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 چکیده

مناسب جهت مقابله با فقر  يراهکارعنوان  بهخرد  یمال نیم، تأریاخ ي در سه دهه

. اند یافتهدست  يریچشمگ هاي موفقیتبه  نهیزم نیکشورها در ا یمطرح شده و برخ انییروستا

 "اعتبارات خرد "را  سال  2005سال  یبود که بانک جهان يا گونه دستاورد به نیا تیاهم

کرده  قیتشو ياعتبار ي وهیش نیا يریارگک هدر حال توسعه را در ب يو کشورها يارگذ نام

کاهش فقر،  درخرد  ياعتبار يها صندوق یاثربخش تعیینحاضر،  ي مطالعه اصلیهدف . است

 رياعتبا يها صندوق ياعضاي  کلیه شامل آماري تحقیق ي جامعه. است درآمد و اشتغال جادیا

 عنوان به کوکران از فرمول استفاده با نفر 97 که بوددر استان کرمان  1392-93در سال خرد 

 آموزش و ترویج متخصصان نظر کسب با صوري پرسشنامه روایی. ندشد انتخاب نمونه

. دست آمد به 89/0 حدود آلفاي کرونباخ آزمون از استفاده با تحقیق پایایی. شد تایید کشاورزي

هاي وزنی  نمرهدرصد،  ،یفراوان عیتوز رینظ یفیتوص لیتحل يها ها از روش جهت تحلیل داده

غیر از متغیرهاي بهبود شرایط مسکن و توانایی  بر اساس نتایج، به .استفاده گردیدو میانگین 

انگین میزان مندي سایر متغیرها بیش از می پرداخت مخارج تحصیل فرزندان، سطح رضایت

از زمان عضویت، درآمد کل خانواده افزایش و فقر این ترتیب  به. )3( مندي است رضایت

  . کاهش یافته، خود اشتغالی ایجاد شده و کسب و کار قبلی رونق پیدا کرده است

  

 استان کرمان، اشتغال، اعتبارات خرد، درآمد، کاهش فقر :هاي کلیدي واژه

 

  مقدمه

براي تأمین مالی یک فعالیت کوچک، شروع یک 

کوچک، رهیافت  فعالیتیک  ي فعالیت جدید یا توسعه

شده است که اعتبارات خرد نامیده  در دنیا مطرحنوینی 

آوردن تسهیالت  مفهوم اعتبارات خرد، فراهم. شود می

مالی براي افراد با درآمد پایین است که امکان دسترسی 

ندارند و براي  رسمی را ها و سایر منابع مالی  به بانک

در گردش یا  ي از سرمایه هاي مالی،تأمین نیاز

د یا ناچارند به منابع کنن اندازهاي خود استفاده می پس

 & Arifujjaman Khan) مراجعه کنند رسمی  غیر

Rahaman, 2007) .خرد عالوه بر  اتهاي اعتبار برنامه

تسهیالت مالی، ممکن است تسهیالت اجتماعی  ي عرضه

ه کند که شامل مواردي مانند تشکیل گروه، یهم ارا

هاي مدیریتی در  نفس، افزایش ظرفیت افزایش اعتماد به

نوین در بازار  ي این شیوه .شود می غیرهو  ءیان اعضام

اي از مدیریت سرمایه توسط  المللی، نمونه اعتبارات بین

هاي خاص از افراد جامعه یا سیستم بانکی و  گروه

ها را مطرح کرده که همواره با  اعتباري و حتی دولت
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این توفیق به حدي بوده . هایی همراه بوده است توفیق

را سال اعتبارات خرد  2005ل متحد سال که سازمان مل

نامیده و کشورهاي جهان را براي معرفی و کمک به آن 

، میزان تأثیر )Khodamoradi )2005 .تشویق کرده است

هاي اعتباري خرد زنان روستایی استان مازندران  صندوق

ترویجی را بسیار خوب -هاي آموزشی ي فعالیت در توسعه

بین  ،همچنین). خیلی زیادبین زیاد و (ارزیابی نمود 

انداز، سن اعضاء صندوق و  ي عضویت، میزان پس سابقه

ي  ها در توسعه ها در مورد نقش صندوق دیدگاه آن

ي مثبت و  ترویجی رابطه-هاي آموزشی فعالیت

بیشترین  )Yaghobi )2005 .داري وجود داشت معنی

ي مصرف اعتبارات خرد در استان زنجان را  زمینه

امور مربوط به دامپروري، باغبانی، کشاورزي، ترتیب  به

مخارج تحصیل فرزندان، خرید وسایل خانه، خرید 

خوراك و پوشاك، مخارج دارویی درمان و بهداشت و 

اعتبارات خرد پرداخت شده در . صنایع دستی دانست

ي اشتغال، بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی  زمینه

تحلیل همبستگی . داشتو باال بردن اعتماد گروهی زنان 

بین اشتغال و متغیرهاي مستقل نشان داد بین میزان 

تحصیالت زنان، میزان تحصیالت مردان و نگرش کلی 

مردان خانواده نسبت به دریافت وام توسط زنان، در 

از نظر  .داري وجود دارد ي معنی سطح یک درصد رابطه

Hassanzade et al )2006( اعتبارات خرد در صورتی ،

تواند به کاهش فقر بیانجامد که اوالً طبقات گوناگون  می

فقر شناسایی و ثانیاً این اعتبارات براي ایجاد اشتغال 

، کاهش فقر از طریق اعطاي عبارت دیگر به. باشد

اعتبارات خرد، فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابري 

  ي نتایج مطالعه. پذیر است هاي شغلی امکان فرصت

Roknaddin eftekhari et al. )2006(  نشان داد که

 گروهی قالب پرداخت اعتبارات خرد بانک کشاورزي در

 هاي فعالیت ي توسعه براي آب تأمین هاي طرح در

 استان خدابنده شهرستان روستایی مناطق در کشاورزي

داري پنج درصد  توانسته است در سطح معنی زنجان

 ي حوزه یانیروستا ارزیابی دیدگاه. نقش مهمی ایفا کند

 بانک نقش خصوص در هونجان، ي زرچشمه آبخیز

 ي عرضه با بخش کشاورزي ي توسعه در کشاورزي

 داد نشان )Baghaei et al. )2007خرد توسط  اعتبارات

 ارائه اعتبارات از استفاده براي کشاورزان تمایل میزان که

 دیدگاه و زیاد در حد کشاورزي بانک توسط شده

 ي توسعه در کشاورزي بانک نقش خصوص در روستائیان

 است و بین و عالی حد مثبت در آبخیز ي حوزه کشاورزي

 و انییروستا دانش و ارتباطی هاي کانال از استفاده میزان

 ي رابطه کشاورزي بانک توسط شده عرضهخرد اعتبارات 

ي  نتایج مطالعه .دارد وجود دار معنی و مثبت

Moghaddas Farimani et al. )2007( تهران استان در 

 از مثبتی نگرش و درك یانیروستا که داد نشان

 و خود داشتند و تمایل روستایی اعتباري هاي صندوق

 مثبت ها صندوق این در مشارکت جهت را اطرافیانشان

 اعتباري و مالی هاي صندوق ها، آن نظر از. نمودند ارزیابی

 عضویت حق میزان ي زمینه در منطقه، در موجود

 وام، تعداد بازپرداخت ي نحوه اعطایی، وام میزان دریافتی،

 بر مدیریت و نظارت ي نحوه و اعضاء به پرداختی وام

 .اند کرده عمل خوب نسبتاً اعتباري و مالی مؤسسات

Alaaddini & Mosavi )2010( ،ي برنامه دو ي مطالعه با 

 زنان خرد اعتبارات یعنی صندوق خرد، مالی تأمین

 روستا خرد مالی خدمات از پشتیبانی ي و برنامه روستایی

و  دارایی درآمد، هاي شاخص در تغییري که دادند نشان

 هر در کننده شرکت خانوارهاي پوشاك و خوراك ي هزینه

 درآمدي منابع تنوع شاخص اما، نشده؛ ایجاد برنامه دو

 Bozargemehriي  نتایج مطالعه. است بهبود یافته خانوار

et al. )2011( ، ثیرات اعتبارات خرد بر أتحاکی از

 .کشاورزي در سطح قابل اطمینانی بوده است ي توسعه

Namjouyan shirazi )2015( ها صندوق بدیل بی نقش به 

 و کارهاي کسب ي توسعه براي مالی، منابع تأمین در

 و تأکید روستایی جوامع در کارآفرینی تحقق و کوچک

 زنان خرد هاي اعتبارات صندوق تشکیل که نمود اشاره

 منابع به روستایی زنان دسترسی افزایش باعث روستایی،

 و نفس به اعتماد اجتماعی، و مشارکت گردیده اعتبارات

نتایج  .است داده افزایش را ها آن گیري تصمیم قدرت

، در )Arifujjaman Khan & Rahaman )2007ي مطالعه

تنها  ي چیتاکنگ بنگالدش نشان داد که نه منطقه

درآمد و سبک  اعتبارات خرد بر استاندارد زندگی افراد کم

ها تأثیر مثبت داشته، بلکه به توانمندسازي  زندگی آن

کند  یشنهاد میپ ،)Fred )2009. ها کمک نموده است آن

ي خود را افزایش  هاي اعتباري خرد سرمایه که صندوق

گیرندگان و  قبل از اعطاي وام، خصوصیات وام دهند و
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. ها در آن مهارت دارند را در نظر بگیرند نوع شغلی که آن

سازد تا از سرمایه  گیرندگان را قادر می این عوامل وام

طور معقول استفاده کرده و در نهایت درآمد خانوار  به

، نشان داد در )Enimil Ashun )2010. افزایش یابد

دگی خانوارهاي افرادي که به الگوي استاندارد زن

هاي شغلی  اعتبارات خرد ملحق شدند و همچنین فعالیت

 Saadي  نتایج مطالعه .اعضاء بهبود حاصل شده است

هاي  فعالیت از طریقصندوق که  دادنشان ، )2010(

ضعیت وکاهش فقر و بهبود  درو آموزشی،  اعتباري خرد

ها موفق  آن فرزندانتحصیالت سطح ء و سالمت اعضا

ي  رابطه )Abiola and Salami )2011. بوده است

هاي اعتباري خرد و استاندارد  دار بین فعالیت معنی

 )Al-Mamun et al. )2011. زندگی اعضاء را نشان دادند

ي اعتبارات خرد بر خانوارهاي  در بررسی اثر برنامه

ي اعتبارات خرد درآمد  درآمد نشان دادند که برنامه کم

با  )Jegede et al. )2011. ا افزایش داده استاعضاء ر

ي بین اعتبارات خرد و کاهش فقر نشان  بررسی رابطه

از اعتبارات خرد و   دادند که بین افراد استفاده کننده

هاي  داري وجود دارد و اثر صندوق سایرین تفاوت معنی

 Saleem et. دار است اعتباري خرد بر کاهش فقر معنی

al. )2011( دار اعتبارات خرد بر استاندارد  اثر معنی

 .Teng et al. درآمد را نشان دادند زندگی افراد کم

نشان دادند افرادي که از اعتبارات خرد استفاده ) 2011(

اند، به علت رشد درآمد و دارایی، استانداردهاي  کرده

زندگی بهتري نسبت به قبل داشتند؛ عالوه بر این، 

هاي اشتغال بیشتري  خرد فرصتاستفاده از اعتبارات 

ایجاد کرده و مشاغل بیشتري براي زنان فراهم نموده، 

آموزش خانوار، وضعیت زنان و رفاه خانواده را بهبود 

بخشیده و نابرابري درآمدي در روستاها را کاهش داده 

است؛ اما، بیشتر افراد در مورد بازپرداخت وام احساس 

که نشان داد  )Addae-Korankye )2012. نگرانی داشتند

ها، اعتبارات خرد بر کاهش فقر اثر مثبت  با وجود چالش

 )Kamal Hossain  )2012ي نتایج مطالعه. داشته است

هاي اعتباري خرد مثبت  اثر کلی فعالیت که نشان داد

گیرنده و سهم آن در مخارج خانوار بعد  بوده و درآمد وام

در ایجاد داري افزایش یافته،  طور معنی از عضویت به

انداز و بهبود  فرصت اشتغال اثري مالیم؛ اما، بر پس

. گیرندگان اثر کمتري داشته است شرایط مسکن وام

دار  ، تأثیر معنی)al.  Noreen et )2012ي نتایج مطالعه

هاي اعتباري خرد بر آموزش فرزندان و مخارج  برنامه

ط درحالیکه اثر اعتبارات خرد بر شرای. خانوار را نشان داد

هاي خانوار  مسکن، مصرف اقالم غذایی و مالکیت دارایی

، افزایش )Ayuub )2013بر اساس نتایج . دار نبود معنی

مندي مشتریان در  دار در میزان درآمد و رضایت معنیغیر

دار بین  ي معنی ناحیه باهاوالپور پاکستان و رابطه

 .Islam et al. اعتبارات خرد و کاهش فقر مشاهده شد

هاي اعتباري خرد سهم  نشان دادند که برنامه )2013(

 .مؤثري در ایجاد درآمد و مصرف مواد غذایی داشته است

 که شود مشاهده می شده انجام مطالعات با مروري بر

، )جامعه پایین هاي دهک( فقرا خرد، وضع اعتبارات

 دسترسی و بخشیده بهبود را زنان و کوچک کشاورزان

ضمن  و افزایش داده را مستقیم و بهره کم وام به ها آن

 بهبود و توانمندسازي در افزایش درآمد، و زایی اشتغال

 از را دست رباخواران و بوده موفق ها آن زندگی استاندارد

لذا هدف از این مطالعه، . است کرده کوتاه ها آن زندگی

هاي اعتباري خرد بر کاهش فقر و  بررسی اثر صندوق

رو اهداف اختصاصی  از این. ایجاد درآمد و اشتغال است

  : پژوهش حاضر عبارتند از

 يها اعضاء صندوقاطالعات توصیفی شناسایی  -

 خرد ياعتبار

  ي آشنایی اعضاء با صندوق اعتبارات خرد نحوه -

  هدف اعضاء از دریافت اعتبارات خرد -

  ارد مصرف اعتبارات خردمو -

  ي اعتبارات خرد مندي اعضاء از برنامه رضایت -

  

  ها مواد و روش

نوع  از و توصیفی مطالعه، این در پژوهش روش

جمعیت  .بود پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار و پیمایشی

هاي اعتباري خرد  ي اعضاي صندوق مورد مطالعه، کلیه

بر نمونه انتخاب . بودند) نفر 760(در استان کرمان 

و با استفاده از فرمول  گیري تصادفی روش نمونه اساس

نفر از  97به این ترتیب تعداد . کوکران صورت گرفت

در این . شدند انتخاب نمونه عنوان بهها  اعضاي صندوق

بخش  .هاي اولیه و ثانویه استفاده شد پژوهش از داده

ه بود هاي اولی وسیعی از اطالعات مطالعه بر اساس داده

در سطح استان کرمان با استفاده از  92-93که در سال 



 1395، 1 ، شماره47-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            230

پرسشنامه دو بخش را در . آوري گردید پرسشنامه جمع

ي سن،  بخش اول سؤاالت کلی در زمینه. گرفت بر می

سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد اعضاي خانوار، 

مقدار وام، میزان بهره و دالیل کسب اعتبارات خرد 

گیري تأثیر  م اطالعات کلی براي اندازهدر بخش دو. بودند

اگر . آوري شد هاي اعتباري خرد جمع اجتماعی فعالیت

اي است که  به اطالعات اولیهوابسته  ،تحقیق ي چه نتیجه

، چندین کتاباز  ،اما آوري شدند؛ جمعمصاحبه از طریق 

عنوان  بهنیز نامه  مجالت و پایان ،مقاالت ،ادبیات پژوهش

عنوان  منابع اینترنتی نیز به. د برده استسو منابع ثانویه

ها از  پرسشنامه. ندمنبع ثانویه مورد استفاده قرار گرفت

اي در مورد  اي و دو گزینه اي چند گزینه سؤاالت زمینه

سن، سطح تحصیالت، تعداد اعضاي خانوار و سؤاالت 

. تشکیل شده بود... انداز، سرمایه و  مربوط به درآمد، پس

 و ترویج متخصصان نظر کسب با پرسشنامهظاهري  روایی

 اصالحات اعمال انجام شد و پس از کشاورزي آموزش

گیري قابلیت  براي اندازه. گرفت قرار تأیید الزم مورد

بدین . از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شداعتماد ابزار 

نفر از زنان عضو انتخاب و پس از  12منظور، تعداد 

ضریب آلفاي کرونباخ با هاي مربوط  تکمیل پرسشنامه

این ضریب براي . محاسبه شد SPSSاستفاده از نرم افزار 

بدست آمد و سه سؤال  89/0ي سؤاالت پرسشنامه  کلیه

براي  .که داراي ضریب پایینی بودند حذف گردیدند

گیري درك افراد پاسخگو از اثر اعتبارات خرد بر  اندازه

) 5تا  1ار مقد(فقر، درآمد و اشتغال از مقیاس لیکرت 

مندي یا  ي رضایت مقادیر مقیاس، درجه. استفاده شد

سطح موافقت شخص را بعد از دریافت اعتبارات خرد 

 1مندي با عدد  ترین مقدار رضایت پایین. دهند نشان می

. نشان داده شد 5مندي با عدد  و باالترین مقدار رضایت

هاي  ها استخراج و ویژگی اطالعات پرسشنامهسپس 

 يبرا یفیتوص يها همشخص و از آمارنمونه ضاء اع فردي

ی فیتوص هاي آماره. ها استفاده شد داده لیو تحل هیتجز

. نددبوهاي وزنی، میانگین، فراوانی و درصد  شامل نمره

 16 يبراهاي وزنی و انحراف معیار  نمره ن،یانگیم ریمقاد

روند اخذ وام از صندوق اعتبارات خرد نسبت ( ي فرضیه

اعتبارات  ي تر است، نرخ بهره معمول آسان يها به بانک

وام  دریافتخرد معقول است، فرصت اشتغال پس از 

وام  دریافتکرده است، درآمد اعضاء پس از  دایپ شیافزا

 ای اندازي صندوق در راه يها کرده است، وام دایپ شیافزا

بوده است، امکانات  دیکسب و کار اعضاء مف ي ادامه

، با ).و غیره کرده است دایود پبهب یو درمان یبهداشت

موافق،  کامالً= 5( کرتیل اسیمق ریتوجه به مقاد

) ناموافق کامالً=1، ناموافق=2تفاوت، یب=3موافق، =4

  . شدندمحاسبه 

  

  نتایج و بحث

  ي مورد مطالعه اطالعات توصیفی نمونه

طور کلی زنان  ي هدف اعتبارات خرد، به جامعه

ه شده، سن افراد یارا) 1(طور که در جدول  همان. هستند

سال بوده  40سال با میانگین سنی  62تا  24گو از  پاسخ

 40تا  31در ضمن، بیشترین افراد در گروه سنی . است

دهد اعضاء جوان  درصد بودند که نشان می 6/32سال با 

تر  هاي اعتباري خرد راغب نسبت به مشارکت در برنامه

، متعلق به گروه از نظر تحصیالت بیشترین افراد. هستند

تحلیل وضعیت . بودند) درصد 4/23(تحصیالت ابتدایی 

  . درصد متأهل بودند 2/84تأهل افراد نیز نشان داد که 

  

  ي مورد مطالعه شناختی نمونه اطالعات جمعیت -1جدول 

  بیشینه  کمینه  میانگین  درصد  فراوانی  ها زیر گروهبندي متغیر گروه

  سن

30-21  

40-31  

50-41  

50بیش از 

13  

39  

28  

6  

1/15  

3/45  

6/32  

7  

  

  

40  

  

  

24  

  

  

62  

  تحصیالت

  سواد بی

  ابتدایی

  راهنمایی

  متوسطه

  دیپلم

  فوق دیپلم

لیسانس و باالتر

4  

22  

19  

9  

30  

6  

4  

3/4  

4/23  

2/20  

6/9  

9/31  

4/6  

3/4  

      

  تأهل

  متأهل

  مجرد

  کل

80  

15  

95  

2/84  

8/15  

100  

      

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  اعضاء با صندوق اعتبارات خردي آشنایی  نحوه

ي آشنایی اعضاء با صندوق  ، نحوه)2(جدول 

درصد اعضاء ادعا  4/8. دهد اعتبارات خرد را نشان می

درصد از راه دوستان  3/26کردند که توسط همسایگان، 

 2/3درصد از راه کارکنان صندوق و  62و آشنایان، 

درصد توسط سازمان جهاد کشاورزي با صندوق آشنایی 

رسانی به  ي اطالع در نتیجه در زمینه. اند پیدا کرده

  .اعضاء، کارکنان صندوق بیشترین سهم را داشتند

  

  ي آشنایی اعضاء با صندوق اعتبارات خرد نحوه -2جدول 

  درصد  فراوانی  گروه 

  4/8  8  همسایگان

  3/26  25  دوستان و آشنایان

  1/62  59  کارکنان صندوق

سازمان جهاد 

  کشاورزي

3  2/3  

  100  95  کل

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ

  

  اعضاء از دریافت اعتبارات خرد هدف

درصد اعضاء از  7/34، هدف )3(بر اساس جدول 

درصد  7/33گرفتن وام ،شروع کسب و کار جدید، 

درصد تأمین مخارج  2/23ي کسب و کار فعلی و  توسعه

تنها براي  هاي صندوق نه در نتیجه وام. خانواده بوده است

ي کسب و کار فعلی، بلکه براي شروع کسب و کار  توسعه

ت که اهمیت اعتبارات جدید نیز استفاده شده اس

  . دهد ي کارآفرینی نشان می صندوق را در توسعه

  

 هدف اعضاء از دریافت اعتبارات خرد -3جدول 

  درصد   فراوانی  

  7/34  33  شروع کسب و کار جدید

ي کسب و کار  توسعه

  فعلی

32  7/33  

  2/3  3  بازپرداخت بدهیها

  2/23  22  تأمین مخارج خانواده

  1/2  2  ازدواج فرزندان

  1/1  1  هاي درمان خانواده هزینه

  1/2  2  تعمیر و بازسازي خانه

  100  95  کل

  هاي تحقیق  یافته: مأخذ

هاي  ي فعالیت اعضاء، اعتبارات خرد را در زمینه

، )کاري و غیره کشت گندم، زعفران، سبزي(کشاورزي 

پرورش کرم و تهیه کود ورمی کمپوست، دامپروري 

، پرورش طیور )دامپرورش دام و خرید خوراك (

ی شامل دست ، صنایع)و غیره بلدرچین و مرغ خانگی(

دوزي،  بافی، پته ، قالی)خیاطی و غیره خرید چرخ(خیاطی 

پزي، تولید  سازي، آرایشگري، شیرینی دوزي و گل پرده

بندي و فروش آن،  ي آشی و بسته لبنیات، تولید رشته

مله تبدیلی از ج خردکنی، پخت نان محلی، صنایع سبزي

. جات و عرقیجات استفاده کرده بودند ي ترشی تهیه

ي صنایع و  درصد افراد وام را در زمینه 2/37که طوري به

درصد در  7/27درصد پرورش طیور،  5/8خدمات، 

 4/7ي کشاورزي و  درصد در زمینه 1/18پرورش دام، 

هاي درمان،  درصد در تأمین مخارج خانواده، هزینه

. هیزیه هزینه کرده بودندبازسازي خانه و خرید ج

بنابراین بیشترین موارد مصرف اعتبارات، در 

درصد  6/91.دستی، تبدیلی و خدمات بوده است صنایع

اعضاء، میزان وام را در تأمین مالی کسب و کار ناکافی 

 . دانستند

هاي آموزشی که افراد در آن شرکت کرده  کالس

ران و هاي گوناگون از جمله کشت زعف بودند، در زمینه

گیاهان دارویی، کاشت پسته، پرورش قارچ، چگونگی 

، )پرورش ماهی، مرغ خانگی، شترمرغ(پرورش دام 

بهداشت شیر و مشتقات آن، تهیه کود ورمی کمپوست، 

پزي،  جات، شیرینی کشاورزي ارگانیک، تهیه ترشی

  . دوزي و غیره بوده است بافی، پرده قالی

ازه، محله، منزل، افراد کاالهاي تولیدي خود را در مغ

. بودند  در میان دوستان و در بازار به فروش رسانده

درصد نمونه ادعا کردند که کسب و کار  8/64درحدود 

این ) درصد 5/53(ها  ها سودآور بوده که بیشتر آن آن

درصد صرف  22هاي روزمره،  سود را صرف هزینه

درصد بخشی  22گذاري مجدد در کسب و کار و  سرمایه

گذاري مجدد در کسب و کار  را صرف سرمایهاز سود 

  .بودند  کرده

  ي اعتبارات خرد مندي از برنامه رضایت

درصد اعضاء، از مقدار اعتبارات رضایت  80در حدود 

درصد اعضاء، از  8/96. را اندك دانستند نداشتند و آن

هاي  مهلت و دوره(مراحل بازپرداخت اعتبارات 
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درصد  9/97 ،نهمچنی. رضایت داشتند) بازپرداخت

 8/95. اعضاء از شرایط دریافت اعتبارات راضی بودند

درصد  7/69. درصد افراد مایل بودند مجدداً وام بگیرند

ي کسب و کار فعلی،  را در توسعه افراد تصمیم داشتند آن

درصد در  9/7درصد در تأمین نیازهاي خانواده و  5/22

شان این موضوع ن. شروع کسب و کار جدید هزینه کنند

دهد، افراد با اعتبارات خرد تمایلی به شروع کسب و  می

دلیل ناکافی بودن  تواند به کار جدید ندارند، این می

  .اعتبارات براي شروع کسب و کار جدید باشد

  هاي مورد بررسی هاي توصیفی شاخص آماره

گو  درصد افراد پاسخ 5/34، )4(بر اساس جدول 

  د مخالف درص 1/37مخالف بهبود شرایط مسکن، 

  

 5/35افزایش توانایی پرداخت مخارج تحصیل فرزندان و 

درصد مخالف افزایش توانایی پرداخت مخارج پزشکی از 

درصد اعضاء،  3/46از سوي دیگر . زمان عضویت بودند

درصد موافق  6/84. موافق افزایش درآمد کل خانواده

درصد موافق استفاده از  4/80ایجاد خوداشتغالی، 

 2/90ي کسب و کار قبلی،  رد در توسعهاعتبارات خ

ي اعتبارات خرد و  درصد موافق معقول بودن نرخ بهره

تر بودن دریافت وام از صندوق  درصد موافق آسان 8/95

درصد  6/79ها و  اعتبارات خرد نسبت به سایر بانک

. موافق ضروري بودن آموزش قبل از دریافت وام بودند

هاي  دند که فعالیتدرصداعضاء موافق بو 8/57همچنین 

  .صندوق اعتبارات خرد سطح فقر را کاهش داده است

  هاي مورد بررسی هاي توصیفی شاخص آماره -4جدول 

  کامالً موافق  شاخص

  )درصد(

  موافق

  )درصد(

  تفاوت بی

  )درصد(

  مخالف

  )درصد(

  کامالً مخالف

  )درصد(

  1/16  4/18  1/39  3/25  1/1  بهبود شرایط مسکن خانواده 

توانایی بهتر براي پرداخت مخارج تحصیل 

  فرزندان 

2/2  3/30  3/30  27  1/10  

  8/11  1/15  3/32  6/36  3/4  توانایی بیشتر براي خرید پوشاك 

  6/9  5/8  2/20  2/53  5/8  توانایی بیشتر براي پرداخت مخارج مواد غذایی 

  8/11  2/17  7/23  43  3/4  دسترسی بیشتر به امکانات بهداشتی و درمانی 

  1/15  4/20  4/34  8/25  3/4  توانایی بهتر براي پرداخت مخارج پزشکی 

  5/8  17  9/14  3/55  3/4  افزایش قدرت خرید خانواده 

  5/5  3/3  6/6  9/76  7/7  کمک در ایجاد خوداشتغالی

  2/2  6/7  8/9  7/71  7/8  ي کسب و کار قبلی  استفاده در جهت توسعه

  9/12  2/17  7/23  2/45  1/1  افزایش درآمد کل خانواده 

      8/9  6/57  6/32  ي اعتبارات خرد  منطقی بودن نرخ بهره

تر بودن دریافت وام از صندوق اعتبارات  آسان

  خرد 

2/64  6/31  2/4      

    1/1  2/13  6/39  2/46  گیرنده توسط سایر اعضاي گروه  ضمانت وام

    8  5/12  7/55  9/23  ضروري بودن آموزش قبل از دریافت وام 

  4/4  2/12  6/25  1/51  7/6  کاهش سطح فقر 

موفقیت کسب و کارهاي کوچک به علت 

  ها هاي اعتباري خرد است و نه بانک صندوق

22  5/49  4/15  8/8  4/4  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

هاي وزنی، میانگین و انحراف معیار  ، نمره)5(جدول 

ها بر  میانگین. دهد متغیر مورد بررسی را نشان می 16

در مقیاس . اساس روش متوسط وزنی محاسبه شدند

اي لیکرت، مقادیر میانگین، نظر مثبت اعضاء  پنج نقطه

هاي گوناگون شغلی، اقتصادي و اجتماعی را  در زمینه

نتایج نشان داد به غیر از متغیرهاي . دهند نشان می
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بهبود شرایط مسکن و توانایی پرداخت مخارج تحصیل 

مندي سایر متغیرها، بیش از  فرزندان، سطح رضایت

 .Noreen et al. است) 3(مندي  میانگین میزان رضایت

نیز نشان دادند که اعتبارات خرد بر شرایط  )2012(

داري نداشته و بر اساس  مسکن اعضاء تأثیر معنی

اثر اعتبارات خرد  ،)Kamal Hossein )2012ي  مطالعه

داري  گیرندگان از معنی بر بهبود شرایط مسکن وام

ي  لعهاز نتایج دیگر مطا. کمتري برخوردار بوده است

حاضر این است که از زمان عضویت، توانایی پرداخت 

مخارج مواد غذایی، قدرت خرید خانواده، توانایی خرید 

پوشاك، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان و توانایی 

پرداخت مخارج پزشکی بهبود و درآمد کل خانواده 

نیز نشان دادند  )Islam et al. )2013. افزایش یافته است

هاي اعتباري خرد سهم مؤثري در ایجاد درآمد  مهکه برنا

 Kamalي  در مطالعه. و مصرف مواد غذایی داشته است

Hossein )2012( گیرندگان بعد از  نیز، درآمد وام

بر اساس . داري افزایش یافته است طور معنی عضویت به

ي  برنامه )Al-Mamun et al. )2011ي  نتایج مطالعه

 .Teng et alء را افزایش داده و اعتبارات خرد درآمد اعضا

نیز نشان دادند که درآمد افرادي که از اعتبارات  )2011(

از نتایج دیگر . اند، افزایش یافته است خرد استفاده کرده

در . ي حاضر این است که فقر کاهش یافته است مطالعه

 & Olumuyiwaو )Addae-Korankye )2012ي  مطالعه

Oluwatosin )2012( ،بارات خرد اثر مثبتی نیز اعت

نشان داد که بین  )Ayuub )2013برکاهش فقر داشته و 

داري وجود  ي معنی اعتبارات خرد و کاهش فقر رابطه

 )Jegede et al. )2011ي  بر اساس نتایج مطالعه. دارد

دار  هاي اعتباري خرد بر کاهش فقر معنی نیز، اثر صندوق

 هاي فعالیتکه  دادنشان نیز  )saad )2010. بوده است

همچنین بر . موفق بوده استکاهش فقر  صندوق در

ي حاضر، خود اشتغالی ایجاد شده و  اساس نتایج مطالعه

 .Teng et al. کسب و کار قبلی رونق پیدا کرده است

نیز نشان دادند که استفاده از اعتبارات خرد ) 2011(

هاي اشتغال بیشتري ایجاد کرده و مشاغل  فرصت

بر اساس نتایج . ان فراهم نموده استبیشتري براي زن

نیز، اعتبارات خرد  )Kamal Hossein )2012ي  مطالعه

سایر . در ایجاد فرصت اشتغال اثر مالیمی داشته است

ي اعتبارات  ي حاضر، معقول بودن نرخ بهره نتایج مطالعه

هاي اعتباري خرد  تر دریافت وام از صندوق خرد، آسان

ري بودن آموزش قبل از ها، ضرو نسبت به سایر بانک

دریافت وام و اعتبارات خرد دلیل موفقیت کسب و 

تر بودن دریافت وام  متغیر آسان. کارهاي کوچک، بودند

ها، باالترین مقدار  از صندوق نسبت به سایر بانک

  . را داشت) 6/4(میانگین 

  

  انحراف معیار متغیرهاي مورد بررسیمیانگین و هاي وزنی،  نمره -5جدول 

  معیار انحراف  میانگین  هاي وزنی نمره تعداد  

 042/1 77/2  241  87  بهبود شرایط مسکن خانواده 

 032/1 88/2  256 89  توانایی بهتر براي پرداخت مخارج تحصیل فرزندان 

 082/1 06/3  285 93  توانایی بیشتر براي خرید پوشاك 

 083/1 43/3  322 94  توانایی بیشتر براي پرداخت مخارج مواد غذایی 

 118/1 11/3  289 93  دسترسی بیشتر به امکانات بهداشتی و درمانی 

 106/1 84/2  264 93  توانایی بهتر براي پرداخت مخارج پزشکی 

 076/1 3/3  330 94  افزایش قدرت خرید خانواده 

 854/0 78/3  344 91 کمک در ایجاد خوداشتغالی

 8/0 77/3  344 92 ي کسب و کار قبلی  استفاده در جهت توسعه

 093/1 04/3  283 93 افزایش درآمد کل خانواده 

 613/0 23/4  389 92 ي اعتبارات خرد  منطقی بودن نرخ بهره

 572/0 60/4  437 95 تر بودن دریافت وام از صندوق اعتبارات خرد  آسان

 782/0 30/4  421 91 گیرنده توسط سایر اعضاي گروه  ضمانت وام

 829/0 95/3  348 88 ضروري بودن آموزش قبل از دریافت وام 

 949/0 43/3  309 90 کاهش سطح فقر 

 036/1 76/3  342 91 ها هاي اعتباري خرد است و نه بانک موفقیت کسب و کارهاي کوچک به علت صندوق

  تحقیقهاي  یافته: مأخذ
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  گیري و پیشنهادها نتیجه

طور کلی زنان  ي هدف اعتبارات خرد به جامعه

هاي اعتباري خرد،  هدف از تشکیل صندوق. هستند

رآمد و کمک به ایجاد  د حمایت از زنان روستایی کم

ها در خانواده  زایی و افزایش اعتماد به نفس آن اشتغال

هاي اعتباري  اثر صندوق حاضر، پژوهش در. بوده است

خرد در کاهش فقر و ایجاد درآمد و اشتغال مورد بررسی 

قرار گرفت که بر اساس نتایج، اثر اعتبارات خرد بر 

 در. کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد مثبت ارزیابی شد

ی در بهبود نقش اعتبارات خرد در هایپیشنهاد راستا، این

  :گردید که به شرح زیر استه یاستان کرمان ارا

هاي اعتباري خرد بایستی زنان  صندوق - 

  .هاي آن آشنا کنند روستایی را با صندوق و فعالیت

با توجه به ناکافی بودن میزان اعتبارات،  - 

ها بایستی تمهیدات الزم را در این رابطه  صندوق

اندازي کسب و کار جدید توسط  انجام دهند تا با راه

وري و در نهایت درآمد خانوار افزایش  بهرهاعضاء، 

ي بازپرداخت وام، مناسب  بندي و دوره قسط. یابد

انداز اجباري براي  شرایط اعضاء باشد و مقدار پس

  .گرفتن وام به حداقل برسد

ي  هاي اعتباري خرد بایستی بر توسعه صندوق - 

ها تأکید داشته باشند تا افزایش  رشته فعالیت

طاي مقدار کافی وام به تعدادي از چون اع. مشتریان

هاي اندك به  ها، بهتر از اعطاي وام رشته فعالیت

ها بایستی  صندوق. ها است بسیاري از رشته فعالیت

هایی وام اعطاء کنند که پتانسیل  به رشته فعالیت

ها در  هایی که رشد آن رشد دارند تا رشته فعالیت

 براي شود توصیه می. طی زمان راکد بوده است

کافی  ارزیابیاعطاي مقدار مناسب وام به هر مشتري، 

بر  طور منظم بایستی به همچنین. صورت گیرد

اطمینان حاصل  نظارت داشته باشند تاعملکرد اعضاء 

استفاده  براي کسب و کار طور کامل به وام شود که

   .شده است

آموزش افراد قبل از اعطاي وام نیز بایستی در  - 

د با دانش شغلی بیشتر، بهتر افرا. نظر گرفته شود

ر چه کاري دانند براي بهبود سطح درآمد خانوا می

 .انجام دهند

 هدف اصلی آوري بایستی پذیرش فن - 

آوري  فن. باشد در آینده اعتبارات خرد هاي برنامه

را  وري ي کسب و کار، بهره توسعه جدید تولید و

اعتبارات، بازده  گذاري سرمایه و از دهد افزایش می

 بر هزینه آوري ي فن توسعه .شود بیشتري حاصل می

اعتباري خرد را تضمین  هاي پایداري برنامه است، اما

  . خواهد کرد
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