
 

خرد و صندوق اعتبارات  يخدمات مال يبانيپشت ةبرنام ياثربخش يابيارز
 رانيدر ا ييروستا زنانخرد 

 
 * ينيالد عالء ايپو

 ** يموسو يآزاده جالل
 

 24/10/1389: ؛ تاريخ پذيرش15/9/1389: تاريخ دريافت
 

 چكيده
اين . است هايي در اين زمينه در ايران اجرا شدهدر سطح جهان، طرح تأمين مالي خردهاي در پي موفقيت برنامه

توجه به . شوند و پيوسته در حال گسترش هستندراهي براي كاهش فقر و ارتقاي معيشت شناخته مي عنوان بهها برنامه
ها، نه تنها ارزيابي اثربخشي اين برنامه. سازدشان را ضروري ميهاي تأمين مالي خرد و اجراي آنها، ارزيابي اثربخشيبرنامه

در اين . هاي آتي نيز نقش مهمي داردكند، بلكه در طراحي برنامهها را فراهم ميها و بهبود عملكرد برنامهامكان اصالح رويه
نامه پشتيباني از بر«و  »صندوق اعتبارت خرد زنان روستايي«خرد، يعني مالي پژوهش، با مطالعه موردي دو برنامه تأمين 

ويژه بر سه جنبه از زندگي آنان، يعني كنندگان، بهها بر شركتشده است تا آثار اين برنامه تالش »خدمات مالي خرد روستا
هاي كمي و كيفي استفاده شده در مطالعه حاضر، از روش. پذيري و توانمندسازي زنان ارزيابي شودابعاد مادي فقر، آسيب

هاي بخش كيفي نيز گروه شاهد استفاده شده و يافته عنوان بهها كنندگان جديدتر برنامهاز شركتدر بخش كمي . است
، و هاي درآمد، داراييدهد كه تغييري در شاخصنتايج بررسي نشان مي. تقويت نتايج كمي به كار گرفته شده است منظور به

تنوع منابع درآمدي خانوار بهبود  ايجاد نشده، اما شاخص كننده در هر دو برنامههزينه خوراك و پوشاك خانوارهاي شركت
كنندگان زن، خود بر نحوه مصرف اند كه شركتها فقط زماني به توانمندسازي زنان منجر شدههمچنين، برنامه. يافته است

 . اندها شدهپذيري بيشتر خانوارها موجب آسيبالبته در برخي موارد، برنامه. وام كنترل داشتند
  

 يي، صندوق اعتبارات خرد زنان روستايتوانمندساز خرد، مالي ارزيابي اثربخشي، تأمين ،پذيري آسيب :ها كليدواژه
 .خرد روستا ياز خدمات مال يبانيپشت و
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 مقدمه 
پذيري و توانمندسازي زنان از مهمترين آثـار عرضـة خـدمات مـالي بـه      فقرزدايي، كاهش آسيب

گـذاري  به لحـاظ نظـري، ايـن خـدمات سـرمايه     . شوندزنان فقير شناخته ميويژه پذير، بهاقشار آسيب
هاي انساني و ارتقاي سازند، امكان افزايش سرمايهوكارهاي خرد ميسر ميهاي هدف را در كسب گروه

شوند، و توانايي هاي رفاهي خانوارها ميكنند، موجب افزايش هزينهها را فراهم ميهاي جماعتقابليت
، رو از ايـن . بخشـند هـا بهبـود مـي   پذير را در مقابله با صدمات اقتصادي حاصـل از تكانـه  باقشار آسي

پذير، در كانون توجه بسياري عرضة خدمات مالي به فقرا و اقشار آسيب منظور بهطراحي سازوكارهايي 
زمينه قلمداد  ترين سازوكارها در اين، يكي از موفق1تأمين مالي خرد. هاي كاهش فقر قرار دارداز برنامه

هاي كاهش فقر و بهبود معيشـت در  اي در ميان برنامههاي اخير، جايگاه ويژهشود و در سالقلمداد مي
 .بسياري از كشورها يافته است

هاي تأمين مالي خرد در ايران نيز به شـكل روزافـزون   عنوان بازتابي از روندهاي جهاني، برنامه به
طور انبوه اجـرا شـوند،   ها بدون شناخت و بهي كه اين برنامهاما در صورت. است مورد توجه قرار گرفته

هاي مـذكور،  ارزيابي برنامه. خواهد بود هاي بهبود معيشت محتملشكست آنها و از ميان رفتن فرصت
تواند براي شناسايي مسائل، بهبود عملكردها و حـل مشـكالت راهگشـا    قبل از گسترش بيشترشان مي

بيني نشدة تمهيـدات، و تحليـل   ها، شناسايي نتايج پيشتحقق اهداف برنامه ويژه، بررسي ميزانبه. باشد
هاي آتي را فـراهم  هاي فعلي و تدوين بهتر برنامهها در برنامهفرايندهاي مداخالت، امكان اصالح رويه

 .كندمي

، 1370نخست، در دهة . هاي تأمين مالي خرد، به دو شكل وارد ايران شدانديشه بكارگيري برنامه
هـايي  هـا، فعاليـت  ويژه جهاد كشاوزي و بانك كشاورزي براي اجراي اين برنامـه هاي دولتي بهدستگاه

از . هاي يادشده طراحي كردند، بيشتر بر اعتبارات خرد متمركز بودندهايي كه سازمانبرنامه. انجام دادند
 عنـوان  بـه ها بر روستاييان ين برنامهبوده و هست، در ا آنجا كه حوزة فعاليت اين نهادها عمدتاً روستاها

 هـايي از ايـن قبيـل را تشـكيل    همچنين، زنان، گروه هدف بيشتر برنامـه . گروه هدف تأكيد شده است
 .اند داده
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هاي اخير برنامه. هاي تأمين مالي خرد در ايران به راه افتاد، دومين موج برنامه1380از اوايل دهة 
المللـي  اي بـين هاي توسـعه دولتي و گاهي نيز با همكاري سازمان هاي غيردولتي وبا مشاركت سازمان

خيز شهري، مناطق اسكان غيررسمي و فقراي شـهري در كـانون توجـه ايـن     نقاط آسيب. انداجرا شده
ويـژه،  به. اندهاي روستايي نيز طراحي و اجرا شدههاي اخير، برنامهالبته در سال. اندها قرار داشتهبرنامه

در عرضـة   رزي كه خدمات روستايي را در اولويت كاري خـود قـرار داده اسـت، همـواره    بانك كشاو
مشـتري   عنوان بههاي تأمين مالي خرد، مردان نيز در موج جديد برنامه. خدمات مالي خرد پيشرو است

هاي اين دوره، مفهوم تأمين مالي خرد و سـازوكارهاي آن  همچنين، در طراحي برنامه. شوندپذيرفته مي
 . روده جاي اعتبارات خرد به كار ميب

توان از صندوق هاي دورة اول، كه دولت آن را حمايت مالي و اجرا كرده است، مياز ميان برنامه
تاكنون در دستور كار دفتر زنان روستايي و  1379اعتبارات خرد زنان روستايي نام برد كه از سال 
پشتيباني از خدمات مالي خرد روستا كه با  طرح. عشاير وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است

همكاري بانك كشاورزي، موسسه غيردولتي تاك، چند سازمان غيردولتي محلي، و صندوق توسعة 
در چهار استان آذربايجان شرقي، آذريايجان غربي، اردبيل، و  1381از سال ) ايفاد(كشاورزي ملل متحد 

در . هاي تأمين مالي خرد استي در دور دوم برنامهكردستان به طور آزمايشي اجرا شد نيز طرح مهم
 .گيردمقاله حاضر، دو برنامه تأمين مالي خرد مذكور مورد بررسي قرار مي

 
 چارچوب مفهومي 

نظرهـايي دربـاره اثربخشـي ايـن نـوع      با وجود استقبال روزافزون از تأمين مالي خـرد، اخـتالف  
هـاي تـأمين مـالي    اد زيادي از مطالعاتي كه اثربخشي برنامههاي تعدبر اساس يافته. ها وجود دارد برنامه

كننـده  اند، بهبود معيشت خانوارهاي شـركت توسعه مورد بررسي قرار دادهخرد را در كشورهاي درحال
؛ 1999، 2؛ دان1996، 1هولم و موسلي(افزايش درآمد، دارايي و مصرف  صورت بههاي يادشده در برنامه
پـذيري خانوارهـا و   و كاهش آسيب) 1996و خاندكر،  5؛ پيت2000، 4كويننز؛ رمني و 1998، 3خاندكر
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؛ بـارنز و  2003؛ پيت و سايرين، 1997دان، (كنار توانمندسازي زنان  بهبود وضعيت زنان و كودكان در
در عين حال، . هاي تأمين مالي خرد بوده استاز آثار مثبت اجراي برنامه) 2000، 2؛ زمان1999، 1كوگ

دارايـي خانوارهـاي مشـتري رد     هـا را در افـزايش درآمـد، مصـرف و    مطالعات اثربخشي برنامهبرخي 
ها حتي برخي از مطالعات، مواردي از آثار منفي برنامه). 2001، 4؛ پارك و رن1998، 3مورداك( اند كرده

ـ ) 1999( 5طور مثال، مايوبه. اندبر خانوارهاي مشتري را نشان داده ان و كـاهش  افزايش ساعات كار زن
دربـاره دو  ) 2006( 6مطالعه كلمن. ها دانسته استتحصيل در ميان دختران را از نتايج شركت در برنامه

هاي درآمد، دارايي،  برنامه تأمين مالي خرد در تايلند، بدتر شدن وضعيت مشتريان مرد از منظر شاخص
نيز افزايش خشونت عليه زنـان را  برخي از مطالعات . انداز، بدهي و ساعات كار را نشان داده استپس

 ). 1999، 8؛ رحمان1994، 7گوتز و سن گوپتا(اند هاي تأمين مالي خرد دانستهاز جمله آثار برنامه
سازي يا نحـوة سـنجش آنهـا    شناسي، مفهومها ممكن است ريشه در روشنتايج متفاوت ارزيابي

اند كه خانوار بنگالدشي نشان داده 1800 با بررسي) 1996( 10و خاندكر 9براي مثال، پيت. داشته باشند
بـا اسـتفاده از   ) 1998(امـا مـورداك   . ها، موجب افزايش مصرف خانوارها شده استشركت در برنامه

. كننده تأثيري نداشته اسـت ها بر افزايش مصرف خانوارهاي شركتها نتيجه گرفت كه برنامههمان داده
شـناختي دانسـته   هـاي روش ت و خاندكر را نتيجه تفـاوت وي اختالف نتايج ارزيابي خود و مطالعه پي

 . است
شناختي، شرايط محيطي حاكم بر اجراي برنامه تأمين مـالي خـرد، بـر    نظر از مسائل روشصرف

تواند موجب موفقيـت يـا عـدم موفقيـت     از مهمترين داليلي كه مي. گذاردميزان اثربخشي آن تأثير مي
مثالً، اگر فقر محصول . هش فقر شود، ماهيت فقر در يك منطقه استهاي تأمين مالي خرد در كابرنامه
وري از طريـق  وري و توليد كم باشد، تأمين مالي خرد كارساز نخواهـد بـود، بلكـه افـزايش بهـره     بهره

هاي دولتي نيز نقـش تأثيرگـذاري   گذاري سياست. شودگذاري، موجب كاهش فقر ميآموزش و سرمايه
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، تعيين سقف نرخ بهره، گسـترش و پايـداري   براي مثال. مالي خرد دارندتأمينهاي در اثربخشي برنامه
 .كندرو ميها را با مشكل روبهاين برنامه

مهمترين سازوكار . هاي تأمين مالي خرد استنظرها نيز ناشي از ماهيت برنامهبسياري از اختالف
اما همان طور كه اعتبار سازنده اسـت،  . پذير استهاي خرد به اقشار آسيبها، اعطاي وامدر اين برنامه

گيرنده، اعتبار به معناي بدهي است و اگر دريافت وام زيرا براي وام. تواند به تخريب نيز منجر شودمي
گذاري كرده است، وكاري كه در آن سرمايهبراي مثال، كسب -به افزايش درآمد يا داراييش منجر نشود 

از آنجـا كـه كسـب    . اضافه خواهد شـد  ه ديگر مشكالت ويمشكل بدهكاري نيز ب -شكست بخورد 
بازده،  شوند، اغلب محدود به مشاغل خانوادگي كمها ايجاد ميوكارهاي خردي كه از طريق اين برنامه

همچنين ). 2004، 1شاو(گذاري در آنها نيز زياد است وقت و موقتي است، احتمال شكست سرمايهنيمه
فشار اجتمـاعي  . ي اجتماعي استهالي خرد، متكي بر ضمانتهمچنين شايان توجه است كه تأمين ما

شده اسـت كـه    گاهي ديده. كند كه به هر نحوي وام خود را بازپرداخت كنندگيرندگان را ناچار مي وام
اند، اند، مصرف خود را كاهش دادهها، براي بازپرداخت وام از منابع غيررسمي وام گرفتهمشتريان برنامه

تر ها به وخيمبدين ترتيب، در مواردي برنامه). 1999رحمان، (اند دگي خود را فروختهيا حتي لوازم زن
 . شدن وضعيت فقرا منجر شده است

هاي تأمين مالي خـرد در توانمندسـازي   كنترل بر مصرف وام نيز بر كاهش اثربخشي برنامه  نحوه
از سه سناريو براي ) 1994( 3گوپتانو س 2گوتز. گذاردزنان يا حتي افزايش خشونت عليه آنان تأثير مي

اوالً، ممكن است مـردان در  . اندبراي توضيح نحوة تأثير منفي اعتبار بر توانمندسازي زنان استفاده كرده
با وجود آنكـه ايـن شـرايط در ظـاهر     . قبال استفاده از وام، مسئوليت بازپرداخت وام را بر عهده گيرند

اي برنامه مخالف است و به توانمندسازي زنان توسعهبخش است، ولي اين موضوع با اهداف  رضايت
برند، اما قادر بـه  در وضعيت دوم، مردان وام را براي مصارف مورد نياز خود به كار مي. شودمنجر نمي

اندازهاي خـود، وام  جويي و استفاده از پسبدين ترتيب، زنان مجبورند با صرفه. بازپرداخت آن نيستند
اين وضعيت، آنها مسئول بازپرداخت وام خواهند بود، اما بر نحـوة مصـرف آن    در. را بازپرداخت كنند

كننـد، بلكـه   وضعيت سوم، زماني است كه مردان نه تنها از بازپرداخت وام خودداري مي. كنترل ندارند
 .كنند، با خشونت نيز رفتار ميزنان با
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گـذاري  ايجاد فرصت براي سرمايهتواند از طريق در مجموع، به لحاظ نظري تأمين مالي خرد مي
كننـدگان را فـراهم   هـاي شـركت  افزايش درآمد و دارايي  هاي فيزيكي، مالي، و انساني، زمينهدر دارايي

تأمين مـالي خـرد عـالوه بـر افـزايش درآمـد و       . آورد و در نتيجه موجب بهبود معيشت خانوارها شود
بخشـي منـابع درآمـدي    ي خرد شود و به تنـوع و كارهاگذاري در كسبتواند صرف سرمايهدارايي، مي
 كننـدگان را در برابـر  همچنين از آنجا كه درآمد، دارايي، و تنـوع منـابع درآمـدي، شـركت    . منجر گردد

تـأمين مـالي خـرد    . شـود پذيري آنها نيز مـي كند، موجب كاهش آسيبهاي دشوار تقويت ميموقعيت
گيـري دربـاره   كننده، فرصت مشاركت و تصميمان شركتهاي زنها و قابليتتواند با افزايش دارايي مي

كند؛ يعني موجب توانمندسازي آنان  شان را فراهممسائل زندگي و قدرت تأثيرگذاري بر محيط اطراف
هاي تأمين مالي خرد در هر شـرايطي كارآمـد نيسـتند،    طور كه گفته شد، در عمل، برنامهاما همان. شود

بنابراين، اثربخشي آنهـا از كشـوري بـه كشـور     . ايج نامطلوبي پديد آورندتوانند نتطوري كه حتي ميبه
هـاي تـأمين   چنين اختالفي، ارزيابي اثربخشي برنامـه . اي به برنامه ديگر متفاوت استديگر و از برنامه

 .سازدمالي خرد را ضروري مي
تأمين مالي خرد  هايمهمترين هدف مطالعات ارزيابي اثربخشي، شناسايي آثار علي اجراي برنامه

براي مثـال در  . ها در رسيدن به اهدافشان استتشخيص ميزان توفيق برنامه منظور بهدر سطوح مختلف 
سطح خرد، كه موضوع اصلي ما نيز هست، مطالعات ارزيابي اثربخشي به دنبـال پاسـخگويي بـه ايـن     

گان خود، از منظر كاهش فقر كنندهاي تأمين مالي خرد، چه نتايجي براي شركتسؤال هستند كه برنامه
همچنين مطالعات مذكور، با شناسايي و توضـيح فراينـد   . اندپذيري و توانمندسازي زنان داشتهو آسيب

هـاي بعـدي   در بخـش  ).1(كنـد  ها را فراهم مـي ها و بهبود عملكرد برنامهتغييرات، امكان اصالح رويه
ها، ه در ايران، عالوه بر شناسايي آثار علي فعاليتشود با ارزيابي اثربخشي دو برنامة اجرا شدتالش مي

 .هاي آنها در بستر اقتصادي و اجتماعي كشور بررسي شودمزايا و كاستي
 

 روش مطالعه
در تحقيق حاضر، دو برنامه صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و طـرح پشـتيباني از خـدمات    

هاي  روشهاي يادشده، تركيبي از ارزيابي اثربخشي برنامه منظور به. مالي خرد روستا ارزيابي شده است
اند و مقايسه مشتريان جديد و مقطعي گردآوري شده صورت بهها داده. كمي و كيفي استفاده شده است
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ابزارهـاي  ). 2(تر براي نسبت دادن تغييرات به مداخله مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    مشتريان قديمي
فـرد  . گروهي متمركز، مصاحبه، و مشـاهدة ميـداني بـوده اسـت     مه، بحثگردآوري اطالعات، پرسشنا

. شـوند كننده، واحد تحليل محسوب ميها، واحد مشاهده و خانوار و فرد شركتكننده در طرحشركت
طرفـه، ضـريب همبسـتگي پيرسـون، و      هاي كمي، از تكنيك تحليل واريانس يكتحليل داده منظور به

هـاي كمـي و نيـز كسـب     هاي كيفي براي تقويت نتايج تحليـل يافته. است هجداول توافقي استفاده شد
در ايـن تحقيـق، مشـاهده    . انـد تر و شناسايي فرايندهاي تغيير مورد استفاده قرار گرفتهاطالعات جزئي

 . ها را نيز فراهم كرده استميداني، فرصت ارزيابي عيني از موقعيت برنامه
تاكنون، در دستور كار دفتر زنان روسـتايي و   1379ي از سال صندوق اعتبارات خرد زنان روستاي

صـندوق اعتبـارات    350در زمان انجام ايـن مطالعـه،   . عشاير وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است
 25، در بودنـد  طراحـي شـده  ) 3(دهي گروهـي  انداز و وامخرد زنان روستايي كه بر مبناي الگوي پس

در زمان انجام اين مطالعه، برنامه دوم، يعني طرح پشتيباني از خدمات  گرچه. استان كشور وجود داشت
طـوري كـه   ، اما مورد توجه قرار داشت؛ به)4(كرد مالي خرد روستا مرحله آزمايشي خود را سپري مي

چند سازمان دولتي نيز به استفاده از اين الگو تمايل . بود اين الگو در چند منطقة ديگر نيز در حال اجرا
واسـطه   عنوان بههدف اين طرح، ايجاد مؤسسات خودگردان محلي، با مالكيت اعضا، . بودند ن دادهنشا

 ). 5(مالي بود، تا شرايط ايجاد بانكداري پيوندي را در ايران فراهم كند 

اي دولتـي بـه شـمار    طور كه گفته شد، طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي، برنامـه همان
هـاي غيردولتـي،   ه برنامة پشتيباني از خدمات مالي خرد روستا با همكاري سـازمان ك آمد، در حالي مي

هـاي  دو برنامه يادشده، تفاوت. شدالمللي و اجرا مييك سازمان بين عنوان بهبانك كشاورزي، و ايفاد، 
رنامـة  در مقابـل، گرچـه ب  . اوالً، گروه هدف برنامة اول، زنان روستايي بودند. ديگري نيز يا هم داشتند

توانسـتند  داد، اما مردان نيز ميپشتيباني از خدمات مالي خرد روستا به زنان در كنار جوانان اولويت مي
دوم، در برنامة اول مهمترين هدف، توانمندسـازي زنـان روسـتايي بـود؛ در     . در اين طرح شركت كنند

 . كيد داشتحالي كه برنامة دوم بيشتر بر ايجاد اشتغال، درآمدزايي، و كاهش فقر تأ

پـذير در دو برنامـة مـذكور، بـه     در مطالعه حاضر، آثار و نتايج شركت خانوارهاي فقير و آسـيب 
، در هر يك 1385تا  1381هاي بين سال. هاي سلماس و سنندج بررسي شده استترتيب در شهرستان

ـ  ان روسـتايي  از روستاهاي صدقيان و برگشاد از توابع شهرستان سلماس، دو صندوق اعتبارات خرد زن
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در روسـتاهاي شهرسـتان   . بود كه در زمان مطالعه، صد و چهل و پـنج نفـر عضـو داشـتند    ايجاد شده 
خرد روستا، دويست و نوزده نفر از سـه   سنندج، در مرحله اول اجراي طرح پشتيباني از خدمات مالي

نفـر در روسـتاهاي   مشكان و پتليدر و در مرحله دوم نيز چهارصد و بيست و يك روستاي تخته، كاني
 .بودند سي در طرح شركت كردهآباد و كرهمشكان، كيالنه، دولتتخته، كاني

هـاي اعتبـارات خـرد زنـان روسـتايي در      در مطالعه موردي اول، يعني ارزيابي اثربخشي صندوق
البته . شماري انجام شد، تمام)نفر 145(كنندگان تعداد كم شركت دليل بهروستاهاي صدقيان و برگشاد، 

. در روستاي برگشاد، شش نفر و در روستاي صدقيان، يك نفر از پاسخگويي به سؤاالت امتناع كردنـد 
طور تصادفي هاي همبسته در روستاهاي شهرستان سنندج، بهدر مطالعة موردي دوم، يعني بررسي گروه

مراحـل اول و دوم   كنندگانپرسشنامه به شركت 46و  35ترتيب پرسشنامه تكميل شد، در واقع، به 81
از برنامـة اول، سـه جلسـه و از    (در مجموع، پنج جلسه بحث گروهي متمركـز  . طرح اختصاص يافت
شهرستان سنندج،  نفر از افراد كليدي در روستاهايهمچنين، با سه . تشكيل شد) برنامة دوم، دو جلسه

 .يافته انجام شدساختمصاحبة نيمه
پـذيري، و  ي، بـه سـه بخـش ابعـاد مـادي فقـر، آسـيب       هاي مورد استفاده بـراي ارزيـاب  شاخص

. بودنـد  آورده دست بهها اعتبار خود را از مطالعات پيشين اين شاخص. توانمندسازي زنان تقسيم شدند
 . ها و نحوة محاسبه آنها بيان شده استهر يك از اين شاخص) 1(در جدول 

هـاي يادشـده بـر توانمندسـازي     شايان ذكر است كه مطالعه حاضر، بيشتر به بررسي آثـار طـرح  
انـداز  كننـده، پـس  درآمـد شـركت  بـدين ترتيـب، از چهـار متغيـر     . اسـت  اقتصادي زنان توجـه داشـته  

گيري استفاده شده كه همگي در سـطح اسـمي   انداز، و مشاركت در تصميمكننده، كنترل بر پس شركت
معرفـي  ) 1(گيرند، در جـدول  ت پيشين مياين متغيرها كه اعتبار خود را از مطالعا. اندگيري شدهاندازه
هاي در ضمن، يافته. هاي كيفي تكيه شده استدر مورد ساير ابعاد توانمندسازي، بيشتر به يافته. اند شده

 .هاي كمي كمك كردندكيفي نيز به افزايش قابليت اعتماد داده
  



 ... خرد يخدمات مال يبانيپشت ةبرنام ياثربخش يابيارز

 
69 

 آنها يكم هاي و مؤلفه قيوابسته تحق يرهايمتغ): 1(جدول 
 آزمون مورد استفاده تحليل واحدسطح سنجش تعريف عملياتي مؤلفه متغير

 فقر

درآمد  سرانه
 خانوار

سرانه درآمد خانوار عبارت است از تقسيم درآمد خانوار 
 از منابع متعدد در يك سال بر تعداد افراد خانوار

Fطرفه و آزمون تحليل واريانس يك خانوار ايفاصله

سرانه هزينه 
 خانوار

هزينه خوراك خانوار برابر با هزينه خوراك خانوار سرانه 
 در يك ماه تقسيم بر تعداد اعضاي خانوار

 Fطرفه و آزمون تحليل واريانس يك خانوار ايفاصله

سرانه هزينه 
 پوشاك

از تقسيم هزينه پوشاك خانوار در يك سال بر تعداد 
 .آيداعضاي خانوار بدست مي

 Fتحليل واريانس يكطرفه و آزمون  خانوار ايفاصله

ارزش دارايي 
قابل فروش 

 خانوار

هاي ثابت مانند خانه، منظور از اين متغير، ارزش دارايي
توانند به به پول است كه به سرعت مي... زمين، خودرو و
 .نقد تبديل شوند

 Fتحليل واريانس يكطرفه و آزمون  خانوار ايفاصله

ب
آسي

ري
پذي

 

 Fطرفه و آزمون تحليل واريانس يك خانوار ايفاصله .تعداد منابع درآمدي خانوار برابر است با تنوع درآمدي
يك دارايي مالي عبارت است از اينكه خانوار  عنوان به انداز خانوارپس

 .انداز دارد يا نداردپاسخگو پس
 كرامر، في V خانوار اسمي

درآمد  سرانه
 خانوار

است از تقسيم درآمد خانوار سرانه درآمد خانوار عبارت 
 از منابع متعدد در يك سال بر تعداد افراد خانوار

 Fطرفه و آزمون تحليل واريانس يك خانوار ايفاصله

زي
دسا

انمن
تو

 

 كرامر، في V فرد اسمي .انداز دارد يا نداردفرد پاسخگو پس انداز  فردپس
 كرامر، في V فرد اسمي .فرد پاسخگو درآمد دارد يا ندارد درآمد فرد

-كنترل بر پس
 انداز

انداز خود نظارت فرد پاسخگو در بر نحوه مصرف پس
 .دارد يا ندارد

 كرامر، في V فرد اسمي

گيري تصميم
 در خانوار

هايي مانند زمين، خانه و پاسخگو در مورد خريد دارايي
 .مانند آنها دخالت دارد يا ندارد

 كرامر، في V فرد اسمي

 هاي تحقيق يافته: منبع

 
  ي تحقيقهايافته

پـذيري، و توانمندسـازي،   هاي مطالعه در مورد مصرف، درآمد و دارايي، آسـيب قبل از بيان يافته
ي، اكثـر  در نمونـه مـورد بررسـ   . شـود هـاي مـورد بررسـي داده مـي    اطالعات توصيفي دربـاره نمونـه  

 6/63يعنـي  (سرپرست خانوار بودنـد  كنندگان در صندوق اعتبارات خرد، زنان روستايي همسر  شركت
در حـالي كـه،   . درصد، در مكان دوم قرار داشتند 6/25پس از آن فرزندان سرپرست خانوار با ). درصد

 6/25(كنندگان كـارگر بـدون دسـتمزد    شغل اصلي سرپرست خانوار بيشتر كشاورزي بود، اكثر شركت
بـرآورده   4/0نمونه مورد بررسي، برابـر بـا    ميانگين بار تكفل در. بودند) درصد 3/23(و بيكار ) درصد

كننـدگان در مطالعـه   ميانگين سن و ميزان تحصيالت شركت. اكثر خانوارها چهار نفر عضو داشتند. شد
 . سواد، بيشترين فراواني را داشتندسال بود، در حالي كه افراد بي 7/5و  1/35نيز به ترتيب 
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 7/61(دادنـد  ات مالي خرد روستا را نيز زنان تشـكيل مـي  كنندگان در برنامه پشتيباني خدماكثر شركت
هاي خانوار، اكثر سرپرست. مشتري بود عنوان بههاي برنامه، انتخاب زنان ، زيرا يكي از اولويت)درصد

 5/23(، كـارگر  )درصـد  6/29(كنندگان به ترتيـب كـارگر بـدون مـزد     شركت. كشاورز يا كارگر بودند
نفر  7/4ميانگين بعد خانوار در اين نمونه، . بودند) درصد 8/14(بيكار  ، و)درصد 16(، كشاورز )درصد

و ميانگين سن  1/4ميانگين تحصيالت . بود، همچنين خانوارهاي چهارنفره، بيشترين فراواني را داشتند
در خصـوص تحصـيالت   . وپنج ساله، بيشترين فراواني را داشتندافراد بيست. وسه سال برآورد شدسي

 . ن فراواني به پنج سال تحصيل اختصاص داشتنيز بيشتري

 درآمد، دارايي و مصرف * 
هاي درآمد، دارايي ثابت، و هزينة خوراك هاي كمي، بيانگر تفاوت ميان شاخصهاي تحليليافته

 ميـزان وام صـندوق  . نبـود ) كننـدگان جديـد  شركت(كننده و گروه شاهد و پوشاك خانوارهاي شركت
وكـاري بـود كـه درآمـد     اندازي كسـب تايي، بسيار كمتر از اعتبار الزم براي راهاعتبارات خرد زنان روس

هـاي ثابـت يـا مصـرف     بسيار زيادي را در مقايسه با درآمد خانوار ايجاد كند يا موجب افزايش دارايي
نـدرت  برنامة پشتيباني از خدمات مالي خرد روستايي نيز در محيطي اجـرا شـده كـه بـه     . خانوار شود

هـاي كيفـي حاصـل از    يافتـه . كنـد مخاطره را فراهم ميوكارهاي سودآور و كماندازي كسبراهقابليت 
ويـژه مشـتريان   كننـده، بـه  هاي ثابت برخي خانوارهاي شـركت مطالعه اين برنامه، بيانگر افزايش دارايي

داشـتند، در   اين خانوارها اغلب با استفاده از منابع مالي و اعتبـاري ديگـري كـه در اختيـار    . جديد بود
 .گذاري كرده بودندهاي مانند زمين و خانه سرمايهدارايي

كنندگان در برنامه، با تصور آنكه شركت دهند كه در شروع اجراي طرح،هاي كيفي نشان مييافته
كه در مراحل  ها بالعوض يا بدون بهره هستند، آنها را براي مصارف جاري استفاده كردند، در حاليوام

هـاي مولـد و   گذاري در داراييكنندگان در برنامه آنها را به سرمايهكنندگان و شركتتجربه اجرابعدي، 
اطالعـات   هـاي كمـي  شـوند، تحليـل  در نتيجه، وقتي دو گروه با هم مقايسه مي. ثابت سوق داده است

ننده منجـر  كدر مجموع، شركت در برنامه زماني به بهبود معيشت خانوار شركت. دهندنميزيادي به ما 
شده است كه ميزان وام حداقل بيش از سقف اعطاي وام در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي بوده 

 . هاي ثابت را داشتندگذاري در داراييكنندگان امكان سرمايهو شركت
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 پذيريآسيب* 
هـاي  ايـي دارانداز خـانوار و ارزش كه ميزان پس طرفه نشان دادهگرچه نتايج تحليل واريانس يك

، اما شركت در هر دو برنامه، موجـب تنـوع درآمـدي    ها تغييري نكردهثابت خانوار با شركت در برنامه
منبـع و   62/1طـور ميـانگين   مشتريان جديد برنامة پشتيباني خدمات مـالي خـرد روسـتا، بـه    . شده بود

ايـن  . انـد بع درآمدي داشتهمن 57/2طور ميانگين مشترياني كه چهار سال از اخذ وام آنها گذشته بود، به
در برنامة صندوق اعتبارات خـرد زنـان روسـتايي،    . تأييد شده است% 99داري اختالف در سطح معني

اين اختالف . منبع درآمدي داشتند 75/3منبع درآمدي و مشتريان سال چهارم،  84/1مشتريان سال اول 
 . تأييد شد% 99نيز در سطح 

گذاري در امور كشاورزي و خريد ها، صرف سرمايهموارد وام درصد 50در هر دو برنامه، حدود 
درصد  7/21و  6/32هايي مانند از بين رفتن محصول و تلف شدن دام، به ترتيب تكانه. دام شده بودند

درصـد   7/20و  32كننـده در برنامـه صـندوق اعتبـارات خـرد زنـان روسـتايي و        خانوارهاي شـركت 
پشتيباني از خدمات مالي خرد روسـتا را طـي دو سـال گذشـته بـا       خانوارهاي شركت كننده در برنامه

 .مشكل مواجه كرده بود
ها موجـب شـده   دهند كه اختالف در ميزان وام و الگوهاي اجراي برنامههاي كيفي نشان مييافته

 هپـذيري خانوارهـا داشـت   ها، آثار متفاوتي را  بر آسـيب ها در برخورد با تكانهاست كه هر يك از برنامه
. اند كه بازپرداخت آن، خانوار را با مشكل مواجـه كنـد  تر از آن بودهها كوچكدر برنامة اول، وام. باشد

وق بـه خـوبي يكـديگر را    كردنـد و اعضـاي صـند   ها را اداره مـي همچنين، از آنجا كه اعضا، صندوق
گيرنده، فرصـت  بودند، ساير اعضا براي فرد وام شناختند، در مواردي كه افراد با مشكل مواجه شده مي

همچنين بازپرداخت ماهيانه وام موجب شده بود زنـان  . بيشتري براي بازپرداخت وام فراهم كرده بودند
اما در برنامة دوم، ميزان وام شش تا نـه ميليـون ريـال و     .به راحتي اقساط وام خود را بازپرداخت كنند

پـذير  قوانين بازپرداخت نيز انعطـاف . ساط ساالنه در نظر گرفته شده بوداق صورت بهبازپرداخت آن نيز 
كنندگان از نظر سرماية انساني و ظرفيت پـايين محـيط   ظرفيت پايين شركت در چنين شرايطي،. نبودند

، در زمـان  رو از ايـن . زندگي آنها نيز سبب شده بود كه اغلب آنها نتوانند از اعتبار به خوبي بهره ببرنـد 
 برخي از آنان به ناچار براي بازپرداخت وام دوباره قرض گرفته .رداخت وام با مشكل مواجه شدندبازپ
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بعضي از آنها نيز، با وجـود جريمـة ديركـرد،    . انداز خود استفاده كرد بودندبعضي از آنها از پس. بودند
 .  بودند وام خود را بازپرداخت نكرده

 توانمندسازي زنان * 

درصد زنان در نمونة مورد بررسي در روستاهاي سـنندج بيـان كردنـد كـه بـه       72با وجود آنكه 
نحوي در مصرف وام مشاركت دارند، شواهد كيفي نشان داد كـه در مـواردي، زنـان وام را در اختيـار     

هاي مورد بررسـي  در همه شاخص چندان عجيب نيست كهبنابراين، . بودند شوهر يا پدرشان قرار داده
بـه عبـارت   . كنندگان و گروه شاهد ديده نشدداري ميان شركتندسازي زنان، تفاوت معنيدربارة توانم

كنتـرل  گروه هدف خـود انتخـاب كـرده بـود، امـا آنـان بـر وام         عنوان بهديگر، هر چند برنامه زنان را 
 . بودند اند و در نتيجه، در فرايند توانمندسازي نيز قرار نگرفته نداشته

اعتبـارات خـرد زنـان     كننده در صندوقهاي كمي و كيفي، زنان شركتيافتهدر عوض، بر اساس 
انداز زنان شركت در برنامه، موجب ايجاد درآمد و پس. روستايي سلماس بر مصرف وام كنترل داشتند

سال اخذ وام و داشتن درآمد  كرامر نشان دادند كه Vهاي في و بكارگيري آماره. كننده شده بودشركت
به عبارت ديگر، هر چه زمان شركت در برنامه . انددرصد اطمينان پيوسته 95، در سطح 395/0با شدت 

شـدت ايـن پيوسـتگي     .ه اسـت بيشتر بود زنان از درآمد نيز و اخذ وام بيشتر بوده، احتمال برخورداري
ضعيف بود، اما اين موضوع، در ارتقاي موقعيـت زنـان در خـانواده و توانمندسـازي آنهـا گـام مهمـي        

كنندگان بـا يـك سـال    از شركت% 8/12كنندگان جديد و از شركت% 5/37همچنين، . شدمحسوب مي
كنندگان باسابقه انداز شخصي هستند؛ اين رقم براي شركتاند كه صاحب پسسابقة اخذ وام بيان كرده

 402/0 كرامر با ميزان شدت Vهاي في و آماره. بود% 50و % 7/66چهار و پنج سال مشاركت به ترتيب 
در . انـد انداز را تأييد كرده، پيوستگي ميان سابقة شركت در برنامه و داشتن پس%99داري و سطح معني

هاي كنندگان در سالهاي اقتصادي نيز ميان شركتگيريانداز و مشاركت در تصميممورد كنترل بر پس
ابعاد توانمندسازي موجود نبود، امـا  هاي كمي دربارة ساير گرچه داده. مختلف برنامه تفاوتي ديده نشد

هاي كيفي نشان دادند كه شركت در برنامة صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي موجـب تحـرك   يافته
 .نفس آنان شده استدر اجتماع و افزايش اعتمادبه گيريزنان، افزايش مشاركت در تصميم
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 گيريبحث و نتيجه
هـاي  هـا در شـاخص  يك از برنامه فه نشان داد كه هيچطردر حالي كه نتايج تحليل واريانس يك

هـاي  انـد، يافتـه  هاي ثابت تأثير نداشـته سرانة درآمد، هزينة خوراك، هزينة پوشاك و مسكن، و دارايي
. هاي ثابت در برنامة پشتيباني از خدمات مالي خرد روستا استكيفي بيانگر شواهدي از افزايش دارايي

امـا،  . انـد كننده شدهپذيري خانوارهاي شركتشي درآمدي موجب كاهش آسيببخهر دو برنامه با تنوع
ها و سازوكارهاي اجراي برنامه موجب شده است كه برنامة پشتيباني از خدمات مـالي خـرد   ميزان وام

بازپرداخـت وام در  . كننـده شـود  پذيري خانوارهـاي شـركت  روستا، در مواردي موجب افزايش آسيب
هـاي  آميـز بـودن زمينـه   گـذاري مولـد، مخـاطره   ت كم افراد و منطقه براي سـرمايه اقساط ساالنه، ظرفي

در هيچ يك . اندپذيري خانوارها بودهگذاري موجود، و اندازة وام مهمترين داليل افزايش آسيب سرمايه
هاي مورد بررسي، برنامة پشتيباني از خدمات مالي خرد روستا بر توانمندسازي زنـان تـأثير   از شاخص

هـا  گيـري دربـاره مصـرف وام   تواند ناشي از تسلط مردان در تصميمذاشته است كه اين موضوع مينگ
انـداز  در مقابل، شركت در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي، موجب افزايش درآمـد و پـس  . باشد

 . اندزنان روستايي شده كه بر وام و نحوه مصرف آن كنترل داشته
پـذير  ت مالي خرد روستا تالش شده است تا دسترسي اقشـار آسـيب  در برنامة پشتيباني از خدما

از مشـاركت  در ايـن راه،  . يـك بانـك تجـاري تسـهيل شـود      عنـوان  بـه روستايي به بانك كشـاورزي  
هاي غيردولتـي  نيز سود برده شده است و همكاري دولت و سازمانالمللي هاي غيردولتي و بين سازمان

اندازي كرده و روستايي را دولت راه صندوق اعتبارات خرد زنان طرح. در اين طرح شايان توجه است
طي اجراي . كنندگسترش آن، به شدت به ميزان عالقه و توجه كارمنداني بستگي دارد كه آن را اجرا مي

ها بهره، به اين برنامههاي بدون بهره و كمبرنامة پشتيباني خدمات مالي خرد، بخش عمومي با ارائة وام
ها موجب شده است كه نهاد ها و ديركرد وامهمچنين، بخش عمومي با بخشش بدهي. است لطمه زده

بسياري از مشتريان اين برنامه اميدوار بودند كه بدهي آنها به بانك بخشيده . بازپرداخت وام آسيب ببيند
لگوي ارائه برنامة صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي با اين مشكل مواجه نبود، زيرا بر اساس ا. شود

 .  گردد كه متعلق به اعضاستها به صندوقي باز ميشده، وام
كار و توليـد درآمـد   واندازي كسبرسد كه اگر ميزان وام بيشتر باشد، راهدر وهلة اول به نظر مي
گيرنـده  كار و توليد درآمد، به ظرفيت منطقـه و وام واندازي كسباما راه. نيز ه براحتي ميسر خواهد شد
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گيرنده نتواند از اعتبار به نحوه احسن استفاده كند، نه تنهـا وضـعيت   ، اگر وامرو از اين. وابسته است نيز
در ايـن وضـعيت، وام بيشـتر بـه معنـي      . معيشت او بهبود نخواهد يافت، بلكه بدهكار نيز خواهد شـد 

مالي روستا بيشـتر   مورد بررسي در برنامة پشتيباني از خدمات خانوارهاي نمونة. بدهكاري بيشتر است
هـاي  فرصـت . كـار پـايين اسـت   واندازي كسـب كنند كه ظرفيت محيط براي راهدر مناطقي زندگي مي

ايـن موضـوع   . بازده و  پرمخاطره محدود هستندهاي دامداري و كشاورزي كمموجود، بيشتر به فعاليت
 . پذيرتر شوندگيرندگان آسيباست كه برخي از وام موجب شده

اگر ميزان وام زياد باشد، احتمال آنكه زنان بر مصـرف آن  . وام، مزيت ديگري نيز دارد مقدار كم
بدين ترتيب، تحقق هدف توانمندسـازي در مـواردي بيشـتر احتمـال     . كنترل نداشته باشند، بيشتر است

ستفاده هاي مورد بررسي، از دو الگوي متفاوت براي بازپرداخت وام ابرنامه. دارد كه ميزان وام كم باشد
طور ماهانه و مستمر اسـت و ايـن   بازپرداخت وام در صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي به. كنندمي

كنند؛ در حالي كه بازپرداخـت وام  كه اعضا آن را اجرا مي بردپذيري بهره ميانعطافصندوق از قوانين 
در . شـود د آن نيز محاسبه مـي طور ساالنه است و ديركردر برنامه پشتيباني خدمات مالي خرد روستا به

 . كننده منجر شده استبرخي موارد، روش دوم به بدهكاري و فشار بر خانوارهاي شركت
طور مستمر امكان دسترسي به خـدمات مـالي را   اعضاي صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي به

ها بـه بازپرداخـت   ن گروهانحالل اي. اندهاي همبسته در بيشتر موارد منحل شدهدارند، درحالي كه گروه
طـور مسـتمر   ها زماني به كاهش فقر منجر خواهند شد كه بهاز طرف ديگر، برنامه. وام لطمه زده است

اي بـراي تشـكيل   هاي همبسته، فقـط مقدمـه  البته بايد توجه داشت كه طراحي برنامه گروه. اجرا شوند
 .اندشده ر نظر گرفتهيك گروه موقت د صورت به، رو از اينهاي خوديار بود، گروه

در برنامـة  . كننـدگان تـأثير بسـياري داشـته اسـت     نحوة استفاده از وام در بهبود معيشت شـركت 
پشتيباني خدمات مالي خرد روستا، كساني كه با استفاده از اين وام و منابع ديگر، در كشاورزي، خريـد  

 .اندهاي خود موفق بودهاند، در افزايش داراييگذاري كردهخانه و زمين كشاورزي سرمايه
هـاي بـومي در   برنامة صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي با استفاده از الگويي مبتني بـر شـيوه  

امـا برنامـه   . كننده موفق بـوده اسـت  هاي آموزشي، در توانمندسازي زنان شركتايران و برگزاري دوره
البتـه بايـد توجـه    . وانمندسازي قرار دهدپشتيباني خدمات مالي روستا نتوانسته است زنان را در مسير ت

يكي از اهداف اصلي خود  عنوان بهداشت كه برنامة اعتبارات خرد زنان روستايي، توانمندسازي زنان را 
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رد زنـان روسـتايي كـه بيشـتر بـر      ظاهراً در الگوهايي مانند برنامة صندوق اعتبـارات خـ  . كنددنبال مي
وام كم است و ادارة صندوق كامالً بر عهده اعضاست، هدف  هاي بومي ايران مبتني هستند، مبلغ روش

 . يابدتوانمندسازي زنان بيشتر تحقق مي
 
 هايادداشت

بـه دنبـال    ،شناسايي آثـار علـي اجـراي برنامـه    عالوه بر معموالً مطالعات ارزيابي اثربخشي ) 1(
تا چه حد موفق بوده است؟ ، برنامه در دسترسي به فقرا اوالً :دو پرسش ديگر نيز هستندبه  گوييپاسخ

 ها چگونه است؟ساير برنامه مقايسه با، نسبت هزينه به فايده برنامه در م اينكهدو
در  ولـي گرچه اين روش نسبت به مطالعات طولي از قابليت اعتماد كمتري برخوردار است، ) 2(

 .شودترين راه محسوب ميمناسب ،غياب گروه شاهد
وام  صورت به ي رامبلغ جهاد كشاورزي، دفتر امور زنان ،ل گروهتشكي آغازدر در اين روش، ) 3(

اين مبلغ را پس از مدت معيني به دفتر بازپرداخت  هستند اعضا موظف .دهددر اختيار صندوق قرار مي
منابع . كنندانداز ميطور اجباري و ماهيانه مبلغ مورد توافقي را در صندوق پساعضاي صندوق به. كنند

در اختيـار اعضـا قـرار     صـورت وام  بـه كشـي  اي و با استفاده از سازوكار قرعهدوره صورت بهصندوق 
بـراي تضـمين   . ها از پانصد هزار تا پنج ميليون ريال ارزش داشـتند در زمان انجام مطالعه، وام. گيرد مي

 دوازدهتـا   دهو طي ماهيانه  طوراقساط وام نيز به. شوداي استفاده ميبازپرداخت وام از ضمانت زنجيره
شايان ذكر است كـه قـوانين هـر صـندوق را      .دنشوبازپرداخت مي ، با نرخ سود هفت تا ده درصد،ماه

هـاي مختلـف،   ، قوانين مذكور ممكن است در صـندوق رو از اينكنند؛ اعضاي همان صندوق تعيين مي
  .يكسان نباشند

وديـار در مراحـل اوليـه تشـكيل خـود      هاي خهاي اين مطالعه، گروهدر زمان گردآوري داده )4(
 .هاي همبسته ارزيابي شدندگروه فقط رو از اينبودند؛ 
 213در مرحلـه اول و دوم طـرح،   . اي در سه مرحله طراحي شـده بـود  به اين منظور برنامه) 5(

همان هاي خوديار يا اندازي گروهمرحلة آغازين راه عنوان بهها گروهاين . بود گروه همبسته تشكيل شده
شدند، نفر تشكيل مي 15الي  7هاي همبسته، كه هر يك از گروه. كردندمالي محلي عمل مي هايواسطه

پـس از  . انـدازمحور طراحـي شـده بودنـد    هاي خوديار به شكل پسمحور بودند؛ در حالي كه گروهوام
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گـروه   عنـوان  به انداز منظم و تأييد تسهيلگر، مجموعة اعضاتشكيل گروه، برگزاري منظم جلسات، پس
بانك كشاورزي پس از بررسي طرح ارائه شده هر يـك  . شدندمي همبسته نزد بانك كشاورزي شناخته

مبلغ وام از شش تا نه ميليون ريال، مدت بازپرداخت آن پنج . كرداز اعضا، وام مورد نظر را تصويب مي
بهرة مصوب شوراي عالي پـول و   برابر(هاي مورد نظر، چهارده درصد سال و ميزان بهرة آن براي سال

از آنجا كه بانـك  . رفتاي به كار ميبراي تضمين وام، سازوكار ضمانت زنجيره. بود شده تعيين) اعتبار
گرفتنـد   هايي مورد قبول قرار ميكرد، طرحكشاورزي، اعتبار اين طرح را از منابع داخلي خود تأمين مي

 .كه در حوزة مشاغل روستايي قرار داشتند
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