
 
 

 

 يفناور و يپژوهش معاونت

 يقاتيتحق طرح يينها گزارش

اعتبارات  يهاصندوق ياجتماع ياثرات اقتصاد

 ليدر استان اردب ييخرد زنان روستا

ي: دکتر اصغر باقريمجر  

 يدانشکده فناور، يت کشاورزيريآب و مد يگروه مهندس

يعيو منابع طب يکشاورز  

محقق  دانشگاه يپژوهش معاونت حوزه يمال تيحما و بيتصو با طرح نيا

است دهياجرا گرد يلياردب  

  1397  زييپا



 
 

اعتبارات خرد  يصندوق ها ياجتماع ياقتصاداثرات 

 لياردبدر استان  ييزنان روستا

 دهيچک

اشتغال  يکوچک است که برا يهااز قرض ياعتبارات خرد شکل

به زنان  ييدار روستايل به توسعه پايو ن ي، توانمندسازيزاي

 ياثرات اقتصاد ين مطالعه بررسيشود. هدف از ا يداده م

ل ياستان اردب يياعتبارات خرد زنان روستا يصندوق ها ياجتماع

 ياانجام شد. نمونه يشيمايق به روش پين تحقيباشد. ا يم

اعتبارات خرد  ينفر از زنان عضو صندوق ها 200متشکل از 

انتخاب و اطالعات الزم  يطبقه ا يل به روش تصادفياستان اردب

ج نشان داد که اکثر زنان شرکت کننده ينتا د.يگرد يجمع آور

ت در يخانه دار بودند و قبل از عضو ياعتبار يهادر صندوق

با يتقر نبودند. يا منبع درآمديچ شغل يه يدارا يصندوقها

خرد  ياز زنان شرکت کننده اظهار داشتند که صندوق ها يمين

به نظر داشته اند.  ياديمتوسط تا ز ياجتماع ياثرات اقتصاد

اعتبارات خرد از نظر  ي، صندوقهايان، از نظر اقتصاديپاسخگو

ش پس انداز يالت، افزاير تسهيو سا ياعتبارات دولتاستفاده از 

، يع دستي)صنا يصنعت ياشتغال در بخشهاجاد ي، و اخانوار

دگاه ياز د اثربخش بوده اند. (يليع تبديع کوچک و صنايصنا

-نهيز در زمين ياجتماعاز نظر  ياعتبار يهاان، صندوقيپاسخگو

زه ي، انگياجتماع يهاتيش مشارکت زنان در فعاليافزا يها

تبادل دانش و تجربه  يط برايجاد شراياقامت در روستا، و ا

ش ين، به جز افزايو مدرن اثربخش بوده است. با وجود  ا يبوم

خانواده، و کاهش ازدواج دختران  يريم گيدر تصم يتوانمندساز

براساس  ف بود.يصندوقها ضع ين، اثرات فرهنگيين پايدر سن
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 هدف و مقدمه :اول فصل

 

 مقدمه-1

-تيهستند. آنان مسئول ييکره جامعه روستاياز پ يميزنان ن

ت و يتوان به تربيبر عهده دارند که از آن جمله م يمتعدد يها

و  يغذا، نگهدار يفرزندان در خانواده، آماده ساز يسرپرست

از  يو بخش يع دستيد صناي، توليخانگ يهاان و داميپرورش ماک

گر اشاره کرد. به عنوان يو موارد متعدد د يکشاورز يهاتيفعال

 ييروستا زنان به دست يکشاورز يهاتيفعال درصد  40تا  30مثال، 

 يهاتيرغم مسئوليکن علي(. ل2011ه، يزند و يبيرد )حبيگ يصورت م

ف از مهارت الزم برخودار ين وظايمتعدد، آنان در قبال انجام ا

ل نداشتن يکنند و به دل يافت نميهم در ينبوده و دستمزد

ر افراد ذکور يا سايبه همسر  ياقتصاد يدرآمد و وابستگ

ل، ين دليهستند. به هم يريگمياستقالل در تصم خانواده، فاقد

مه فراموش شده يمزد و مواجب و نيکارگران ب ييزنان روستا

ل فقر و فقدان پشتوانه يدلشوند. بهيقلمداد م ييجامعه روستا

الت و اعتبارات ياز پرداخت تسه ي، موسسات اعتباريو ماد يمال

ل، زنان ين دليبه هم کنند.يم يخودار ييبه زنان روستا يتيحما

ل نداشتن منابع يبه دل ييروستا يفقرا يهاژه در خانوادهيبه و

 يبه منابع اعتبار يمهارت و دسترس ،د، فقدان آموزشيتول يبرا

از منابع  يمندفقدان بهرهبرند. يهمواره در چرخه فقر به سر م

صاحب  ن رو،ياز اکند. يتر مقيچرخه فقر آنان را عم ياعتبار

 دانند )داوان،يم ييروستا اقتصاد مفقوده  را حلقة اعتبار نظران

1388 .) 

 ييت از محرومان روستايحما يبرا ياديز يهادر کشور طرح

از آنها به  ياريبس يژه زنان به اجرا درآمده است وليبه و

زنان و عدم انطباق با  يازهايها و نف خواستهيل شناخت ضعيدل
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کن طرح ياند. لکسب نکرده يق چندانيموجود توف يهاتيواقع

ن بانک يکه از طرح موفق گرام يياعتبارات خرد زنان روستا

مختلف برحسب  يشده است و در کشورها يبنگالدش الگو بردار

به اجرا درآمده  يگوناگون يهابه شکل ييط مناطق روستايشرا

و انجام  ييط زنان روستايل انطباق با شراياست و به دل

ل و اصالحات الزم به طرح يبه موقع و انجام تعد يهايابيارز

 ل شده است. يدر حال توسعه تبد يدر کشورها يموفق

 بدون و بهره کم با ييوام ها ةيارا يمعنا به خرد اعتبارات

 يكوتاه زمان مدت در افراد نيا كه است كم درآمد اد افر به قهيوث

 معتمد،نيفرز عرب مازار و)كنند يم بازپرداخت را شده ادي مبلغ

 هستتند يكوچک يهااز قرضه يشکل زين ييروستا خرد (. اعتبارات1382

، يخوداشتتغال جهت در ييروستا ريفق رندگانيقرض گ به كه

-يم تعّلق ييروستا داريپا توسعة به دنيرس تا  ينها و يتوانمندساز

 (.1388 ،يانيكاو و يفضل يرحمان)رد يگ

 سال از که است يينهادها از يکي ،ييروستا زنان مشارکت صندوق

-بهره با هاصندوق نيا .است کرده خرد اعتبارات پرداخت به اقدام 1376

 جهاد وزارت زنان امور دفتر توسط بنگالدش بانک نيگرام ۀتجرب از يريگ

 صورت به روستا چهار در 1379 سال در طرح، نيا اجرا شد. و طرح يکشاورز

 استان هرمزگان، يروستاها در گريد صندوق 17 سپس شد. اجرا يشيآزما

 سال در خراسان و مازندران ،يغرب جانيآذربا ،ياريچهارمحال و بخت

 به سمت شيگرا ها،صندوق نيا ن مشخصاتيتر مهم از شدند. ليتشک 1380

 بين ترتيبه ا هاصندوق ليتشک طيشرا  است. ييروستا زنان اشتغال

 در صندوق ياعضا تعداد تا باشد خانوار 250 يدارا ديبا که روستا است

 نيافت کنند. همچنيدر وام نفر دو حداقل جلسه، هر در که باشد يحد

 يدامدار ۀنيزم در ژهيبه و کم، ۀيسرما با يخانگ مشاغل جاديا امکان

باشد  باال انييروستا د مشارکتيبا ت،يباشد. در نها داشته وجود

 (.1382 ،ي)مهاجران
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 در هيسرما و يمال منابع قراردادن قيطر از خرد اعتبارات

-يم توانمند يرا از لحاظ اقتصاد ها، آنييار زنان روستاياخت

 خانواده در هاآن يزنچانه توان شيافزا به زنان، يمال استقالل .سازد

 در را هاآن نفس و اعتماد به منزلت شيافزا و شوديم منجر اجتماع و

 يداريپا و فقر کاهش منظور به تنها خرد، اعتبارات به دارد.  يپ

 است يقدرتمند و شکل يحلزون ساختار يدارا بلکه شودينم توجه يمال

 يتوانمندساز سبب ،يجنس يبرابر اهداف نشانه رفتن قيطر از که

، ي)کولکاران شوديم زنان رفاه شيافزا و ياسيس ،ي، اجتماعياقتصاد

 يکشور سازمان جهاد کشاورز يهار استانيهمزمان با سا .(2011

اعتبارات خرد  يهاس صندوقيز اقدام به تاسيل نياستان اردب

 1395که تا اسفند ماه سال  ينموده است به نحو ييزنان روستا

ل ين استان تشکيا ييعضو در مناطق روستا 314صندوق با 12تعداد 

 شده است. 

هنوز جوان و درحال رشد  ياعتبار يها، صندوقيبه طور کل

از  يکشور، تعداد کم ياز روستاها يهستند که در تعداد کم

ن رو، ياند. از اداده ر را تحت پوشش قراريفق ييزنان روستا

 يوزارت جهاد کشاورز يهات برنامهيها در اولون صندوقيتوسعه ا

را توسعه تعداد يانجام شده اخ يقرار گرفته است و طبق بررس

ست شتر آن در دستور کار قرار گرفته ايها و شمول بن صندوقيا

 25جاد يصندوق، ا 13رغم وجود يل عليکه در استان اردب يطوربه

را  يانهيز در دستورکار قرار گرفته است که زميگر نيصندوق د

ن صندوق ها يتوسعه ا يبهتر برا يسازميق جهت تصميتحق يبرا

 فراهم کرده است 

ها ها و شهرستاناز استان ير در بعضياخ يهادر سال

 يهان طرح از جنبهياثرات ا ياگر چه محدود به بررس يمطالعات

است که  ييهااز استان يکيل ياند. استان اردبمختلف پرداخته

ن معضل در مورد زنان يباشد و ايد ميدر آن شد ييروستا يکاريب

در استان  ،لين دليباشد. به همير ميار چشمگيز بسين ييروستا
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زنان  يتوسعه مشاغل خرد براها با هدف ن صندوقيز ايل نياردب

ن است در يکه وجود دارد ا يامساله ياند ولجاد شدهيا ييروستا

ها ن صندوقيس اين سال از تاسين استان با توجه به گذشت چنديا

ن طرح صورت ياز اثرات ا يجامع يابيچگونه مطالعه و ارزيه

شود و  ييها شناسان صندوقينگرفته است. تا نقاط قوت و ضعف ا

 ه شود. يتوسعه آنها ارا يالزم برا يراهکارها

ت موجود يتواند وضعيق ميک سلسله تحقيانجام  ،نيبنابرا

دگاه زنان ين ديها و نقاط قوت و ضعف آنها و همچنن صندوقيا

الزم را  ينموده و راهکارها يين صندوق ها را شناسايعضو ا

ز در يق نين تحقيد. ايه نمايها اران صندوقيتوسعه ا يبرا

ن يلذا، انجام ا ن هدف انجام خواهد شد.يل به اين يراستا

 يه راهکارهايتواند با شناخت نقاط قوت و ضعف و ارايق ميتحق

 ن طرح کمک کند.يت ايالزم به موفق

 

 

 هدف از اجرا 1-1

اثرات  يبررس ،قين تحقيا يهدف کل قين تحقيا يهدف کل

-يل ميدر استان اردب يياعتبارات خرد زنان روستا يهاصندوق

ر مورد يز ياهداف اختصاص ،ين هدف کليل به اين يباشد. برا

 قرار خواهد گرفت يبررس

 يهازنان عضو صندوق ياجتماع ياقتصاد يهايژگيو يبررس

 يياعتبارات خرد زنان  روستا

اعتبارات خرد زنان  يهاصندوق يزان اثربخشيم يبررس

 ليدر استان اردب ييروستا

زنان  ياعتبارات خرد در توانمند ساز يهانقش صندوق يبررس

 عضو ييروستا
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ش درآمد زنان ياعتبارات خرد در افزا يهانقش صندوق يبررس

 عضو

 ياعتبارت خرد در مشارکت اجتماع يهانقش صندوق يبررس

 زنان عضو

  

 قينه تحقيشيپ 1-2

 يو هم از نظر تعداد فقرا ياعتبارات خرد هم از نظر مال

توسعه در سطح جهان  يهان برنامهياز بزرگتر يکيهدف برنامه 

 يبرا ين خدمات مالين است که با تاميا يمنطق اساس .است

-يا پس انداز،آنها ميفقرا، به عنوان مثال به شکل اعتبار 

، يگذارهيت، سرمايريمد يتوانند پول خود را به طور متفاوت

ر يشان، دايهاطح مهارتش سيمولد، افزا يهاييدست آوردن دارابه

)ون روين و همکاران،  ره کننديد و غيکار جد کردن کسب و

)مثال مضر بودن اعتبارات خرد(  يگران به اثرات منفيد. (2012

ن يا در  بهتريش و ير استثمار زنان، افزايکنند، نظياشاره م

ش ي، افزايدرآمد يش نابرابرينکردن سطح فقر، افزا رييحالت تغ

  يموانع برا ها ويجاد وابستگيکار کودک، ا يرويو ن يبارکار

، 2009)بتمن و چانگ،  يدار و توسعه اجتماعيپا ياقتصاد محل

ش قدرت يباعث افزا يزنان روستاي ياستقالل مال (.2002کاپستک، 

و افزاش اعتماد به  يزنان در خانواده، جامعه محل يچانه زن

فقط به منظور اعتبارات خرد شود. يآنها م ينفس و خودباور

ست بلکه ين( 1394، ي)رضوان زنان يمال يداريکاهش فقر و پا

 ياست که منجر به توانمند ساز يقو يساختار چرخش يدارا

ق يش رفاه زنان از طريو افزا ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد

ر يفق يهاخانواده .(2011، ي)کولکاران شود يم يتيجنس يبرابر

عه بگذارند و يشان به وديهاوام يندارند تا برا يکاف ييدارا

ن يتريآنهاست. عموم يل برايک بدين رو، اعتبارات خرد ياز ا
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رندگان يوام گ يهاجاد گروهيعه وام ها، ايود ينيگزيشکل جا

ق تعهدات يشوند و از آن طريگر ميآنها ضامن همد ياست که اعضا

 ياعتبارات خرد راه(. 2003سون، ي)مات شوديجاد ميمشترک ا

توانمند  يبرا يله موثرياز دالالن و واسطه ها و وس ييرها يبرا

است که به منابع  يير روستايزنان فق يژه برايبه و يساز

 يزه اعتبارات خرد دارايانگ ندارند. يتوسعه دسترس ياعتبار

)احمدپور و همکاران،  باشد يم يو اجتماع ين اثر اقتصاديچند

 يش خود باوريکه شامل افزا (1394، يمعصوم و احمد يري، قد1393

، آموزش و ي، آگاه سازياجتماع يق تحرک بخشيفقرا از طر يبرا

 يداري، پا(2003فاد، يا   ,1390و همکاران،  ي)کوشک يتوانمندساز

ق يرفاه از طر (،1394و همکاران،  ي)رضوان يياقتصاد روستا

-ميمهم تصم يندهايش درآمد و مصرف، مشارکت زنان در فرآيافزا

 يفراهم کردن خدمات مال است. (1999نتان، ي)روز خانواده يريگ

دهد يش مير، درآمد و رفاه آنها را افزايفق يخانواده ها يبرا

، فقر را در يبرابر شغل يهاجاد شغل و فرصتيق ايو از طر

 ،1385حسن زاده و همکاران، ) دهديکاهش م ييروستا ينواح

از کشورها،  ياريبسدر (. 20011و همکاران،  ي، ل1998خاندکر، 

معادل سه تا  يعه اي، که مستلزم سپردن وديسنت يمال ينهادها

-به فقرا شکست خورده يچهار برابر مبلغ وام است، در دسترس

ن شکاف به يپر کردن ا ياعتبارات خرد برا يهااند. برنامه

( توسط 2017-2008و  2006-1997اند. انتخاب دو دهه )وجود آمده

فقر و انتخاب  يشه کنير يهابه عنوان دههسازمان ملل متحد 

ت يبه عنوان سال اعتبارات خرد تمامٌا داللت بر اهم 2005سال 

 اعتبارات خرد دارد.

ست بلکه به نفع يزنان فقط به نفع خودشان ن يتوانمندساز

ه ين، سرمايبنابرا(. 1383، يو حميد يمعروف کل خانواده است

 يبرا يزنان اثرات متعدد يبهبود منزلت اقتصاد يبرا يگذار
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 يمتفاوت يهاشاخص(. 2002)چستون و کهن،  زنان و مردان دارد

رد. يگيمورد استفاده قرار م ياقتصاد يسنجش توانمند يبرا

بازپرداخت  يبرا ييش درآمد، توانايکسب و افزا يهاشاخص  يبعض

را مورد  يو استقالل فکر يوام، قدرت پس انداز، مشارکت اجتماع

ز داشتن شغل، سطح درآمد، ين يدهند و عده ا يه قرار ماستفاد

 دهند يها را مالک قرار مييت دارايزان مالکيالت  ميسطح تحص

 (.1391 همکاران، )سعدي و

توسط اداره امور زنان  ييصندوق مشارکت زنان روستا

ن يبا استفاده از تجارب گرام يوزارت جهاد کشاورز ييروستا

 يدر چهار روستا 1380پروژه در سال ن يا. ديل گرديبانگ تشک

 يز در روستاهايگر نيلوت انجام شد. هفده صندوق ديپا

، مازندران و يجان غربي، آذرباياريهرمزگان، چهارمحال بخت

ل يها تمان صندوقيا يژگين ويتراز مهم يکيخراسان اجرا شد. 

 ياست. برا ييزنان روستا يجاد اشتغال برايآنها به سمت ا

داشته باشد  يد تعداد خانوار کافيصندوق هر روستا باجاد يا

باشد که که در هر جلسه حداقل دو  ياتا تعداد اعضا به اندازه

جاد کسب و ين امکان ايد. همچننافت کنيد وام درننفر بتوان

وجود  ينه دامپروريژه در زمينه به ويکم هز يخانگ يکارها

 د باال باشدين بااييکه مشارکت روستانيا تا  يداشته باشد، نها

زنان  ياعتبار يهاتوسعه صندوق يبرا (.1382، ي)مهاجران

 1396ل در سال ياستان اردب يسازمان جهاد کشاورز ،ييروستا

نفر  600ت حدود يبا عضو ييصندوق مشارکت زنان روستا 12تعداد 

و حدود  50ن صندوق ها به يتعداد ا 1398س کرد. در سال يتاس

ن موضوع، تاکنون يدا کرد. با توجه ايش پينفر عضو افزا 1600

ن ين صندوقها انجام نشده است. اياز اثرات ا يجامع يابيارز

ن يا يو فرهنگ ياجتماع ياثرات اقتصاد يمطالعه به بررس
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ل پرداخته يت زنان عضو در استان اردبيزان رضايها و مصندوق

  است.

 اجتماعي فردي عوامل مطالعةبه ( 1391زارع و ميرباقري )

خرد  اعتبارات صندوق در روستايي زنان به مشاركت گرايش بر مؤثر

 كه است آن از حاكي تحقيق هاييافتهپرداختند. مازندران  استان

 ميزان فرافردي، روستايي، عوامل زنان شخصيتي هايويژگي متغيرهاي

اجتماعي  هايويژگي و صندوق در مشاركت از ناشي فايده  هزينه

 .اندداشته معنادار رابطة وابسته متغير با روستايي زنان اقتصادي

 ن،يزم جمله از دتولي عوامل به ييروستا زنان يدسترس عدم

 مانع که است يمسائل نيترمهم از يجيترو و ايتوسعه خدمات و اعتبار

. (1391 همکاران، و يزرافشان) گردديم توسعه در زنان نقش فاييا از

 هايبرنامه در مشارکت ( اعتقاد دارند که 2011) همکاران و يل

 شيافزا قيطر از خانوارها رفاه بهبود به توانديم خرد اعتبارات

 اعتبارات وام هاي گذاريهين سرمايهمچن  .کند کمک مصرف و درآمد

 شده آنها شتيمع بهبود باعث کشاورزي مثل درآمدزا هايتيفعال در خرد

 مورد ريفق هايگروه مطالعه مورد برنامه در چون ،حال نيع در. است

 مورد خانوارهاي مصرف و درآمد شيافزا لزوما   پس اندنبوده هدف

 .بود نخواهد فقر کاهش بر خرد اعتبارات ريتأث به معناي مطالعه

 در ارخودي هايگروه ليتشک که دارديم اذعان (2010) ابامايسات

 زنان اقتصادي استقالل براي را راه هند خرد اعتبارات هايبرنامه

 مشغول خود کوچک هايينيکارآفر در هاگروه نيا اعضاء . کنديم هموار

 ديجد يشغل هايفرصت جاديا و خود استقالل ق موجبيطر ناي از و شده

 اندشده گرانيد براي

 خرد اعتبارات هايبرنامه مطالعه از (1999) کلود و تانيپانجا

 زنان مشارکت شيافزا سبب هابرنامه نيا که رنديگيم جهنتي اندونزي

 ليتحص و هيتغذ باروري، مثل کاهش خانواده مهم هايريگيميتصم در



9 
 

 رفقي خانوارهاي در رفاه شافزاي سبب يکل بطور و است شده فرزندان

 .شوديم

خرد بر  اعتبارات آثار ي( با بررس1385زاده و همکاران )حسن

 در ُخرد اعتبارات نشان دادند كه يدرآمد هاينابرابري و فقر کاهش

 گوناگون فقر طبقات اوال   كه بينجامد فقر كاهش به تواندمي صورتي

 عبارتي به .باشد اشتغال ايجاد براي اعتبارات اين ثانيا   و شناسايي

 و اشتغال ايجاد طريق از فقط ُخرد اعتبارات طريق اعطاي از فقر كاهش

 .استپذير  امكان شغلي هاي فرصت برابري

 كاهش را روستاييان به اعتبارات اعطاي از هدف جهاني بانك

 كردن فراهم و محيطي زيست پايداري درآمد، ايجاد اشتغال، فقر،

 الملليبين صندوق .داندروستاييان مي بهزيستي و رفاه زمينه

 از كه را روستاييان به اعطاي اعتبارات انگيزه نيز كشاورزي توسعه

 ائتالف مكمل و و راهبردي ابزاري مثابه به دانش و منابع بسيج طريق

 هايسازمان اعتبار، و توسعه هايمؤسسه ،دولت روستاييان، پوياي

 كند مي بيان ذيل شرح به را شودمي اجرا خصوصي و بخش غيردولتي

 (.2003)ايفاد، 

 به دهي قدرت و آموزش ها، آگاهي باالبردن اجتماعي، تحرك. أ

 فقيران؛

 ؛... و محلي هاي سازي ظرفيت فقيران، نفس به اعتماد افزايش. ب

 زيرساخت و دارايي ايجاد براي گروهي كار زمينه سازي فراهم. ج

 .محلي توليد

-هدف با بايد خرد ت اعتبارا هايبرنامه (2002) الويکبه نظر 

 نه باشد، فقير همراه گيرندگان وام براي بيشتر مالي استقالل گذاري

 است ممكن شرايط اين كه كند بيشتر را اعتبارات به وابستگي كه اين

 .باشد خطرناك سرمايه فاقد افراد ويژه براي به

 قوي خرد ابزار مالي تأمين كه كندمي بيان( 1999) اسچرنير

 اين كه آن ويژه به شود؛نمي شمرده فقيرتر خيلي افراد به كمك براي
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 داشته تأكيد وام اعطاي بر گذاري سرمايه و انداز جاي پس به ابزار

 .باشد

 و خرد اعتبارات (، اوالٌ، اعطاي1997) اکس مكل طبق مطالعه

 فقرزدايي هايديگر برنامه با بايد فقر كاهش بر آن قوي اثرگذاري

 مالي خدمات ديگر كنار خرد اعتبارات شود، دوم اين که  تركيب

 ابزاري صورت به آن از كه دارد همراه زنان و فقيران را براي منافعي

 نيز درآمدي حمايت نوعي بلكه سطح درآمدي، ارتقاي براي تنها نه

 بايد خرد قوي اعتبارات اثرگذاري برايند در سوم، شود. مي شمرده

براي  ويژه به خرد اعتبارت هايبرنامه و شناسايي، را هاييمحدوديت

 اين كّلي طور به .كنيم مستثنا ها محدوديت اين از را فقير زنان

 براي مثبتي نتايج خرد هاي اعتباراتبرنامه كه دهدمي نشان مطالعه

 .است داشته پي در را زنان و فقيران از فراواني گروه

 صورت به خرد اعتبارات عملکرد سهيمقا سانتور با و گومز

 از بهتر يگروه يهاوام عملکرد که است باور نيا بر يگروه و يانفراد

 گروه خود در نظارت ،يگروه يهاوام در رايز است، يانفراد يهاوام

 .هستند کنترل تحت گرفته، انجام

 مؤثر بر عوامل ي( با بررس1391) يجشن يمکرر و معصوم يدريح

لگر يتسه زنان ييروستا خرد اعتبارات صندوق در زنان مشارکت بهبود

 چه تا هيگو ،ياجتماع بعد در :فارس نشان دادند که در استان

 33/4ن يانگيشده با م عضو زنان نيب مشارکت حس تيتقو باعث اندازه

 مبلغ شيافزا در اندازه چه تا"ه يگو ،ياقتصاد بعد درصد، در

 بعد در و 86/3 نيانگيم با ،"است موفق عضو زنان به شده اعطا يوامها

 نيانگيم با ،"عضو زنان يبرا مستمر و الزم يهاآموزش "هيگو ،يآموزش

 اعتبارات صندوق در زنان مشارکت بهبود بر عوامل نيدرصد مؤثرتر 4

  .باشنديم ييروستا خرد

ن يد به ايقدرت بخش يبه معن ييزنان روستا  يتوانمندساز

نقش برجسته در توسعه و مشارکت  يفايا يقشر از جامعه برا
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به  يابيدست يهااز ضرورت يکياست که  يريگميفعال آنها در تصم

تواند يخرد مان، اعتبارات ين ميباشد. در ايدار ميتوسعه پا

 يهاافتهيد. يل نمايرا تسه يبه اهداف توانمندساز يابيدست

( نشان داد که اعتبارات خرد در 1391) و همکاران يمانيبر

 ياز زنان يموثر بوده است. گروه ييزنان روستا يتوانمندساز

افت نکرده يکه وام در يگروه وام گرفته بودند نسبت بهکه 

 يتوانمندتر بوده و از نظر روانبودند از نظر اقتصاد 

 قرار داشتند. يت بهتريز در وضعي)اعتماد به نقس( ن

 از درصد 9/73که  داد ( نشان1395) يسعد ان ويليمطالعه جل

 و برخوردار بودند ييباال ياقتصاد يتوانمند از يبررس مورد زنان

 نيهمچن داشتند.  ينييپا ياقتصاد يدرصد از توانمند 4/12تنها 

 در يريگميتصم قدرت از مطالعه، مورد افراد درصد 71 حدود مجموع، در

 يفيضع حد در يريگميتصم قدرت از درصد 5/7حدود  تنها و يعال و خوب حد

 زانيم سن، چون يعوامل با ياقتصاد يبودند. توانمند برخوردار

نشان  معنادار ارتباط يخانگ کار و کسب نوع و شغل همسر الت،يتحص

 زنان يتوانمند تيتقو در يخانگ يکارها و کسب ريتأث به توجه با داد.

 توسعه به نسبت ديشنهاد گرديپ خانوار، ياقتصاد يهايريگميتصم در

 و تجارب از و شود اقدام ييروستا جوامع در کارها و کسب نوع نيا

 نوع نيا توسعه يبرا موفق يخانگ يکارها و کسب صاحبان يهامهارت

 .شود استفاده مشاغل

عوامل  ي( نشان داد که برخ1390و همکاران ) يج کوشکينتا

ت يب اولويبه ترت ياعتبار يهاموثر بر مشارکت زنان در صندوق

همراه با مشارکت زنان ، فراهم  يزيعبارتند از برنامه ر

جاد حس تعلق و ياعضا، ا يالزم و مستمر برا يهانمودن آموزش

ل يجه تحليت،... در نييش اعتماد به نفس زنان روستايافزا

 -ي، عوامل اجتماعيتيريمد -يآموزش يهاسه عامل به نام يعامل

 شد. ييشناسا يتيحما -ي، و عوامل اقتصاديروانشناخت
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 تيموقع که داننديم يشاخص را ياقتصاد يتوانمند محققان

 سنجش جهت که ييهاشاخص  .دهدينشان م را جامعه در فرد ياقتصاد

 به هستند متفاوت رد،يگيم قرار استفاده مورد ياقتصاد يتوانمند

 ييتوانا درآمد، شيافزا اي کسب يهاشاخص خصوص؛ نيا در يبرخ کهيطور

 استقالل و ياجتماع مشارکت کردن، انداز پس قدرت وام، بازپرداخت

 شغل داشتن اساس بر يبرخ و اند؛داده قرار استفاده مورد را يفکر

-دهيسنج ييدارا و تملک زانيم و التيتحص سطح درآمد، زانيم درآمدزا،

-شاخص از يضمن استفاده  در نکته مهم ( 1391 همکاران، و يسعد)  اند

 شاخص که هر است نيا يتوانمندساز يريگاندازه يبرا مختلف يها

 يبستگ گريد يرهايمتغ با اشيدرون روابط در همواره يتوانمندساز

 دارد.

خرد زنان هاي اعتباري و اعتبارات در زمينه صندوق

روستايي مطالعات زيادي در جهان، عمدتٌا در کشورهاي در حال 

توسعه و توسعه نيافته صورت گرفته است. همسو با اين 

هايي در اين زمينه انجام شده مطالعات، در ايران نيز بررسي

 نشان  بوتسوانا در کشاورزي اعتبار هايتعاوني است. نتيجه تجربه

 چون مختلفي هايزمينه در دولت همکاري با توانندمي آنها که دهدمي

 کوتاه خرد اعتبارات و انداز پس ايجاد کشاورزي، هايتامين نهاده

و  کنند فعاليت و بازاريابي توليد کردن تجاري مدت، دراز و مدت

 تامين کارآفريني، طريق از کشاورزي توسعه براي را مناسبي محيط

، 1385 ،و همکاران افتخاري الدين رکن(سازند  مهيا....و  زيرساخت ها

 (.2003سون، يمات

 داوطلب هايگروه قالب در خرد اعتبارات که واگذاري آنجا از

 و تجربيات تبادل براي خطمشي يک ارايه در شبکه اين گيردمي صورت

 براي کارآمدي روش اعتبارات اين .کندمي ايفا موثر نقشي هاايده

 که کمتر به است روستايي، زنان توانمندسازي ويژه به توانمندسازي

 هدف بانک، گرامين از ديدگاه دارند. دسترسي توسعه اعتباري منابع

 ساختن فراهم از طريق روستاييان زندگي بهبود خرد از اعطاي
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 هايبرنامه و رفاهي تسهيالت انداز، پس اعتبارات، به آنها دسترسي

 روستايي هايطرح درکنار اين (2001)رابيسنون،  است ديگر اجتماعي

 ايجاد چون مواردي اعتبارات اعطاي از را خود انگيزه (2003) ايفاد

 – فقرا به دهي قدرت آموزش و ها،آگاهي بردن باال اجتماعي، تحرک

 براي گروهي کار زمينه ساختن فراهم -فقرا نفس به اعتماد افزايش

 محلي توليد راستاي در توسعه کشاورزي هاي ساخت زير و دارايي ايجاد

 (.1393)صابريان و صبوري، مي داند 

( با بررسي عوامل موثر بر 1393احمدپور و همکاران )

-هاي اعتبارات خرد زنان روستايي شهرستان قائمموفقيت صندوق

شهر نشان دادند که اکثريت زنان عضو موفقيت صندوق را در حد 

داري متوسط به باال ارزيابي کردند. آنها رابطه مثبت و معني

ين عوامل اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، حمايتي، عملکردي ب

 ها يافتند.هاي شخصيتي پاسخگويان و موفقيت صندوقويژگي

 اراية كه دهدمي نشان (1394همکاران ) پژوهش رضواني و هاييافته

 داشته معناداري روستايي تأثير اقتصاد پايداري بر خرد، اعتبارات

  .است بخشيده بهبود را آن و

 و ( نشان داد که بين سن1394نتايج قديري معصوم و احمدي )

 رابطه اعتبارات خرد هايقصندو موفقيت با خانوار افراد تعداد

 هايسازه تحصيالت، ميزان متغيرهاي همچنين  دارد. معنادار و منفي

 خرد، اعتبارات هايصندوق موفقيت با آموزشي، و حمايتي، اقتصادي

  .دارند معنادار و مثبت رابطه

( نشان داد که اعتبارات خرد 1384هاي يعقوبي )يافته

بيشترين تاثير را در زمينه باالبردن اعتماد گروهي در بين 

هاي زنان داشته است. پنج موردي که به بيان پاسخ دهندگان وام

دريافتي تاثير زيادي در مهارت داشته به ترتيب عبارتند از 

افزايش مهارت مديريت زندگي، ايجاد احساس قوي انجام کار، 

هاي افزايش اعتماد به نقس، آگاه سازي زنان از توانايي
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 بالقوه خود و بهبود منزلت زنان در خانواده بوده است.

منافع يک برنامه مستلزم تجزيه و تحليل اثرات در  يشناساي

سطح شرکت کننده است که رفاه فرد و خانوار را نظير مصرف 

سنجد يو نظارير  آن را م هادرسه رفتن بچهها، ميسرانه، داراي

 .(2011، ي)کولکاران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافصل دوم: مواد و روش

  قيمنطقه تحق 2-1

 1/1مربع،  لومتريک 17800معادل  يل با وسعتياستان اردب

ن استان در شمال يرد. ايگيدرصد از کل مساحت کشور را در بر م

 42درجه و  39قه تا يدق 4درجه و  37ت يران در موقعيغرب ا

قه يدق 55درجه تا  48درجه تا  2درجه و  47و  يقه عرض شماليدق

ا يستان از سطح درمتوسط ارتفاع ااست. واقع شده يطول شرق

له سوار با ين نقطه، پارس آباد و بيترپستمتر است ) 1400

ن نقطه، سبالن با يا و بلندتريمتر از سطح در 100ارتفاع 

ن يساالنه منطقه ب يمتوسط بارندگباشد(. يمتر م 4811ارتفاع 

نفوس و مسکن  يمتر قرار دارد. براساس سرشمار يليم 600تا  250
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درصد مذکر  1/51باشد که ينفر م 1270270ت استان ي، جمع1395سال 

 59/1ت استان ين اساس، جمعيباشد. برايدرصد مونث م 9/48و 

درصد  32استان، ت ياز کل جمع باشد.يت کل کشور ميدرصد از جمع

ن استان از ياکنند. يم يزندگ يينفر( در مناطق روستا 404236)

 1024ل شده است که يروستا تشک 1555بخش و  29ده شهرستان، 

درصد  40باشند.  يخانوار م 20 يت بااليجمع يآن دارا يروستا

 يمشغول به کار م يکار فعال استان در بخش کشاورز يروياز ن

از مشکالت  يکي ييکار روستا يروين يکاريب ن،يباشند با وجود ا

ژه، فقر يفقر به ور، ياخ يهادرسالباشد.  ياستان م ياصل

که استان  يقرار گرفته است. درحال يمورد توجه جد ييروستا

 يت در کشور را داراست، علين آمار رشد جمعين ترييل پاياردب

 يشتيبه شهرها، تعادل مع ييکار روستا يروياد نيرغم مهاجرت ز

 باشد ياز مشکالت مهم موجود در استان م يکين شهر و روستا يب

نان ز .(1395ا و همکاران، ي، مقدم ن1395و همکاران،  يضي)ف

کاهش  يهستند. برا ييروستا يدر نواح يتين گروه جمعيمحروم تر

، صندوق ييزنان روستا يژه براي، به وييو فقر روستا يکاريب

 عٌا توسعه داده شد.يل و سريتشک ييمشارکت زنان روستا يها

  جامعه و نمونه. 2-2

 يانجام شد. تمام 1397تا  1396 يهاق در فاصله سالين تحقيا

 يجامعه آمار (n= 600مشارکت زنان استان) يهازنان عضو صندوق

 يريگدهند. با استفاده از فرمول نمونهيل ميق را تشکين تحقيا

نفر از زنان عضو به عنوان نمونه انتخاب  200(، 1997کوکران )

به روش  يريگنمونهد. يگرد يو اطالعات مورد لزوم جمع آور

با انتساب متناسب انجام شد. از ده شهرستان  ياطبقه يتصادف

آباد و ، کوثر، پارسين، گرميسرع يهال، شهرستانياستان اردب

 يهان شهرستانياز ب يريگنمونهاند. سوار فاقد صندوق بودهلهيب
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( درج 1ع نمونه در جدول )ي. توزانجام شدصندوق  يگر دارايد

 شده است. 

زنان  هاي اعتبارات خردتوزيع نمونه اعضاي صندوق -1جدول 

 روستايي

فراوان شهرستان

 ي

 درصد

 14 28 خلخال

 5/19 39 نينم

 5/22 45 رين

 5/16 33 ن شهريمشک

 5/27 55 لياردب

 100 200 کل

 

  هاداده يق و جمع آوريابزار تحق 2-3

اين تحقيق به روش پيمايشي و به صورت ميداني اجرا شد. 

هاي اسنادي به  بررسي منابع براي اين منظور، ابتدا با بررسي

موجود در زمينه موضوع تحقق پرداخته خواهد شد و سوابق و 

استان اردبيل  ژه درکشور و به وي پيشينه اين طرح در جهان،

گرفت. سپس، با شناسايي عوامل تاثيرگذار مورد مطالعه قرار 

هاي اعتبارات خرد زنان روستايي اقدام به صندوقت بر موفقي

-اسيمق ها وق شامل بخشيابزار تحقتهيه ابزار تحقيق گرديد. 

افت وام، نحوه ي، درياجتماع يمرتبط با سواالت اقتصاد يها

ت از پروژه اعتبارات خرد، ادراک نسبت به يف وام، رضامصر

ها، و مشارکت زنان صندوق يو فرهنگ ي، اجتماعياثرات اقتصاد

 خانواده بود. يهايريگميدر تصم

 يهاو وام ياجتماع ياقتصاد يهايژگيسواالت مرتبط با و

الت، اندازه يت در صندوق، سطح تحصيعضو يهاخرد، شامل سن، سال

دار(، ر، و خانهينوع شغل )خود اشتغال، کارگر مزدبگخانواده، 

همسر  يا جداشده(، شعل اصليوه يت تاهل )مجرد، متاهل و بيوضع

 يآموزش يها(، مشارکت در برنامهيرکشاورزي، غي)کشاورز
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ت وام، مشکل يت در صندوق، کفاي، درآمد قبل از عضويجيترو

ر(، يخ ،ير در پرداخت اقساط وام )بليبازپرداخت وام، تاخ

ل يان مهلت(، داليکجا در پاي، يانه، فصليوه بازپرداخت )ماهيش

ل به ياز، کم بودن مبلغ وام، تمايافت وام )عدم نيعدم در

ک سوال يها در قالب مصرف وام يهانهيزمندارم(،  بدهکار شدن

  قرار گرفت.  يباز مورد بررس

ت زنان از پروژه اعتبارات خرد، از يرضا يابيارز يبرا

 يانهيف پنج گزيه در قالب طيگو 10ان خواسته شد به يپاسخگو

( پاسخ دهند. ادراک  5اد )يز يلي( تا خ1کم ) يليکرت از خيل

 يهاصندوق يو فرهنگ ي، اجتماعيزنان نسبت به اثرات اقتصاد

ف يه در قالب طيگو 7و  20، 22ب با استفاده از يخرد به ترت

( مورد 5اد )يز يلي( تا خ1کم ) يليکرت از خيل يانهيپنج گز

خانواده با  يهايريم گيمشارکت زنان در تصم قرار گرفت. يبررس

ها، هچمثل مدرسه رفتن ب ي( در امور1: يهاهياستفاده از گو

د ي( خرج کردن وام، خر3( وام گرفتن، 2د خوراک و لباس، يخر

( فروش 5( ازدواج فرزندان، 4د و فروش محصول، يتول يهانهاده

، ي( ساختن منزل مسکون7ن، ي( فروش دام و زم6، يديمحصوالت تول

نه از يو باغ در قالب پنج گز يکشاورز نيزم فروش و دي( خر8

(، مشترکٌا 2(، اغلب شوهر )1فقط شوهر ) شوهر تا زن به شکل

 (5(، فقط توسط زن )4(، اغلب توسط زن )3توسط زن و شوهر )

 قرار گرفت. يمورد بررس

تحقيق به کمک اعضاي هيات علمي دانشگاه و روايي ابزار 

کارشناسان امور زنان جهاد کشاورزي استان اردبيل مورد تاييد 

قرار گرفت. براي بدست آوردن پاياي ابزار تحقيق، يک  مطالعه 

ها در خارج نفر از اعضاي يکي از صندوق 30راهنما با مشارکت 

 ييايه پار آلفا نشان دهنديانجام شد و مقاد از نمونه اصلي

ت، اثرات يرضا ير آلفا برايباشد. مقاديق ميابزار تحق يباال
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پس بدست آمد.  80/0و  69/0، 86/0ب يبه ترت يو اجتماع ياقتصاد

از به دست آوردن روايي و پايايي ابزار تحقيق، با انتخاب 

هاي هاي مورد مطالعه، دادهنمونه مناسب از ميان اعضاي صندوق

تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي سنجش الزم گردآوري و مورد 

هاي طرح اعتبارات خرد زنان اثربخشي، ميزان نيل به هدف

 گرفت.روستايي در استان مورد بررسي قرار 

 

 ها. تحليل داده 2-4

ها، نيانگيها، درصدها، ميمانند فراوان يفيتوص يهاآماره

ق مورد يتحق يرهايف متغيتوص يو انحراف استاندارد برا

ت، ادراک  و مشارکت يرضا يهااسيمق يبرا استفاده قرار گرفت.

اس جمع و بر تعداد آنها يهر مق يهاهي، نمرات گويريگميدر تصم

 يک نمره کلياس يهر مق يب براين  ترتيد و به ايم گرديتقس

فاصله انحراف ( به دست آمد. 5اد )يز يلي( تا خ1کم ) يليخ

 يبرا( 2016)عشوري و همکاران،   )1ISDM(ن يانگيار از ميمع

و  يادراک زنان مورد مطالعه نسبت به اثرات اقتصاد يبندگروه

خانواده مورد استفاده  يريگميو مشارکت زنان در تصم ياجتماع

م يان به چهار گروه تقسين روش، پاسخگويقرار گرفت. در ا

-گروه يساده برا ين روشيانگيار از ميشدند. فاصله انحراف مع

ها به چند ر دادهيجهت خالصه کردن مقاد يع فراوانيتوز يبند

   :استر يبه صورت زطبقه 

  A= فيضع يليخ , A< Mean – SD;  

B = فيضع , Mean – SD < B < Mean 

C=متوسط, Mean < C < Mean + SD 

D = خوب, Mean + SD < D. 

ل يها، از تحلاز عامل يها در تعدادخالصه کردن داده يبرا

ک ين ياستفاده به عمل آمد. ا ياصل يهابه روش مولفه يعامل

                                                           
1 Interval of standard deviation from mean 
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رها در ياز متغ يکاهش تعداد بزرگ يبرا يريک چند متغيتکن

)ورما،  گروه است يهايژگيانس وين وارييتب يعامل برا يتعداد

ک( به عنوان يبزرگتر از  1ژهيشه پنهان )مقدار ويمالک ر(. 2013

د استخراج گردد يبان که چند عامل ين اييتع يک راهنما براي

(. 2016، يفم يو شعبانعل ي)باقر مورد استفاده قرار گرفت

ت آن عامل و اثر بزرگتر آن يژه بزرگتر نشانه اهميمقدار و

رها، يبهتر متغ يندگيبا نما يهابه دست آوردن عامل ياست. برا

با تعداد مختلف عامل ها  يف ساختارها، چرخش عامليقبل از تعر

سنجش  يبرا(. 1998)هاير و همکاران،  رفتقرارگ يمورد بررس

و آماره  2. ام. او.يآزمون کها از داده يدرون يسازگار

که  ييهابه دست آوردن عامل يبرا .آمد عملبهاستفاده  3بارتلت

ده به عمل ماکس استفاير باشند از چرخش واريتر قابل تفسراحت

شدند و در دار فرض يمعن 45/0بزرگتر از  يعامل يآمد و بارها

ون و ي، رگرسيهمبستگ يهاليشوند. تحليش داده ميجدول نما

رها ين متغيرابطه ب يبررس يانس برايل واريو تحل يت يهاآزمون

     مورد استفاده قرار گرفتند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Eigen value 

2 Kayser Mayer Olkin 

3 Bartlett 
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 فصل سوم: نتايج، بحث و نتيجه گيري

  و بحث جينتا 3-1

 يفيتوص يهاافتهي 3-1-1

( نشان 2ان در جدول )يپاسخگو يت شناختيجمع يهايژگيو

 ين سنيانگيشود ميه مالحظطور که مداده شده است. همان

ت آنها ي( سال و متوسط عضو12/10ار ي)انحراف مع 53ان يپاسخگو

 ي( سال بود. تعداد اعضا08/6ار يدر صندوق چهار )انحراف مع

ش يدرصد و ب 5/44نفر  6تا  4درصد،  5/13نفر  3تا  1خانوار 

ن يدرصد را به خود اختصاص داده است. همچن 42نفر  6از 

درصد، کارگر  18نوع شغل، خود اشتغال  يم بنديبراساس تقس

شود. از يدرصد را شامل م 2/69دار درصد و خانه 8/12ر يمزدبگ

درصد و فاقد همسر  65درصد، متاهل  22ت تاهل، مجرد ينظر وضع

تر از نييدرصد، پا 5/12سواد  يالت بيباشد. سطح تحصيدرصد م 13

درصد 12 يالت دانشگاهيدرصد و تحص 5/18پلم يدرصد، د 57پلم يد

ن ييدرصد، پا 24سواد يالت همسر بين، تحصيباشد. عالوه برايم

درصد را به  10 يالت دانشگاهيو تحص 2/16پلم ي، د8/39پلم يد

درصد و  70، کشاورز ياند. از نظر شغل اصلخود اختصاص داده

 ان در کالسيدرصد از پاسخگو 73باشد. يدرصد م 30 يرکشاورزيغ
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Socio economic impacts of women microcredit funds in 

Ardabil province 

 

Asghar Bagheri 

Abstract 

Microcredit is a form of small loans that are given to rural poor borrowers for self-

employment, empowerment, and to achieve sustainable rural development. The aim of this 

study was to investigate socioeconomic impacts of rural women's microcredit funds in 

Ardabil province of Iran. Survey research method was used in this study. A sample of 200 

members of the funds was selected using stratified random sampling method. Results 

showed that most of women participant in funds were were housewife without any income 

generating jobs before membership. Almost half of participants indicated that microcredit 

had moderately to high socioeconomic impact. Respondents perceived that microcredit 

funds were economically effective on use of governmental credits and other facilities, 

increasing household savings and job creation in industrial sectors (handicrafts and small 

industries, conversion industries), respectively. They also perceived that funds were 

socially effective on increase of women participation in social activities, motivation to stay 

in the village, and creating conditions for exchange of indigenous and technical knowledge 

and experiences. However, except enhancing women's empowerment in family decision-

making and reducing the marriage of girls at very young ages, the cultural impacts of funds 

was weak. Based on factor analysis, four factors of self-employment, safety-nutritional, 

welfare, and financial-credit accounted for 86.426% of variability of economic impacts and 

six factors of social empowerment, village development, tendency to risk-taking, self-

development, social participation, and Knowledge sharing accounted for 78.357% of 

variability of social impacts.  

Key words: Microcredit, rural poor, women participation fund, loan. 
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