقالب  در را خرد هایبنگاه ازپیشبیش پول المللیبین صندوق و جهانی بانک ایالت متحده آمریکا،

، سرمایه اجتماعی را 1بوردیو (.2: 1384نمودند )ازکیا و ایمانی،  اتخاذ فقر شکاه جهت نئولیبرالسیاست یمحور

همراه با سرمایه فرهنگی،  تواندمیکه به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و  داندمیشکلی از سرمایه 

مستقیم و  طوربهسرمایه اجتماعی  معتقدند که نظرانصاحباز  برخی .اقتصادی باشد هایسرمایهابزاری برای رسیدن به 

 تأثیرگذارخدمات مالی  ازجملهغیرمستقیم در بهبود معیشت روستاییان از طریق افزایش سطح دسترسی به کاال و خدمات 

آن  واسطهبهمالی روستایی ارتقاء سرمایه اجتماعی است که  تأمینرهای یدر کل یکی از مس. (171: 2013است )بالوجان، 

 کل در و هاقابلیت و هافرصت تسهیل در مهمی اجتماعی نقش سرمایه روازاین. یابدمیتبارات افزایش دسترسی به اع

 و رسمی صورتبه هامهارت توسعه گروهی، - یفرد هایآگاهی توسعه ایجاد ارتباط، قبیل از محلی هایظرفیت توسعه

 هایانجمنو  هاشبکه (.69:2011 بانک جهانی،دارد ) عهده بر را در جهت دستیابی افراد به خدمات مالی غیررسمی

                                                           
1. Bourdieu 



  941 … روستاها آبادانی و پیشرفت در خرد اعتباری هایصندوق نقش تحلیل و شناساییکیانی و قنبری / 

حامل سرمایه اجتماعی در درجات مختلف دسترسی به منابع مالی را فراهم نمایند. تحقیقات  عنوانبه باید غیرانتفاعی

 :1388، نژادامینی) یابدمیدسترسی به منابع مالی افزایش  باشد ترقویهرچه پیوندهای اجتماعی  دهدمیگوناگون نشان 

مالی داشته باشند و در این راستا  تأمیننقش بیشتری در  توانندمی(. از این میان، ارتباطات و پیوندهای خانوادگی 48

ظرفیت اعتماد باال در بین اعضای آن  باوجوداست که  غیر بازارینهاد برای مبادالت  ترینمهمشبکه خانوادگی و فامیلی 

مالی  تأمینراستای ارتباط بین سرمایه اجتماعی و  در .(216: 2007)کوپ، ید مالی را هموار نما تأمینمسیر  تواندمی

خدمات مالی روستایی سرمایه اجتماعی با استفاده  کنندهتأمینمالی روستایی در نهادهای  تأمینگفت که در نظام  توانمی

. عالوه نمایدمی برطرفثیقه را از نظارت و فشار اجتماعی و گروهی موجبات دریافت اعتبار را فراهم نموده و مشکل و

براین ایجاد احساس مسئولیت در جوامع، اعتماد، همیاری در مواقع بحران، به اشتراک گذاشتن اطالعات، ارتقاء سطح 

افراد و ایجاد حمایت مالی برای کارآفرینان  زنیچانهبهتر، ارتقاء قدرت  گیریتصمیممهارت در ارتباط با تعامالت مالی، 

 .(598:2010)باساجکار، گرددمیباال محقق  سرمایه اجتماعیمواردی است که در یک جامعه روستایی با  هازجملنوپا 

اهی در رکشورهای جهان سوم  ویژهبه اعتباری روستایی در دو دهه اخیر در اغلب کشورهای جهان هایصندوق اندازیراه

در هر  هاندوقصسعه این ل و توبرای تشکی. بوده استستایی سرمایه و اعتبار موردنیاز کشاورزان و تولیدکنندگان رو تأمین

م است که انجا هاییضرورت ازجمله، اقتصادی و فرهنگی و تمایالت روستاییان یاجتماع هایزمینهشناخت  ایجامعه

 .کندمیمطالعات علمی را ایجاب 

 کوچک اعتبارات به فقرا نیرتریفق یدسترس هدف با ،1جو یروستا در ،1976 سال در را نیگرام کبان ونسی محمد

 .(8: 2008)سلینگر،  است قانون یاالجراالزم قرارداد انعقاد ای و قهیوث افتیدر بدون کبان نیا در یدهوامد. رک سیتأس

 یفقرا یبرا یبزرگ تیمحدود اعتبارات، به یدسترس فقدان هک گرفته استشکل یاساس باوربانک گرامین بر این 

 باعث بنگالدش، شورک در ییروستا توسعه و ییفقرزدا در مؤسسه نیا میعظ هاییتموفق. آیدمی به شمار ییروستا

 شود 2006 سال نوبل زهیجا برندهبه خاطر اجرای موفق طرح اعتبارات خرد  ونس،ی یآقا یعنی آن مؤسس هک دیگرد

 .(13-16: 1389)گل محمدی،

 :داشته استبه همراه  زانریبرنامهتجربه گرامین بانک دو نتیجه ارزشمند را برای 

است که عدم  انگر اینن موضوع بیدر حد ابتدایی قرار دارد. ای هاآندانش ما در ارتباط با مردم و روابط متقابل  -اول

ل اصلی یکی از دالی ریزانهبرنامموجود در نواحی روستایی توسط  هایظرفیتشناخت واقعی و کلیدی مسائل، نیازها و 

 .باشدمیی عدم توسعه این نواح

اجتماع  زندگی افراد دیگر را در توانندمی هاآناز  هرکدام کهطوریبهاست  ایویژهدارای اهمیت  تنهاییبههر فرد  -دوم

اصل  عنوانبهادن آن افراد و مبنا قرار د هایتواناییاعتقاد به  به عبارتیقرار دهند.  تحت تأثیرمحلی یا مقیاس ملی 

ط بایستی هستیم که فق ایبالقوه هایتواناییاز ما دارای  هرکدامروستایی است. از این منظر  توسعه هایبرنامهمحوری 

د اد بتواننپذیرد که افربایستی در راستای ایجاد محیطی صورت ب هاتالشرا داشته باشیم لذا  هاآنفرصت کشف 

عتبارات اد اد دارمد یونس اعتقه چرا محاین مسئله گویای این است ک خود را کشف نمایند. هایمحدودیتو  هاپتانسیل

 انسانی شناخته شوند. پایهیکی از حقوق  عنوانبهبایستی 

 :ودش ییروستا یفقرا تیوضع بهبود باعث تواندیم قیطر چند از کیبان خرد اعتبارات یاعطا

 کندیمان حمایت و از معیشت روستایی شودیمبا درآمد کم  ییهاگروه پذیرییبآسباعث کاهش  خرد اعتبارات -1

                                                           
1.  Joe Bangladesh 
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 .(8: 2009)درالت، 

 هاییاسمق در را خود ارک ای و ردهک دیجد وکارکسب واحد یک جادیا به اقدام توانندیم خرد اعتبارات افتیدر با فقرا -2

 .(5: 2006میسرا، دهند ) توسعه یمختلف

 زنان توسعهدرحال یهاشورک زا یاریبس در. است خرد اعتبارات برنامه جینتا از گرید یکی زنان تیوضع بهبود -3

)دیهیم و  هستند یمال منابع به یدسترس ازمندین خود یزندگ تیوضع یارتقا جهت فقرا از یبزرگ بخش عنوانبه

 دیجد یهاوکارکسب جادیا یبرارا  هاآن گذارییهسرما ،زنان به خرد اعتبارات یاعطا ینظر لحاظ به( 1382:62وهابی،

لی جال و ینیعالءالد) دارد به دنبال را هاآن تیقابل یارتقا و یانسان گذارییهسرما شیافزا انکام .کرده است سریم

 ردک اشاره بنگالدش شورک به توانیم جهان در زنان به خرد اعتبارات یاعطا موفق یهانمونه از. (62: 1389 موسوی،

 نارک در زنان استشده باعث ییروستا نانز یمال نیتأم به مربوط یهابرنامه توسعه شورک نیا در گذشته دهه دو یط در

 گسترش ،یدامدار بخش توسعه آن، فروش و ییغذا مواد دیتول مانند کوچک یهاتجارت توسعه به مزارع در ارک

 .(168: 2008 آفرین،شوند ) شانیخانوارها و خود درآمد شیافزا باعث و بپردازند رهیغ و دستیصنایع

 .ردک اشاره تانسکپا ن،یچ بنگالدش، به توانیم فقرا یاقتصاد یسازتوانمند ینهدرزم موفق یشورهاک از

 منابع اد،یز العادهفوق یتمعج مکترا از شورک نیا .است جهان یاقتصادها پذیرترینیبآس از یکی بنگالدش اقتصاد

 یهاسال در (17: 2004ماجری، ) است برخوردار یاجتماع - یاسیس یداریناپا و یعیطب یایبال یباال نرخ ،کاند یعیطب

 نرخ هند به نسبت بنگالدش 2014 سال در بوده است توجهقابل یانسان توسعه نهیزم در شورک نیا هاییشرفتپ ریاخ

 نیا اقتصاد حوزه در .بود هرفت نیب از شورک نیا ییابتدا آموزش در یتیجنس ضیتبع و داشت یمترک انکودک ومیرمرگ

 از یکی .(128: 1389ی و کورد،)بزل داشته است ناخالص دیتول رشد و فقر شاهک در را یتوجهقابل هاییشرفتپ شورک

 در خرد اعتبارات یاعطا فرم ینترشدهشناختهو  باشدیم خرد اعتبارات گسترش هایتموفق نیا در مؤثر عوامل ترینمهم

 .است " نیگرام" یدارکبان ستمیس شورک نیا

چین در زمینه فقرزدایی به  دستاوردهایلیون نفر را از فقر نجات دهد، می 10میالدی چین توانست بیش از  2019ر سال د

سال گذشته  40درست دولت چین و رشد و توسعه اقتصادی این کشور در بیش از  هایسیاستخاطر تالش فراوان و 

: 2019نی، جها تصور) کرده استو اقدامات چین در این راستا یک الگوی جدید فقرزدایی در جهان را ایجاد  شدهحاصل

)دووال،  دارد رواج یسنت و یررسمیغ لکش در ییهاقرض آن در هک است ییشورهاک ازجمله نیچ ا،یآس در قاره .(17

 تا ردهک شورک نیا استان 8 در ییروستا اعتبار هاییتعاون توسعه به شروع 2003 سال از نیچ ولتد (14: 2004

 یهادهه یط در .(11: 2005امور مالی سیاره، گزارش ) ردیبگ قرار شورک نیا انییروستا اریاخت در ترراحت یمال اعتبارات

 (.162: 2007)موهاپراتا،  شد جادیا نیچ ییروستا مناطق در نیارآفرک ونیلیم 30از  شیب ،یالدیم 1990 و 1980

. ته استداش شغل تعداد نیا جادیا در ییبسزا نقش شورک نیا ییروستا مناطق در یاعتبار و یمال مؤسسات گسترش

 نیا ازجمله اعتبار نیتأم یهاشرکت و ییروستا گذاریهسرما یهاشرکت ن،یچ توسعه کبان ن،یچ یشاورزک کبان

 قیتشو یدیتول یهاشرکت یاندازراه به را آنان ییروستا نانیارآفرک به وام یاعطا با مزبور مؤسسات .هستند مؤسسات

 یالدیم 1960 دهه یابتدا به ستانکپا در انییروستا به اعتبارات یااعط شروع (.36-43: 1383میرزا امینی، کنند )یم

 آالتینماش و بذر ود،ک دست آوردن به هدف با و شاورزانک به یشاورزکبانک  توسط وام دادن دهه نیا در .گرددیبرم

 خرد اعتبارات دادن گرآغاز ییروستا یبانیپشت برنامه یاجرا با آقاخان یالدیم 1980 دهه لیاوا درد. ش آغاز هاآن یبرا

 شورک نیا دولت ستان،کپا در خرد اعتبارات برنامه یاجرا از شدهحاصل هاییتموفق به توجه با .بود ییروستا یفقرا به

 5طی  در شدند موظف یاعتبار بزرگ سازمان 5 آن یط هک ردک اجرا فقر اهشک واحد تیریمد عنوان با را یابرنامه



  943 … روستاها آبادانی و پیشرفت در خرد اعتباری هایصندوق نقش تحلیل و شناساییکیانی و قنبری / 

 برنامه نیا یاجرا اهداف ترینمهم د.دهن قرار شورک نیا انییروستاارد تومان را در اختیار میلی 5 ،(2008تا  2003سال )

 در زنان به اولویت دادن ،محروم مناطق در یکیزیف هاییرساختز بهبود ،فقرا یبرا درآمدزا یهافرصت شیافزا شامل

 به توانیم خرد، اعتبارات ینهدرزم ستانکپا ورشک در اجراشده یهابرنامه گرید از .(216: 2009)شیرازی،  بود هابرنامه

 و هایرساختز توسعه بهداشت، ینهدرزم آن هاییتفعالشد و  تشکیل 1989 سال در هک ردک اشاره 1 گیسان توسعه ادیبن

 (.29: 1996)گزدار،  باشدیم ییروستا ینواح در هاجنگل تیریمد

 

 پژوهشروش 

و روش داطالعات از  آوریجمعتحلیلی است. برای  –توصیفی  ،ظر روشاز نو این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی 

وار روستاهای به نسبت تعداد خان هاپرسشنامه، ایپرسشنامه. در روش شده استاستفادهاسنادی و میدانی )ابزار پرسشنامه( 

جوان  ار که دارای جمعیتنو)روستاهای باالی دویست خا خانوار ساکن در ده روستا 4609نمونه، توزیع شد. با توجه به 

ا که روستاه هاییشباهتا به خاطر پرسشنامه تعیین شد ام 360%(5خطای  در سطح) کوکران با استفاده از روش (باشدمیبیشتر 

 وکه با تعدیل  استشدهنوارها اکتفا درصدی در انتخاب خا 75تا  50به یک نمونه  اندداشتهطبیعی و انسانی  هایویژگیاز نظر 

تیار یه در اخسشنامه اولروایی، پر تأییدبرای تکمیل شد.  روستاهای نمونه، پرسشنامه بین سرپرست خانوار 250 سازیهمگن

ر پژوهش با معیا گیریاندازهاصلی  هایمقیاس. برای تعیین پایایی پرسشنامه، گرفتقرار  نظرانصاحبمتخصصین و 

 (.1ره قرار گرفت )جدول شما تأییدضریب آلفای کرونباخ مورد 

یی شناساجش هنگی برای سنفر ، اجتماعی، مشارکت، اشتغال، آموزشی ووریبهرهاقتصادی، ابعاد مختلف پرسشنامه از 

در  سؤالپنج  واسته شد تا بهخاز روستاییان  .استگردیدهاعتباری خرد در قالب طیف لیکرت تدوین  هایصندوقنقش 

 هایروش، از هاداده وتحلیلیهتجزبرای  ( پاسخ دهند.5سیار زیاد )( تا ب1از بسیارکم ) قسمتیپنجقالب طیف لیکرت 

ل و تحلی مناسپیر ضریب همبستگی( و استنباطی مانند )ضریب تغییراتآماری توصیفی )میانگین، انحراف معیار، 

 رگرسیون چندگانه( استفاده گردید.
 

 . تعریف کارکردی متغیرهای تحقیق1 شماره جدول

در ری خرد اعتبا هایصندوقنقش 
 ابعاد مختلف

ضریب آلفای  هاشاخص
 کرونباخ

 اجتماعی بعد
ی در هی، ماندگار، اعتماد گروگذاریسرمایهروحیه مشارکت، رضایت برای 

 ، توانمندی زناننفساعتمادبهروستا، 
87/0 

 مشارکت بعد
رکت مشا، مشکالت روستاشامل تقویت روحیه همکاری، مشارکت در حل 

 .گیریتصمیم ت ماهیانه،، جلساهافعالیتدر 
86/0 

 اقتصادی بعد
ام، و، دسترسی به گذاریسرمایهتوانمندی، تنوع منابع درآمدی، افزایش 

 .اندازپس، داشتن هاسرمایهبه  دهیجهتبهبود تولید، 
81/0 

 وریبهره بعد
 دست دنشکوتاه زارعان، افزایش مهارت آگاهی در زمینه نگهداری دام، 

 لی.، کمک مالی برای تولید قاکاروکاسبیرای دالالن، پشتوانه ب
79/0 

 اشتغال بعد
 وریبهره، ، مشاغل خانگی، امنیت شغلی، تنوع شغلیوکارکسبگسترش 

 شغلی، کاهش وابستگی به کشاورزی.
81/0 

 آموزشی و فرهنگی بعد
م، رف واه مص، برگزاری دوره آموزشی، کارآفرینی، نحواطالعات بازاریابی

 شی، اطالعات اینترنتی.بازدیدهای آموز
76/0 

 

 
                                                           
1.  Sangi 
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 مدل مفهومی تحقیق. 1 شمارهشکل 

 

موردمطالعه منطقه  

درجه و  49دقیقه تا  33 درجه و 48دقیقه عرض شمالی و  43درجه  35دقیقه تا  12درجه و  35شهرستان رزن بین مدار 

عالوه بر این شهر دمق،  .اشدبمیکیلومترمربع  2721مساحت این شهرستان  .قرارگرفته استدقیقه طول شرقی  27

به  از جنوب ومرکزی  شهرستان رزن از شمال به استان. شهرستان رزن قرار دارند در مجموعهبخش مرکزی و سردرود 

 1395ل . طبق سرشماری ساشودمیهمدان و کبودرآهنگ و از غرب به شهرستان کبودرآهنگ محدود  هایشهرستان

 .باشدمیسرد و کوهستانی  وهوایآب. از نظر تقسیمات اقلیمی دارای است بودهنفر  117168جمعیت این شهرستان 

. دهدمیا تشکیل ردرصد از مساحت کل استان همدان  7/6کیلومترمربع،  1306شهرستان فامنین با مساحتی حدود 

تح ستان خرم دشت و مف. بخش مرکزی شامل دهشده استتشکیلدهستان  4شهر و  1بخش،  2شهرستان فامنین از 

رزن،  ن از سمت شمال به شهرستانو زردشت است. این شهرستا خورپیش هایدهستانشامل  خورپیش. بخش باشدمی

د هنگ محدوبودرآاز سمت جنوب به شهرستان همدان، از سمت شرق به استان مرکزی و از سمت غرب به شهرستان ک

 .وده استبنفر  42485جمعیت این شهرستان  1395طبق سرشماری سال  .استشده

ر و صندوق دوستای چرمق و دصندوق در ر یک .باشندمیصندوق اعتباری خرد زنان روستایی  چهار دارایرزن شهرستان 

که وام دریافتی  باشدمی آبادعین در روستای نیز یک صندوق. کرده است زاییاشتغالکه برای پانزده خانم  روستای قراکند

ارهای و بیشتر در ک کنندمیمصرف  غیرهو کارگاه خیاطی  ،خیارشورو  رشیتتهیه  ،جاتصیفیرا برای کشت سبزی، 

منین با در شهرستان فا .اندکرده اندازیهرابرای خود شغل کوچکی  گیرندگانواماز  هرکدامو  کنندمیکشاورزی استفاده 

برای  (نفر چهار الًمث اعضای کم )باصندوق  هفدهبا همکاری فرمانداری تاکنون  باشدمیتوجه به اینکه جز مناطق محروم 

ر هر دو شهرستان مذکور ولی د .(18: 1399، و فامنین اداره جهاد کشاورزی شهرستان رزنگزارش ) ایجادشده استزنان 

 .ندو فعالیت کنکل جامعه روستایی اعم از زن و مرد بتوانند عضو شوند  صندوقی وجود ندارد که
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 1399 شهرستان رزن، منابع طبیعیمنبع: اداره  دمطالعهمور. موقعیت محدوده 2 شمارهشکل 

 

هایافتهبحث و   

 هاآنت فردی ی خصوصیافی، به بررساز آمار توصی گیریبهرهبرای آشنایی بیشتر با نمونه آماری یا همان پاسخگویان، با 

درصد  4/40را مردان و رصد د 6/59 نفر 250که از مجموع  دهدمی. بررسی ویژگی پاسخگویان نشان استشدهپرداخته 

رین تعداد پاسخگویان را شامل درصد بیشت 2/43سال با  31-40. از لحاظ سن نیز گروه سنی بین دهندمیرا زنان تشکیل 

 دهدمینین نتایج نشان درصد مربوط به تحصیالت متوسطه است. همچ 8/48همچنین از لحاظ تحصیالت نیز  .استشده

جامعه  هایویژگیبه  دارند. اطالعات مربوط اندازپسلیون یم رزن و فامنین کمتر از دو یهاشهرستاندرصد از افراد  8/76

 .استشدهآورده  2در جدول شماره  نمونه پژوهش )جمعیت پاسخگویان این پژوهش(
 

 جامعه نمونه در تحقیقآماری  هایویژگی. 2 شمارهجدول 

بقات ط فراوانی درصد جنسیت فراوانی درصد سواد فراوانی درصد
 سنی

6/3 سوادبی 9   6/59 8/38 مرد 149   97 20-30  

4/14 4/40 ابتدایی 36  2/43 زن 101   108 31-40  

8/48 8/16 کل 250 100 متوسطه 122   42 41-50  

2/33 2/1    دانشگاهی 83   3 51-60  

 کل 250 100    کل 250 

  

 در زمینه اقتصادی اعتباری خرد هایصندوق نقشتوصیف 

( 1از بسیار کم ) قسمتیپنجدر قالب طیف لیکرت  سؤالاقتصادی، از روستاییان خواسته شد تا به هشت  عدببرای سنجش 

ایجاد صندوق اعتباری خرد با توانمندی  مرتبط بودنگویه " دهدمینشان  4جدول ( پاسخ دهند. نتایج 5تا بسیار زیاد )

اهمیت بیشتری در مقایسه ( انحراف معیار= 81/0و  انگینمی =40/3) درصد 88/23با ضریب تغییرات  "اقتصادی روستاییان

 (انحراف معیار=14/1و  میانگین =47/3) درصد 85/32 ضریب تغییراتقه، با طدارد. عامل کاهش فقر در من هاگویهبا سایر 
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 .(4 جدول) اولویت آخر است
 

 در زمینه اقتصادی اعتباری خرد هایصندوق نقش بندیاولویت .4 شماره جدول
تبهر ضریب تغییرات  

 )درصد(
انحراف 

 معیار
 گویه میانگین

1 88/23  81/.  40/3  میزان ارتباط با توانمندی اقتصادی روستاییان 

2 29/24  86/.  54/3  میزان ارتباط با تنوع منابع درآمدی در روستا 

3 63/25  91/.  55/3 تولیدی در واحدهای گذاریسرمایهمیزان ارتباط با افزایش    

4 68/25  94/.  66/3  میزان ارتباط با افزایش دسترسی مردم به وام 

5 34/29  03/1  51/3  میزان ارتباط با بهبود امور تولیدی و توسعه آن 

6 42/29  03/ 1  50/3 اندک روستایی هایسرمایهبه  دهیجهتمیزان ارتباط با تمرکز و    

7 44/30  02/ 1  35/3 روستاییان اندازپسمیزان ارتباط با داشتن    

8 85/32  14/1  47/3  میزان ارتباط با کاهش فقر در منطقه 

 

 وریبهرهدر بعد  اعتباری خرد هایصندوق نقشتوصیف 

با  "حصوالت کشاورزی میزان افزایش آگاهی روستاییان در نگهداری دام و م"گویه دهدمینشان  5جدول نتایج  

لید مالی در زمینه تو کمک فراهم شدن"گویهلویت اول و او (= انحراف معیار./85و  میانگین =18/3) 72/26ضریب تغییرات 

 اولویت آخر است. (یارانحراف مع =10/1و  نگینامی=  64/3) درصد 21/30با ضریب تغییرات  " زنبورعسلقالی و پرورش 
 

 وریبهرهدر زمینه  اعتباری خرد هایصندوق نقش بندیاولویت .5 شماره جدول

ضریب تغییرات  رتبه
 )درصد(

حراف ان
 معیار

 گویه میانگین

الت میزان افزایش آگاهی روستاییان در نگهداری دام و محصو 18/3 ./85 72/26 1
 کشاورزی

ت حصوالممیزان افزایش مهارت زارعان در زمینه تبدیل و فراوری  19/3 ./91 52/28 2
 دامی و زراعی

 وشخریدوفردست دالالن و سودجویان در  کوتاه شدن 46/3 01/1 19/29 3

 روکاسبیکابرای افراد عضو در مواقع از دست دادن  ایپشتوانه 63/3 07/1 47/29 4

5 21/30  10/1  64/3 رعسلزنبوکمک مالی در زمینه تولید قالی و پرورش  فراهم شدن   

 

اجتماعیاعتباری خرد در بعد  هایصندوقنقش توصیف   

 تغییرات ضریببا  "اقتصادی هایفعالیتت روستاییان در میزان بهبود روحیه مشارک"گویه دهدمینشان  6 جدول نتایج

 خصوصبهی جامعه محلی توانمندسازمیزان "گویهاولویت اول و  (انحراف معیار .=/78و  میانگین =62/3) درصد 54/21

 (.6ست )جدول اولویت آخر ا (انحراف معیار =./94و میانگین  =58/3) درصد 25/26 ضریب تغییراتبا  "زنان
 

 اعتباری خرد در زمینه اجتماعی هایصندوقنقش  بندیاولویت .6 مارهش جدول

ضریب تغییرات  رتبه
 )درصد(

 گویه میانگین انحراف معیار

 ادیاقتص هایفعالیتمیزان بهبود روحیه مشارکت روستاییان در  62/3 78/0 54/21 1

 در صندوق گذاریسرمایهمیزان رضایت برای  67/3 ./83 61/22 2

 اعتماد گروهی در بین روستاییان باال رفتنمیزان  55/3 ./87 50/24 3

 میزان تمایل به ماندگاری در روستا 08/4 01/1 75/24 4

 روستاییان نفساعتمادبه باال رفتنمیزان  53/3 ./91 77/25 5
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 زنان خصوصبهمیزان توانمندسازی جامعه محلی  58/3 ./94 25/26 6

 

در بعد مشارکت ی خرداعتبار هایصندوقنقش توصیف   

 راتضریب تغییبا  "قمیزان تقویت روحیه همکاری و همیاری بین اعضای صندو"گویه دهدمینشان  7جدول  نتایج

میزان "و  آیدمی به شماراول  گویه است که اولویت ترینمهم( انحراف معیار = ./81ن و میانگی = 81/3درصد ) 36/21

اولویت  (انحراف معیار =08/1؛ینمیانگ =65/3) درصد 61/29 ضریب تغییراتا ب "صندوق هایگیریتصمیممشارکت در 

 (.7)جدول  شودمیآخر محسوب 
 

 در زمینه مشارکت اعتباری خرد هایصندوق نقش بندیاولویت .7 شماره جدول

ضریب تغییرات  رتبه
 )درصد(

 گویه میانگین انحراف معیار

 قاری و همیاری بین اعضای صندومیزان تقویت روحیه همک 18/3 ./85 36/21 1

 میزان مشارکت افراد برای حل مشکالت روستا 71/3 ./84 77/22 2

 میزان مشارکت افراد در مراسم مذهبی و غیرمذهبی 88/3 ./91 65/23 3

 صندوق ماهیانهمیزان مشارکت در جلسات  53/3 01/1 75/28 4

 صندوق هایگیریتصمیممیزان مشارکت در  64/3 10/1 61/29 5

 

 در بعد اشتغال اعتباری خرد هایصندوق نقش توصیف

و  میانگین =12/4)درصد  19/19 ضریب تغییراتبا  "در روستا وکارکسبمیزان گسترش " دهدمینشان  8جدول نتایج 

رصد د 06/28 اتیب تغییرضربا  "میزان کاهش وابستگی افراد به مشاغل کشاورزی" اولویت اول و( انحراف معیار .=/79

 اولویت آخر است. (انحراف معیار .=/94 و میانگین =36/3)
 

 در زمینه اشتغال اعتباری خرد هایصندوقنقش  بندیاولویت .8 شماره جدول

ضریب تغییرات  رتبه
 )درصد(

انحراف 
 معیار

 گویه میانگین

1 19/19  77/.  12/4  در روستا وکارکسبمیزان گسترش  

2 48/20  83/.  09/4  خانگی برای زنان ایجاد مشاغل 

3 04/21  82/.  94/3  افزایش امنیت شغلی در روستا 

4 93/21  85/.  88/3  افزایش تنوع شغلی در روستا 

5 71/22  80/.  53/3  شغلی اعضا وریبهرهافزایش  

6 85/26  93/.  47/3  هولیدکنندافراد شاغل یا ت هایمهارتافزایش ارتقای  

7 06/28  94/.  36/3  گی افراد به مشاغل کشاورزیمیزان کاهش وابست 

 

 بعد آموزشی و فرهنگی در اعتباری خرد هایصندوقنقش توصیف 

غییرات با ضریب ت "والت مشتری برای محص پیداکردهمیزان افزایش دانش طریقه " گویه دهدمینشان  9 جدول نتایج

با  "شیبازدیدهای آموز مشارکت در میزان "اولویت اول و گویه( انحراف معیار .=/77 ومیانگین  =45/3) درصد 34/22

 .باشدمی( اولویت آخر انحراف معیار= 08/1 ومیانگین  =12/3)درصد  77/34ضریب تغییرات 
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 و فرهنگی بعد آموزشیدر  اعتباری خرد هایصندوقنقش  بندیاولویت .9 شماره جدول

ضریب تغییرات  رتبه
 )درصد(

انحراف 
 معیار

 گویه میانگین

1 34/22  77/.  45/3  التمشتری برای محصو پیداکردهمیزان افزایش دانش طریقه  

2 18/25  96/.  84/3  آموزشی هایدورهبودن برگزاری  تأثیرگذارمیزان  

3 91/26  04/1  89/3 رف الزم جهت کارآفرینی و مص هایآموزشمیزان ضرورت  
 بهینه اعتبارات

4 49/31  07/1  42/3  مصرف وام در آموزشی نحوه هایکالسمیزان برگزاری  
 درآمدزا هایفعالیت

5 45/34  13/1  30/3  میزان استفاده از اطالعات از طریق اینترنت 

6 77/34  08/1  12/3  میزان مشارکت در بازدیدهای آموزشی 

 

 با سایر متغیرهای پژوهش در ابعاد مختلف اعتباری خرد هایصندوقنقش همبستگی 

جاد ارتباطی با ای گونههیچصندوق  درآمد و سابقه عضویت در ،و بعد خانوار سن هایگویه ،دهدمینشان  10جدول نتایج 

 95ح ری در سطثبت و معنادااعتباری خرد، رابطه م هایصندوقبین تحصیالت و ایجاد اما صندوق اعتباری خرد ندارد 

خرد  اعتباری هایقوصنداین امر بدین معناست که با افزایش میزان تحصیالت، گرایش به ایجاد  .درصد وجود دارد

ثبت و ، رابطه مندوق اعتباری خردصو ایجاد  اندازپس. در ادامه نتایج مربوط به بررسی رابطه بین یابدمیافزایش 

ایش تباری افزرای ایجاد صندوق اعبتمایل افراد ، بیشتر اندازپسداشتن  درصد وجود دارد؛ یعنی با 95معناداری در سطح 

ر فرهنگی د آموزشی و اعی و اشتغال،، مشارکت، اجتموریبهرهاقتصادی،  ابعاد دهدمیان همچنین نتایج نش .یابدمی

تغیرها ا سایر معتباری خرد ببیشترین همبستگی بین ایجاد صندوق ا. باشدمیایجاد صندوق اعتباری خرد بسیار موثر 

 و فرهنگی صادی، آموزشیاقت عدبو کمترین میزان همبستگی، مربوط به  باشدمیاجتماعی و مشارکت بعد مربوط به 

 .باشدمی
 

 صندوق اعتباری خرد با سایر متغیرهای پژوهشنقش رابطه  .10 شماره جدول

p r متغیر اول ضریب همبستگی 

671/0  027/0  سن اسپیرمن 

011/0  160/0  تحصیالت اسپیرمن *

100/0  104/0 خانواده افراد اسپیرمن   

512/0  042/0  درآمد اسپیرمن 

040/0  013/0 اندازپس اسپیرمن *  

409/0  052/0  سابقه عضویت در صندوق اسپیرمن 

000/0  408/0  اقتصادی اسپیرمن **

000/0  458/0 وریبهره اسپیرمن **  

000/0  612/0  مشارکت اسپیرمن **

000/0  617/0  اجتماعی اسپیرمن **

000/0  569/0  اشتغال اسپیرمن **

000/0  433/0  آموزشی و فرهنگی اسپیرمن **

 درصد 99سطح معناداری  ** درصد 95سطح معناداری *

 

 در ابعاد مختلفاعتباری خرد  هایصندوق نقشتحلیل رگرسیون 

و تعیین توانایی متغیرهای مستقل در در شهرستان رزن، فامنین صندوق اعتباری خرد نقش تحلیل  بررسی و منظوربه
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 .استفاده شدوق اعتباری خرد از آزمون آماری رگرسیون چندگانه صند اندازیراهایجاد انگیزه برای روستاییان نسبت به 

تگی ارای همبسردکردن تمامی متغیرهای دپس از وا. شدهگرفته به کار  گامبهگامبرای شناخت مدل رگرسیونی نیز روش 

 آمد. دستبه 11معنادار با متغیر وابسته، نتایج جدول 
 

 صندوق اعتباری خرد نقش در زمینه گامهبگام. نتایج تحلیل رگرسیون 11 شماره جدول

Std.E R R Sig Beta B متغیر مستقل 

   000/0  277/1 Constant 

 اجتماعی 508/0 469/0 000/0 635/0 404/0 34/0

 مشارکت 203/0 242/0 000/0 651/0 434/0 33/0

 

اعتباری  هایصندوق نقشمتغیر برای  ینترمهم عنوانبهاجتماعی  بعدکه در گام نخست،  دهدمینتایج این تحقیق نشان 

 ،شودمیه ارد معادلوکه در گام بعدی  تأثیرگذاربعد که دومین  دهدمیتحلیل رگرسیون نیز نشان . شودمیخرد وارد معادله 

ث باع تماعی،اجبعد ار در که یک واحد افزایش انحراف معی کندمیمقدار بتا در گام نخست بیان . مشارکت استبعد 

که یک  دهدمیقدار بتا نشان مدر گام دوم  .شودمیاعتباری خرد  هایصندوقانحراف معیار در ایجاد  469/0 افزایش

اعتباری خرد  هایدوقصندر ایجاد  انحراف معیار 242/0مشارکت، موجب افزایش بعد واحد افزایش انحراف معیار در 

)متوسط( بین متغیرهای  ست که همبستگی بینابینیحاکی از آن ا( r= ./651) نهایی ضریب همبستگیمقدار . شودمی

 .مستقل و وابسته وجود دارد

 .استشدهد پیشنهاد اعتباری خر هایصندوقبرای ایجاد  آمدهدستبه( بر اساس ضرایب 1رابطه )

 Y=1/277 + 0/508X1 + ./203X2 

= عامل  ./203 عامل اجتماعی و = ./508 که باشدمی دردر ایجاد صندوق اعتباری خ تأثیرگذارعوامل نمایانگر =  277/1

در ایجاد  ثیرگذارتأدرصد از تغییرات متغیر وابسته )عوامل  43براساس نتایج، متغیرهای مذکور  .مشارکت است

 .(5جدول ) کنندمیاعتباری خرد( را تبیین  هایصندوق

   

گیرینتیجه  

شارکت، حیه مورحفظ و تقویت  ند که عالوه بر ایجاد،منابع مالی و اعتباری هست ازجملهاعتباری روستایی  هایصندوق

در امر تولید  گذاریسرمایه ورفع نیازهای مالی ، نیازهای ضروری اعضاء تأمینتعاون و همیاری در میان روستاییان، در 

 مد.رآدبه اجرا  اعتباری روستایی هایصندوقاین تحقیق با هدف بررسی گرایش روستاییان به  .نیز نقش مهمی دارند

مالی و  هایندوقصن به چنین باالی روستاییا مالی و اعتباری نشانگر تمایل نسبتاً هایصندوقگرایش پاسخگویان به 

ایی باری روستر ضرورت تشکیل صندوق اعتبو  قائلهاهمیت  اندازپساکثریت پاسخگویان برای  کهطوریبهاعتباری بود 

در  هانآانسته و دتولید ضروری  هایفعالیتاعتباری روستایی را در رونق  هایصندوقدریافتی از  هایوامصحه گذاشته و 

 رفع مشکالت مالی خود موثر دانستند.

در  داریمعنیتحقیق حاکی از آن است که بین میزان تحصیالت و ایجاد صندوق اعتباری خرد رابطه مثبت و  هاییافته

 هایپژوهش( در 1390(، فوائدی و دیگران )2012) همکارانو ویتور  -(، آونیو2013سالوا ). درصد وجود دارد 95سطح 

برای ایجاد  تأثیرگذارکه بیشترین عامل  دهدمیکردند. همچنین نتایج آزمون اسپیرمن نشان  تأییدخود این نتیجه را 

 تبارعلیمهر ( و1392زارعی و میرباقری ) . این نتایج با نتایجباشدمیاجتماعی و مشارکت بعد صندوق اعتباری خرد 

بر بعد اجتماعی  هاانجمن تأثیرتوسعه روستایی، بیشترین  گانهپنجاز بین ابعاد  دهدمی( همسو است که نشان 1395)
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موثر بر ابعاد درصد از تغییرات  43و مشارکت،  اجتماعی بعد دهدمینتایج رگرسیون چندگانه نشان . توسعه روستایی است

(، محمدی 1395شاهرخی ساردو و همکاران )پژوهش  هاییافتهاین نتایج با . کندمیایجاد صندوق اعتباری خرد را تبیین 

با شرایط  هاییخانواده دهدمی( همسو است که نشان 2016) ( و لیان و بایر2011و هو ) گانلی (،1397همکاران ) و

 شودمینتایج فوق پیشنهاد براساس . از اعتبارات و مشارکت در ایجاد صندوق را دارند مندیبهرهبه مطلوب تمایل 

روستاییان به ایجاد صندوق و از محل این  .باشدمیوضعیت اقتصادی روستاهای موردمطالعه در سطح پایین  کهازآنجایی

عملکردی در موفقیت  هایویژگیو نیز با توجه به مشارکتی ترغیب شوند  صورتبه ،جدید وکارهایکسببه ایجاد  هاوام

توسعه یابد و در عرصه اقتصادی و اجتماعی زمینه رشد و شکوفایی صندوق  عنوانبهو نوآوری  صندوق بایستی خالقیت

هر گونه کمک به توسعه روستایی را در  تواندمیروستا قرار گیرد و در نهایت دولت  توسعه پایدار هایبرنامهدر اولویت 

 عملی نماید. هاصندوققالب اعطای اعتبار به این 

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی بن
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