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 **ینور یهراض و *یقنبر یوسف
 

 92/66/6936تاريخ پذيرش:   26/25/6936تاريخ دريافد: 

 چكيده
 ييروسـتا  يهـا  از مهـاجرت  يريامداد در جلوگ يتهاعتبارات خرد کم يرتاث يابيهدف از پژوهش حاضر ارز

اسد و ابـزار مـورد اسـتفاده     يليتحل-يفيو از نظر روش، توص يپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد يناسد. ا
آمـار در   ينآخـر  سکـه طبـ   ينفر جامعـه آمـار   672 يتمام يري،گ به نمونه يازدر آن پرسشنامه اسد. بدون ن

اند، مورد مطالعـه قـرار    کرده يافدوام اشتغال در ين)ره( شهرستان خم ينيامداد امام خم يتهاز کم 6939سال 
به عمل آمـده اسـد و    يخانوار، پرسشگر 626از  يبه کل جامعه آمار يگرفتند که با توجه به عدم دسترس

مـورد   يو مـدل معـادالت سـاختار    يرسـون پ اي، نـه تـك نمو  t يلكاکسون،و يها تفاده از آزمونها با اس داده
 يهمبسـتگ  يببا اسـتفاده از ضـر   يستحق ياتحاصل از آزمون فرض يجقرار گرفد. نتا يينها يلو تحل  يهتجز

انوار و بـا  و درآمـد خـ   ياقتصاد يدبر وضع 263/2 يامداد با بتا يتهاعتبارات خرد کم دهد ينشان م يرسون،پ
 يندارد. همچنـ  داري¬يمثبد و معنـ  يرتاث 26/2کمتر از  يد در سطح خطايجمع يبر ماندگار 972/2 يبتا

برابـر اسـد    يـد جمع يو درآمد خانوار و ماندگار ياقتصاد يدرابطه وضع يبرا يرسونپ يهمبستگ يبضر
 يـس اشـتغال از طر  يجـاد ا ين،ا. بنـابر کنـد  يمـ  ييـد راتا يهفرض ينا 26/2کمتر از  يکه در سطح خطا 953/2با 

از  يكـي عنـوان   بـه  تواند يم يد،جد يشغل يها فرصد يجاددر ا گذاري يهدادن به سرما اولويدوام و  ياعطا
 .شود ¬شناخته ييمناطس روستا يدجمع يرمنطقياز مهاجرت غ يريجلوگ يموثر برا يها راه
 

 .JEL: J2 ،M2 ،O2 ،R2 طبقه بندی
 اشتغال، درآمد. يي،روستا يها امداد، مهاجرت يته، کماعتبارات خرد :ها کليد واژه

                                                                                                                   
 ريزي روستايي، دانشگاه اصفهان. استاديار گروه جغرافيا و برنامه *
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 مقدمه -1

اجتمـاعي بـا مسـائل و    -نواحي روستايي به دليـل شـراي  خـاص اکولـوژيكي و اقتصـادي     
هـا محسـوب    آن نيتر مهممشكالت متعدد و متنوعي مواجه هستند که فقر و محروميد از 

آن در جوامـع بشــري از جملــه    مبارزه بـا فقــر و تخفيـف     (.62: 6939)رضواني،  شود يم
د )ابـراهيم پـور و   المللي اس هـاي بين تـرين اهـداف همـه کشـورهاي جهـان و سـازمان مهـم

ي هـا  خـانواده به دليل عدم همـاهنگي بـين درآمـد و هزينـه      ( زيرا فقر622: 6932ميالعلمي،
 روستايي به وجود مي آيد و رکود اقتصادي را به دنبال دارد. 

ــتاييان  ــا از محــل     روس ــافي و نارس ــراي  اقتصــادي ضــعيف، ناک ــل ش ــه دلي ــتر ب بيش
ي شغلي بهتر، دستمزدهاي ها جاذبهشوند و به مناطس شهري که داراي خارج مي شان يزندگ

 نيتـر  يقـو شوند، چراکـه   ي اقتصادي و اجتماعي بيشتري هستند، وارد ميها محرکباالتر و 
 جـه ينت دراسد که  دستيابي به درآمد بيشتر خصوص جوانان، انگيزه مهاجرت براي افراد و به

 . ديآ يمنبود بازار کار به وجود 
فیايي بين نواحي روستايي و شهري را بـر هـم    تعادل ي شديد روستايي،ها مهاجرت

رسـتمعلي زاده و همكـاران،   دارد )رويه شهرها را در پـي   زند و شهرگرايي و گسترش بيمي
در روستاها جهـد افـزايش درآمـد و     زايي اشتغالي ها طرح(. در اين بين، ايجاد 622: 6932

کاستن روند مهاجرت روستاييان به شهر مسـاله حـائز اهميتـي اسـد. کمبـود درآمـد عامـل        
ي توسعه روستايي بـه  ها طرح شود يمي نشود باعث شياند چارهمهمي اسد که اگر براي آن 

 (. 655: 6932ده، رضواني و نجار زا) ابندينثمر نرسد و روستاها به توسعه دسد 
دارنـد،   نظـر  اتفـاق اقتصاددانان همواره بر نقش اعتبارات و سرمايه در دستيابي به توسعه 

ترين عوامل تبديل ايـده بـه محصـول بـه شـمار       توان يكي از مهم زيرا اعتبارات و سرمايه را مي
مايـل بـه    ، کارآفرينان نوپـا و کسـاني کـه   درآمد کم آورد همچنين اعطاي اعتبار به خانوارهاي

هـا مواجـه    و کارهاي کوچك هسـتند، همـواره بـا ريسـك زيـاد بازپرداخـد وام        ايجاد کسب
 کنند.   اين مساله مي در حلهاي حمايتي سعي  ها از طريس سياسد اسد. بنابراين، معموالً دولد

 گـذاران  نظران و سياسـد  ي اخير مورد توجه صاحبها در سالهايي که  يكي از استراتژي
 ن بردن فقر و کاهش بيكاري در کشورهاي مختلف قرار گرفته اسـد، اعتبـارات خـرد   براي از بي

را  2226 اي بود که سازمان ملل متحـد سـال   (. اهميد اين شيوه به گونه259 : 6937)نگين،  اسد
 (.  29: 6932گذاري کرد )فعاليد و خارقاني،  عنوان سال اعتبارات خرد نام  به
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ستقالل مـالي  ي اگذار بـا هدف بايد اعتبارات خرد يها برنامهبايد توجه داشد که 
ميـزان   ، زيـرا چنانچـه  )622: 2222الويـر، فقيــر همــراه باشــد )    رندگانيگ بيشتر براي وام

به اندازه کافي زيـاد باشـد آنگـاه اعتبـار کـم       رندگانيگ و خوداشتغالي وام يگذار هيسرما
 Jiang  توسعه کامل سوق دهد يوس از رکود به ييجو از طريس صرفه اقتصـاد را تواند يم

Ahlinand) 2223 :629-627 .)    ــد ــد موفقي ــد کلي ــمني و در حقيق ــداف ض ــي از اه يك
ايجاد و توسـعه اشـتغال و افـزايش سـطح درآمـد اسـد.        هاي مربوط به اعتبارات خرد برنامه

 نمايد.  مي رممكنيغهاي مولد و پايدار، تحقس اهداف متعالي  بدون دسترسي افراد به شغل
يك نهاد حمايتي و با در نظر گرفتن استعداد و  عنوان بهميته امداد شهرستان خمين ک

خودکفـايي و بهبـود وضـعيد     هـا را جهـد   توانايي روستاييان، زمينه دريافد وام توسـ  آن 
در قالب  کارگشايي و خودکفايي هاي با پرداخد وام درآمدي اين قشر ايجاد کرده اسد و

 کـه کنـد   اهداف مختلفي را دنبـال مـي   ،دامداري و کشاورزي، يدست عيمشاغل خانگي، صنا
، بهبـود وضـعيد اقتصـادي و    هـا  توانمندسازي خانواده ،کاهش وابستگي مددجويان به امداد

   .اسد اين اهداف جمله از ي روستاييها مهاجرتدرآمد و درنهايد جلوگيري از 
شده از سـوي کميتـه    ي ارائهها وام ريثهدف از انجام اين پژوهش آگاهي از ميزان تا

توانسـته   ها وامامداد در بهبود شراي  اقتصادي و اطاله از اين موضوه اسد که آيا ارائه اين 
ي هـا  هيفرضـ اسد از مهاجرت روستاييان جلوگيري کند يا خير؛ براي رسيدن به اين هـدف،  

 فرعي زير مورد بررسي قرار گرفتند:اصلي و 
 هاي اصلي: فرضيه

 مثبد داشته اسد. ريتاث خانوارها ياقتصاد ديداد بر بهبود وضعام تهياعتبارات کم* 
 * اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد تاثير مثبد و معناداري  داشته اسد.

 فرضيه فرعي:
 يمعنـادار  ي رابطـه  ديـ جمع يمانـدگار  شيخانوارهـا و افـزا   ياقتصاد ديوضع نيب* 

 وجود دارد.
سامان يافته اسـد: پـ  از مقدمـه ،     صورتاين  بهمقاله  ،ها هيفرضجهد بررسي اين 

 بخـش  تحقيس، بخش سـوم بـه روش پـژوهش،    و پيشينه بخش دوم مقاله به ادبيات موضوه

 ديـ درنهاتحليلي و تصريح مدل اختصـاص داده شـده اسـد و    -ي توصيفيها افتهبه ي چهارم
 رسد. به پايان مي پيشنهادات و گيري يجهنت مقاله با
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 ت موضوعمروری بر ادبيا -2
 اقتصـادي  توانمندسـازي  و فقر رفع براي مهم رويكردهاي از يكي سوم، هدر آغاز هزار

اعتبارات خرد (. 252: 6937اسد )قديري معصوم و احمدي، خرد اعتبارات روستاييان،
از خـدمات نهادهـاي    تواننـد  يطـور معمـول نمـ    براي تامين  مالي به کساني اسد که بـه 

بـراي   هـا  ييو توانـا  ها ديو هدف اصلي آن گردآوري ظرفند کنرسمي متداول استفاده 
توليد ثروت در ميان کارآفرينان فقير و تامين  منـابع پايـدار امرارمعـاش بـراي سـاکنان      

  .(9: 2262روستايي اسد )فاسورانتي،
اعتبارات خرد از مباحـث عمـده در اقتـصاد نئـوليبرال اسـد کـه پــ  از تغييراتــي   

مثابه محرک اقتصادي بــراي کــشورهاي در    توسعه به يها دگاهيادي و داقتص يها هيدر نظر
 هحال توسعه و کشورهاي گرفتـار مشـكالت تـورم و بيكــاري فزاينــده و توزيــع ناعادالنــ       

(. ايـن  7: 6935)طالـب و نجفـي اصـل،     رود يثروت و درآمد، کليد حل معمـا بـه شـمار مـ    
بودن، قابليــد انعطــاف، مردمــي بــودن و     گروهي  يها يژگيعتبارات با برخورداري از وا

عنـوان يكــي از    به يزيعدالد اجتماعي، پايداري، سودآوري، ايجاد امنيد و فقر ست بر  هيتك
توسـعه  )راهبردهـاي قدرتمنـد توانمندسـازي جوامـع محلـي در چـارچوب پـارادايم جديـد       

سـازمان ملـل بـه     ليـ دل( بـه همـين   52: 6937)عزيزپـور و کرمـي،    اسـد (پايـدار روسـتايي
در کشـورهاي   ژهيـ و فقـر بـه   يکنـ  شـه يعنوان يكي از مـوثرترين ابزارهـاي ر   اعتبارات خرد به

 (. 669 : 2269سالوا و ديگران، )توسعه توجه خاصي دارد  درحال
 شده، امـا  آغاز ايران در پيش يها سال مالي از طريس اعتبارات خرد از تامين اگرچه

 اسـد،  نبـوده  خـرد  مـالي  تامين  يها موسسه عنوان با ييها هموسس ايجاد به معناي آغاز در

 نيـز  بـاره  نيـ درا مـالي،  تـامين   يهـا  ديـ فعال انجـام  ضمن مالي، تامين يها موسسهاز  برخي

 امـام  امـداد  کميتـه  ،الحسـنه  قـرض  يهـا  صـندوق مثال،  عنوان بهاند. انجام داده ييها ديفعال

 مـالي  تامين  يها موسسه جمله از ورزيکشا بانك و روستايي صندوق تعاون خميني )ره(،

 (. 626و 627: 6933اند )خاکي، داشته ييها ديفعال نيز خرد اعتبارات تامين  در که هستند
انـدک   يها هيبه سرما يده نقش مهمشان در تمرکز و جهد عالوه براعتبارات خرد، 

وستايي نيـز  ر يها ايجاد مشارکد و کار گروهي به ماندگاري جمعيد در عرصه روستايي و
 (.637: 6932 و عادلي، نظري) کنند يمکمك موثري 
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 پيشينه پژوهش -2-1

 مطالعات خارجي -2-1-1
ــه بررســي  پژوهشــيدر ( 2223ميــريم واينســاالو ) ــه مكزيــك در اعطــاي تســهيالت ب تجرب

مكزيـك صـورت پذيرفتـه     يهـا  در اغلـب اسـتان  ا کـه بـا ايجـاد بانـك آزتكـ      يـي زا اشتغال
هـا   آن در آزتكا بانك که ييها بين استان يا سهيصورت مقا ين تحقيس که بهنتايج ا پرداختند.

د شـ باعـث   يـي زا اشـتغال  تسـهيالت  اعطـاي  که دهد يها نشان م استان با ساير ايجاد شده بود
 .درصد افزايش يابد 7/6اشتغال نيز حدود  و رونس گيرد خوداشتغالي وکارهاي کسب

ي خـود در منـاطس روسـتايي نيجريـه بـه ايـن       در مطالعه مورد(  6 : 2262فاسورانتي)
اقتصادي خـانوار مثـل    يها نتيجه رسيده اسد که برنامه اعتبار خرد، آثار مثبتي روي شاخص

مصرف و کسب سرمايه داشته اسد و شروه برنامـه در منـاطس    يها نهيانداز، هز درآمد، پ 
اد شــده اســد. در اســتانداردهاي زنــدگي افــر يتــوجه مــورد مطالعــه موجــب بهبــودي قابــل

 لهيوسـ  اعتبارات خرد موجـب کـاهش فقـر بـه     يها گفد استفاده از طرح توان يم يطورکل به
 .اقتصادي مناسب در مناطس روستايي شده اسد يها ديترغيب افراد به فعال

 يهـا  خوديـار در برنامـه   يهـا  کـه تشـكيل گـروه    دارد ياذعان م( 6 : 2262) ساتياباما
هـا   ايـن گـروه   ي. اعیـا کند يي استقالل اقتصادي زنان هموار ماعتبارات خرد هند راه را برا

موجـب اسـتقالل خـود و ايجـاد      کوچك مشغول شـده و از ايـن طريـس     يها ينيدر کارآفر
 .اند شغلي جديد براي ديگران شده يها فرصد

اعتبـارات خـرد    يهـا  اعتقاد دارند که مشارکد در برنامـه ( 2: 2266) لي و همكاران
د رفاه خانوارها از طريس افـزايش درآمـد و مصـرف کمـك کنـد. همچنـين       به بهبو تواند يم

درآمدزا مثل کشـاورزي باعـث بهبـود     يها دياعتبارات خرد در فعال يها وام يگذار هيسرما
فقير مورد هـدف   يها چون در برنامه موردمطالعه گروه حال نيها شده اسد. درع معيشد آن

تاثير اعتبارات  ف خانوارهاي موردمطالعه به معناياند پ  لزوماً افزايش درآمد و مصر نبوده
 .خرد بر کاهش فقر نخواهد بود

 

 مطالعات داخلي -2-1-2
بـه   از  تكنيـك تـك مـوردي    ( در پـژوهش خـود بـا اسـتفاده    6932فقيري و زرافشاني )

شهرسـتان   در بررسي اثربخشي صندوق اعتبارات خرد در توانمندسازي زنـان روسـتايي  
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تعامـل   صـورت صندوق اعتبارات خـرد در  به اين نتيجه رسيدند که  پرداختند و کنگاور
 يانداز ن با اعیاي صندوق اعتبارات خرد و شناسايي نيازهاي آنان در جهد راهمسئوال

 اسد.مشاغل درآمدزا 
ــداحي ــزان در بررســي( 99 :6932) م ــان    مي ــارات خــرد زن اثربخشــي صــندوق اعتب

نشـاه، مازنـدران و هرمزگـان بـه ايـن نتيجـه       روستايي در چهار استان خراسان رضـوي، کرما 
رسيده اسد که صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتمـاعي،  

 .تاثير گذاشته اسد فرهنگي و بهداشتي در زندگي زنان روستايي
ثير بــه بررســي تــا اســتفاده از روش پنــل ديتــا( در پژوهشــي بــا 6939زاده و نصــرتي) حســين

ـتغال     تسهيالت ـتان در   بـانكي بـر ايجـاد اش کـه  ي منتخـب کشـور پرداختنـد و نتيجـه گرفتنـد      هـا  اس
 .تاثير مثبد دارند کوچك زودبازده و توليد ناخالص داخلي در ايجاد اشتغال يها تسهيالت بنگاه

ي توانسـته اسـد   ا گسترده طور بهکه اعتبارات خرد  دهد يمنشان  ها يبررسنتايج اين 
مثبتـي کنـد. پـژوهش     راتيثجامعه را دچـار تـا   درآمد کمي قشر فقير و ابعاد اقتصادي زندگ

گـذاري آن در بهبـود   اثر تا با بررسي اثر اعتبار خرد کميته امداد به نحوهکوشد يمحاضر نيز 
ي هـا  مهـاجرت ي بـر ميـزان   ريثتا ها واموضعيد درآمدي برردازد و مشخص کند که آيا اين 

 يا خير. اند داشتهروستايي 
 

 ش پژوهشرو -3

روش، توصيفي تحليلي اسد. بدون نيـاز بـه    نظر ازهدف، کاربردي و  لحاظ ازاين پژوهش 
از کميتـه   6939در سـال   آمـار  نيآخـر نفر جامعه آماري کـه طبـس    672گيري، تمامي  نمونه

قـرار   موردمطالعـه ، انـد  کـرده امداد امام خمينـي)ره( شهرسـتان خمـين وام اشـتغال دريافـد      
خانوار پرسشگري بـه عمـل    626جامعه آماري از  کل بهه به عدم دسترسي گرفتند که با توج

گيري از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد کـه   آمده اسد. براي تعيين پايايي مقياس اندازه
 Amos و  spss 16 افـزار هاي آماري به کمك نرمتحليل درصد به دسد آمد. تمام 33/2

Graphics 20  ي ويلكاکسـون، هـا  آزمـون و t   ي، پيرسـون و مـدل معـادالت    ا نمونـه تـك
بـين سـه شـاخص،      رابطـه ( مـدل مفهـومي پـژوهش و    6نمـودار )  انجام شده اسد.ساختاري 

امـداد و وضـعيد اقتصـادي و درآمـد و وضـعيد مانـدگاري        تهيخرد کموضعيد اعتبارات 
 . دهد يمجمعيد را نشان 
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 مدل مفهومی پژوهش -(1نمودار )  

 
 پژوهش های: یافتهمأخذ  
 
 ها افتهي-4

 2/72درصـد پاسـخگويان مـرد و     3/62کـه   دهـد  يمـ سيماي کلي نمونه مورد بررسي نشان 
 تشـان ياکثرهسـتند و   متأهلدرصد  9/59درصد پاسخگويان مجرد،  2/95درصد زن هستند. 

گروه شغلي بيشترين تجمع  3سال سن دارند و با مشخص کردن  93تا 92درصد( بين  7/97)
درصد اسد. به لحاظ ميزان تحصيالت از مجمـوه   5/26بوط به کشاورزي با پاسخگويان مر

 2/96درصد بيشترين فراواني مربوط به پاسخگوياني اسد کـه داراي مـدرک ديـرلم )    3/33
پاسـخگويان در رابطـه بـا بعـد خـانوار مربـوط بـه         درصد( هسـتند. همچنـين بيشـتر فراوانـي    

 خانوارهاي چهار نفره اسد.
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 ی توصيفي مرتبط با اعتبارات كميته امداداه افتهي -4-1
الحسـنه اعطـايي کميتـه امـداد از مجمـوه افـراد       در مورد ميزان اسـتفاده از تسـهيالت قـرض   

انـد  الحسنه داراي شغل بودهدرصد قبل از استفاده از تسهيالت قرض 6/23کننده وام،دريافد
ها که به نسـبد زمينـه   ند. اين وامادرصد قبل از استفاده از اين تسهيالت بيكار بوده 32/26و 

اند بيشتر در زمينه دامداري و دامرـروري بـا   ميليون تومان بوده 66تا  6شغلي بيشتر مبلغي بين 
درصـد کمتـرين    72/2اند. در مقابل کشـاورزي بـا   ها بكار رفته درصد از مجموه وام 29/66

ي هـا  يخشكسـال بـه دليـل    اسد. به وجود آمدن اين شراي ،  ميزان را به خود اختصاص داده
اخيري اسد که در سطح شهرستان رخ داده اسد و باعث کمبود و از بين رفـتن منـابع آبـي    

پردازنـد. همچنـين از طريـس    بـه دامرـروري مـي    ناچـار  بـه کشاورزان شده و اغلب روسـتاييان  
 ي و... ايجادخواروبارفروشونقل،  هاي پرداختي مشاغلي مانند خياطي، آرايشگري، حمل وام

نفـر ديگـر    32انـد بـراي   نفر توانسته 29گيرنده،  شده اسد. در عين حال از مجموه افراد وام
 فرصد شغلي ايجاد کنند.

 

 اعتبارات افتياز درميزان درآمد خانوار در دو دوره قبل و بعد  -4-2
درصـد افـراد نمونـه قبـل از دريافـد وام منبـع        9/53دهد کـه  ( نشان مي6هاي جدول )يافته

هـا بـه حـداقل درآمـد      درصد اين افراد بعد از استفاده از ايـن بسـته   3/72نداشتند و  درآمدي
هزار تومان دسد پيدا کردند. ميـانگين درآمـد خـانوار قبـل از اسـتفاده از وام       922کمتر از 

درصـد( بـوده کـه حـاکي از دو برابـر شـدن        36/2درصد( و بعـد از اسـتفاده از آن )   92/6)
 درآمد خانوار اسد.  

 
 وام افتیاز دربررسی میزان درآمد خانوار در دو دوره قبل و بعد  -(1ول)جد

 هاشاخص

 میزان تاثیرگذاری )هزار تومان(
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 81/1 13/1 1 1/1 1/8 1/91 8/18 درآمد قبل از استفاده از  وام
 81/9 11/1 1/1 1/18 8/98 8/39 1/8 د از استفاده از وامدرآمد بع

 های پژوهش: یافتهمأخذ
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( در مـورد معنـاداري تفـاوت ميـانگين درآمـد افـراد قبـل و بعـد از         2نتايج جـدول ) 
مورد رتبـه مسـاوي    6هاي مثبد و مورد رتبه 665مورد در  626دهد از دريافد وام نشان مي

هـاي مثبـد   رتبه ميـانگين و جمـع رتبـه    جهينت دروجود ندارد و هيچ رتبه منفي  آمده دسد به
تـوان گفـد درآمـد افـراد بعـد از      هاي منفي و مساوي اسد. بنابراين، پـ  مـي  بيشتر از رتبه

ها قبل دريافد وام اسد. حال بايد ديد که آيا اين تفاوت بـه   دريافد وام بيشتر از درآمد آن
در سـطح   -526/3( با مقدار Zيلكاکسون )آماره لحاظ آماري معنادار اسد يا خير؟ آماره و

قرار دارد که بر معناداري تفاوت ميانگين ميزان درآمد افـراد قبـل از دريافـد     222/2خطاي 
توان گفد ميزان درآمد بعد ها بعد از دريافد وام اسد.  بنابراين مي وام نسبد به درآمد آن

 از دريافد وام نسبد به قبل از افزايش يافته اسد.  
 
 میزان درآمد قبل و بعد از دریافت وام -(9جدول )

متغیرها )قبل و بعد 
 از دریافت وام(

 هارتبه
تعرررداد 
 رتبه

میررانگین 
 رتبه

جمررررع 
 رتبه

 Zآمررررررراره 
 )ویلکاکسون(

سرررررررطح 
 معناداری

 میزان درآمد

1a منفی
 1 1 

111/1-  111/1  
111b مثبت

 ./.8  1181 
c. مساوی

 - - 
 - - 191 جمع

  .a میزان درآمد بعد از دریافت وام<ن درآمد قبل از دریافت وام  میزا

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

 .c میزان درآمد قبل از دریافت وام  = میزان درآمد بعد از دریافت وام

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

 يت اقتصادی و درآمد خانوارنقش اعتبارات كميته امداد در وضع -4-3
 tبه منظور بررسي نقش اعتبارات کميته امداد در بهبود وضعيد اقتصادي و درآمـد خـانوار، آزمـون    

مـد پـولي )بـا تفـاوت ميـانگين      دهـد کـه متغيـر افـزايش درآ    ( نشـان مـي  9اي در جدول )تك نمونه
ـتر 693/2( و متغير بهبود قدرت خريد )با تفاوت ميـانگين  222/2 ين تفـاوت از حـد متوسـ  را    (  بيش

هـا بـه لحـاظ     گويـاي معنـاداري ايـن تفـاوت     222/2در سـطح خطـاي   t دهند. مقدار آماره نشان مي
(کمتـر از حـد   -256/2انداز خانوار )با اختالف ميـانگين  متغير افزايش پ  حال نيدرعآماري اسد. 
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ـتفاده از وا   هـا کـه بـا )تفـاوت ميـانگين      ممتوس  اسد و متغير ميزان رضايتمندي از درآمد بعـد از اس
 دهند.  ( بيشتر از حد متوس  اسد، تفاوت ميانگين معناداري را نشان نمي225/2

هـاي بهداشـتي و درماني)بـا اخـتالف ميـانگين      متغير افزايش توان در پرداخد هزينه
هـاي آموزشـي   /( و متغيـر افـزايش تـوان در پرداخـد هزينـه     226در سطح خطاي   -633/2

تفـاوت ميـانگين منفـي و     ( 226/2و سـطح معنـاداري    -299/2اختالف ميانگين فرزندان )با 
افـزايش   بـاوجود دهد. ايـن بـه معنـاي آن اسـد کـه      ها از حد متوس  را نشان مي معنادار آن

هـاي  ميزان درآمد پولي خانوارها و نيز بهبود قدرت خريد هنوز خانوارها براي تامين  هزينـه 
 مشكل مواجه هستند.   بهداشتي، درماني و آموزشي با

 
 مد خانواریته امداد در وضعیت اقتصادی و درآنقش اعتبارات کم -(8جدول )

Test Valeu = 3 

 tمقدار  میانگین متغیر
سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

حد 
 پایین

حد 
 باال

 81/1 8/1. 199/1 111/1 1.1/11 19/8 افزایش میزان درآمد پولی
 11/1 81/1 81/1. 111/1 1/.98 3/8. بهبود قدرت خرید خانوار

 11/1 -99/1 -111/1 3.8/1 -1.8/1 13/9 انداز خانوار افزایش پس
رضررایت از درآمررد بعررد از  

 ها استفاده از بسته
11/8 118/1 188/1 111/1 13/1- 1./1 

هررای  ترروان پرداخررت هزینرره
 بهداشتی و درمانی

81/9 8.1/9- 11./1 181/1- 89/1- 11/1- 

هرای   هزینره  توان  پرداخرت 
 آموزشی فرزندان

11/9 81./8- 111/1 988/1- 81/1- 11/1- 

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

 نقش كميته امداد در ماندگاری و ثبات جمعيت -4-4
در سـطح    937/2( متغير احساس امنيد اعیاي خانوار )با تفاوت ميـانگين   7هاي جدول )طبس يافته
نگين از حـد متوسـ  مثبـد و معنـادار اسـد. در مـورد       دهد که تفاوت ميـا ( نشان مي222/2خطاي 

ـترش      متغيرهاي افزايش انگيزه ماندگاري فرزندان، افزايش انگيزه مانـدگاري سرپرسـد خـانوار گس
اسد، يعني تفاوت ميـانگين از حـد متوسـ  مثبـد و      گونه نيهماميد به زندگي در روستا نيز نتايج به 
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ـته اسـد. متغيرهـاي       بـر مثبتـي   ريثايي تـا هاي اعطدهد واممعنادار اسد که نشان مي ايـن متغيرهـا داش
ـتا و بازگشـد مهـاجران بـه        گسترش اميد به آينده زندگي در روستا، دسترسي بـه خـدمات در روس

هـاي اعطـايي   دهنـد وام دار هستند و نشـان مـي  روستا نيز با تفاوت ميانگين کمتر از حد متوس  معني
ميـانگين دو متغيـر احسـاس تعلـس بـه اجتمـاه و        حال نيدرعاسد. چنداني بر اين متغيرها نداشته  ريثتا

دهـد.  داري از حد متوسـ  را نشـان نمـي   تمايل به مشارکد در پيشرفد روستا تفاوت ميانگين معني
 البته در اين موارد اگرچه مقدار ميانگين از حد متوس  کمتر اسد، اما بسيار به آن نزديك اسد.  

 

 در ماندگاری و ثبات جمعیتنقش کمیته امداد  -(3جدول )
Test Valeu = 3 

 tمقدار  میانگین متغیر
سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

حد 
 پایین

حد 
 باال

 9/1. 91/1 813/1 111/1 113/1 81/8 افزایش احساس امنیت خانوار
افزایش انگیزه ماندگاری 

 فرزندان
91/8 89./3 111/1 919/1 1./1 31/1 

افزایش انگیزه ماندگاری 
 سرپرست

18/8 113/9 111/1 188/1 1./1 89/1 

گسترش امید به زندگی در 
 روستا

91/8 311/8 111/1 911/1 11/1 88/1 

حس تعلق به اجتماع و محل 
 سکونت

11/9 111/1- .38/1 181/1- 11/1- 11/1 

تمایل به مشارکت در پیشرفت 
 روستا

18/9 181/1- 891/1 111/1- 91/1- 11/1 

 -11/1 -31/1 -811/1 111/1 -./181 11/9 در روستادسترسی به خدمات 
 -11/1 -88/1 -181/1 111/1 -911/11 91/9 بازگشت مهاجرین به روستا

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

 های كميته امدادرضايت از وام -4-5
ها و اعتبارات کميته امداد مـورد بررسـي قـرار    شش متغير براي بررسي ميزان رضايد از وام

(  26/2در سطح خطاي کمتر از  65/2غير رضايد از مبلغ وام )با اختالف ميانگين گرفد. مت
دار اسـد و ميـزان رضـايد از    دهد تفاوت ميانگين اين متغير به لحاظ آماري معنـي نشان مي

هاي دريافتي بيشتر از حد متوس  اسد. در مورد ساير متغيرها نيز تفاوت ميانگين از حـد  وام
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)بـا   وکـار  کسـب ار اسد. تنها متغير کافي بودن مبلغ وام بـراي شـروه   دمتوس  مثبد و معني
( تفـاوت ميـانگين معنـاداري را    662/2در سـطح خطـاي    526/6که برابر اسد با   tمقدار 

دهد. اگرچه در اين مورد مقدار ميـانگين بيشـتر از حـد متوسـ  اسـد، امـا يـن        نشان نمي
 تفاوت زياد نبوده و معنادار نيسد.

 
 های کمیته امدادرضایت از وام -(.جدول )

Test Valeu = 3 

 tمقدار  میانگین متغیر
سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

حد 
 پایین

حد 
 باال

 18/1 81/1 11/1. 111/1 811/1 1/8. رضایت از مبلغ وام
مناسب بودن شررایط اعطرای   

 وام
11/8 1.1/11 111/1 111/1 11/1 11/1 

عدم توانایی شروع کار بدون 
 وام

81/8 111/11 111/1 811/1 11/1 13/1 

رضایت از نحوه بازپرداخرت  
 اقسا 

1./8 131/8 111/1 138/1 31/1 81/1 

کررافی بررودن مبلررغ وام برررای 
 شروع کار

11/8 111/1 119/1 111/1 13/1- 81/1 

آشرررنایی برررا خرررردمات و   
 تسهیالت کمیته امداد

11/8 .91/11 111/1 111/1 19/1 11/1 

 پژوهش های: یافتهمأخذ

 
داري روابـ   آزمون فرضيات تحقيس با استفاده از ضـريب همبسـتگي پيرسـون معنـي    

( 5کند. طبـس نتـايج جـدول )   مي دراتايي پژوهشموجود بين متغيرها در هر يك از فرضيات 
بـر وضـعيد اقتصـادي و     26/2در سطح خطاي کمتر از  263/2اعتبارات کميته امداد با بتاي 

مثبـد و   ريثبر مانـدگاري جمعيـد تـا    26/2در سطح خطاي  972/2 درآمد خانوار و با بتاي
داري دارد و ضريب همبستگي پيرسون براي رابطه وضعيد اقتصادي و درآمد خـانوار  معني

فرضـيه فرعـي    26/2که در سطح خطاي کمتـر از   953/2و ماندگاري جمعيد برابر اسد با 
 کند.مي دپژوهش راتايي
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 آزمون فرضیات -(1جدول )

 آماره     یرها                                      متغ
مقدار 
 بتا

 سطح خطا

 اعتبارات کمیته امداد
 111/1 111/1 وضعیت اقتصادی و درامد خانوار

 111/1 831/1 ماندگاری جمعیت
 111/1 811/1 ماندگاری جمیعت وضعیت اقتصادی و درامد خانوار

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

 دل پژوهشآزمون م -4-6
چند متغيره و همچنـين آزمـون مـدل     صورت بههاي پژوهش آزمون فرضيه منظور بهدر ادامه 

ي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده اسـد. در گـام اول      ساز مدلمفهومي پژوهش از روش 
بايد ديد مدل مشخص اسد يا خيـر؟ بـراي مشـخص بـودن يـك مـدل برقـراري دو شـرط         

 تبه.  ضرورت دارد: شرط رتبه و شرط مر
شرط رتبه بايد درجه آزادي مـدل صـفر يـا مثبـد باشـد. شـرط مرتبـه بـه          براساس

امكان انجام عمليات محاسباتي در جبر مـاتري  بـه منظـور بـرآورد پارامترهـا و بازتوليـد       
مـدل يـا عـدم     اسـكوئر  يکـا شـود. گـزارش   ماتري  کوواريان  مشاهده شده مربوط مي

 656تي اسد. درجه آزادي مدل پژوهش برابر بـا  گزارش آن نشانه انجام عمليات محاسبا
بـر   جـه ينت در 352/533مدل نيز گزارش شده اسد که برابـر اسـد بـا     اسكوئر يکااسد. 
اسد و در ايـن صـورت اطالعـات الزم     فرا مشخصشرط رتبه و شرط مرتبه، مدل  اساس

 براي برآورد پارامترها وجود دارد.
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 ری نقش اعتبارات کمیته امداد در ماندگاری جمعیتی معادله ساختاساز مدل -(9نمودار )

 
 های پژوهش: یافتهمأخذ

 
ي معادلـه سـاختاري بررسـي معنـاداري ضـرايب رگرسـيوني و       سـاز  مدلگام بعد در 

ي هـر يـك از   هـا  لفـه بارهاي عاملي اسد. مقادير هر يـك از بارهـاي عـاملي مربـوط بـه مو     
-بار شده قابل قبولي روي آن صورت بهطه ي مربوها لفهدهد که مومتغيرهاي اصلي نشان مي

اسد که در سطح معناداري کمتر از  9/2موارد بيشتر از  اند، چراکه مقدار بار عاملي در همه
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مثـال متغيـر رضـايد از     عنـوان  بـه ها در تبيين متغير پنهان اسد.  گويايي توان تبييني آن 26/2
دهـد ايـن متغيـر از    نشان مـي  26/2ر از در سطح معناي داري کمت 39/2مبلغ وام با بار عاملي 

هـاي دريـافتي از کميتـه امـداد     توان بـااليي بـراي تبيـين متغيـر پنهـان، يعنـي رضـايد از وام       
 9/2بـيش از   لفـه ي هـر مو بـار عـامل  برخوردار اسد. در مورد ساير متغيرهاي ديگر نيز مقدار 

توانند تغييرات مربـوط  مي يخوب به جهينت دراسد که در حد مطلوب يا قابل قبول قرار دارند 
 هاي پژوهش را تبيين کنند.  به هر يك از سازه

 بيضـر (( سـه معيـار مقـدار    2براي آزمون فرضيات طبس خروجي متني مدل )جدول )
 ريثشـود. در مـورد فرضـيه اول، يعنـي تـا     استاندار، نسبد بحراني و سطح معناداري بررسي مـي 

يد اقتصادي و درآمد خانوار ضـريب رگرسـيوني   وضعيد اعتبارات کميته امداد بر بهبود وضع
و نسـبد   26/2در سـطح خطـاي کمتـر از     63/2آمده در مـدل برابـر اسـد بـا مقـدار       به دسد

مثبـد و معنـادار    ريثتـوان از تـا  بيشـتر اسـد. بنـابراين مـي     35/6اسد کـه از   659/5بحراني نيز 
آمـده بـراي فرضـيه     دبـه دسـ  وضعيد اقتصاد کشاورزي بر اشتغال سخن گفد. مقـادير بتـاي   

اسـد   975/2وضعيد اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد نيز برابـر بـا    ريثدوم، يعني تا
کـه    627/9قرار دارد. نسبد بحراني نيز برابر اسد با مقـدار   26/2که در سطح خطاي کمتر از 

دهـد  ل نشان مـي شود. همچنين آزمون مدمي داسد. در نتيجه فرضيه دوم نيزتايي 35/6بيشتر از 
وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار بر ماندگاري و ثبات جمعيـد نيـز در    ريثکه فرضيه فرعي تا

ي در ايـن مـورد برابـر اسـد بـا      ونيرگرسـ شود. مقـدار ضـريب   مي ديك رابطه چند متغيرهتايي
 دهد.  داري را نشان ميمعني ريثنيز تا  26/2در سطح خطاي  256/7، نسبد بحراني 792/2

 
 ی معادله ساختاریساز مدلمقادیر ضرایب رگرسیونی متغیرها با استفاده از  -(1ول )جد

 پارامترها
خطاي  برآورد

 معيار

نسبد 
 بحراني

سطح 
 استاندارد غيراستاندارد معناداري

وضعيد اقتصادي 
   و درآمد خانوار

وضعيد اعتبارات 
 کميته امداد

752/2 632/2 226/2 659/5 *** 

  ماندگاري جميعد
وضعيد اعتبارات 

 کميته امداد
263/2 975/2 252/2 627/9 *** 

  ماندگاري جميعد
وضعيد اقتصادي 
 و درامد خانوار

973/2 792/2 235/2 256/7 *** 

 های پژوهش: یافتهمأخذ
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 ميرمســتقيغکــل، مســتقيم و  ريثه خروجــي متنـي مــدل تــا ( بــا توجــه بــ3در جـدول ) 
اعتبارات کميته امداد بر ماندگاري جمعيد مشخص شده اسد. اين روش که بـراي آزمـون   

گيـرد بـه ارزيـابي اهميـد نسـبي روابـ  مسـتقيم و        هاي علّـي مـورد اسـتفاده قـرار مـي     مدل
له اسـد کـه جـداي از    بررسي اين مسا کند. هدف از انجام اين آزمونغيرمستقيم کمك مي

زيـادي کـه بـر     ريثتـا  واسـطه  بهمستقيم اعتبارات بر ماندگاري جمعيد آيا اين اعتبارات  ريثتا
بـه  وضعيد اقتصادي و درآمد خانوار دارد )با توجه بـه ضـرايب رگرسـيوني و ميـزان بتـاي      

 دارد يا خير؟   ريثغيرمستقيم هم بر ماندگاري جمعيد تا صورت به( آمده دسد
-( بين اعتبارات کميته امداد و ماندگاري جميعد رابطه معنا3هاي جدول )هطبس يافت

 975/2اسـد کـه از ايـن مقـدار      527/2داري وجود دارد که در اين مورد مقدار بتا برابر بـا  
غيرمسـتقيم و از طريـس متغيـر وضـعيد اقتصـادي و       صـورت  بـه  263/2مسـتقيم و   صورت به

 گذارد.مي ريثدرآمد خانوار بر  ماندگاري جميعد تا
 

 کل، مستقیم، نیرمستقیم اعتبارات کمیته امداد بر ماندگاری جمیعت ریثتا -(8جدول ).

 متغیر وابسته متغیر مستقل
 اثرات کل اثرات نیرمستقیم اثرات مستقیم

 Sig ضریب Sig ضریب Sig ضریب

 اعتبارات کمیته امداد
مانررررررردگاری 

 جمعیت
831/1 19/1 9.8/1 18./1 113/1 118/1 

 های پژوهش: یافتهمأخذ

 
در پايان بايد ديد که آيا مدل تدوين شده از برازش مطلوب برخوردار اسد يا خيـر.  

هاي برازش مدل در دامنـه مطلـوب قـرار    دهد که تمام شاخص( نشان مي3هاي جدول )يافته
 راسـكوئ  يکـا عنوان مثال، شـاخص  دارند. اين به معناي مطلوبيد مدل و برازش آن اسد. به

قـرار دارد و  بـر بـرازش مـدل      6 -6در دامنـه   625/7با مقداري برابر بـا   CMIN/DFنسبي 
دارد که اين به معناي آن اسد که مدل تدوين شده تطبيـس بيشـتري بـا واقعيـد دارد.      ديکتا

دهند. ( نيز قابليد قبول مدل تدويني را نشان مي3در جدول ) شده گزارشهاي  ساير شاخص
اعتبارات کميتـه امـداد    ريثگفد اين مدل الگوي مناسبي در زمينه بررسي تا توانبنابراين مي

 بر ماندگاري و ثبات جمعيد اسد.   
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 های برازش کلی مدلشاخص -(1جدول )

 برآورد قبول قابلدامنه  ها شاخص

 مطلق

 CMIN/DF 1-. 111/3 نسبی اسکوئر یکا
 GFI 1-11/1 1./1 شاخص نیکویی برازش

 AGFI 1-11/1 11/1 شده اصالحرازش شاخص نیکویی ب

 تطبیقی
 CFI 1-11/1 13/1 شاخص برازش تطبیقی

 TLI 1-11/1 19/1 لویس -شاخص توکر 

 مقتصد

 PNFI 1-.1/1 .1/1 شاخص برازش هنجار شده مقتصد
 PCFI 1-.1/1 11/1 شاخص برازش تطبیقی مقتصد

 RMSEA 18/1- 1 119/1 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
 های پژوهش: یافتهمأخذ

 

 یريگ جهينتبحث و  -5
ي معادله ساختاري در اين پـژوهش حـاکي از   ساز مدلهاي آماري و نتايج حاصل از آزمون

از ي ريجلـوگ  جهينت دربهبود وضعيد اشتغال و درآمد و  امداد در تهيکم اعتبارات خرد ريثتا
 اسد.   مطالعه موردي روستايي در منطقه ها مهاجرت

ي بر معناداري افزايش ميانگين ميزان درآمد افـراد بعـد   دآزمون ويلكاکسونتايي نتايج
هـا قبـل از دريافـد وام اسـد. در مـورد نقـش اعتبـارات         از دريافد وام نسبد به درآمد آن

دهـد کـه   اي نشان ميتك نمونه t خانوار آزمونکميته امداد در وضعيد اقتصادي و درآمد 
داري از حـد  قـدرت خريـد تفـاوت ميـانگين مثبـد و معنـي       متغيرهاي درآمد پولي و بهبـود 

هـاي بهداشـتي و درمـاني و    متوس  دارند. در مقابل، متغير افزايش توان در پرداخـد هزينـه  
هاي آموزشي فرزندان تفاوت ميانگين منفـي و معنـادار   متغير افزايش توان در پرداخد هزينه

انداز و متغير ميـزان رضـايتمندي از   ش پ دهد، اما متغير افزاي آن از حد متوس  را نشان مي
دهــد. در بررســي نقــش کميتــه امــداد در درآمــد تفــاوت ميــانگين معنــاداري را نشــان نمــي

ماندگاري و ثبات جمعيد در مورد متغيرهاي احساس امنيد اعیاي خانوار، افزايش انگيزه 
د به زندگي در ماندگاري فرزندان، افزايش انگيزه ماندگاري سرپرسد خانوار، گسترش امي

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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 ريثيي تـا اعطـا هاي دهد وامدار اسد که نشان ميتفاوت ميانگين از حد متوس  منفي و معني
ميانگين دو متغير احساس تعلس به اجتمـاه و   حال نيدرعنداني بر اين متغيرها نداشته اسد. چ

داري از محل سكوند و متغير تمايل به مشارکد در پيشرفد روسـتا تفـاوت ميـانگين معنـي    
 دهد. حد متوس  را نشان نمي

ر همـه  هـا و اعتبـارات کميتـه امـداد نتـايج نشـان داد د      در مورد ميزان رضايد از وام
دار اسد. تنها متغير کافي بـودن مبلـغ وام   موارد تفاوت ميانگين از حد متوس  مثبد و معني

دهد. آزمون فرضيات تحقيـس  تفاوت ميانگين معناداري را نشان نمي وکار کسببراي شروه 
داري رواب  موجود بين متغيرها در هـر يـك از   با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون معني

 کند. مي دوهش راتاييفرضيات پژ
(، اعتبـارات کميتـه امـداد بـر وضـعيد اقتصـادي و درآمـد        5طبس نتـايج جـدول )  

( در سطح خطاي کمتـر از  972/2( و بر ماندگاري جمعيد )با بتاي 263/2خانوار)با بتاي 
داري دارد. همچنــين ضــريب همبســتگي پيرســون بــراي رابطــه مثبــد و معنــي ريثتــا 26/2

( در سطح خطاي 953/2مد خانوار و ماندگاري جمعيد ) با بتاي وضعيد اقتصادي و درآ
ي سـاز  مـدل کنـد. ايـن نتـايج بـا اسـتفاده از روش      مـي  دايـن فرضـيه راتاييـ    26/2کمتر از 

 تائيد شده اسد.  معادالت ساختاري نيز
و سـاير   2262 سـاتياباما ، 2262هـاي پـژوهش فاسـورانتي    نتايج اين پژوهش بـا يافتـه  

 ريثهـا تـا  در همه ايـن پـژوهش   چراکهده در پيشينه پژوهش همسو هستند؛ پژوهشگران ياد ش
مثبد اعتبارات خرد بر بهبود وضعيد اشتغال، اقتصاد، درآمـد و  توانمندسـازي افـراد نشـان     

ايـن اعتبـارات    ميرمسـتق يغمثبد، مستقيم و  ريثپژوهش حاضر تا حال نيدرعداده شده اسد. 
 شان داده اسد. ي را نيز نروستا شهرهاي بر مهاجرت

يي براي ارتقاي خـدمات کميتـه امـداد بـا     ها شنهاديپهاي پژوهش در پايان با توجه به يافته
پـذير جامعـه دارد ارائـه    آوري اقشـار آسـيب  توجه بـه نقـش مهمـي کـه در توانمندسـازي وتـاب      

 شود.   مي
وجـه بـه   شـود بـا ت  انداز، پيشـنهاد مـي  دليل تاثير کم اعتبارات کميته امداد بر پ  به -

ها تعلـس گيردتـا بـه     حيطه شغلي افراد وام بيشتري جهد گسترش کسب و کار به آن
 انداز بينجامد.افزايش پ 
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هــاي اشــتغالزايي  جهــد افــزايش مانــدگاري جمعيــد و جلــوگيري از رکــود طــرح -
ي سرردن مبالغ اندک به مددجويان به ايجاد شـرکد،  بجاکميته امداد  شود يمپيشنهاد 

فرسد برـردازد و از ايـن طريـس بـراي     اوني در برخي از روستاهاي مهاجرکارخانه و تع
 ي شغلي پايدار ايجاد کند.ها فرصدافراد 

ــه  -  ريدر ســا و جديــد موفــسهــاي  هــا و پــروژه طــرحاز  ديــبازدتشــويس روســتاييان ب
باعث افزايش انگيزه بـراي شـروه کـار در    ها  از آن يالگوبردار ها و استان و شهرستان
 حل سكوند هر يك از مددجويان خواهد بود.روستاي م
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