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 چکیده

 یمطرح شده و برخ انیمناسب جهت مقابله با فقر روستائ یراهکارعنوان بهخرد  یمال نیم، تأریاخ یدر سه دهه

سال  یبوده که بانک جهان یاگونهدستاورد به نیا تی. اهماندیافتهست د یریچشمگ هایموفقیتبه  نهیزم نیکشورها در ا

کرده  قیتشو یاعتبار یوهیش نیا یریارگکهدر حال توسعه را در ب یو کشورها یارگذنام "اعتبارات خرد"را سال  2113

 درآمد و اشتغال جادیکاهش فقر، ا درخرد  یاعتبار یهاصندوق یاثربخش تعیینحاضر،  یمطالعه اصلیهدف . است

بوده در استان کرمان  1932-39در سال خرد  ریاعتبا یهاصندوق یاعضای کلیه شامل آماری تحقیق، یجامعهباشد. می

 نظر کسب با صوری پرسشنامه . رواییندشد انتخاب نمونه عنوانبه کوکران از فرمول استفاده با نفر 31 است که

 83/1 حدود آلفای کرونباخ آزمون از استفاده با نیز تحقیق شد. پایایی انجام کشاورزی آموزش و ترویج متخصصان

های وزنی و میانگین نمرهدرصد،  ،یفراوان عیتوز رینظ یفیتوص لیتحل یهاها از روشجهت تحلیل دادهدست آمد. به

رج تحصیل فرزندان، سطح غیر از متغیرهای بهبود شرایط مسکن و توانایی پرداخت مخابر اساس نتایج، به استفاده گردید.

از زمان عضویت، درآمد کل این ترتیب به( است. 9مندی )مندی سایر متغیرها بیش از میانگین میزان رضایترضایت

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

 ارات خرد، درآمد، کاهش فقراستان کرمان، اشتغال، اعتب ها:واژهکلید 

 

 مقدمه-1

کوچک، رهیافت نوینی در دنیا  فعالیتیک  یبرای تأمین مالی یک فعالیت کوچک، شروع یک فعالیت جدید یا توسعه

آوردن تسهیالت مالی برای افراد با درآمد شود. مفهوم اعتبارات خرد، فراهممطرح شده است که اعتبارات خرد نامیده می

در  یاز سرمایه های مالی،ندارند و برای تأمین نیازرسمی را ها و سایر منابع مالی امکان دسترسی به بانک پایین است که

خرد  اتهای اعتباربرنامه .[17] مراجعه کنندرسمی  کنند یا ناچارند به منابع غیراندازهای خود استفاده میگردش یا پس
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ه کند که شامل مواردی مانند تشکیل گروه، ئالت اجتماعی هم اراتسهیالت مالی، ممکن است تسهی یعالوه بر عرضه

نوین در بازار اعتبارات  یاین شیوه شود.می غیرهو  ءهای مدیریتی در میان اعضانفس، افزایش ظرفیتافزایش اعتماد به

ها را اعتباری و حتی دولتهای خاص از افراد جامعه یا سیستم بانکی و ای از مدیریت سرمایه توسط گروهالمللی، نمونهبین

را سال  7441هایی همراه بوده است. این توفیق به حدی بوده که سازمان ملل متحد سال مطرح کرده که همواره با توفیق

(، میزان تأثیر 1945) خدامرادی .اعتبارات خرد نامیده و کشورهای جهان را برای معرفی و کمک به آن تشویق کرده است

ترویجی را بسیار خوب ارزیابی -های آموزشیی فعالیتخرد زنان روستایی استان مازندران در توسعههای اعتباری صندوق

ها در انداز، سن اعضاء صندوق و دیدگاه آنی عضویت، میزان پس[. همچنین بین سابقه5نمود )بین زیاد و خیلی زیاد( ]

 (،1945یعقوبی ) .داری وجود داشتی مثبت و معنیترویجی رابطه-های آموزشیی فعالیتها در توسعهمورد نقش صندوق

ترتیب امور مربوط به دامپروری، باغبانی، کشاورزی، مخارج ی مصرف اعتبارات خرد در استان زنجان را بهبیشترین زمینه

تحصیل فرزندان، خرید وسایل خانه، خرید خوراک و پوشاک، مخارج دارویی درمان و بهداشت و صنایع دستی دانست. 

ی اشتغال، بیشترین تأثیر را در تثبیت شغل قبلی و باال بردن اعتماد گروهی زنان عتبارات خرد پرداخت شده در زمینها

داشت. تحلیل همبستگی بین اشتغال و متغیرهای مستقل نشان داد بین میزان تحصیالت زنان، میزان تحصیالت مردان و 

از نظر [. 4داری وجود دارد ]ی معنیزنان، در سطح یک درصد رابطه نگرش کلی مردان خانواده نسبت به دریافت وام توسط

تواند به کاهش فقر بیانجامد که اوالً طبقات گوناگون فقر ، اعتبارات خرد در صورتی می(1941زاده و همکاران )حسن

اعتبارات خرد، فقط از طریق عبارتی، کاهش فقر از طریق اعطای شناسایی و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به

نشان (، 1941الدین افتخاری و همکاران )رکن ی[. نتایج مطالعه9پذیر است ]های شغلی امکانایجاد اشتغال و برابری فرصت

 کشاورزی هایفعالیت یتوسعه برای آب تأمین هایطرح در گروهی قالب پرداخت داد که اعتبارات خرد بانک کشاورزی در

[. 1درصد، نقش مهمی ایفا کند ] پنجداری توانسته در سطح معنی زنجان استان خدابنده شهرستان ستاییرو مناطق در

 بخش کشاورزی یتوسعه در کشاورزی بانک نقش خصوص در ،هونجان یزرچشمه آبخیز یحوزه روستائیان دیدگاهارزیابی 

 اعتبارات از استفاده برای کشاورزان تمایل میزان که داد نشان (،1946بقایی و همکاران ) خرد توسط اعتبارات یعرضه با

 کشاورزی یتوسعه در کشاورزی بانک نقش خصوص در روستائیان دیدگاه و زیاد در حد کشاورزی بانک توسط شده ارائه

رد خاعتبارات  و روستائیان دانش و ارتباطی هایکانال از استفاده میزان است و بین و عالی حد مثبت در آبخیز یحوزه

مقدس فریمانی و همکاران ی نتایج مطالعه .[1دارد ] وجود دارمعنی و مثبت یرابطه کشاورزی بانک توسط شده عرضه

 داشتند و تمایل روستایی اعتباری هایصندوق از مثبتی نگرش و درک روستائیان که داد نشان تهران استان در (،1946)

 اعتباری و مالی هایصندوق ها،آن نظر نمودند. از ارزیابی مثبت هاقصندو این در مشارکت جهت را اطرافیانشان و خود

 پرداختی وام وام، تعداد بازپرداخت ینحوه اعطایی، وام میزان دریافتی، عضویت حق میزان یزمینه در منطقه، در موجود

الدینی و موسوی عالء [.2]اند کرده عمل خوب نسبتاً اعتباری و مالی مؤسسات بر مدیریت و نظارت ینحوه و اعضاء به

 از پشتیبانی یو برنامه روستایی زنان خرد اعتبارات یعنی صندوق خرد، مالی تأمین یبرنامه دو یمطالعه با، (1943)
 خانوارهای پوشاک و خوراک یو هزینه دارایی درآمد، هایشاخص در تغییری که دادند نشان روستا خرد مالی خدمات
ی [. نتایج مطالعه6است ] بهبود یافته خانوار درآمدی منابع تنوع شاخص اما، نشده؛ ایجاد رنامهب دو هر در کنندهشرکت

 .[7] کشاورزی در سطح قابل اطمینانی بوده است یثیر اعتبارات خرد بر توسعهأحاکی از ت(، 1934بوزرجمهری و همکاران )
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تنها اعتبارات ی چیتاکنگ بنگالدش نشان داد که نهدر منطقه ،Arifujjaman Khan & Rahaman (2007)ی نتایج مطالعه

ها کمک نموده ها تأثیر مثبت داشته، بلکه به توانمندسازی آندرآمد و سبک زندگی آنخرد بر استاندارد زندگی افراد کم

ز اعطای ی خود را افزایش دهند و قبل اهای اعتباری خرد سرمایهکند که صندوقیشنهاد میپ Fred (2009،)[. 17است ]

گیرندگان را قادر ها در آن مهارت دارند را در نظر بگیرند. این عوامل وامگیرندگان و نوع شغلی که آنوام، خصوصیات وام

نشان  ،Enimil Ashun (2010)[. 11طور معقول استفاده کرده و در نهایت درآمد خانوار افزایش یابد ]سازد تا از سرمایه بهمی

های شغلی اعضاء گی خانوارهای افرادی که به الگوی اعتبارات خرد ملحق شدند و همچنین فعالیتداد در استاندارد زند

و  های اعتباری خردفعالیت از طریقصندوق که  دادنشان ، Saad (2010)ی نتایج مطالعه [.15بهبود حاصل شده است ]

 & Abiola[. 77ها موفق بوده است ]آن نفرزنداتحصیالت سطح ء و ضعیت سالمت اعضاوکاهش فقر و بهبود  درآموزشی، 

Salami (2011)، [. 3های اعتباری خرد و استاندارد زندگی اعضاء را نشان دادند ]دار بین فعالیتی معنیرابطهAl-Mamun 

et al. (2011)، درآمد ی اعتبارات خرد درآمد نشان دادند که برنامهی اعتبارات خرد بر خانوارهای کمدر بررسی اثر برنامه

ی بین اعتبارات خرد و کاهش فقر نشان دادند که با بررسی رابطه Jegede et al. (2011،)[. 11اعضاء را افزایش داده است ]

های اعتباری خرد بر کاهش داری وجود دارد و اثر صندوقاز اعتبارات خرد و سایرین تفاوت معنی بین افراد استفاده کننده

درآمد را نشان دادند دار اعتبارات خرد بر استاندارد زندگی افراد کماثر معنی ،Saleem et al. (2011)[. 12دار است ]فقر معنی

[79 .]Teng et al. (2011) اند، به علت رشد درآمد و دارایی، نشان دادند افرادی که از اعتبارات خرد استفاده کرده

های اشتغال بیشتری ایجاد ن، استفاده از اعتبارات خرد فرصتاستانداردهای زندگی بهتری نسبت به قبل داشتند؛ عالوه بر ای

کرده و مشاغل بیشتری برای زنان فراهم نموده، آموزش خانوار، وضعیت زنان و رفاه خانواده را بهبود بخشیده و نابرابری 

-Addae[. 75شتند ]درآمدی در روستاها را کاهش داده است؛ اما، بیشتر افراد در مورد بازپرداخت وام احساس نگرانی دا

Korankye (2012 ،)[. نتایج 14ها، اعتبارات خرد بر کاهش فقر اثر مثبت داشته است ]نشان داد با وجود چالش

گیرنده و سهم آن های اعتباری خرد مثبت بوده و درآمد وام، نشان داد اثر کلی فعالیتKamal Hossain  (2012a)یمطالعه

انداز و بهبود داری افزایش یافته، در ایجاد فرصت اشتغال اثری مالیم؛ اما، بر پسطور معنیهدر مخارج خانوار بعد از عضویت ب

های دار برنامهتأثیر معنی ،al.  Noreen et (2012)ینتایج مطالعه[. 14گیرندگان اثر کمتری داشته است ]شرایط مسکن وام

که اثر اعتبارات خرد بر شرایط مسکن، مصرف اقالم . در حالیاعتباری خرد بر آموزش فرزندان و مخارج خانوار را نشان داد

دار در میزان افزایش غیر معنی ،Ayuub (2013)[. بر اساس نتایج 74دار نبود ]های خانوار معنیغذایی و مالکیت دارایی

و کاهش فقر مشاهده شد  دار بین اعتبارات خردی معنیمندی مشتریان در ناحیه باهاوالپور پاکستان و رابطهدرآمد و رضایت

[19 .]Islam et al. (2013)، های اعتباری خرد سهم مؤثری در ایجاد درآمد و مصرف مواد غذایی داشته نشان دادند که برنامه

(، جامعه پایین هایدهک) فقرا خرد، وضع اعتبارات که شودمشاهده می شده انجام مطالعات با مروری بر[. 16است ]

 و زاییضمن اشتغال و افزایش داده را مستقیم و بهرهکم وام به هاآن دسترسی و بخشیده بهبود را انزن و کوچک کشاورزان

 کرده کوتاه هاآن زندگی از را دست رباخواران و بوده موفق هاآن زندگی استاندارد بهبود و توانمندسازی در افزایش درآمد،

رو عتباری خرد بر کاهش فقر و ایجاد درآمد و اشتغال است. از اینهای ابررسی اثر صندوقلذا هدف از این مطالعه، است. 

  اهداف اختصاصی پژوهش حاضر عبارتند از:

 خرد یاعتبار یهااعضاء صندوقاطالعات توصیفی شناسایی  -
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 ی آشنایی اعضاء با صندوق اعتبارات خردنحوه -

 هدف اعضاء از دریافت اعتبارات خرد -

 موارد مصرف اعتبارات خرد -

 ی اعتبارات خردمندی اعضاء از برنامهرضایت -

 هامواد و روش-2

جمعیت مورد مطالعه،  .بود پرسشنامه هاداده گردآوری ابزار و نوع پیمایشی از و توصیفی مطالعه، این در پژوهش روش

گیری وش نمونهر بر اساسنمونه انتخاب نفر( بودند.  264های اعتباری خرد در استان کرمان )ی اعضای صندوقکلیه

 انتخاب نمونه عنوانبهها نفر از اعضای صندوق 32و با استفاده از فرمول کوکران صورت گرفت. به این ترتیب تعداد  تصادفی

های اولیه بود بخش وسیعی از اطالعات مطالعه بر اساس داده های اولیه و ثانویه استفاده شد.. در این پژوهش از دادهشدند

گرفت. پرسشنامه دو بخش را در بر میآوری گردید. در سطح استان کرمان با استفاده از پرسشنامه جمع 37-39که در سال 

ی سن، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، مقدار وام، میزان بهره و دالیل بخش اول سؤاالت کلی در زمینه

آوری های اعتباری خرد جمعگیری تأثیر اجتماعی فعالیتازهکسب اعتبارات خرد بودند. در بخش دوم اطالعات کلی برای اند

، چندین کتاباز  ،اما آوری شدند؛جمعمصاحبه ای است که از طریق به اطالعات اولیهوابسته  ،تحقیق یاگر چه نتیجهشد. 

عنوان منبع ثانویه رنتی نیز به. منابع اینتسود برده است عنوان منابع ثانویهبهنیز نامه مجالت و پایان ،مقاالت ،ادبیات پژوهش

ای در مورد سن، سطح تحصیالت، ای و دو گزینهای چند گزینهها از سؤاالت زمینهپرسشنامهند. مورد استفاده قرار گرفت

 کسب با ظاهری پرسشنامه رواییانداز، سرمایه و ... تشکیل شده بود. تعداد اعضای خانوار و سؤاالت مربوط به درآمد، پس

گیری گرفت. برای اندازه قرار تأیید الزم مورد اصالحات اعمال انجام شد و پس از کشاورزی آموزش و ترویج صصانمتخ نظر

نفر از زنان عضو انتخاب و پس از تکمیل  17از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین منظور، تعداد قابلیت اعتماد ابزار 

ی سؤاالت محاسبه شد. این ضریب برای کلیه SPSSستفاده از نرم افزار های مربوط ضریب آلفای کرونباخ با اپرسشنامه

گیری درک افراد پاسخگو برای اندازه بدست آمد و سه سؤال که دارای ضریب پایینی بودند حذف گردیدند. 43/4پرسشنامه 

ی مقادیر مقیاس، درجه( استفاده شد. 1تا  1از اثر اعتبارات خرد بر فقر، درآمد و اشتغال از مقیاس لیکرت )مقدار 

مندی با عدد ترین مقدار رضایتدهند. پایینمندی یا سطح موافقت شخص را بعد از دریافت اعتبارات خرد نشان میرضایت

اعضاء  های فردیها استخراج و ویژگیاطالعات پرسشنامهنشان داده شد. سپس  1مندی با عدد و باالترین مقدار رضایت 1

های وزنی، ی شامل نمرهفیتوص هایها استفاده شد. آمارهداده لیو تحل هیتجز یبرا یفیتوص یهاهرمشخص و از آمانمونه 

)روند اخذ وام از صندوق  یفرضیه 16 یبراهای وزنی و انحراف معیار نمره ن،یانگیم ریمقاد. نددبومیانگین، فراوانی و درصد 

اعتبارات خرد معقول است، فرصت اشتغال پس از  یخ بهرهتر است، نرمعمول آسان یهااعتبارات خرد نسبت به بانک

 ای اندازیصندوق در راه یهاکرده است، وام دایپ شیوام افزا دریافتکرده است، درآمد اعضاء پس از  دایپ شیوام افزا دریافت

 ری(، با توجه به مقاد.و غیره کرده است دایبهبود پ یو درمان یبوده است، امکانات بهداشت دیکسب و کار اعضاء مف یادامه

 شدند. ( محاسبه ناموافق =کامال1ً، ناموافق=7تفاوت، یب=9=موافق، 5موافق،  = کامال1ً) کرتیل اسیمق

 گیریبندی و نتیجهجمع-9



                             
 

1291 

 ی مورد مطالعهاطالعات توصیفی نمونه

 75گو از ، سن افراد پاسخ( ارائه شده1طور که در جدول )طور کلی زنان هستند. همانی هدف اعتبارات خرد، بهجامعه

درصد بودند  6/97سال با  54تا  91سال بوده است. در ضمن، بیشترین افراد در گروه سنی  54سال با میانگین سنی  67تا 

تر هستند. از نظر تحصیالت بیشترین های اعتباری خرد راغبدهد اعضاء جوان نسبت به مشارکت در برنامهکه نشان می

درصد متأهل  7/45تحلیل وضعیت تأهل افراد نیز نشان داد که درصد( بودند.  5/79وه تحصیالت ابتدایی )افراد، متعلق به گر

 بودند. 
 

 

 ی مورد مطالعهشناختی نمونهاطالعات جمعیت -1جدول 
 بیشینه کمینه میانگین درصد فراوانی هازیر گروه بندیمتغیر گروه

 71-94 سن

54-91 

14-51 

 14بیش از 

19 

93 

74 

6 

1/11 

9/51 

6/97 

2 

 

 

54 

 

 

75 

 

 

67 

 سوادبی تحصیالت

 ابتدایی

 راهنمایی

 متوسطه

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس و باالتر

5 

77 

13 

3 

94 

6 

5 

9/5 

5/79 

7/74 

6/3 

3/91 

5/6 

9/5 

   

 متأهل تأهل

 مجرد

 کل

44 

11 

31 

 

7/45 

4/11 

144 

 

   

 های تحقیقمأخذ: یافته

 اعتبارات خرد ی آشنایی اعضاء با صندوقنحوه

درصد اعضاء ادعا کردند که توسط  5/4دهد. ی آشنایی اعضاء با صندوق اعتبارات خرد را نشان می، نحوه(7)جدول 

درصد توسط سازمان جهاد  7/9درصد از راه کارکنان صندوق و  67درصد از راه دوستان و آشنایان،  9/76همسایگان، 

رسانی به اعضاء، کارکنان صندوق بیشترین سهم را ی اطالعدر نتیجه در زمینه اند.کشاورزی با صندوق آشنایی پیدا کرده

 داشتند.
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 ی آشنایی اعضاء با صندوق اعتبارات خردنحوه -2جدول 
 درصد فراوانی گروه 

 5/4 4 همسایگان

 9/76 71 دوستان و آشنایان

 1/67 13 کارکنان صندوق

 7/9 9 سازمان جهاد کشاورزی

 144 31 کل

 های تحقیق مأخذ: یافته

 هدف اعضاء از دریافت اعتبارات خرد

ی کسب و درصد توسعه 2/99درصد اعضاء از گرفتن وام ،شروع کسب و کار جدید،  2/95هدف (، 9بر اساس جدول )

کار فعلی،  ی کسب وتنها برای توسعههای صندوق نهدرصد تأمین مخارج خانواده بوده است. در نتیجه وام 7/79کار فعلی و 

ی کارآفرینی نشان بلکه برای شروع کسب و کار جدید نیز استفاده شده است که اهمیت اعتبارات صندوق را در توسعه

 دهد. می
 

 

 

 

 هدف اعضاء از دریافت اعتبارات خرد -9جدول 

 درصد  فراوانی 

 2/95 99 شروع کسب و کار جدید

 2/99 97 ی کسب و کار فعلیتوسعه

 7/9 9 دهیهابازپرداخت ب

 7/79 77 تأمین مخارج خانواده

 1/7 7 ازدواج فرزندان

 1/1 1 های درمان خانوادههزینه

 1/7 7 تعمیر و بازسازی خانه

 144 31 کل

 های تحقیق مأخذ: یافته

و تهیه  کاری و ...(، پرورش کرمهای کشاورزی )کشت گندم، زعفران، سبزیی فعالیتاعضاء، اعتبارات خرد را در زمینه

دستی کود ورمی کمپوست، دامپروری )پرورش دام و خرید خوراک دام(، پرورش طیور )بلدرچین و مرغ خانگی...(، صنایع
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پزی، تولید لبنیات، سازی، آرایشگری، شیرینیدوزی و گلدوزی، پردهبافی، پتهخیاطی و ...(، قالیشامل خیاطی )خرید چرخ

جات و ی ترشیتبدیلی از جمله تهیهخردکنی، پخت نان محلی، صنایعفروش آن، سبزیبندی و ی آشی و بستهتولید رشته

پرورش طیور،  درصد 1/4ی صنایع و خدمات، درصد افراد وام را در زمینه 7/92کهطوریعرقیجات استفاده کرده بودند. به

های درمان، مخارج خانواده، هزینهدرصد در تأمین  5/2ی کشاورزی و درصد در زمینه 1/14درصد در پرورش دام،  2/72

دستی، تبدیلی و بازسازی خانه و خرید جهیزیه هزینه کرده بودند. بنابراین بیشترین موارد مصرف اعتبارات، در صنایع

 درصد اعضاء، میزان وام را در تأمین مالی کسب و کار ناکافی دانستند.  6/31خدمات بوده است.

های گوناگون از جمله کشت زعفران و گیاهان دارویی، شرکت کرده بودند، در زمینههای آموزشی که افراد در آن کالس

کاشت پسته، پرورش قارچ، چگونگی پرورش دام )پرورش ماهی، مرغ خانگی، شترمرغ(، بهداشت شیر و مشتقات آن، تهیه 

 ی و غیره بوده است. دوزبافی، پردهپزی، قالیجات، شیرینیکود ورمی کمپوست، کشاورزی ارگانیک، تهیه ترشی

 4/65بودند. درحدود  افراد کاالهای تولیدی خود را در مغازه، محله، منزل، در میان دوستان و در بازار به فروش رسانده

های درصد( این سود را صرف هزینه 1/19ها )ها سودآور بوده که بیشتر آندرصد نمونه ادعا کردند که کسب و کار آن

گذاری مجدد در درصد بخشی از سود را صرف سرمایه 77گذاری مجدد در کسب و کار و سرمایهدرصد صرف  77روزمره، 

 بودند. کسب و کار کرده
 ی اعتبارات خردمندی از برنامهرضایت

درصد اعضاء، از مراحل  4/36را اندک دانستند. درصد اعضاء، از مقدار اعتبارات رضایت نداشتند و آن 44در حدود 

درصد اعضاء از شرایط دریافت اعتبارات  3/32های بازپرداخت( رضایت داشتند. همچنین بارات )مهلت و دورهبازپرداخت اعت

ی کسب و را در توسعهدرصد افراد تصمیم داشتند آن 2/63افراد مایل بودند مجدداً وام بگیرند.  درصد 4/31راضی بودند. 

درصد در شروع کسب و کار جدید هزینه کنند. این موضوع نشان  3/2درصد در تأمین نیازهای خانواده و  1/77کار فعلی، 

دلیل ناکافی بودن اعتبارات برای تواند بهدهد، افراد با اعتبارات خرد تمایلی به شروع کسب و کار جدید ندارند، این میمی

 شروع کسب و کار جدید باشد.
 های مورد بررسیهای توصیفی شاخصآماره

درصد مخالف افزایش توانایی  1/92گو مخالف بهبود شرایط مسکن، درصد افراد پاسخ 1/95(، 5بر اساس جدول )

درصد مخالف افزایش توانایی پرداخت مخارج پزشکی از زمان عضویت بودند. از  1/91پرداخت مخارج تحصیل فرزندان و 

درصد موافق  5/44خوداشتغالی،  درصد موافق ایجاد 6/45درصد اعضاء، موافق افزایش درآمد کل خانواده.  9/56سوی دیگر 

 4/31ی اعتبارات خرد و درصد موافق معقول بودن نرخ بهره 7/34ی کسب و کار قبلی، استفاده از اعتبارات خرد در توسعه

درصد موافق ضروری بودن  6/23ها و تر بودن دریافت وام از صندوق اعتبارات خرد نسبت به سایر بانکدرصد موافق آسان

های صندوق اعتبارات خرد سطح فقر درصداعضاء موافق بودند که فعالیت 4/12ز دریافت وام بودند. همچنین آموزش قبل ا

 را کاهش داده است.

 های مورد بررسیهای توصیفی شاخصآماره -4جدول 
 کامالً موافق شاخص

 )درصد(

 موافق

 )درصد(

 تفاوتبی

 )درصد(

 مخالف

 )درصد(

 کامالً مخالف

 )درصد(
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 1/16 5/14 1/93 9/71 1/1 ط مسکن خانواده بهبود شرای

 1/14 72 9/94 9/94 7/7 توانایی بهتر برای پرداخت مخارج تحصیل فرزندان 

 4/11 1/11 9/97 6/96 9/5 توانایی بیشتر برای خرید پوشاک 

 6/3 1/4 7/74 7/19 1/4 توانایی بیشتر برای پرداخت مخارج مواد غذایی 

 4/11 7/12 2/79 59 9/5 بهداشتی و درمانی  دسترسی بیشتر به امکانات

 1/11 5/74 5/95 4/71 9/5 توانایی بهتر برای پرداخت مخارج پزشکی 

 1/4 12 3/15 9/11 9/5 افزایش قدرت خرید خانواده 

 1/1 9/9 6/6 3/26 2/2 کمک در ایجاد خوداشتغالی

 7/7 6/2 4/3 2/21 2/4 ی کسب و کار قبلی استفاده در جهت توسعه

 3/17 7/12 2/79 7/51 1/1 افزایش درآمد کل خانواده 

   4/3 6/12 6/97 ی اعتبارات خرد منطقی بودن نرخ بهره

   7/5 6/91 7/65 تر بودن دریافت وام از صندوق اعتبارات خرد آسان

  1/1 7/19 6/93 7/56 گیرنده توسط سایر اعضای گروه ضمانت وام

  4 1/17 2/11 3/79 ریافت وام ضروری بودن آموزش قبل از د

 5/5 7/17 6/71 1/11 2/6 کاهش سطح فقر 

های موفقیت کسب و کارهای کوچک به علت صندوق

 هااعتباری خرد است و نه بانک

77 1/53 5/11 4/4 5/5 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

ها بر اساس روش دهد. میانگینشان میمتغیر مورد بررسی را ن 16میانگین و انحراف معیار های وزنی، (، نمره1جدول )

های گوناگون ای لیکرت، مقادیر میانگین، نظر مثبت اعضاء در زمینهنقطه پنجمتوسط وزنی محاسبه شدند. در مقیاس 

به غیر از متغیرهای بهبود شرایط مسکن و توانایی پرداخت د. نتایج نشان داد ندهشغلی، اقتصادی و اجتماعی را نشان می

 .Noreen et al( است. 9مندی )مندی سایر متغیرها، بیش از میانگین میزان رضایتصیل فرزندان، سطح رضایتمخارج تح

 Kamal یداری نداشته و بر اساس مطالعهنیز نشان دادند که اعتبارات خرد بر شرایط مسکن اعضاء تأثیر معنی (2012)

Hossein (2012)،  داری کمتری برخوردار بوده است. از نتایج گیرندگان از معنیواماثر اعتبارات خرد بر بهبود شرایط مسکن

از زمان عضویت، توانایی پرداخت مخارج مواد غذایی، قدرت خرید خانواده، توانایی خرید ی حاضر این است که دیگر مطالعه

خانواده افزایش یافته پوشاک، دسترسی به امکانات بهداشت و درمان و توانایی پرداخت مخارج پزشکی بهبود و درآمد کل 

های اعتباری خرد سهم مؤثری در ایجاد درآمد و مصرف مواد غذایی نیز نشان دادند که برنامه Islam et al. (2013)است.

داری افزایش یافته طور معنیگیرندگان بعد از عضویت بهنیز، درآمد وام Kamal Hossein (2012) یر مطالعهدداشته است. 

 .Teng et al ی اعتبارات خرد درآمد اعضاء را افزایش داده وبرنامه Al-Mamun et al. (2011)ی یج مطالعهاست. بر اساس نتا

ی اند، افزایش یافته است. از نتایج دیگر مطالعهافرادی که از اعتبارات خرد استفاده کردهنیز نشان دادند که درآمد  (2011)

 ،Olumuyiwa & Oluwatosin (2012)و  Addae-Korankye (2012)ی لعهمطافقر کاهش یافته است. در حاضر این است که 

ی نشان داد که بین اعتبارات خرد و کاهش فقر رابطه Ayuub (2013)نیز اعتبارات خرد اثر مثبتی برکاهش فقر داشته و 
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اری خرد بر کاهش فقر های اعتبنیز، اثر صندوق Jegede et al. (2011)ی داری وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعهمعنی

موفق بوده است. همچنین بر اساس کاهش فقر  صندوق در هایفعالیتکه  دادنشان نیز  saad (2010)دار بوده است. معنی

نیز نشان  Teng et al. (2011)اشتغالی ایجاد شده و کسب و کار قبلی رونق پیدا کرده است.  ی حاضر، خودنتایج مطالعه

های اشتغال بیشتری ایجاد کرده و مشاغل بیشتری برای زنان فراهم نموده است. تبارات خرد فرصتاستفاده از اعدادند که 

. سایر نیز، اعتبارات خرد در ایجاد فرصت اشتغال اثر مالیمی داشته است Kamal Hossein (2012)یبر اساس نتایج مطالعه

های اعتباری خرد نسبت به تر دریافت وام از صندوقنی اعتبارات خرد، آسای حاضر، معقول بودن نرخ بهرهنتایج مطالعه

ها، ضروری بودن آموزش قبل از دریافت وام و اعتبارات خرد دلیل موفقیت کسب و کارهای کوچک، بودند. متغیر سایر بانک

 ( را داشت. 6/5ها، باالترین مقدار میانگین )تر بودن دریافت وام از صندوق نسبت به سایر بانکآسان
 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسیهای وزنی، نمره -3 جدول
 انحراف میانگین های وزنینمره تعداد 

 معیار

 457/1 22/7 751 42 بهبود شرایط مسکن خانواده 

 497/1 44/7 716 43 توانایی بهتر برای پرداخت مخارج تحصیل فرزندان 

 447/1 46/9 741 39 توانایی بیشتر برای خرید پوشاک 

 449/1 59/9 977 35 توانایی بیشتر برای پرداخت مخارج مواد غذایی 

 114/1 11/9 743 39 دسترسی بیشتر به امکانات بهداشتی و درمانی 

 146/1 45/7 765 39 توانایی بهتر برای پرداخت مخارج پزشکی 

 426/1 9/9 994 35 افزایش قدرت خرید خانواده 

 415/4 24/9 955 31 یکمک در ایجاد خوداشتغال

 4/4 22/9 955 37 ی کسب و کار قبلی استفاده در جهت توسعه

 439/1 45/9 749 39 افزایش درآمد کل خانواده 

 619/4 79/5 943 37 ی اعتبارات خرد منطقی بودن نرخ بهره

 127/4 64/5 592 31 تر بودن دریافت وام از صندوق اعتبارات خرد آسان

 247/4 94/5 571 31 ده توسط سایر اعضای گروه گیرنضمانت وام

 473/4 31/9 954 44 ضروری بودن آموزش قبل از دریافت وام 

 353/4 59/9 943 34 کاهش سطح فقر 

های موفقیت کسب و کارهای کوچک به علت صندوق

 هااعتباری خرد است و نه بانک

31 957 26/9 496/1 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

های اعتباری خرد، حمایت از زنان طور کلی زنان هستند. هدف از تشکیل صندوقاعتبارات خرد به ی هدفجامعه

اثر  حاضر، پژوهش درها در خانواده بوده است. زایی و افزایش اعتماد به نفس آنرآمد و کمک به ایجاد اشتغالدروستایی کم
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اثر اعتبارات  ،ل مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایجهای اعتباری خرد در کاهش فقر و ایجاد درآمد و اشتغاصندوق

پیشنهاداتی در بهبود نقش اعتبارات خرد در  راستا، این خرد بر کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد مثبت ارزیابی شد. در

 استان کرمان ارائه گردید که به شرح زیر است:

 های آن آشنا کنند.صندوق و فعالیتهای اعتباری خرد بایستی زنان روستایی را با صندوق -

اندازی کسب ها بایستی تمهیدات الزم را در این رابطه انجام دهند تا با راهبا توجه به ناکافی بودن میزان اعتبارات، صندوق -

سب ی بازپرداخت وام، منابندی و دورهوری و در نهایت درآمد خانوار افزایش یابد. قسطو کار جدید توسط اعضاء، بهره

 انداز اجباری برای گرفتن وام به حداقل برسد.شرایط اعضاء باشد و مقدار پس

ها تأکید داشته باشند تا افزایش مشتریان. چون اعطای مقدار ی رشته فعالیتهای اعتباری خرد بایستی بر توسعهصندوق -

ها بایستی ها است. صندوقری از رشته فعالیتهای اندک به بسیاها، بهتر از اعطای وامکافی وام به تعدادی از رشته فعالیت

ها در طی زمان راکد بوده هایی که رشد آنهایی وام اعطاء کنند که پتانسیل رشد دارند تا رشته فعالیتبه رشته فعالیت

نظم طور مشود برای اعطای مقدار مناسب وام به هر مشتری، ارزیابی کافی صورت گیرد. همچنین بایستی بهاست. توصیه می

 طور کامل برای کسب و کار استفاده شده است. بر عملکرد اعضاء نظارت داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که وام به

دانند برای بهبود آموزش افراد قبل از اعطای وام نیز بایستی در نظر گرفته شود. افراد با دانش شغلی بیشتر، بهتر می -

 سطح درآمد خانوار چه بکنند.

ی کسب و آوری جدید تولید و توسعههای اعتبارات خرد در آینده باشد. فنآوری بایستی هدف اصلی برنامهفنپذیرش  -

بر است، آوری هزینهی فنتوسعه شود.گذاری اعتبارات، بازده بیشتری حاصل میدهد و از سرمایهوری را افزایش میکار، بهره

 خواهد کرد.  های اعتباری خرد را تضمیناما پایداری برنامه
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