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چكيده
هدف از پژوهش حاضر ارزيابي تاثير اعتبارات خرد کميته امداد در جلوگيري از مهـاجرتهـاي روسـتايي
اسد .اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر روش ،توصيفي-تحليلي اسد و ابـزار مـورد اسـتفاده
در آن پرسشنامه اسد .بدون نياز به نمونهگيري ،تمامي  672نفر جامعـه آمـاري کـه طبـس آخـرين آمـار در
سال  6939از کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان خمين وام اشتغال دريافد کردهاند ،مورد مطالعـه قـرار
گرفتند که با توجه به عدم دسترسي به کل جامعه آماري از  626خانوار ،پرسشگري به عمل آمـده اسـد و
دادهها با استفاده از آزمونهاي ويلكاکسون t ،تـك نمونـهاي ،پيرسـون و مـدل معـادالت سـاختاري مـورد
تجزيه و تحليل نهايي قرار گرفد .نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيس با اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي
پيرسون ،نشان ميدهد اعتبارات خرد کميته امداد با بتاي  2/263بر وضعيد اقتصادي و درآمـد خـانوار و بـا
بتاي  2/972بر ماندگاري جمعيد در سطح خطاي کمتر از  2/26تاثير مثبد و معنـي¬داري دارد .همچنـين
ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار و ماندگاري جمعيـد برابـر اسـد
با  2/953که در سطح خطاي کمتر از  2/26اين فرضيه راتاييـد مـيکنـد .بنـابراين ،ايجـاد اشـتغال از طريـس
اعطاي وام و اولويد دادن به سرمايهگذاري در ايجاد فرصدهاي شغلي جديد ،ميتواند بـهعنـوان يكـي از
راههاي موثر براي جلوگيري از مهاجرت غيرمنطقي جمعيد مناطس روستايي شناخته¬ شود.

طبقه بندی .R2 ،O2 ،M2 ، J2:JEL
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 -1مقدمه
نواحي روستايي به دليـل شـراي خـاص اکولـوژيكي و اقتصـادي-اجتمـاعي بـا مسـائل و
مشكالت متعدد و متنوعي مواجه هستند که فقر و محروميد از مهمترين آنهـا محسـوب
ميشود (رضواني .)62 :6939 ،مبارزه بـا فقــر و تخفيـف آن در جوامـع بشــري از جملــه
مهـمتـرين اهـداف همـه کشـورهاي جهـان و سـازمانهـاي بينالمللي اسد (ابـراهيم پـور و
ميالعلمي )622 :6932،زيرا فقر به دليل عدم همـاهنگي بـين درآمـد و هزينـه خـانوادههـاي
روستايي به وجود مي آيد و رکود اقتصادي را به دنبال دارد.
روســتاييان بيشــتر بــه دليــل شــراي اقتصــادي ضــعيف ،ناکــافي و نارســا از محــل
زندگيشان خارج ميشوند و به مناطس شهري که داراي جاذبههاي شغلي بهتر ،دستمزدهاي
باالتر و محرکهاي اقتصادي و اجتماعي بيشتري هستند ،وارد ميشوند ،چراکـه قـويتـرين
انگيزه مهاجرت براي افراد و بهخصوص جوانان ،دستيابي به درآمد بيشتر اسد که در نتيجـه
نبود بازار کار به وجود ميآيد.
مهاجرتهاي شديد روستايي ،تعادل فیايي بين نواحي روستايي و شهري را بـر هـم
ميزند و شهرگرايي و گسترش بيرويه شهرها را در پـي دارد (رسـتمعلي زاده و همكـاران،
 .)622 :6932در اين بين ،ايجاد طرحهاي اشتغالزايي در روستاها جهـد افـزايش درآمـد و
کاستن روند مهاجرت روستاييان به شهر مسـاله حـائز اهميتـي اسـد .کمبـود درآمـد عامـل
مهمي اسد که اگر براي آن چارهانديشي نشود باعث ميشود طرحهاي توسعه روستايي بـه
ثمر نرسد و روستاها به توسعه دسد نيابند (رضواني و نجار زاده.)655 :6932 ،
اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمايه در دستيابي به توسعه اتفـاقنظـر دارنـد،
زيرا اعتبارات و سرمايه را ميتوان يكي از مهمترين عوامل تبديل ايـده بـه محصـول بـه شـمار
آورد همچنين اعطاي اعتبار به خانوارهاي کمدرآمد ،کارآفرينان نوپـا و کسـاني کـه مايـل بـه
ايجاد کسب و کارهاي کوچك هسـتند ،همـواره بـا ريسـك زيـاد بازپرداخـد وامهـا مواجـه
اسد .بنابراين ،معموالً دولدها از طريس سياسدهاي حمايتي سعي در حل اين مساله ميکنند.
يكي از استراتژيهايي که در سالهاي اخير مورد توجه صاحبنظران و سياسـدگـذاران
براي از بين بردن فقر و کاهش بيكاري در کشورهاي مختلف قرار گرفته اسـد ،اعتبـارات خـرد
اسد (نگين .)259 : 6937 ،اهميد اين شيوه به گونهاي بود که سازمان ملل متحـد سـال  2226را
به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاري کرد (فعاليد و خارقاني.)29 :6932 ،
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بايد توجه داشد که برنامههاي اعتبارات خرد بايد بـا هدف گذاري استقالل مـالي
بيشتر براي وام گيرندگان فقيــر همــراه باشــد (الويـر ،(622 :2222،زيـرا چنانچـه ميـزان
سرمايه گذاري و خوداشتغالي وام گيرندگان به اندازه کافي زيـاد باشـد آنگـاه اعتبـار کـم
ميتواند اقتصـاد را از طريس صرفهجويي از رکود بهسوي توسعه کامل سوق دهد Jiang

) .)627-629 :2223 Ahlinandيكــي از اهــداف ضــمني و در حقيقــد کليــد موفقيــد
برنامههاي مربوط به اعتبارات خرد ايجاد و توسـعه اشـتغال و افـزايش سـطح درآمـد اسـد.
بدون دسترسي افراد به شغلهاي مولد و پايدار ،تحقس اهداف متعالي غيرممكن مينمايد.
کميته امداد شهرستان خمين بهعنوان يك نهاد حمايتي و با در نظر گرفتن استعداد و
توانايي روستاييان ،زمينه دريافد وام توسـ آنهـا را جهـد خودکفـايي و بهبـود وضـعيد
درآمدي اين قشر ايجاد کرده اسد و با پرداخد وامهاي کارگشايي و خودکفايي در قالب
مشاغل خانگي ،صنايعدستي ،دامداري و کشاورزي ،اهداف مختلفي را دنبـال مـيکنـد کـه
کاهش وابستگي مددجويان به امداد ،توانمندسازي خانوادههـا ،بهبـود وضـعيد اقتصـادي و
درآمد و درنهايد جلوگيري از مهاجرتهاي روستايي از جمله اين اهداف اسد.

هدف از انجام اين پژوهش آگاهي از ميزان تاثير وامهاي ارائه شده از سـوي کميتـه
امداد در بهبود شراي اقتصادي و اطاله از اين موضوه اسد که آيا ارائه اين وامها توانسـته
اسد از مهاجرت روستاييان جلوگيري کند يا خير؛ براي رسيدن به اين هـدف ،فرضـيههـاي
اصلي و فرعي زير مورد بررسي قرار گرفتند:
فرضيههاي اصلي:
* اعتبارات کميته امداد بر بهبود وضعيد اقتصادي خانوارها تاثير مثبد داشته اسد.
* اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد تاثير مثبد و معناداري داشته اسد.
فرضيه فرعي:
* بين وضعيد اقتصادي خانوارهـا و افـزايش مانـدگاري جمعيـد رابطـهي معنـاداري
وجود دارد.
جهد بررسي اين فرضيهها ،مقاله به اين صورت سامان يافته اسـد :پـ از مقدمـه ،
بخش دوم مقاله به ادبيات موضوه و پيشينه تحقيس ،بخش سـوم بـه روش پـژوهش ،بخـش
چهارم به يافتههاي توصيفي-تحليلي و تصريح مدل اختصـاص داده شـده اسـد و درنهايـد
مقاله با نتيجهگيري و پيشنهادات به پايان ميرسد.
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 -2مروری بر ادبيات موضوع
در آغاز هزاره سوم ،يكي از رويكردهاي مهم براي رفع فقر و توانمندسـازي اقتصـادي
روستاييان ،اعتبارات خرد اسد (قديري معصوم و احمدي .)252 :6937،اعتبارات خرد
براي تامين مالي به کساني اسد که بـه طـور معمـول نمـي تواننـد از خـدمات نهادهـاي
رسمي متداول استفاده کنند و هدف اصلي آن گردآوري ظرفيد ها و توانـايي هـا بـراي
توليد ثروت در ميان کارآفرينان فقير و تامين منـابع پايـدار امرارمعـاش بـراي سـاکنان
روستايي اسد (فاسورانتي.)9 :2262،

اعتبارات خرد از مباحـث عمـده در اقتـصاد نئـوليبرال اسـد کـه پــ

از تغييراتــي

در نظريههاي اقتصادي و ديدگاههاي توسعه بهمثابه محرک اقتصادي بــراي کــشورهاي در
حال توسعه و کشورهاي گرفتـار مشـكالت تـورم و بيكــاري فزاينــده و توزيــع ناعادالنــه
ثروت و درآمد ،کليد حل معمـا بـه شـمار مـيرود (طالـب و نجفـي اصـل .)7 :6935 ،ايـن
اعتبارات با برخورداري از ويژگيهاي گروهي بودن ،قابليــد انعطــاف ،مردمــي بــودن و
تكيه بر عدالد اجتماعي ،پايداري ،سودآوري ،ايجاد امنيد و فقر ستيزي بهعنـوان يكــي از
راهبردهـاي قدرتمنـد توانمندسـازي جوامـع محلـي در چـارچوب پـارادايم جديـد (توسـعه
پايـدار روسـتايي) اسـد (عزيزپـور و کرمـي )52 :6937 ،بـه همـين دليـل سـازمان ملـل بـه
اعتبارات خرد بهعنوان يكي از مـوثرترين ابزارهـاي ريشـهکنـي فقـر بـهويـژه در کشـورهاي
درحال توسعه توجه خاصي دارد (سالوا و ديگران.)669 : 2269 ،
اگرچه تامين مالي از طريس اعتبارات خرد از سالهاي پيش در ايران آغاز شده ،امـا
در آغاز به معناي ايجاد موسسههايي با عنوان موسسههاي تامين مـالي خـرد نبـوده اسـد،
برخي از موسسههاي تامين مالي ،ضمن انجـام فعاليـدهـاي تـامين مـالي ،درايـنبـاره نيـز
فعاليدهايي انجام دادهاند .بهعنوان مثال ،صـندوقهـاي قـرضالحسـنه ،کميتـه امـداد امـام
خميني (ره) ،صندوق تعاون روستايي و بانك کشاورزي از جمله موسسههاي تامين مـالي
هستند که در تامين اعتبارات خرد نيز فعاليدهايي داشتهاند (خاکي627 :6933 ،و .)626
اعتبارات خرد ،عالوه بر نقش مهمشان در تمرکز و جهددهي به سرمايههاي انـدک
روستايي و ايجاد مشارکد و کار گروهي به ماندگاري جمعيد در عرصههاي روستايي نيـز
کمك موثري ميکنند (نظري و عادلي.)637 :6932 ،
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 -1-2پيشينه پژوهش
 -1-1-2مطالعات خارجي
ميــريم واينســاالو ( )2223در پژوهشــي بــه بررســي تجربــه مكزيــك در اعطــاي تســهيالت
اشتغالزايـي کـه بـا ايجـاد بانـك آزتكـا در اغلـب اسـتانهـاي مكزيـك صـورت پذيرفتـه
پرداختند .نتايج اين تحقيس که بهصورت مقايسهاي بين استانهايي که بانك آزتكا در آنهـا
ايجاد شده بود با ساير استانها نشان ميدهد که اعطـاي تسـهيالت اشـتغالزايـي باعـث شـد
کسب وکارهاي خوداشتغالي رونس گيرد و اشتغال نيز حدود  6/7درصد افزايش يابد.

فاسورانتي( ) 6 : 2262در مطالعه موردي خـود در منـاطس روسـتايي نيجريـه بـه ايـن
نتيجه رسيده اسد که برنامه اعتبار خرد ،آثار مثبتي روي شاخصهاي اقتصادي خـانوار مثـل
درآمد ،پ انداز ،هزينههاي مصرف و کسب سرمايه داشته اسد و شروه برنامـه در منـاطس
مــورد مطالعــه موجــب بهبــودي قابــلتــوجهي در اســتانداردهاي زنــدگي افــراد شــده اســد.
بهطورکلي ميتوان گفد استفاده از طرحهاي اعتبارات خرد موجـب کـاهش فقـر بـهوسـيله
ترغيب افراد به فعاليدهاي اقتصادي مناسب در مناطس روستايي شده اسد.
ساتياباما ( )6 : 2262اذعان ميدارد کـه تشـكيل گـروههـاي خوديـار در برنامـههـاي
اعتبارات خرد هند راه را براي استقالل اقتصادي زنان هموار ميکند .اعیـاي ايـن گـروههـا
در کارآفرينيهاي کوچك مشغول شـده و از ايـن طريـس موجـب اسـتقالل خـود و ايجـاد
فرصدهاي شغلي جديد براي ديگران شدهاند.

لي و همكاران ( )2 :2266اعتقاد دارند که مشارکد در برنامـههـاي اعتبـارات خـرد
ميتواند به بهبود رفاه خانوارها از طريس افـزايش درآمـد و مصـرف کمـك کنـد .همچنـين
سرمايهگذاري وامهاي اعتبارات خرد در فعاليدهاي درآمدزا مثل کشـاورزي باعـث بهبـود
معيشد آنها شده اسد .درعينحال چون در برنامه موردمطالعه گروههاي فقير مورد هـدف
نبوده اند پ لزوماً افزايش درآمد و مصرف خانوارهاي موردمطالعه به معناي تاثير اعتبارات
خرد بر کاهش فقر نخواهد بود.

 -2-1-2مطالعات داخلي
فقيري و زرافشاني ( ) 6932در پـژوهش خـود بـا اسـتفاده از تكنيـك تـك مـوردي بـه
بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازي زنـان روسـتايي در شهرسـتان

 610فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،16تابستان 6931

کنگاور پرداختند و به اين نتيجه رسيدند که صندوق اعتبارات خـرد در صـورت تعامـل
مسئوال ن با اعیاي صندوق اعتبارات خرد و شناسايي نيازهاي آنان در جهد راه اندازي
مشاغل درآمدزا اسد.
مــداحي ( )99 :6932در بررســي ميــزان اثربخشــي صــندوق اعتبــارات خــرد زنــان
روستايي در چهار استان خراسان رضـوي ،کرمانشـاه ،مازنـدران و هرمزگـان بـه ايـن نتيجـه
رسيده اسد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در ابعاد مختلف اقتصادي ،اجتمـاعي،
فرهنگي و بهداشتي در زندگي زنان روستايي تاثير گذاشته اسد.
حســينزاده و نصــرتي( )6939در پژوهشــي بــا اســتفاده از روش پنــل ديتــا بــه بررســي تــاثير
تسهيالت بـانكي بـر ايجـاد اشـتغال در اسـتانهـاي منتخـب کشـور پرداختنـد و نتيجـه گرفتنـد کـه
تسهيالت بنگاههاي کوچك زودبازده و توليد ناخالص داخلي در ايجاد اشتغال تاثير مثبد دارند.

نتايج اين بررسيها نشان ميدهد که اعتبارات خرد بهطور گستردهاي توانسـته اسـد
ابعاد اقتصادي زندگي قشر فقير و کمدرآمد جامعه را دچـار تـاثيرات مثبتـي کنـد .پـژوهش
حاضر نيز ميکوشدتا با بررسي اثر اعتبار خرد کميته امداد به نحوه اثرگـذاري آن در بهبـود
وضعيد درآمدي برردازد و مشخص کند که آيا اين وامها تاثيري بـر ميـزان مهـاجرتهـاي
روستايي داشتهاند يا خير.

 -3روش پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر روش ،توصيفي تحليلي اسد .بدون نيـاز بـه
نمونهگيري ،تمامي  672نفر جامعه آماري کـه طبـس آخـرين آمـار در سـال  6939از کميتـه
امداد امام خمينـي(ره) شهرسـتان خمـين وام اشـتغال دريافـد کـردهانـد ،موردمطالعـه قـرار
گرفتند که با توجه به عدم دسترسي بهکل جامعه آماري از  626خانوار پرسشگري بـه عمـل
آمده اسد .براي تعيين پايايي مقياس اندازهگيري از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد کـه
 2/33درصد به دسد آمد .تمام تحليلهاي آماري به کمك نرمافـزار  spss 16و Amos

 Graphics 20و آزمـونهـاي ويلكاکسـون t ،تـك نمونـهاي ،پيرسـون و مـدل معـادالت
ساختاري انجام شده اسد .نمـودار ( )6مـدل مفهـومي پـژوهش و رابطـه بـين سـه شـاخص،
وضعيد اعتبارات خرد کميته امـداد و وضـعيد اقتصـادي و درآمـد و وضـعيد مانـدگاري
جمعيد را نشان ميدهد.
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نمودار ( -)1مدل مفهومی پژوهش

مأخذ :یافتههای پژوهش

-4يافتهها
سيماي کلي نمونه مورد بررسي نشان مـيدهـد کـه  62/3درصـد پاسـخگويان مـرد و 72/2
درصد زن هستند 95/2 .درصد پاسخگويان مجرد 59/9 ،درصد متأهل هسـتند و اکثريتشـان
( 97/7درصد) بين 92تا  93سال سن دارند و با مشخص کردن  3گروه شغلي بيشترين تجمع
پاسخگويان مربوط به کشاورزي با  26/5درصد اسد .به لحاظ ميزان تحصيالت از مجمـوه
 33/3درصد بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني اسد کـه داراي مـدرک ديـرلم (96/2
درصد) هسـتند .همچنـين بيشـتر فراوانـي پاسـخگويان در رابطـه بـا بعـد خـانوار مربـوط بـه
خانوارهاي چهار نفره اسد.
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 -1-4يافتههای توصيفي مرتبط با اعتبارات كميته امداد
در مورد ميزان اسـتفاده از تسـهيالت قـرضالحسـنه اعطـايي کميتـه امـداد از مجمـوه افـراد
دريافدکننده وام 23/6،درصد قبل از استفاده از تسهيالت قرضالحسنه داراي شغل بودهانـد
و  26/32درصد قبل از استفاده از اين تسهيالت بيكار بودهاند .اين وامها که به نسـبد زمينـه
شغلي بيشتر مبلغي بين  6تا  66ميليون تومان بودهاند بيشتر در زمينه دامداري و دامرـروري بـا
 66/29درصد از مجموه وامها بكار رفتهاند .در مقابل کشـاورزي بـا  2/72درصـد کمتـرين
ميزان را به خود اختصاص داده اسد .به وجود آمدن اين شراي  ،بـه دليـل خشكسـاليهـاي
اخيري اسد که در سطح شهرستان رخ داده اسد و باعث کمبود و از بين رفـتن منـابع آبـي
کشاورزان شده و اغلب روسـتاييان بـهناچـار بـه دامرـروري مـيپردازنـد .همچنـين از طريـس
وام هاي پرداختي مشاغلي مانند خياطي ،آرايشگري ،حملونقل ،خواروبارفروشي و ...ايجاد
شده اسد .در عين حال از مجموه افراد وامگيرنده 29 ،نفر توانستهانـد بـراي  32نفـر ديگـر
فرصد شغلي ايجاد کنند.

 -2-4ميزان درآمد خانوار در دو دوره قبل و بعد از دريافت اعتبارات
يافتههاي جدول ( )6نشان ميدهد کـه  53/9درصـد افـراد نمونـه قبـل از دريافـد وام منبـع
درآمدي نداشتند و  72/3درصد اين افراد بعد از استفاده از ايـن بسـتههـا بـه حـداقل درآمـد
کمتر از  922هزار تومان دسد پيدا کردند .ميـانگين درآمـد خـانوار قبـل از اسـتفاده از وام
( 6/92درصد) و بعـد از اسـتفاده از آن ( 2/36درصـد) بـوده کـه حـاکي از دو برابـر شـدن
درآمد خانوار اسد.
جدول( -)1بررسی میزان درآمد خانوار در دو دوره قبل و بعد از دریافت وام

بدون درآمد

کمتر از 811

811-111

111-111

باالی 111

انحراف معیار

میانگین رتبهای

میزان تاثیرگذاری (هزار تومان)

درآمد قبل از استفاده از وام 18/8

91/1

8/1

1/1

1

1/81 1/13

1/1

9/81 1/11

شاخصها

درآمد بعد از استفاده از وام
مأخذ :یافتههای پژوهش

8/1

18/1 98/8 39/8
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نتايج جـدول ( ) 2در مـورد معنـاداري تفـاوت ميـانگين درآمـد افـراد قبـل و بعـد از
دريافد وام نشان ميدهد از  626مورد در  665مورد رتبههاي مثبد و  6مورد رتبـه مسـاوي
بهدسدآمده و هيچ رتبه منفي وجود ندارد در نتيجه رتبه ميـانگين و جمـع رتبـههـاي مثبـد
بيشتر از رتبههاي منفي و مساوي اسد .بنابراين ،پـ

مـيتـوان گفـد درآمـد افـراد بعـد از

دريافد وام بيشتر از درآمد آنها قبل دريافد وام اسد .حال بايد ديد که آيا اين تفاوت بـه
لحاظ آماري معنادار اسد يا خير؟ آماره ويلكاکسون (آماره  )Zبا مقدار  -3/526در سـطح
خطاي  2/222قرار دارد که بر معناداري تفاوت ميانگين ميزان درآمد افـراد قبـل از دريافـد
وام نسبد به درآمد آنها بعد از دريافد وام اسد .بنابراين ميتوان گفد ميزان درآمد بعد
از دريافد وام نسبد به قبل از افزايش يافته اسد.
جدول ( -)9میزان درآمد قبل و بعد از دریافت وام

متغیرها (قبل و بعد
از دریافت وام)

تعرررداد میررانگین جمررررع آمررررررراره  Zسرررررررطح
(ویلکاکسون) معناداری
رتبه
رتبه
رتبه

رتبهها

1a

1

1

مثبت

111

.8/.

1181

مساوی

.c

-

-

جمع

191

-

-

منفی
میزان درآمد

b

-1/111

1/111

میزان درآمد قبل از دریافت وام >میزان درآمد بعد از دریافت وام a.

میزان درآمد قبل از دریافت وام < میزان درآمد بعد از دریافت وام b.
میزان درآمد قبل از دریافت وام = میزان درآمد بعد از دریافت وامc.
مأخذ :یافتههای پژوهش

 -3-4نقش اعتبارات كميته امداد در وضعيت اقتصادی و درآمد خانوار
به منظور بررسي نقش اعتبارات کميته امداد در بهبود وضعيد اقتصادي و درآمـد خـانوار ،آزمـون t

تك نمونهاي در جدول ( )9نشـان مـيدهـد کـه متغيـر افـزايش درآمـد پـولي (بـا تفـاوت ميـانگين
 )2/222و متغير بهبود قدرت خريد (با تفاوت ميـانگين  )2/693بيشـترين تفـاوت از حـد متوسـ را
نشان ميدهند .مقدار آماره  tدر سـطح خطـاي  2/222گويـاي معنـاداري ايـن تفـاوتهـا بـه لحـاظ
آماري اسد .درعينحال متغير افزايش پ انداز خانوار (با اختالف ميـانگين )-2/256کمتـر از حـد
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متوس اسد و متغير ميزان رضايتمندي از درآمد بعـد از اسـتفاده از وامهـا کـه بـا (تفـاوت ميـانگين
 )2/225بيشتر از حد متوس اسد ،تفاوت ميانگين معناداري را نشان نميدهند.
متغير افزايش توان در پرداخد هزينههـاي بهداشـتي و درماني(بـا اخـتالف ميـانگين
 -2/633در سطح خطاي  )/226و متغيـر افـزايش تـوان در پرداخـد هزينـههـاي آموزشـي
فرزندان (با اختالف ميانگين  -2/299و سـطح معنـاداري  )2/226تفـاوت ميـانگين منفـي و
معنادار آنها از حد متوس را نشان ميدهد .ايـن بـه معنـاي آن اسـد کـه بـاوجود افـزايش
ميزان درآمد پولي خانوارها و نيز بهبود قدرت خريد هنوز خانوارها براي تامين هزينـههـاي
بهداشتي ،درماني و آموزشي با مشكل مواجه هستند.
جدول ( -)8نقش اعتبارات کمیته امداد در وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار

Test Valeu = 3
میانگین

مقدار t

سطح
معناداری

تفاوت
میانگین

حد
پایین

حد
باال

افزایش میزان درآمد پولی

8/19

11/1.1

1/111

1/199

1/.8

1/81

بهبود قدرت خرید خانوار

8/.3

1/98.

1/111

1/.81

1/81

1/11

افزایش پسانداز خانوار

9/13

-1/1.8

1/3.8

-1/111

-1/99

1/11

8/11

1/118

1/188

1/111

-1/13

1/1.

9/81

-9/8.1

1/11.

-1/181

-1/89

-1/11

9/11

-8/81.

1/111

-1/988

-1/81

-1/11

متغیر

رضررایت از درآمررد بعررد از
استفاده از بستهها
ترروان پرداخررت هزینررههررای
بهداشتی و درمانی
توان پرداخرت هزینره هرای
آموزشی فرزندان
مأخذ :یافتههای پژوهش

 -4-4نقش كميته امداد در ماندگاری و ثبات جمعيت
طبس يافتههاي جدول ( )7متغير احساس امنيد اعیاي خانوار (با تفاوت ميـانگين  2/937در سـطح
خطاي  )2/222نشان ميدهد که تفاوت ميـانگين از حـد متوسـ مثبـد و معنـادار اسـد .در مـورد
متغيرهاي افزايش انگيزه ماندگاري فرزندان ،افزايش انگيزه مانـدگاري سرپرسـد خـانوار گسـترش
اميد به زندگي در روستا نيز نتايج به همينگونه اسد ،يعني تفاوت ميـانگين از حـد متوسـ مثبـد و

ارزيابي تاثير اعتبارات خرد کميته امداد بر ماندگاری ...

611

معنادار اسد که نشان ميدهد وامهاي اعطايي تـاثير مثبتـي بـر ايـن متغيرهـا داشـته اسـد .متغيرهـاي
گسترش اميد به آينده زندگي در روستا ،دسترسي بـه خـدمات در روسـتا و بازگشـد مهـاجران بـه
روستا نيز با تفاوت ميانگين کمتر از حد متوس معنيدار هستند و نشـان مـيدهنـد وامهـاي اعطـايي
تاثير چنداني بر اين متغيرها نداشته اسد .درعينحال ميـانگين دو متغيـر احسـاس تعلـس بـه اجتمـاه و
تمايل به مشارکد در پيشرفد روستا تفاوت ميانگين معنيداري از حد متوسـ را نشـان نمـيدهـد.
البته در اين موارد اگرچه مقدار ميانگين از حد متوس کمتر اسد ،اما بسيار به آن نزديك اسد.
جدول ( -)3نقش کمیته امداد در ماندگاری و ثبات جمعیت
Test Valeu = 3
سطح

تفاوت

حد

حد

معناداری

میانگین

پایین

باال

1/813

1/91

1/.9

1/1.

1/31
1/89

متغیر

میانگین

مقدار t

افزایش احساس امنیت خانوار

8/81

1/113

1/111

8/91

3/89.

1/111

1/919

8/18

9/113

1/111

1/188

1/1.

8/91

8/311

1/111

1/911

1/11

1/88

9/11

-1/111

1/.38

-1/181

-1/11

1/11

9/18

-1/181

1/891

-1/111

-1/91

1/11

دسترسی به خدمات در روستا

9/11

-./181

1/111

-1/811

-1/31

-1/11

بازگشت مهاجرین به روستا

9/91

-11/911

1/111

-1/181

-1/88

-1/11

افزایش انگیزه ماندگاری
فرزندان
افزایش انگیزه ماندگاری
سرپرست
گسترش امید به زندگی در
روستا
حس تعلق به اجتماع و محل
سکونت
تمایل به مشارکت در پیشرفت
روستا

مأخذ :یافتههای پژوهش

 -5-4رضايت از وامهای كميته امداد
شش متغير براي بررسي ميزان رضايد از وامها و اعتبارات کميته امداد مـورد بررسـي قـرار
گرفد .متغير رضايد از مبلغ وام (با اختالف ميانگين  2/65در سطح خطاي کمتر از ) 2/26
نشان ميدهد تفاوت ميانگين اين متغير به لحاظ آماري معنـيدار اسـد و ميـزان رضـايد از
وامهاي دريافتي بيشتر از حد متوس اسد .در مورد ساير متغيرها نيز تفاوت ميانگين از حـد
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متوس مثبد و معنيدار اسد .تنها متغير کافي بودن مبلغ وام بـراي شـروه کسـبوکـار (بـا
مقدار  tکه برابر اسد با  6/526در سـطح خطـاي  ) 2/662تفـاوت ميـانگين معنـاداري را
نشان نمي دهد .اگرچه در اين مورد مقدار ميـانگين بيشـتر از حـد متوسـ اسـد ،امـا يـن
تفاوت زياد نبوده و معنادار نيسد.
جدول ( -).رضایت از وامهای کمیته امداد

Test Valeu = 3
سطح

تفاوت

حد

حد

معناداری

میانگین

پایین

باال

1/.11

1/81

1/18

1/11

1/11
1/13

میانگین

مقدار t

رضایت از مبلغ وام

8/.1

1/811

1/111

مناسب بودن شررایط اعطرای
وام

8/11

11/1.1

1/111

1/111

8/81

11/111

1/111

1/811

1/11

رضایت از نحوه بازپرداخرت
اقسا

8/1.

8/131

1/111

1/138

1/31

1/81

کررافی بررودن مبلررغ وام برررای
شروع کار

8/11

1/111

1/119

1/111

-1/13

1/81

8/11

11/.91

1/111

1/111

1/19

1/11

متغیر

عدم توانایی شروع کار بدون
وام

آشرررنایی برررا خرررردمات و
تسهیالت کمیته امداد
مأخذ :یافتههای پژوهش

آزمون فرضيات تحقيس با استفاده از ضـريب همبسـتگي پيرسـون معنـيداري روابـ
موجود بين متغيرها در هر يك از فرضيات پژوهش راتاييد ميکند .طبـس نتـايج جـدول ()5
اعتبارات کميته امداد با بتاي  2/263در سطح خطاي کمتر از  2/26بـر وضـعيد اقتصـادي و
درآمد خانوار و با بتاي  2/972در سطح خطاي  2/26بر مانـدگاري جمعيـد تـاثير مثبـد و
معنيداري دارد و ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه وضعيد اقتصادي و درآمد خـانوار
و ماندگاري جمعيد برابر اسد با  2/953که در سطح خطاي کمتـر از  2/26فرضـيه فرعـي
پژوهش راتاييد ميکند.
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جدول ( -)1آزمون فرضیات

آماره

متغیرها

مقدار
بتا

سطح خطا

وضعیت اقتصادی و درامد خانوار

1/111

1/111

ماندگاری جمعیت

1/831

1/111

وضعیت اقتصادی و درامد خانوار ماندگاری جمیعت

1/811

1/111

اعتبارات کمیته امداد

مأخذ :یافتههای پژوهش

 -6-4آزمون مدل پژوهش
در ادامه بهمنظور آزمون فرضيههاي پژوهش بهصورت چند متغيره و همچنـين آزمـون مـدل
مفهومي پژوهش از روش مدلسازي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده اسـد .در گـام اول
بايد ديد مدل مشخص اسد يا خيـر؟ بـراي مشـخص بـودن يـك مـدل برقـراري دو شـرط
ضرورت دارد :شرط رتبه و شرط مرتبه.
براساس شرط رتبه بايد درجه آزادي مـدل صـفر يـا مثبـد باشـد .شـرط مرتبـه بـه
امكان انجام عمليات محاسباتي در جبر مـاتري بـه منظـور بـرآورد پارامترهـا و بازتوليـد
ماتري کوواريان مشاهده شده مربوط ميشـود .گـزارش کـاياسـكوئر مـدل يـا عـدم
گزارش آن نشانه انجام عمليات محاسبا تي اسد .درجه آزادي مدل پژوهش برابر بـا 656
اسد .کاياسكوئر مدل نيز گزارش شده اسد که برابـر اسـد بـا  533/352در نتيجـه بـر
اساس شرط رتبه و شرط مرتبه ،مدل فرا مشخص اسد و در ايـن صـورت اطالعـات الزم
براي برآورد پارامترها وجود دارد.
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نمودار ( -)9مدلسازی معادله ساختاری نقش اعتبارات کمیته امداد در ماندگاری جمعیت

مأخذ :یافتههای پژوهش

گام بعد در مدلسـازي معادلـه سـاختاري بررسـي معنـاداري ضـرايب رگرسـيوني و
بارهاي عاملي اسد .مقادير هر يـك از بارهـاي عـاملي مربـوط بـه مولفـههـاي هـر يـك از
متغيرهاي اصلي نشان ميدهد که مولفههاي مربوطه بهصورت قابل قبولي روي آن بار شده-
اند ،چراکه مقدار بار عاملي در همه موارد بيشتر از  2/9اسد که در سطح معناداري کمتر از
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 2/26گويايي توان تبييني آنها در تبيين متغير پنهان اسد .بـهعنـوان مثـال متغيـر رضـايد از
مبلغ وام با بار عاملي  2/39در سطح معناي داري کمتر از  2/26نشان مـيدهـد ايـن متغيـر از
توان بـااليي بـراي تبيـين متغيـر پنهـان ،يعنـي رضـايد از وامهـاي دريـافتي از کميتـه امـداد
برخوردار اسد .در مورد ساير متغيرهاي ديگر نيز مقدار بـار عـاملي هـر مولفـه بـيش از 2/9
اسد که در حد مطلوب يا قابل قبول قرار دارند در نتيجه بهخوبي ميتوانند تغييرات مربـوط
به هر يك از سازههاي پژوهش را تبيين کنند.
براي آزمون فرضيات طبس خروجي متني مدل (جدول ( ))2سـه معيـار مقـدار ضـريب
استاندار ،نسبد بحراني و سطح معناداري بررسي مـيشـود .در مـورد فرضـيه اول ،يعنـي تـاثير
وضعيد اعتبارات کميته امداد بر بهبود وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار ضـريب رگرسـيوني
به دسد آمده در مـدل برابـر اسـد بـا مقـدار  2/63در سـطح خطـاي کمتـر از  2/26و نسـبد
بحراني نيز  5/659اسد کـه از  6/35بيشـتر اسـد .بنـابراين مـيتـوان از تـاثير مثبـد و معنـادار
وضعيد اقتصاد کشاورزي بر اشتغال سخن گفد .مقـادير بتـاي بـه دسـد آمـده بـراي فرضـيه
دوم ،يعني تاثير وضعيد اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد نيز برابـر بـا  2/975اسـد
که در سطح خطاي کمتر از  2/26قرار دارد .نسبد بحراني نيز برابر اسد با مقـدار  9/627کـه
بيشتر از  6/35اسد .در نتيجه فرضيه دوم نيزتاييد ميشود .همچنين آزمون مدل نشان مـيدهـد
که فرضيه فرعي تاثير وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار بر ماندگاري و ثبات جمعيـد نيـز در
يك رابطه چند متغيرهتاييد ميشود .مقـدار ضـريب رگرسـيوني در ايـن مـورد برابـر اسـد بـا
 ،2/792نسبد بحراني  7/256در سطح خطاي  2/26نيز تاثير معنيداري را نشان ميدهد.
جدول ( -)1مقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرها با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری
برآورد

پارامترها
وضعيد اقتصادي



ماندگاري جميعد



ماندگاري جميعد



و درآمد خانوار

مأخذ :یافتههای پژوهش

وضعيد اعتبارات
کميته امداد
وضعيد اعتبارات
کميته امداد
وضعيد اقتصادي
و درامد خانوار

خطاي

نسبد

سطح

غيراستاندارد

استاندارد

معيار

بحراني

معناداري

2/752

2/632

2/226

5/659

***

2/263

2/975

2/252

9/627

***

2/973

2/792

2/235

7/256

***
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در جـدول ( )3بــا توجــه بـه خروجــي متنـي مــدل تــاثير کــل ،مســتقيم و غيرمســتقيم
اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد مشخص شده اسد .اين روش که بـراي آزمـون
مدلهاي علّـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد بـه ارزيـابي اهميـد نسـبي روابـ مسـتقيم و
غيرمستقيم کمك ميکند .هدف از انجام اين آزمون بررسي اين مساله اسـد کـه جـداي از
تاثير مستقيم اعتبارات بر ماندگاري جمعيد آيا اين اعتبارات بهواسـطه تـاثير زيـادي کـه بـر
وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار دارد (با توجه بـه ضـرايب رگرسـيوني و ميـزان بتـاي بـه
دسد آمده) بهصورت غيرمستقيم هم بر ماندگاري جمعيد تاثير دارد يا خير؟

طبس يافتههاي جدول ( )3بين اعتبارات کميته امداد و ماندگاري جميعد رابطه معنا-

داري وجود دارد که در اين مورد مقدار بتا برابر بـا  2/527اسـد کـه از ايـن مقـدار 2/975
بهصورت مسـتقيم و  2/263بـهصـورت غيرمسـتقيم و از طريـس متغيـر وضـعيد اقتصـادي و
درآمد خانوار بر ماندگاري جميعد تاثير ميگذارد.
.جدول ( -)8تاثیر کل ،مستقیم ،نیرمستقیم اعتبارات کمیته امداد بر ماندگاری جمیعت

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اعتبارات کمیته امداد

مانررررررردگاری
جمعیت

اثرات مستقیم

اثرات نیرمستقیم

اثرات کل
ضریب

ضریب

Sig

ضریب

Sig

1/831

1/19

1/9.8

1/113 1/18.

Sig
1/118

مأخذ :یافتههای پژوهش

در پايان بايد ديد که آيا مدل تدوين شده از برازش مطلوب برخوردار اسد يا خيـر.
يافتههاي جدول ( )3نشان ميدهد که تمام شاخصهاي برازش مدل در دامنـه مطلـوب قـرار
دارند .اين به معناي مطلوبيد مدل و برازش آن اسد .بهعنوان مثال ،شـاخص کـاياسـكوئر
نسبي  CMIN/DFبا مقداري برابر بـا  7/625در دامنـه  6 -6قـرار دارد و بـر بـرازش مـدل
تاکيد دارد که اين به معناي آن اسد که مدل تدوين شده تطبيـس بيشـتري بـا واقعيـد دارد.
ساير شاخصهاي گزارششده در جدول ( )3نيز قابليد قبول مدل تدويني را نشان ميدهند.
بنابراين ميتوان گفد اين مدل الگوي مناسبي در زمينه بررسي تاثير اعتبارات کميتـه امـداد
بر ماندگاري و ثبات جمعيد اسد.
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جدول ( -)1شاخصهای برازش کلی مدل

دامنه قابلقبول

برآورد

شاخصها
CMIN/DF

.-1

3/111

GFI

1/11-1

1/1.

AGFI

1/11-1

1/11

شاخص برازش تطبیقی

CFI

1/11-1

1/13

شاخص توکر  -لویس

TLI

1/11-1

1/19

شاخص برازش هنجار شده مقتصد

PNFI

1/.1-1

1/.1

شاخص برازش تطبیقی مقتصد

PCFI

1/.1-1

1/11

RMSEA

1 -1/18

1/119

کایاسکوئر نسبی
مطلق

شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالحشده

تطبیقی

مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
مأخذ :یافتههای پژوهش

 -5بحث و نتيجهگيری
نتايج حاصل از آزمونهاي آماري و مدلسازي معادله ساختاري در اين پـژوهش حـاکي از
تاثير اعتبارات خرد کميته امداد در بهبود وضعيد اشتغال و درآمد و در نتيجه جلـوگيري از
مهاجرتهاي روستايي در منطقه مورد مطالعه اسد.
نتايج آزمون ويلكاکسونتاييدي بر معناداري افزايش ميانگين ميزان درآمد افـراد بعـد
از دريافد وام نسبد به درآمد آن هـا قبـل از دريافـد وام اسـد .در مـورد نقـش اعتبـارات
کميته امداد در وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار آزمون  tتك نمونهاي نشان ميدهـد کـه
متغيرهاي درآمد پولي و بهبـود قـدرت خريـد تفـاوت ميـانگين مثبـد و معنـيداري از حـد
متوس دارند .در مقابل ،متغير افزايش توان در پرداخـد هزينـههـاي بهداشـتي و درمـاني و
متغير افزايش توان در پرداخد هزينههاي آموزشي فرزندان تفاوت ميانگين منفـي و معنـادار
آن از حد متوس را نشان ميدهد ،اما متغير افزايش پ انداز و متغير ميـزان رضـايتمندي از
درآمــد تفــاوت ميــانگين معنــاداري را نشــان نمــيدهــد .در بررســي نقــش کميتــه امــداد در
ماندگاري و ثبات جمعيد در مورد متغيرهاي احساس امنيد اعیاي خانوار ،افزايش انگيزه
ماندگاري فرزندان ،افزايش انگيزه ماندگاري سرپرسد خانوار ،گسترش اميد به زندگي در
روستا تفاوت ميانگين از حد متوس مثبد و معنادار اسد در مقابـل در متغيرهـاي گسـترش
اميد به آينده زندگي در روستا ،دسترسي به خدمات در روستا و بازگشد مهاجران به روستا
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تفاوت ميانگين از حد متوس منفي و معنيدار اسد که نشان ميدهد وامهاي اعطـايي تـاثير
چنداني بر اين متغيرها نداشته اسد .درعينحال ميانگين دو متغير احساس تعلس به اجتمـاه و
محل سكوند و متغير تمايل به مشارکد در پيشرفد روسـتا تفـاوت ميـانگين معنـيداري از
حد متوس را نشان نميدهد.
در مورد ميزان رضايد از وامهـا و اعتبـارات کميتـه امـداد نتـايج نشـان داد در همـه
موارد تفاوت ميانگين از حد متوس مثبد و معنيدار اسد .تنها متغير کافي بـودن مبلـغ وام
براي شروه کسبوکار تفاوت ميانگين معناداري را نشان نميدهد .آزمون فرضيات تحقيـس
با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون معنيداري رواب موجود بين متغيرها در هـر يـك از
فرضيات پژوهش راتاييد ميکند.
طبس نتـايج جـدول ( ،) 5اعتبـارات کميتـه امـداد بـر وضـعيد اقتصـادي و درآمـد
خانوار(با بتاي  ) 2/263و بر ماندگاري جمعيد (با بتاي  ) 2/972در سطح خطاي کمتـر از
 2/26تــاثير مثبــد و معنــي داري دارد .همچنــين ضــريب همبســتگي پيرســون بــراي رابطــه
وضعيد اقتصادي و درآ مد خانوار و ماندگاري جمعيد ( با بتاي  )2/953در سطح خطاي
کمتر از  2/26ايـن فرضـيه راتاييـد مـي کنـد .ايـن نتـايج بـا اسـتفاده از روش مـدل سـازي
معادالت ساختاري نيز تائيد شده اسد.
نتايج اين پژوهش بـا يافتـههـاي پـژوهش فاسـورانتي  ،2262سـاتياباما  2262و سـاير
پژوهشگران ياد شده در پيشينه پژوهش همسو هستند؛ چراکه در همه ايـن پـژوهشهـا تـاثير
مثبد اعتبارات خرد بر بهبود وضعيد اشتغال ،اقتصاد ،درآمـد و توانمندسـازي افـراد نشـان
داده شده اسد .درعينحال پژوهش حاضر تاثير مثبد ،مستقيم و غيرمسـتقيم ايـن اعتبـارات
بر مهاجرتهاي روستا شهري را نيز نشان داده اسد.
در پايان با توجه به يافتههاي پژوهش پيشنهادهايي براي ارتقاي خـدمات کميتـه امـداد بـا
توجه بـه نقـش مهمـي کـه در توانمندسـازي وتـابآوري اقشـار آسـيبپـذير جامعـه دارد ارائـه
ميشود.
 به دليل تاثير کم اعتبارات کميته امداد بر پ انداز ،پيشـنهاد مـيشـود بـا توجـه بـهحيطه شغلي افراد وام بيشتري جهد گسترش کسب و کار به آن ها تعلـس گيردتـا بـه
افزايش پ انداز بينجامد.
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 جهــد افــزايش مانــدگاري جمعيــد و جلــوگيري از رکــود طــرحهــاي اشــتغالزاييپيشنهاد ميشود کميته امداد بجاي سرردن مبالغ اندک به مددجويان به ايجاد شـرکد،
کارخانه و تعاوني در برخي از روستاهاي مهاجرفرسد برـردازد و از ايـن طريـس بـراي
افراد فرصدهاي شغلي پايدار ايجاد کند.
 تشــويس روســتاييان بــه بازدي ـد از طــرحهــا و پــروژههــاي موفــس و جديــد در ســايرشهرستانها و استان و الگوبرداري از آنها باعث افزايش انگيزه بـراي شـروه کـار در
روستاي محل سكوند هر يك از مددجويان خواهد بود.
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