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 چکیده   

و است   توسعه لترين هدف اقتصادي كشورهاي درحاصلىا ،اقتصادي پايدار ه توسعةامروزاهداف: 

يابی به معيشت   س تواند به عنوان رهيافتی كارآمد، نقش مهمی در دمىخرد ت اعتبارا ،اين زمينه در

تحليل اثرات اعتبارات خرد بر پايتداري   ،هدف اصلی اين پژوهش. كندايفا  پايدار در نواحی روستايی

 منطقةخرد در روستاهاي ت پرداخ  اعتبارا اقتصاد روستايی و در نهاي  پاسخ به اين سؤال اس  كه

ي مربتو  بته آن شتامل عتدال      هاچه تأثيري بر پايتداري اقتصتاد روستتايی و مؤلفته     ،مورد مطالعه

 .  تصادي و رفاه اقتصادي داشته اس اقتصادي، ثبات اق

تحليلتی و پيمايشتی    -ي توصتيفی هاروش انجام مطالعات در اين پژوهش، مبتنتی بتر روش  : روش

 انتد. جامعتة  هو اسنادي گردآوري شتد  ي ميدانیهاالعات مورد نياز از طريق روشاس . همچنين اطّ

صتندو   بور است  كته از   مشتمل بر خانوارهاي ساكن روستاهاي شهرستتان نيشتا  آماري مورد نظر، 

بته عنتوان    4ساس فرمتول كتوكران  خانوار بر ا 472. اندكردهوام خوداشتغالی درياف  كارآفرينی اميد 

نامته از طريتق روش اعتبتار    نمونه تحقيق به طور تصادفی انتخاب شده اس . روايی پرستش  جامعة

                                                 
ة مطالعتحليل اثرات اعتبارات خرد بر پايداري اقتصاد روستايی، »كارشناسی ارشد با عنوان  ةناماين مقاله برگرفته از پايان .1

به راهنمايی دكتر دانشگاه تهران  ،ريزي روستايیجغرافيا و برنامه ةرشت« شهرستان نيشابور كارآفرينی اميدموردي: صندو  

 .دكتر عليرضا دربان آستانه اس  ةمشاورمحمدرضا رضوانی با 

2. Cochran 
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برابتر بتا    1روش آلفاي كرونبتا  نامه با محتوايی از نوع صوري مورد تأييد قرار گرفته و پايايی پرسش

بعتدي  تك 2xط آمار توصيفی و استنباطی)وري شده توسّآجمعهاي ه. داده اس به دس  آمد 393/0

 ي شده اس .  گيرمتغيره( تحليل و نتيجهتك tو 

بر پايداري اقتصاد روستايی  ،اعتبارات خرداراية دهد كه مىي پژوهش نشان هايافته: هایافته

 و آن را بهبود بخشيده اس .  تأثير معناداري داشته

ي مطلوب اس  كته بته اقشتار    ابراي پايداري اقتصاد روستاها، رويکرد توسعه ی:گیرنتیجه

گيرانه مانند اعطاي اعتبارات خرد ي پيشهاگران سياس عامالن و پايشمثابة س  به دپايين

 نگاه كند.

صتندو   شهرستان نيشابور،  ، اقتصاد روستايی، اعتبارات خرد،اقتصادي پايداري :هاکلیدواژه

 .كارآفرينی اميد

 مهمقدّ .1

 هتاي توستعه، از جملته توستعة    مهبرنتا ها و  ليّتمامی فعا پايداري سرلوحة امروزه موضوع

از « 4ولفگانت  زاكت   » چنان كه به گفتة(.  21. ص ،1930 )نوري پور و شاه ولی، روستايی اس 

، 9)يو.ان.ستی.اس.دي  «وجود نخواهد داش  بدون پايداري و پايداري بدون توسعهتوسعة »اين پ 

متاعی، تشتکيالتی و   ی، مالی، اقتصتادي، اجت موضوع پايداري ابعاد مختلف فنّ (.11. ص، 1333

 پويايی و در گرو روستا هر دوام و پايداريليکن  .(499 ص. ،1931 )رضوانی، اكولوژيکی دارد

ترين هدف اقتصادي صلىيدار به عنوان ااقتصادي پا جا كه امروزه توسعةنتا آ ،س آن ادوام اقتصاد 

 (.77. ص ،1937 دادفر، و باديآ)يحيی توسعه مطرح اس  لحا كشورهاي در

بايد بر تأمين معيش  پايتدار  روستايی  يزي توسعةرداري اقتصادي، برنامهارچوب پايهدر چ

ي از ايتن  و متوارد بيکاري   اقتصاد روستاها، گسترش فقر و ا روند نزولی وضعيّامّ، تأكيد كند

گسترش مبنی بر افزايش پايدار درآمد و  ،دهد كه در عمل، اهداف حياتی توسعهدس  نشان می

  (.9 ص. ،1931 )فراهانی، ق روستايی با شکس  مواجه شده اس هاي توليدي در مناطلاشتغا

                                                 
1. Cronbakh-Alpha 

2. Wolfgang Sachs 

3. UNCSD 
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  است امرالزم براي ايناعتباراتونبود سرمايهياكمبوددليلبهت،اين مشکالازیبخش مهمّ

هتاي   ليّبتودن ستطا اشتتغال، ناپايتداري فعتا     ع مشاغل، پايينتوان در عدم تنوّكه تبلور آن را می

مهتم،   بنابراين مستألة  .(34 ص. ،1977 )سعيدي، يط كار مشاهده كردبودن شرااقتصادي و نامساعد

، در ارچوبی براي تأمين معاش پايدارهزايی در روستاها جه  ايجاد چلهاي جديد اشتغاحايجاد طر

ا امّت  .(39 ص. ،1932 )ياستوري،  ه سم  پايداري اقتصادي خواهد بودكاهش نابرابري و حرك  ب

در اختيتار و بهبود زندگی خود، منتابع متالی الزم را  توليدسطابراي افزايش دستهیقشرهاي 

 ،اعتبار را براي اقتصتاد روستتايی  ن، اين واقعي  موجب شده اس  كه بسياري از نويسندگا .ندارند

به جه  حمايت  از ايتن    (.91 ص. ،1933 )داوان، اي تلقی كنندمفقوده حلقةهمچون نوشدارو و 

ها نآجملة هاي گوناگونی اجرا شده اس  كه از هپروژ ،قشر محروم در بسياري از كشورهاي جهان

 .(4 ص. ،0040 ،1)ليندفلتدف  كردخرد اشاره ت توان به پرداخ  تسهيالتی تح  عنوان اعتبارامی

است  كته شتايد در عتين      ارايه كترده خرد ت در كتاب خود تعريفی از اعتبارا« 4ف. ا. جی بومنا»

كوچك، كوتاه، بدون »كوتاهی، گوياترين تعريف براي اعتبارات باشد. اين تعريف عبارت اس  از: 

د هايی با مبلغ كتم و بتدون وثيقته بته افترا     موااراية خرد به معناي ت يگر اعتبارابه عبارت د؛ «وثيقه

مازار ب)عر كنندلغ ياد شده را بازپرداخ  میرآمد اس  كه اين افراد در مدت زمان كوتاهی مبدكم

 از كتالن اعتبتارات، شتکلی    ارچوبهت چ نيز در 9خرد روستايیت اعتبارا(. 9 ص ،1934 و معتمد،

، خوداشتتغالی  جهت  در  1روستتايی  فقيتر  گيرنتدگان ضبته قتر   كته  هستتند  1هاي كتوچکی قرضه

فضتلی و كاويتانی،   نی)رحمتا  دگيرمی قتعلّ پايدار روستايی توسعة به رسيدن نهايتاً و توانمندسازي

 (. 190 ص. ،1933

ی در حمايت  از واحتدهاي   نقتش مهمّت  ، كارآمتد خرد به عنتوان رهيتافتی   ت امروزه اعتبارا

و  .(1. ص ،4001 ،2)اي.ال.ا است   هاي شتغلی ايفتا كترده   ص برداري و ايجاد فرهكوچك بهر

                                                 
1. Lindfeldf 

2. Bouman 

3. Micro rural credit 

4. Micro leading 

5. Rural poor borrower 
6. ILO 
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، و سجاستی قيتداري   ،عينالی لدين افتخاري،ا)ركن رودنداز و توسعه به شمار میاپ  زسازمينه

)دالتی   كننتد متی  يتاد « خترد  انقتالب اعتبتارات  »عنتوان   با آن طوري كه از به. (13. ص، 1931

حتد، ستال   كه سازمان ملل متّ اس  ي بودها  اين شيوه به گونهاهميّ (.41 ص. ،4002 ،1هري 

 ص. ،1933 و خارقتانی،  ي گذاري كرده اس  )فعالمنا« عتبارات خردا»را به عنوان سال  4001

گيرد كه به لحاظ هنگامی كه اعتبارات كافی در اختيار افرادي قرار می»گويد: رابينسون می (.43

 «ها را بازپرداخت  كننتد، ابتزار قدرتمنتدي است      نال بوده و تمايل دارند آاقتصادي توانا و فعّ

 و هتاي ستنجيده  طريق كوشش از كه كرد رتصوّ توانمیبنابراين (. 11 ص. ،4001 ،4)رابينسون

 هتاي بختش  پشتتيبان، پتانستيل   و دهنتده سترع   يك عمل عنوان به مکانيزم اعتبارات تعريف

 پايتدار  توسعة كه نهايی هدف در جه  پايداري اقتصادي پروسة و درآمده  فعليّ به روستايی

 يابد. اس ، تحقق  روستايی

 هنتدة ستطا توستعة   دنشتان  نماگرهتاي اساستی   از يکتی  پايداري روستتايی  ه اين كهوجّحال با ت    

ستبب كتاهش    ،گيري از خدمات اعتباري دولتی در روستتاها هو بهر اس  ابعاد اقتصادي در روستايی

شتده از  ارايته خترد   هاياعتباراثرهاي اين پژوهش در نظر دارد تا پذيري اقتصادي خواهد شد، سيبآ

را بر پايداري اقتصادي در مناطق روستايی شهرستتان نيشتابور بررستی     رينی اميدصندو  كارآفسوي 

خرد در ت اعتبارا پرداخ  در زمينة صندو  كارآفرينی اميدعملکرد  ال پاسخ دهد كهسؤو به اين كند 

هاي مربو  به آن شامل مورد مطالعه، چه تأثيري بر پايداري اقتصاد روستايی و مؤلفه روستاهاي منطقة

ال  اقتصادي، ثبات اقتصادي و رفاه اقتصادي داشته اس ؟عد

 پژوهش پیشینة. 3

 )طالتب،  است  داشتته  وجتود روستايیحياتابتدايازروستايیجامعة درتاعتبارااگرچه     

 ختدمات متالی   ةدهندهيهاي اراسازمان ترينيمیقد از يکیتوان گف  ا میامّ (.11 ص. ،1974

 متيالدي توستط  هفتده   قترن  در كته  ه اس بود ايرلند مالی در خدمات خرد روستايی، صندو 

                                                 
1. Daley Harris 

2. Rabinson 
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 هتا و صتندو   از مختلفتی  كشتور ايرلنتد، اشتکال    در پی ايتدة . تأسي  شد« 1سويف  جاناتان»

 . شد تأسي  اروپا مؤسسات اعتباري در

 تی كشتورهاي در فعتاليّ  ةحوز به .كرد پيدا گسترش ديگر در كشورهاي زودي به جنبش اين    

(. و 147 ص. ،1933 فضلی و كاويتانی، نی)رحما شد وارد ا سردمداري بنگالدشتوسعه ب حال

 رو به توسعه ايجاد نهادهاي اعتباري خرد در تمام مناطق كشورهاي، 1330 در اواخر دهة نهايتاً

خرد ت اعتبارا تاريخچة (.91،ص.1934و رحمان،  ،دروس  ماسري )ريکا، و توسعه ياف  شد

ا هدف كمك به كشاورزان ی ايران بفالحتی بانك ملّشعبة تأسي  و  1473در ايران نيز به سال 

  گردد.میبازان و رباخواران خر، سلفهاكردن دس  واسطهروستايی، كوتاهو جامعة 

 اخيتر  دهتة سته توستعه در  لحا در خرد در كشورهايت اعتبارا ،توان گف در مجموع می    

در  اعتبتاري  مؤسستة  9000 حتدود  در 1333 سال در سازمان ملل، آمار طبق شده اس . مطرح

 100 احتساب دسترستی  با و (44 ص. ،1331 ،4)فرسکوشد توسعه احداث  لحا در كشورهاي

 باشتد  داشتته  ستاليانه  %93 معتادل  رشتدي  بايستتی  پتروژه  ، ايتن 4001 ستال  نفتر در  ميليتون 

بتر ستر    یجهتان  اجماع يك اگر 9،تندلرعقيدة  (. به143 ص. ،1933 فضلی و كاويانی،نی)رحما

ايتن   و ر رقتم بتزنيم  بشت  تتاريخ  در را يجديتد  اتصفح توانيممی ، ماصورت پذيرد مقوله اين

، 1،1333)تنتدلر  سازدمی خارج فقر چرخة از هايشانهخانوادرا به همراه  نفر ميليون هاهد ،مسأله

 پتذيري سيبآ ،خترد  متالی  تتأمين هتاي  برنامته  كه كنندمی عنوان 1روگالی جانسون و (.3. ص

و  جانستون )كندمتی  حمايت   آنتان  معيشت   از و دهتد متی  را كاهش درآمدي پايينهاي هگرو

 (. 44 ، ص.1939 روگالی،

دي مطالعتات متعتدّ   ،اقتصادي در مناطق روستايی ر روي متغيرهايتأثير اعتبارات ب در زمينة    

 . برخی از تحقيقات مذكور عبارت اس  از:(1)جدول انجام گرفته اس 

 

                                                 
1. Jonathan Swift 

2. Fresco 

3. Tendler 

4. Tendler 

5. Johnson & Rogaly 
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 پژوهش پیشینة -1جدول

 1934مأخذ: نگارندگان، 
 نتایج محقق سال عنوان

ارزيابی برنامه اعتبارات كوچك مقياس در 
 كلکته

 1كانرت 1331
گيرندگان خرد در كلکته بين مافزايش درآمد وا
 درصد 400تا  40

اعتبارات براي كاهش فقر 
 روستايی)بنگالدش(

 4حسين 1333
مشارك  در  باكاهش خط فقر زنان روستايی 

 نامه هاي اعتباردهیبر
تأثير اعتبارات بر توليدات روستايی 

 نيکاراگوئه
 تأثير مثب  اعتبارات بر توليد 9كارتر 1333

 ي اعتبار خرد در ايجاد اشتغالهاتأثير مثب  برنامه 1ريد و بفوس 1331 وام خرد: كمك به كسب وكارهاي كوچك

 1هوم و موسلی 1332 امور مالی مبارزه با فقر
ي اعتبار خرد در افزايش هاب  برنامهتأثير مث

 ايیزدرآمد و اشتغال
ي مالی خرد هااثرات اشتغال برنامه

 )بنگالدش(
 ، 2و خان ،، صمدخاندكر 1333

كاهش فقر از طريق افزايش مصرف سرانه پ  
 گيري از اعتباراتهاز بهر

 7ماتيسون 4009 ي كوچك و مديري  بحرانهاقرضه
شاغل خانگی و نقش مثب  اعتبارات در ايجاد م

 خردكاروكسب
آيا اعتبارات خرد توسعه را به همراه 

 آورد؟مى
 3اهلين و جيان  4003

كامل از طريق  سو  دادن اقتصاد به سوي توسعة
 اعتبارات

تأثيرات رفاهی اعتبارات خرد بر خانوارهاي 
 روستايی

 3وو ه ،، گانلی 4011
 خانوار از طريق برنامةرفاهی هاي بهبود شاخص

 خردت رااعتبا
فرص   نقش اعتبارات بانکی در توسعة
 هاي شغلی

 بختياري و پاسبان 1939
 تأثير مثب  اعتبارات خرد

 گذارييهسرما وبر اشتغال 
بررسی پوشش و پايداري برنامه اعتبارات 

 خرد
 معظمی و رحيمی 1931

ر و از طريق ايجاد اشتغال پايدار و كاهش فق
 اعتبارات خرد برنامة

اعتبارات خرد بانکی در توسعه  ارزيابی آثار
 كشاورزي

1931 
لدين افتخاري و اركن

 عينالی

 مثب  اعتبارات روستايی در توسعة نقش
 اقتصادي روستاييان

ارزيابی تأمين مالی خرد بر درآمد و مصرف 
 خانوار

1930 
و ،، ستاري فرقاسمی

 مرتضوي فر
افزايش درآمد خانوارهاي مشارك  كننده در 

 خدمات مالی خرد

                                                 
1. Kahnert 
2. Hossein 
3. Carter 
4. Reed & Beffus 
5. Hume and Mosley 
6. Khandker , Samad & Khan 
7. Mathison 
8. Ahlin & Jiang 
9. Li, Gan & Hu 
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ي خاصتی از اقتصتاد   هااعتبتارات در بختش  زمينتة  گرفته در تحقيقات صورت ،یبه طور كلّ    

و بته   است   افتته انجتام ي غيتره  گذاري، كاهش فقتر، درآمتد و  روستاها مانند كشاورزي، سرمايه

كترده  ا اين پژوهش سعی امّنيس ، ابعاد مختلف اقتصاد روستايی  ةكنندمنعک  ،صورت جامع

زي ساي گونتاگون اقتصتادي، بته مفهتوم    هادي سيستمی و با تركيب مؤلفهبا اتخاذ رويکراس  

 خرد و تعيين اثرات مختلف آن بر پايداري اقتصاد در مناطق روستايی بپردازد. ت اعتبارا

 تحقیق شناسیروش .2

 . روش تحقیق1. 2

تحقيقتات   از نتوع ی، از جنبتة هتدف   ي كمّت هااز نتوع پتژوهش   ، يّاين تحقيق از نظر ماه    

آوري تحليلی و از نتوع پيمايشتی است . بتراي جمتع      -ربردي و از لحاظ روش نيز توصيفیكا

  استفاده شده اس .نامه العات ميدانی از ابزار پرسشاطّ

مشتمل بر افراد ساكن در تمامی روستاهاي شهرستان نيشتابور   ،آماري در اين تحقيق جامعة    

ستطا تحليتل،    انتد؛ بنتابراين  كردهی درياف  وام خوداشتغال صندو  كارآفرينی اميداس  كه از 

 .اس روستا و واحد تحليل نيز خانوار روستايی 

دوم ستال  نيمتة  در  ،در شهرستتان نيشتابور   صندو  كتارآفرينی اميتد  براساس آخرين آمار      

آن  فقرة 991كه اس  فقره  1339با هاي روستايی خوداشتغالی پرداختی، برابر م، تعداد وا1934

فاده از فرمتول كتوكران،   هاي اعطايی و بتا استت  ه به تعداد وامعوقه قرار دارد. با توجّدر حال  م

 .شدگيرندگان روستايی محاسبه منفر از وا 472مورد مطالعه،  حجم نمونة جامعة

وام، كننتدة  ف دريتا جه  تعيين روستاهاي نمونه، ابتتدا بته دليتل تعتداد زيتاد روستتاهاي           

  روستاهاي هر دهستان بته  سپ .حذف شد ،ام درياف  كرده بودندفقره و 1روستاهايی كه زير 

داراي وام زياد، متوسط و پايين تقسيم شتده   طبقة سهی باال، متوسط و پايين و تجمعيّ طبقة سه

-تی و تعداد وام، تيت  ستکون   . عالوه بر عامل جمعيّشدروستا انتخاب  سهو در هر دهستان، 

روستتا جهت  تکميتل     93يتل بتوده است . در مجمتوع،     گاهی روستاها نيز در امر انتخاب دخ

ه گيتري نيتز در داختل روستتاها انجتام گرفت . بت       نه. مراحل بعدي نموشدنامه انتخاب پرسش
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، شتدند فتی  كته از ستوي صتندو  متذكور معرّ     گيرنتدگان روستتايی  مترتيب كه از بتين وا ينا

 . شدنوار توزيع در بين سرپرستان خاها نامهگيري تصادفی ساده انجام شد و پرسشنهنمو

( %9/12)وام فقتره   11نامته،  پرستش  472ها در منطقه، از مجموع نامهپ  از تکميل پرسش    

 491و شد حذف  تجزيه و تحليل حلةنامه از مراين تعداد پرسش ؛ بنابرايندچار انحراف بودند

 تجزيه و تحليل راه يافتند.  نامة نهايی به مرحلةمورد پرسش

 41تعتداد   ير اعتبارات، با مطالعه و تحليل محتواي اسناد و مدارک مربو ،جه  سنجش تأث    

هتا، از روش اعتبتار   عمده انتخاب شد و بتراي ستنجش روايتی آن    شاخص در قالب سه مؤلفة

از  ،گيتري ه( استفاده شد. به منظور تعيين پايتايی ابتزار انتداز   4از نوع صوري )ظاهري 1محتوايی

بر اساس اين ضريب برابر  ،نامهی پرسشو ميزان پايايی كلّ ه شداستفاد« آلفاي كرونبا »ضريب 

ي هادر محتيط ها العتات و پتردازش آن  وري اطّآپ  از جمتع به دس  آمد. همچنين  393/0با 

)آمار توصيفی و استنباطی(  هابه تحليل داده 1جی.اي.اس و 1اس.پی.اس.اس، 9اكسلفزاري انرم

  پرداخته شد.

 مورد مطالعه صندوق .3. 2

شتوراي عتالی اداري، بته     براساس مصوبة كارآفرينی اميدصندو  اشتغال، ازدواج و مسکن     

هتاي موجتود بتراي تبيتين و تقويت        برداري كامل از ظرفيّانسجام تشکيالتی و بهره»منظور 

از ادغتام  « هتا آنهاي شغلی، ازدواج و مسکن جايگاه جوانان، اعتالء، رشد، تعالی و رفع دغدغه

اشتتغال روستتايی و    الحستنة توستعة  هاي شتغلی، صتندو  قترض   رص ي  از فصندو  حما

  رستمی ختود را   فعاليّت  41/1/1931و در مور  شد ازدواج جوانان تشکيل  صندو  اندوختة

مستکن، درمتان،    ةوديعت )در حال حاضتر صتندو  در دو بختش نيازهتاي عمتومی       آغاز كرد.

دگان كار، كارآفرينان، مشاغل پشتتيبان  تسهيالت پرداختی به جوين)و اختصاصی  و...( ضروري

                                                 
1  . Content validity 

2  . Face validity 

3. EXCEL 

4. SPSS 

5. Arc GIS 
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و به نوعی متولی اعتبارات خرد براي حماي  از كسب و كارهتاي   (ي خانگی متمركزهاو طرح

 .اس خرد و كوچك 

از طترف   اس  و ميليون ريال 110تا  40نظر اس  كه كه بين اعتباراتی مدّ ،در اين پژوهش    

و  شتود مطترح متی   اشتغالیدتاي اهداف خودر بخش نيازهاي اختصاصی، در راس ،اين صندو 

 -اعم از ختانگی و خوداشتتغالی   ،كارهاي كوچك و مشاغل مورد نظرو اندازي كسبهجه  را

 .شودمیخويش فرمايی به روستاييان واگذار 

فقتره   430/197 تعداد، 1934ل سال اوّ تا پايان نيمة 1931صندو  از سال اين  ،یبه طور كلّ    

اس  كته از  كرده ي مختلف كشاورزي، صنع  و خدمات پرداخ  هازمينهوام خوداشتغالی در 

مبلتغ   ق گرفته اس . كلّ( به روستاييان تعلّ%47/93فقره وام خوداشتغالی ) 714/171اين تعداد، 

 233/111/74هتا  متوستط مبلتغ وام   و ريال 131/497/322/117/91در كشور هاي پرداختی وام

 (.1934،ميدكارآفرينی ا )صندو  كلّاس  ريال 

 مورد مطالعه منطقة .2 .2

در استان خراسان رضوي واقع شده است  و طبتق تقستيمات كشتوري      ،شهرستان نيشابور     

آبتادي داراي   191آبتادي )  321دهستتان و  ستيزده  شهر، هف  بخش، چهار ، داراي 1930سال 

نفتر   199101بتالغ بتر   ، 1930. براستاس آمتار ستال    است  آبادي خالی از سکنه(  190سکنه و 

 (.1930)مركز آمار ايران، اس   روستايی نفر جمعيّ 124301  دارد كه از اين تعداد، جمعيّ

در شهرستتان نيشتابور،    صتندو  كتارآفرينی اميتد   ي خوداشتتغالی اعطتايی   هابا بررسی وام    

ختانوار روستتايی ستاكن در     4303فقتره وام در بتين    1339در مجمتوع  شود كته  مىمشخص 

هتاي پرداختتی بته روستتاهاي ايتن      وام . مبلغ كلّ(1)شکل ور توزيع شده اس شهرستان نيشاب

هتا  ريتال و متوستط مبلتغ وام    000/000/177/132، 1934اول ستال   ةشهرستان تتا پايتان نيمت   

 (.1934، صندو  كارآفرينی اميد)اس  ريال  000/141/79
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 آماریمعة جا ةگیرندموا نمونةو روستاهای  مورد مطالعهمنطقة ت موقعیّ -1شکل

 1934، نگارندگان مأخذ:

 مبانی نظری تحقیق .4

ضوع مورد نظر، ه به مونظريات گوناگون مطرح شده اس . با توجّ ،پايداري و تأثيرات آن در زمينة    

انجتام شتده   هاي مربتو  بته آن   پايدار و مؤلفهتوسعة  اين تحقيق بر پاية بعد پايداري اقتصادي نظرية

  اس .

 پایدار اقتصادی عةتوسنظریة . 1. 4

 1337در ستال  « 1گروهتارلم برونتلنتد  »پايدار را نخستين بار به طور رسمی خانم  اصطالح توسعة    

 ،مفهتوم توستعة پايتدار    (.33. ص، 4،1333)اويجي  مطرح كرد« مشترک ما آيندة»رش ميالدي در گزا

. ص، 9،1330)ساچز دارد اجتماعی اس  كه به رفع نيازهاي انسان نظر -اقتصادي رويکردي از توسعة

                                                 
1. Groharlm Brontland 

2. Avijit 

3. Sachs 
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 .(101. ص، 1،4001)بانتد  يابی به كيفي  زندگی در ابعاد مختلف براي همه اس س متضمن دو  (91

و جلتوگيري  « درآمد»پايدار، پايداري اقتصادي اس  كه به مفهوم امرار معاش از توسعة هاي يکی از جنبه

كند. پايداري نظتام اقتصتادي در   تأكيد می اس  و بر حفظ يا ارتقاي شرايط اقتصادي« هايهزوال سرما»از 

  اقتصادي از نظر دسترسی به معيش  پايتدار  يابی به امنيّس تعريف عملياتی به معنی مبانی اقتصاد و د

نتابع انستانی است  و    برداري از مهدر امور مستمر و با ثبات، اشتغال سودمند و منابع مالی قابل اتکا با بهر

 .(4)شکلاس  و رفاه اقتصادي عدال ، ثبات  شامل سه مؤلفة

 
 ی پایداری اقتصاد روستاییهامؤلفه -3شکل

 1931وزارت جهاد كشاورزي،مأخذ: 

 ي پايداري اقتصادي در نظر گرفته شده اس  و منظورهاعدال  اقتصادي به عنوان يکی از مؤلفه    

منتافع   توزيع جه  در كارا هاينمازسا خرد، اعتبارات مکانيزم تنظيم طريق ازاس  كه  ، اينآن از

شتود   ايجتاد  منصتفانه،  برابتري  اصتل  رعايت   بتا  همتراه  محتروم  افتراد  و برختورداري  عمتومی 

تواننتد  میهتاي كوچتك   ماين اعتبارات بتا ميتزان وا  (. 191 ص. ،1933 كاويانی، و فضلینی)رحما

  كوچك و جديد در روستا شده و از اين راه ضمن پديتد آمتدن اشتتغال،    باعث پديد آمدن فعاليّ

 (.10ص. ،1931، قويدل ،ازوجی اده،ز)حسن را به همراه آورندها كاهش فقر و نابرابري

شود میبر مبناي نبود نوسانات شديد در اقتصاد تعريف  كهاس  دوم، ثبات اقتصادي  مؤلفة    

بيکتاري  و نر  باشد شرايطی اس  كه در آن نر  رشد اقتصادي ثاب  و پايدار  ،و منظور از آن

(. هنگتامی كته اشتتغال    32 ص. ،1930 زاده، )صتاد  بيعی خود قرار داشته باشدك نر  طنزدي

                                                 
1. Bond 
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ع شود، اهداف اقتصادي تحقتق يافتته و رشتد و ثبتات     خرد متنوّت روستايی با پرداخ  اعتبارا

 ع، شان  بهتري براي رشد و آينتدة وّي با اقتصاد متنارود جامعهمیيابد. انتظار میپايداري ارتقا 

 (.23 ص. ،1931 )فراهانی، با ثبات داشته باشد

پايداري اقتصتادي است  و طبتق     سومين مؤلفةپايدار روستايی و  يکی از اركان توسعةرفاه     

گيري اس ، رفاه اقتصادي هازآن بخش از رفاه انسانی را كه بر حسب پول قابل اند 1،«پيگو»نظر 

شترايط رفتاهی   هتاي بهبتود   مهتترين برنتا  مهماز جملته  (. 23 ص. ،1932 )بهزادنستب،  گويند

 ،1933نظري، و خراستانی،   )رضوانی، مالی اس روستاها، تأمين يارانه و تسهيالت و اعتبارات 

ی و كتاهش  ی به ويتژه در بتاال بتردن ستطا زنتدگی و رفتاه روستتاي       ( كه نقش مهم132ّ. ص

 (.14. ص ،1933شين، خراسانی، نوضياء )قديري، پذيري اقتصادي داردسيبآ

 
 وهشپژمدل مفهومی  -2شکل

 1934 ،مأخذ: نگارندگان

                                                 
1. Pigou 
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 تحقیقهای یافته .5

هتا  نو تحليلی است  كته در ادامته بته آ     توصيفیي هايافتهي تحقيق شامل دو دسته هايافته    

 شود.مىپرداخته 

 ی توصیفیهایافته .1. 5

 گویانات پاسخخصوصیّ. 1. 1. 5

. از جملته داليتل   تندهست زن  %4/4گويان مرد و سخپا %7/37 ،آماري مورد مطالعه در جامعة    

شرك  كمتر زنان در مبحث اعتبارات خرد اين صندو  نسب  به مردان آن است  كته يکتی از    

متأهتل   %2/33كننتدگان  شترك   شرايط اعطاي وام، سرپرس  خانوار بودن اس . از تعداد كتلّ 

نگين قرار دارند. همچنين ميا 90-93ی ( در گروه سنّ%2/11گويان )بيشترين تعداد پاسخ هستند.

گويتان  پاستخ  %9/1از نظتر ستطا تحصتيالت،     .است  سال  14تا  41سال، بين  91ها ی آنسنّ

بتاالتر از ديتپلم    %1/0ديپلم و  %9/17سيکل،  %1/43داراي تحصيالت ابتدايی،  %3/13سواد، بى

   هسنتد.

متورد مطالعته، زراعت  و دامتداري رواج دارد و شتغل غالتب        ه به اين كه در منطقةبا توجّ    

بته   %3/94گويان در اين گروه قترار دارنتد كته از ايتن تعتداد،      از پاسخ %21شود، محسوب می

دامداري را منبع اصلی تتأمين درآمتد    %2/41، دهندانجام میصورت توأمان زراع  و دامداري 

. است  هتا زراعت    لين منبع تأمين معاش آناند كه اوّنيز بيان كرده %1/3و اند فی كردهمعرّخود 

 اس .قاليبافی  %9/1باغداري و  %3/2كارگري،  %3/2گويان آزاد، پاسخ %3/40صلی شغل ا

 های خوداشتغالیوام. 3. 1. 5

بته بختش كشتاورزي و     % 9/33هاي خوداشتغالی روستاهاي شهرستان نيشتابور،  وام از كلّ    

بته   %7/1.(، پروري، پرورش گاو شيري و گوشتی و..داري و داممشاغل مربو  به دام )مانند دام

-به بختش ختدمات )ماننتد جتوش     %1/14بافی، توليد قلم مو و...( و بخش صنع  )مانند قالی

دليتل تعتداد بتاالي وام در    ق دارد. ايی، خياطی، خدمات آشپزي، خوارو بار و...( تعلّنوكاري، نا
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دام  نتة ن تعداد شاغلين روستايی در زميدام در شهرستان مورد مطالعه اين اس  كه بيشتري زمينة

 كنند.  میو زراع  فعاليّ

شود می صشده مشخّاندازيه  رايان و نوع فعاليّگوبا مقايسة منبع تأمين معاش اصلی پاسخ   

نفتر   79همستو بتوده است  و وام دريتافتی      هاآن  ( با شغل%93/23نفر ) 113كه وام دريافتی 

 ها نبوده اس . نيز در راستاي شغل اصلی آن (2/91%)

ا ، امّت است  ميليتون ريتال    110 ،ميليون ريال و حتداكثر آن  40هاي دريافتی، مبلغ وامحداقل    

گويان پاسخ %2/70كه اس  ميليون ريال  10هاي بيشترين مبلغ وام دريافتی مربو  به گروه وام

ميليتون   20هاي دريافتی نيتز در حتدود   وام در اين گروه قرار دارند. همچنين ميانگين مبلغ كلّ

 .اس ريال 

 شدهاشتغال ایجاد .2. 1. 5

نفتر بته    107 ،اند كه از ايتن تعتداد  نفر مشغول به كار شده 934فقره وام،  491در مجموع با    

نفتر،   934ند. از مجمتوع  هست وق  مشغول به كارنفر به صورت پاره 471وق  و صورت تمام

 ايتن امتر   .ندهستن ها مشغول به كارگان همراه با آنگيرندمنفر غير از اعضاي خانوار وا 11 فقط

اشتغال خانوادگی مؤثر هستند و به دليتل ويژگتی    هاي دريافتی بيشتر در زمينةوام دهدنشان می

 كارگيري افراد ديگري غير از خانوار اصلی را ندارند.خرد بودن، توان به

 ها در پایداری اقتصادینقش وام .4. 1. 5

ی در برقراري نظام پايتداري اقتصتادي در نتواحی روستتايی ايفتا      ی نقش مهمّي اعطايهاوام   

توليتد، ختدمات و   هتاي مختلتف   بخشآوردن بستتر مناستب اقتصتادي در    كند و با فتراهم می

 آورد.میمناسبی را جه  استمرار و پايداري نظام اقتصاد روستايی به وجود  بازرگانی، زمينة

شتده از ديتدگاه   هتاي تعيتين  يتك از شتاخص  هتر   نقش اعتبارات خترد در  ،اين قسم در 

هتا را نشتان   ميانگين و واريتان  هريتك از شتاخص    (4جدول ) .شودگيرندگان بررسی میموا

ي مورد انتظتار از آزمتون   هاشده با فراوانیي مشاهدههافراوانی همچنين جه  مقايسةدهد. می
2x . تك متغيره استفاده شده اس 
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 هار پایداری اقتصادی به تفکیک هر یک از شاخصتأثیر اعتبارات خرد ب -3جدول

 1934مأخذ: نگارندگان،

 واریانس میانگین شاخص مؤلفه
مقدار 

 اسکوئریکا
سطح 

 اریدمعنی

صادي
  اقت
عدال

 

 000/0 313/133 129/0 21/9 افزايش درآمد.1
 000/0 227/130 221/0 11/9 هاي درآمدي بين افرادكاهش تفاوت.4
 000/0 300/142 731/0 23/9 صادي به ديگرانكاهش وابستگی اقت.9
 000/0 199/191 394/0 27/9 تمايل به ماندگاري در روستا.1
 000/0 210/119 317/0 43/9 طبقاتی در اجتماع ةفاصلكاهش .1
 000/0 391/111 237/0 74/9 رضاي  از درآمد حاصل از وام.2

صادي
ت اقت
ثبا

 

 000/0 202/111 329/0 17/9 فروش محصولكاهش پيش.1
 000/0 319/30 214/0 7/9 كاهش بيکاري.4
 000/0 174/404 131/0 11/1 كاهش بيکاري فصلی.9

 ة.توسع1
 كاروكسب

 000/0 423/31 137/0 31/9 افزايش اشتغال.1-1
 000/0 102/127 229/0 21/9 دافزايش تولي.1-4
 000/0 411/111 314/0 22/9 گذارييهماسر افزايش.1-9

 000/0 313/111 343/0 39/9 مهارت شغلی ارتقاي.1
 000/0 133/193 31/0 7/9 يزيربرنامه افزايش قدرت.2
 000/0 441/33 213/0 31/9 كردن پتانسيل توليديالفعّ.7
 000/0 349/131 294/0 11/9   شغلیامنيّ افزايش.3

صادي
رفاه اقت

 

 000/0 172/411 141/0 11/9 بهبود تغذيه.1
 هبود.ب4
 يهاهزينه
غير 
 خوراكی

 000/0 907/149 329/0 71/4 بهبود خدمات آموزشی.4-1
 000/0 491/120 319/0 31/4 بهبود خدمات درمانی.4-4

 000/0 013/79 911/1 92/4 بهبود خدمات تفريحی.4-9

 000/0 909/401 111/0 23/9 افزايش توان خريد.9
 000/0 941/33 929/1 01/9 هاي قابل فروشافزايش دارايی.1
 000/0 792/111 322/0 31/9 گسترش كسب و كار.1
 000/0 129/417 111/0 34/9 رضاي  از شغل.افزايش 2
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ي هاار بين فراوانیدو تفاوت معنیها ي هركدام از شاخصها1اسکوئريه به مقدار كابا توجّ

استکوئر در متورد تمتامی    داري، آزمون كايمعنیي موردانتظار و سطاهاشده و فراوانیهمشاهد

گرفت  بته اعتقتاد     توان نتيجته می ،هاه به ميانگين و توزيع دادهدار اس  و با توجّها معنیگويه

ی، اعتبارات خرد تأثير مثبتی بتر  خوراك ي غيرهاينههز بهبودمؤلفة هاي گويان، به جز گويهپاسخ

 هاي پايدار اقتصادي داشته اس .گويه

و پ  شده  ها تركيب ها، نتايج گويهها به تفکيك مؤلفهزيابی نتايج يافتههمچنين به منظور ار   

 (.9)جدول از كدگذاري مجدد، به صورت زير حاصل شده اس 

 های پایداری اقتصادیت اعتبارات خرد در رابطه با مؤلفهوضعیّ -2جدول

 1934مأخذ: نگارندگان، 

 مؤلفه
فراوانی و 

 درصد

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانگین

 عدال  اقتصادي
 41 119 34 11 1 فراوانی

21/9 
 1/10 3/13 1/91 3/1 1/0 درصد فراوانی

 ثبات اقتصادي
 13 39 71 44 9 فراوانی

21/9 
 3/40 3/91 1/94 1/3 9/1 درصد فراوانی

 رفاه اقتصادي
 7 41 114 77 11 فراوانی

71/4 
 9 1/10 1/13 9/99 3/1 درصد فراوانی

ثبتات  »و « عتدال  اقتصتادي  »هتاي  گويان مؤلفته تايج حاكی از آن اس  كه به اعتقاد پاسخن

تتأثير   471/4با ميتانگين  « رفاه اقتصادي»مؤلفة تأثير مثب  و  21/9و  21/9با ميانگين « اقتصادي

 اقتصادي داشته اس . پايداريكمی بر بهبود 

  اعتبارات خرد بر بعتد  شده و وضعيّپ  از بررسی شاخص ها، هر سه مؤلفه با يکديگر تركيب 

 %1/2مورد مطالعته از ديتد پاستخ گويتان      وام خوداشتغالی در منطقة .شدپايداري اقتصادي مشخص 

خيلی كم، بر پايداري اقتصادي روستا تتأثير   %9كم و  %3/13متوسط،  %2/11زياد،  %1/42خيلی زياد، 

 .(1)شکل اس  19/9ها نيز وع گويهل كند. ميانگين مجمو توانسته آن را متحوّ اس  داشته

                                                 
1. K-Square 
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 گویانتأثیر اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی از دید پاسخ -4شکل

 1934 نگارندگان، مأخذ:

 های تحلیلییافته .3. 5

ه به هدف مطالعه و به منظور ارزيابی تتأثير اعتبتارات خترد بتر پايتداري اقتصتادي       با توجّ

 . (1)جدول اي، استفاده شدنمونهتك آزمونروستايی شهرستان نيشابور، از 

 های مطالعاتیها در هریک از مؤلفهآماری تحلیل داده محاسبة -4جدول

 1934مأخذ: نگارندگان،

مؤلفه
 

مقدار آزمون 

T
 

درجة
 

آزادی
 

)معناداری 
sig

میانگین  (

واقعی
میانگین  

ض
مفرو

ت  
تفاو

میانگین
 حد 

پایین
ینتر
باالتری 

 ن

 34/4 31/1 140/4 13 14/41 000/0 490 111/3 يعدال  اقتصاد

 91/7 71/1 111/2 91 11/97 000/0 490 033/12 ثبات اقتصادي

 12/1 99/0 311/0 41 31/41 009/0 490 043/9 اقتصادي رفاه

 عدالت اقتصادی مؤلفة .1. 3. 5

كته اختتالف   ينو نظر بته ا اس  دار اطمينان معنی %33آزمون در سطا  sigبراساس نتايج،     

اعتبتارات   ،گويتان سختوان نتيجه گرف  به اعتقاد پتا مثب  اس ، می 1ميانگين واقعی و مفروض

 خرد بر بهبود عدال  اقتصادي تأثيرگذار بوده اس . 

                                                 
1. test value 
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شود افرادي كه بته  مکانيزم اعتبارات خرد در جوامع روستايی سبب می ،توان گف می ،به عبارت ديگر

ند، بتوانند به درآمد دس  پيدا كنند. روند اين امتر  اراه اندازي كسب و كار نبودهبه  دليل كمبود سرمايه قادر

گيرنده به استقالل مالی دست  يابتد.   مي بين افراد كاهش يابد و فرد واهاي درآمدتفاوت اس ، سبب شده

ی همچنين وام بر روي كاهش فواصل طبقاتی اجتماع روستايی نيز تأثيرات خود را خواهد گذاش . هنگام

كند و به دليل افتزايش  كه فرد از نظر شغلی بهبود و ارتقا يابد، ديگر نيازي به مهاجرت به شهرها ح  نمی

  اقتصادي خود بتا  وضعيّ . همچنين هنگامی كه در پی مقايسةدرآمد در محيط روستايی باقی خواهد ماند

 كند.رضاي  میساير افراد برآيد، به دليل بهبود كسب و كار و تغيير در درآمد، احساس 

 ثبات اقتصادی مؤلفة .3. 3. 5

كته اختتالف   ينو نظتر بته ا  اس  دار اطمينان معنی %33آزمون در سطا  sigبراساس نتايج،     

اعتبتارات   ،گويتان سختوان نتيجه گرف  به اعتقاد پتا مثب  اس ، می ميانگين واقعی و مفروض

  خرد بر بهبود ثبات اقتصادي تأثيرگذار بوده اس .

 ، دسترسی به اعتبارات خرد از سوي منتابع  زاي كنونی از نظر اشتغال و فعاليّه به فضاي آسيبوجّبا ت

رسد. بتا ورود اعتبتارات   دولتی براي جوامع روستايی در جه  بهبود ثبات اين مناطق ضروري به نظر می

ر مسير جديتدي قترار   و دكند میگيرندگان تغيير مو ايجاد كار و درآمد، زندگی وا خرد به مناطق روستايی

گذارد، كاهش ميزان بيکتاري و بته   هاي اعطايی بر خانوارها میگيرد. از جمله تأثيرات مستقيمی كه واممی

ري گتذا يهتغال بهبود يافتته و توليتد و سترما   خصوص بيکاري فصلی اس . پ  از ايجاد كسب و كار، اش

  شتغلی بيشتتر   دليل تنوع منابع درآمدي، امنيّ يزي اقتصادي باالتر رفته و بهرقدرت برنامه. يابدافزايش می

شود و افراد به دليل رسيدن به سطا ثبتات نستبی اقتصتادي و درآمتد بهتتر، از ميتزان پتيش فتروش         می

كاهند. به مرور زمان و با پديد آمدن اين چنين تغييراتی در روند اقتصاد ان میخرسلفمحصوالت خود به 

 يابد.میروستايی، ثبات اقتصادي نيز افزايش 

 مؤلفه رفاه اقتصادی. 2. 3. 5

كه اختالف ينبه ابا توجّه و اس  دار اطمينان معنی %33آزمون در سطا  sigبراساس نتايج،     

گويتان اعتبتارات   سختوان نتيجه گرف  به اعتقتاد پتا  مثب  اس ، می ميانگين واقعی و مفروض

 خرد بر بهبود رفاه اقتصادي تأثيرگذار بوده اس . 
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روستايی، درآمد خانوار را افزايش داده و قتدرت   شدن به جامعةرات خرد پ  از وارداعتبا

هاي توانند از سود حاصله جه  هزينهاعضاي خانواده می ،برد، به تبع آنخريد افراد را باال می

تواند بته عنتوان كمتك هزينتة     وام میخوراكی خود استفاده كنند. عالوه بر آن، سود حاصل از 

توانند ستود  گيرندگان میمهمچنين وا برود. ا( به كارراكی )آموزش، درمان، تفريخوبخش غير

وش فتر بلهتاي قتا  يا آن را در بخش دارايیكنند حاصل از وام را صرف گسترش كسب و كار 

گذاري كنند. هنگامی كته  سيکل ، زمين كشاورزي و...( سرمايه)منزل مسکونی، اتومبيل، موتور

در زندگی افراد از لحاظ اقتصادي ايجاد كند و درآمد و رفاه را در پی  لیوام اعطايی بتواند تحوّ

 آورد.داشته باشد، رضاي  از شغل را به همراه می

اصلی پژوهش مربو  به اثر اعتبارات خرد بتر متغيتر پايتداري     سؤال ،هاپ  از جمع مؤلفه

 (.1)جدول اقتصادي مورد آزمون قرار گرفته اس 

 ها در متغیر پایداری اقتصادییل دادهآماری تحل محاسبة -5جدول

 1934مأخذ: نگارندگان، 

متغیر
مقدار آزمون  

T
 

درجة
 

آزادی
 

معناداری )
sig

میانگین واقعی (
ض 

میانگین مفرو
 

ت میانگین
تفاو

 

 حد
پایین

تر
ین

 

باالترین
 

پايداري 

 اقتصادي
134/19 490 000. 31/31 79 303/11 17/10 21/19 

 

  یداری اقتصادیمتغیر پا .4. 3. 5

اختتالف   با توجّه به اينکهو اس  دار اطمينان معنی %33آزمون در سطا  sig، جبراساس نتاي   

اعتبتارات   ،گويتان سختوان نتيجه گرف  به اعتقاد پتا مثب  اس ، میميانگين واقعی و مفروض 

 خرد بر بهبود پايداري اقتصادي تأثيرگذار بوده اس .

 است . يابی به پايداري اقتصادي ي، دس اتوسعه ونه برنامةي اساسی هرگهايکی از ويژگی

ع بتا    اقتصتادي پايتدار و متنتوّ   ه به اين كه از جمله اهداف پايتداري اقتصتادي، فعاليّت   با توجّ

تواند پ  از اجرا، نتايج مورد نظر پايتداري اقتصتادي را   مى، اعتبارات خرد اس عملکرد قوي 
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توليد ثتروت كنتد و    های را ايجاد كرده و براي دول ي شغلهافرص  ،به همراه آورد؛ از جمله

فزايی افراد، سبب تقوي  اقتصتاد  اكردن شرايط مناسب كاري و مهارتنهاي  به دليل فراهم در

 ی و خوداتکايی جوامع روستايی شود. محلّ

 پیشنهادهاو  گیرینتیجه .6

هاي يکتی از ويژگتی  منتد،  منبته و نظتا  جاهر برنامة توسعة همهفرآيند ري اقتصادي در پايدا

 و پويتايی  در گترو  روستتا  هر و پايداري دوامرا به دنبال دارد. ها اساسی اس  كه تداوم برنامه

تترين هتدف   صلىاقتصادي پايدار بته عنتوان ا   جا كه امروزه توسعةنتا آ، اس  آن دوام اقتصاد

 توسعه مطرح است  و ايجتاد شترايط مناستب اقتصتادي ماننتد       لاقتصادي در كشورهاي درحا

هتاي اقتصتادي جهت     تترين روش سبهاي خرد به روستاييان، به عنوان يکی از منااعطاي وام

 اس . شده اقتصادي پايدار پيشنهادتوسعة تحقق هدف 

اقتصتادي و  هاي پايتداري  و اثرات آن بر مؤلفهبه مبحث اعتبارات خرد  ،در پژوهش حاضر

 دهد: ري كه نتايج حاصل نشان میبه طو، شده اس ، توجّه خاصی   و زندگی روستاييانفعاليّ

و بهبتود رفتاه    روستتايی  ي، ثبتات اقتصتاد  عدال  اقتصاد در ارتقاي صندو  كارآفرينی اميد -

 تأثير داشته اس . اقتصاد روستايی

اعتبارات خترد در نتواحی روستتايی بتر پايتداري اقتصتاد       اراية توان گف  مىو در نهاي  

اس . كرده كمك  داشته و به آن معناداري روستايی تأثير

ايتن   اند كه ازهكار شد مشغول بهنفر  934فقره وام اعطايی،  491با  ،مورد مطالعه در جامعة

 نر  ند.هست وق  مشغول به كارهنفر به صورت پار 471وق  و منفر به صورت تما 107 ،تعداد

 اشتتغال  رشتد  اقتصتادي و  توستعة  بتراي  پويا عاملی وكارهاي جديد، كسب گيرىشکل باالي

يتژه در  واعتبتارات در توستعة اقتصتاد روستتايی بته     اراية   قيّدهندة موفّاين نتايج نشان. اس 

طور كته نتتايج محققتين پيشتين )از قبيتل كتانرت، كتارتر،        ن. همااس هاي خرد طوح پروژهس

خاندكر، ماتيسون، آلين و جيان ، افتخاري و عينالی، معظمی، بختياري و پاستبان و...( نيتز بتر    

 گذارد.صحه میاين امر 
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اي مطلتوب است  كته از    براي پايداري اقتصادي روستتاها، رويکترد توستعه    ،بر اين اساس

گيرانه مانند اعطاي اعتبارات خرد بتراي جلتوگيري از توليتد و توزيتع فقتر،      هاي پيشسياس 

ا هت گتران ايتن برنامته   عامالن و پايشمثابة و به اقشار پايين دس  به كند استفاده  غيرهبيکاري و

الت مثب  در شرايط كتار  نگاه كند و فرص  چنين نقشی را براي آنان ايجاد كند. اين قبيل تحوّ

  روستاها فتراهم ستاخته و در   زمينه را براي شکوفايی و جذابيّ ،  اقتصادي روستاييانو فعاليّ

 ريودر افزايش توليتد، بهتره   هانقش آنبردن توانمندي اقتصادي روستاييان، نهاي  به دليل باال

ستاير   ،و بته نوبتة ختود   اس    يار با اهميّهاي زندگی و... بسبهتر، ايجاد اشتغال، تأمين هزينه

فرهنگی، اكولوژيکی، كالبدي و فيزيکی( را تح  تتأثير   -)ابعاد اجتماعی روستايی ابعاد توسعة

 دهد.قرار می

ده از دست  آمت  متورد مطالعته و نتتايج بته      ه به مشکالت موجود در منطقةا توجّب ،در پايان

 شود.ارايه میزير پيشنهادهاي ، هاهفرضيّ

ط كتافی نستب  بته شترايط     ی كته شتناخ  عميتق و تستلّ    محلّت  -جذب كارشناسان بتومی  .1

 جغرافيايی و اوضاع اقتصادي و اجتماعی هر منطقه دارند.

 روستا تا شهر اصلی(. ة  پرداخ  وام به روستاهاي دوردس  )از نظر فاصلاولويّ .4

 اد در خريد دام بالفاصله پ  از پرداخ  وام.عدم اجبار افر .9

 پذيري صندو  در مورد زمان بازپرداخ  اقسا . فانعطا .1

افرادي كه واقعاً بيکتار هستتند تتا بتواننتد بته       .(1ق گيرد: ي پرداختی به دو گروه تعلّهاوام .1

ها كوچتك و در راستتاي وام متورد تقاضتا     نافرادي كه شغل آ (4درآمد كافی دس  يابند. 

 كار استفاده كنند.و تا از وام در جه  بهبود كسب اس ،

وري شير و پخش خوراک دام در منتاطق روستتايی از   آجمع ،انگركردن دس  واسطههكوتا .2

 طريق هماهنگی صندو  با نهادهاي تعاونی در راستاي بازدهی بهتر اعتبارات خرد. 

امعه در حال از دس  گيرندگانی كه به دليل نوسانات اقتصادي جمپرداخ  وام تقويتی به وا .7

 كار هستند.و دادن كسب
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ي تعداد وام براي هر روستا مشخص اس ، براي افتراد ختال  و   بنددر عين حال كه سهميه .3

 گيرند.   درياف  وام قرارنبوده و تح  هر شرايطی در اولويّقايل كارآفرين حد و مرزي 

 گيرندگان درمحساب جه  ترغيب ساير واشدر گردش به افراد خوسرمايه پرداخ  وام  .3

 بازپرداخ  به موقع اقسا . 

 ي پرداختی هر شش ماه يك بار.هابازنگري و افزايش مبالغ وام .10

جلوگيري از انحراف احتمالی اعتبارات  نظارت دقيق و مستمر پ  از اعطاي وام به منظور .11

 از مسير اصلی خود.
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