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چکیده
نادیده گرفتن سهم زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی خانواده و همچنین ارزش افزودهی ایجااد شاده در
بخش کشاورزی سبب شده است تأثیر ارزش کار آنها در محاسبات ملای در نررگرفتاه نشاود .در هماین راساتا
تعاونی های زنان روستایی به منرور حمایت از زنان روستایی به خصوص زنان سرپرست خانوار تشکیل شدند .در
این مطالعه سعی شده است اثر خوداشتغالی اعضای تعاونیهای زنان بر درآمد خانوار در اساتان فاارب بررسای
شود .به همین منرور با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی شده بر اساب سابقهی فعالیات میازان سارمایه و
تعداد اعضا پنج تعاونی از شهرستانهای شیراز سپیدان سروساتان و پاساارگاد انتخاا

و اطتعاات از از 103

عضو نمونه جمعآوری شد .بر اساب نتایج مدل  quasi-reduced formمشخص شد که مبلغ وا پرداخت شده
از سوی تعاونیها که زمینه اشتغالزایی زنان روستایی را فراهم کرده است اثر مثبتی بر درآمد خانوار آنها داشاته
است .بنابراین تشکیل و گسترش تعاونیهای زنان و همچنین حمایتهای مالی دولت از این تعاونیها با پرداخت
تسهیتت با کارمزد پایین به منرور خوداشتغالی زنان روستایی پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :خوداشتغالی زنان روستایی ،درآمد خانوار ،تعاونیهای زنان روستایی ،استان فارس

مقدمه و بررسی منابع

زنان با زندگی در جوامع روستایی تجربه ای متفااو از تععا و و محروم ات را مایچشادد زیارا آناان ه اده دار
فعال ت های اقتصادی هستدد که مدجر به کسب درآمد ملموس نمیشوند .هم ن امر سعب میگردد تا آنان موقع ت
اجتماهی -اقتصادی پای ن تری پ داکددد ،دسترسی و مالک ت شان بر مدابع محدود شود و به این ب دجامد کاه کدتار
زندگی و درآمدشان در دست مردان باشد .این در حالی است که در فرآیدد توسعه نقش گسترده زناان روساتایی
از اهم ت زیادی برخوردار است .زنان روستایی نه تد ا ن اروی همادهای در ایجااد تحاو و مدعاع باالقوهای بارای
پ شعرد اقتصاد روستایی و افزایش هر چه ب شتر رشد تول دا ماواد ذاذایی باه شامار مایروناد بلکاه دارای نقاش
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اساسی در ابعاد فرهدگی و معدوی این تحوال و پ شرفتها میباشدد ( .)Rousta et al., 2010از این رو بسا اری
از کارشداسان توسعهی اقتصادی و اجتماهی بر ضرور تشک ل تعاونیهای زنان در فرآیدد توسعه با توجه به نقاش
اقتصاادی و اجتمااهی زناان تدک اد کاردهاناد(.)Shojaee, 2002; Alipour, 2002; Weisi & Badsar, 2002

مشارکت زنان روستایی در این تعاونیها و حضور آن ا در بازار کار به کاهش نرخ باروری ،افازایش سا ت تول اد،
افزایش درآمد سرانه ،کاهش فقر روستایی و در نت جه ،افزایش رفاه اجتماهی کل جامعاه مایانجاماد و باا افازایش
نقش اقتصادی زنان در خاانواده باهات توانمددساازی آنهاا مایشاود ) .(Grikipat, 2008بداابراین م العاهی ایان
تعاونیها که از طریق فراهمسازی فرصتهای سرمایهگذاری برای تول دکدددگان و انعاشت سرمایهی اندک اهضا،
زم دهی توسعه فرصتهای شغلی را برای زنان روستایی فراهم مایساازد و نقاش م مای در حمایات اشاتغا زناان
روستایی و درآمد آن ا دارند م م و ضروری به نظر می رساد .در ایان م العاه باه مدظاور بررسای ا ار خوداشاتغالی
اهضای تعاونی های زنان روستایی بر درآمد خانوار ،فعال ت تعاونیها طی سا هاای  )1391-1385در نظار گرفتاه
شد .در طی این دوره ،تعدادی از اهضای تعاونیها که باا دریافات واا از تعااونیهاا باه اشاتغا پرداختاه بودناد در
نمونهگ ری شرکت داده شدند .جدو  ،)1آمارههای توص فی معلغ واا پرداختی تعاونیهای زنان روساتایی اساتان
فارس را در طی این دوره نشان می دهد.
جدول -1آمارههای توصیفی مبلغ وا پرداختی تعاونیهای زنان روستایی استان فارب
Table1- Descriptive statistics of paid loans by rural women cooperatives in Fars province
متغ ر

واحد

م انگ ن

انحراف مع ار

حداکثر

حداقل

Variable

Unit

Mean

Standard Deviation

Max

Min

معلغ واا

ریا

Amount of loan

Rial

5596037

7834951

30000000

2000000

Source: Research findings

مدخذ :یافتههای تحق ق

با توجه به جدو  ،)1در طی دورهی مورد م العه ،تعاونیهای زنان مورد م العه به طاور متوسام معلاغ 7834951
ریا واا با انحراف مع اار  5596037در اخت اار اهضاای متقاضای واا خوداشاتغالی قاراردادهاناد کاه ایان وااهاای
پرداخت شده در ب شترین مقدار خود سی م ل ون ریا و در کمترین م زان دو م ل ون ریا بوده است که این وااهاا
از محل سرمایهی خود تعاونیها و وامی که از بانکهای کشااورزی و توساعهی تعااون گرفتاه شاده بودناد تادم ن
شدهاند و برای ایجاد خوداشتغالی به کار رفتهاند .از اشتغا های ایجاد شاده 25/2 ،درصاد اشاتغا هاا توسام خاود
تعاونیها با استفاده از سرمایهی تعاونیها ایجاد شدهاند و در اخت ار اهضا قرار گرفتهاند که مشاذلی چون فروشاگاه
پوشاک ،لوازا خانگی ،سوپرمارکت ،تول دی پوشاک ،کارگاه تول د ترشا جا و واحاد اهتعااری مایباشاد .ایان
مشاذل چون توسم سرمایه تعاونیها حمایت مالی میشوند با دوااتر بوده و با ش از چ اار ساا ساابقه ی فعال ات
داشتهاند 64/8 .درصد اشتغا ها ن ز بوس له ی خود زنان روستایی با دریافت واا از تعاونیها ایجاد شدهاند که 24/3
درصد این اشتغا ها شامل شغلهایی چون خ اطی ،پردهدوزی ،آرایشاگری ،تاابلو فارش ،تول اد اساکار ،پارورش
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قارچ ،پرواربددی گوسفدد و پرورش مرغ محلی میباشدد که با سابقه ی ب ش از دو سا باه صاور دا ام در تمااا
سا فعال ت داشتهاند 21/4 .درصد اشتغا های ایجااد شاده توسام زناان روساتایی باه صاور فصالی و در فصال
برداشت محصو انجاا شدهاند که ب ش از ساه ساا ساابقهی فعال ات دارناد و مشااذلی چاون تول اد ترشا جا و
هرق ا  ،آبغوره ،ش ره ی انگور رب انار ،ت ه ی داروهای گ اهی ،کشامش ،بساتهبدادی محصاوال کشااورزی،
ت هی نان و کلوچه سدتی ،برگزاری کالسهای آموزشی و هدری میباشد 29/1 .درصد مشاذل ایجاد شده توسام
زنان ن ز ،فقم یکعار انجاا شدهاند که معموالً کمتر از شش ماه طو کش دهاند کاه مشااذلی چاون پارورش قاارچ،
تول د اسکار ،دامداری ،پرورش مرغ محلی و فعال تهای کشاورزی بودهاند .افزایش هزیدهها و ن ااز باه سارمایهی
مالی ب شتر ،هدا تجربه کافی ،فقدان آموزشهای الزا و افزایش مسئول تهای خانه داری دالیلی هستدد کاه بارای
ادامه ندادن این مشاذل ذکر شدهاند.
نتایج م العه ی نجفی  )Najafi, 2009در بررسی تجرب ا ج انی در زم دهی نقش تعاونیها در کااهش فقار و
اشتغا زایی نشان داد که شرکتهای تعاونی در کشورهای توسعه یافته با جمعآوری سارمایهی انادک گاروههاای
کم درآمد و با ب رهگ ری از مشارکت اهضا توانستهاند به موازا بخش خصوصی ،بدگاههای اقتصادی قدرتمدادی
تدس س کددد و در ایجاد تعاد درآمدی و افازایش اشاتغا نقاش داشاته باشادد و در کشاورهای در حاا توساعه،
کشورهای هدد و پاکستان که با فقر گسترده دست به گریعان بودهاند با ایجاد شرکتهای تعااونی باه موفق اتهاای
چشمگ ری به ویژه در افزایش س م زنان در تول دا کشاورزی و درآمدزایی دسات یافتاهاناد اماا در ایان م العاه
تجرب ا ایران بررسی نشده است و نقشی که تعاونیهاا مایتوانداد در اشاتغا زایای و ایجااد درآماد بارای زناان و
کاهش فقر روستایی داشته باشدد بررسی نشده است .صادقی  )Sadeghi, 2011در بررسی نقش تعاونیهاای زناان
در اشتغا زایی زنان بی سرپرسات ش رساتان ج ارا ،فاراهم شادن فرصات هرضاهی محصاوال و تول ادا زناان
روستایی در نمایشگاهها و بازارچههای داخلی و امکان دریافت واا و اهتعارا از سوی وزار تعاون را در اشتغا
و درآمد زنان روستایی و ارتقاء س ت زندگی فاردی و اجتمااهی ما ر دانساته اسات .اماا تعااونی هاالوه بار زناان
بی سرپرست ،در ج ت حمایت از خانوارهای کم درآمد و فق ر روستایی از جمله زناان باد سرپرسات ن از تشاک ل
شدهاند که در این م العه بررسی نشده است .شوشتریان  )Shooshtarian, 2007در م العهای باا اساتفاده از یاک
مد پروب ت به بررسی تع نکدددههای فقر روستایی با تدک د بر تعاونیهای زنان روستایی در استان فاارس باه ایان
نت جه رس د که هضویت در تعاونی ،احتما فقر خانوار را کاهش میدهد .همچد ن مشاخ

شاد خانوارهاایی کاه

حداقل یکی از آن ا در تعاونیهای روستایی هضویت دارند نسعت به سایر خانوادهها باه احتماا کمتاری در گاروه
فقرا قرار میگ رند .اما نقشی که این تعاونیها در ایجاد اشتغا و درآمدزایی برای زنان روساتایی دارناد را بررسای
نکرد .از اینرو در این م العه به بررسی ا ار خوداشاتغالی اهضاای تعااونیهاای زناان روساتایی بار درآماد خاانوار
پرداخته شده است.
مواد و روشها

در این م العه به مدظور بررسی ا ر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار ،فعال ت تعاونیهای زناان روساتایی
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طی دوره 1385-1391در نظر گرفته شد .درآمد خانوار و بق ه ی متغ ار هاای ماورد اساتفاده در ماد هاا از طریاق
مصاحعهی حضوری و تکم ل پرسشدامه جمعآوری شد .برای این مدظور با استفاده از روش نمونهگ ری طعقاهبدادی
شده ،بر معدای سه فاکتور سابقهی فعال ت ،م زان سرمایه و تعداد اهضای تعاونیها طعقهبددی شدند .با توجه باه ایان
سه فاکتور و مشور و نظرسدجی که با کارشداسان و هوامل ذیربم به خصوص کارشداس امور زناان روساتایی در
سازمان تعاون روستایی استان فارس به همل آمد چ ار ش رستان ش راز ،سروساتان ،پاساارگاد و ساا دان انتخااب و
مورد م العه قرار گرفته شدند .از ش رستان ش راز ،دو تعاونی ،یکی در روستای شااپورجان و دیگاری در روساتای
کفترک ،از ش رستان پاسارگاد تعاونی روستای مادر سل مان ،از ش رستان سروستان تعاونی روساتای م اارلونو و از
ش رستان سا دان تعاونی روستای رودبا بررسی شد .از این پدج تعاونی  103نفر از زنان روستایی کاه طای دورهی
مذکور با هضویت در تعاونیها و واا گ ری به اشتغا پرداخته بودند به هدوان گروه خود اشتغا در م العه شرکت
داده شدند.
به مدظور بررسی ا ر خوداشتغالی زنان روستایی هضو تعاونی بر درآمد خانوار ،درآمد خانوار با در نظار گارفتن
درآمد حاصل شده از فعال اتهاای درآمادزای زن خاانواده تاابعی از ویژگایهاای زن و سرپرسات خاانوار و واا
دریافت شده از تعاونیها برای در نظر گرفتن نقش تعاونیهای زنان در خوداشتغالی و درآمد خانوار در نظر گرفتاه
شد .با توجه به ایدکه واا پرداخت شده از ساوی تعااونی هاا تصاادفی ن سات و آن اا واا را در اخت اار افارادی قارار
میدهدد که م مئن از بازپرداخت آن باشدد .به هم ن مدظور مشاابه م العاه ی خانادکر و فااروقی & Khandker

 )Faroughi, 2003برای بررسی این ا ر یک مد  quasi-reduced formبه صور معادله ی  )1ارا اه شاد و باه
هدوان معادله ی درآمد در نظر گرفته شد:

yij  xij  j  Cij   jy   ijy

)1

در این معادله ،متغ ر Yijدرآمد خانوار iدر روستای  X ، jشامل متغ رهایی مانداد سان و تحصا ال زن ،سان و
تحص ال سرپرست ،وضع ت سرپرستی خانوار ،م زان زما ن و بااغ کشااورزی ،فعال اتهاای خاارر از مزرهاهی
سرپرست داشتن شغل آزاد یا کارگری ،کارمدد بودن سرپرست) ،یارانه دولات ،تعاداد فرزنادان ،تعاداد فرزنادان
باالی  18سا می باشد و Cمعلغ واا دریافتی است µ .هواملی را شامل میشود که مربوط به روستای سکونت زناان
می باشد که ممکان اسات بار درآماد خاانوار تاد ر داشاته باشادد ولای قابال انادازهگ اری نعاشادد باه گوناهای کاه
 E ( ijy | xij ,  jy )  0میباشد β .و  δپارامترهای نامعلوا هستدد .اگر همهی متغ رها ،قابل مشاهده و اندازهگ ری
بودند  δتخم ن نااریعی از ا ر وااهای پرداخت شده از سوی تعاونی های زناان بار درآماد خاانوار خواهاد باود اماا
چون   jyقابل مشاهده ن ست اگر از معادلهی  )1استفاده شود این تخم ن اریب خواهد باود .راه حال ایان مشاکل
درونزایی وااهای پرداختی) ،استفاده از متغ ر ابزاری میباشد .بدابراین روش  OLSبارای تخما ن ایان ا ار مداساب
ن ست و باید از روش  2SLSاستفاده کرد .به هم ن مدظور در مرحله او باید هوامل م ر بر معلغ واا پرداخت شده
از سوی تعاونیها به متقاض ان مشخ

شود و به هدوان متغ ر ابزاری که در معادلهی  )1وارد نشدهاناد ن از در نظار

گرفته شوند که معادلهی تقاضا برای واا را میتوان به صور معادلهی  )2نوشت:
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C ij  X ij  c  Z ij    cj   ijc

)2

در این معادله Cij ،مقادیر واا دریافتی از تعاونیها میباشد Zij .متغ رهاای ابازاری را شاامل مایشاود کاه شاامل
مجموههای از ویژگیهای خانوادگی و محل سکونت متقاض ان واا است که از  Xمجزا میباشاد کاه فقام بار Cij

تد ر دارند  c .و  πپارامترهای نامعلوا و   cjمقادیر اندازهگ ری نشده از وااهاست که در یک روستا ابت است
و   ijcخ ای نامتقارن معادله میباشد به گونه ای که  E ( ijc | X ij , Z ij ,  cj )  0است.
بدابراین با توجه به درونزا بودن وااهای پرداختی ،یافتن متغ رهای ابزاری از قسمتهای م م این مسئله میباشاد.
با توجه به ایدکه اختصاص وااها از سوی بانک ها برای گسترش فعال ت های تعااونیهاا ابتادا در سا ت اساتانهاا،
ساس در س ت ش رستانها ،بعد روستاها و در آخر خانوارها میباشد ،در هر سا ت بارای دریافات معلاغ واا ب شاتر
رقابت وجود دارد اما با توجه به ایدکه بر معدای مع ار حتم ت ،اطم دان از وصو وااهای پرداختی مالک اختصاص
معلغ واا قرار میگ رد .بدابراین معلغ واا پرداختشده به ویژگیهای سایر خانوارها ،سایر روستاها و ش رساتانهاای
دیگر بستگی دارد .بدابراین این شاخ

های رقابتی میتواندد به هدوان ابزارهایی برای تع ن ایدکاه چاه معلغای یاک

خانوار میتواند از تعاونیها واا بگ رد استفاده شود .پس معادلهی  )2را میتوان به صور معادله ی  )3نوشت:
)3

C ijk  X ijk   X ( j i ) k   X jk  X k  j   X k    cj   kc   ijc

در ایان معادلاه Cijk ،معلاغ واا دریاافتی خاانوار  iدر روساتای  jدر ش رساتان  kمایباشاد Xijk .متغ رهاایی مانداد
حداکثر م زان تحص ال جدس مذکر و م نت در خانواده ،ق مت محصوال کشاورزی و داماروری مانداد ق مات
گددا ،حعوبا  ،ذر  ،گوجه فرنگای ،م اوه ،شا ر و گوشات قرماز هساتدد .متغ ار  Zدر معادلاهی  )2باه وسا لهی
متغ رهای  Xجانش ن شده است X ( j i ) k .م انگ ن متغ رهای  Xدر س ت روستا بارای روساتای  jباه جاز خاانوار i

 X jk ،م انگ ن متغ ر  Xدر س ت روساتا بارای هماهی خانوارهاای روساتای  X k  j ،jم اانگ ن متغ ار  Xدر سا ت
ش رستانها به جز روستای  jو  X kم انگ ن متغ ر  Xدر ش رستانها میباشد.
پس از تخم ن معادلهی  ،)3مقدار تخم نزده شدهی معلغ واا در معادله ی  )1وارد میشود و ا ر خوداشاتغالی
زنان بر درآمد خانوار بررسی میگردد که به صور معادله ی  )4بازنویسی میشود:
همه ی متغ رهای معادله ی  )4قعالً توض ت داده شدهاند.

yijk  xijk  j  Cijk    jy   ky   ijky

)4

اما پس از تخم ن معادله ی تقاضای واا و تع ن معلغ واا پ شب دی شده به جای مقادار واقعای معلاغ واا ،ابتادا بایاد
درونزایی معلغ واا که به هدوان متغ ر درونزا در معادله ی  )1در نظر گرفته شد بررسای گاردد .بارای ایدکاه تع ا ن
شود در نظر گرفتن معلغ واا پرداخت شده از سوی تعاونیها به هدوان متغ ر درونزا صح ت است یا ناه ،از روش ساه
مرحلهای هاسمن  )1976استفاده شد .برای این مدظور آزمون فرض به صور زیر میباشدد:
 :H0متغ رهای  Cijkبرونزا میباشدد.
 :H1متغ رهای Cijkدرونزا میباشدد.
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حا روش سه مرحلهای هاسمن  )1976به صور زیر انجاا میشوند:
مرحلهی او  :در این مرحله معادلهی  )3تخم ن زده میشود و مقدار  Ĉ ijkبه جای مقدار واقعی معلغ واا پرداخات
شده به اهضا محاسعه میشود:

Ĉ ijk =Cijk-uijk

مرحلهی دوا :در این مرحله مقادیر محاسعهشده ی  Ĉ ijkن ز در معادله ی  )4وارد میشاود کاه معادلاه باه صاور
معادله ی  )5تعریف و ساس با  OLSتخم ن زده میشود.

yijk  xijk  j  Cijk  Cˆ ijk    jy   ky   ijky

)5
مرحله ی سوا :پاس از تخما ن معادلاه ی  ،)5باا

استفاده از آزمون  tمعدیداری ضرایب متغ رهای  Ĉ ijkمورد آزمون قرار میگ رد.
اگر آزمون  tمعدیداری ضرایب متغ رهای  Ĉ ijkرا نشان دهد متغ ر معلغ واا درونزا میباشاد .در ذ ار ایان صاور
متغ ر معلغ واا برونزا است.
نتایج و بحث

به مدظور بررسی ا رخوداشتغالی اهضای تعاونیهای زنان روساتایی بار درآماد خاانوار ،ابتادا ویژگایهاای فاردی،
خانوادگی و اقتصادی اهضا مورد بررسی قرار گرفت .خالصهی این بررسی در جدو  )2نشان داده شده است.
جدول -2ویژگیهای فردی خانوادگی و اقتصادی اعضای خوداشتغال تعاونیهای زنان روستایی در استان
فارب
Table2- Individual, households and economic characteristics of self-employed members in women
cooperatives in Fars province
متغیرها
Variables
سن زن

Woman’s age
سن سرپرست

Head of the household’s age
م زان تحص ال زن

Woman’s educational attainment
م زان تحص ال سرپرست

واحد
Unit
سا
Year
سا
Year
مق ع
Grade
مق ع

Head of the household’s educational attainment
تعداد فرزندان

Grade
نفر

Number of children
م زان زم ن باغ و کشاورزی

Person
هکتار

Proportion of agricultural land and garden
درآمد خانوار بدون درآمد خود اشتغالی زن

Hectare

Household’s income without woman’s self-employed
income

هزار ریا
Rial

میانگین
Mean

انحراف معیار
Standard deviation

حداکثر
Max

حداقل
Min

35.8

10.12

63

18

47.1

12.47

85

25

3.23

1.48

6

1

2.47

1.27

6

1

2.16

2.13

9

0

1.51

1.4

7

0

4732.04

1714.14

10000

1000

Source: Research findings

مدخذ :یافتههای تحق ق

با توجه به جدو  ،)2اهضای خوداشتغا مورد م العه در محدوده ی سدی  18تا  63سا قرار دارناد کاه باه طاور
متوسم سن آن ا  35/8سا میباشد .سن سرپرست آن ا در محدوده ی  25تا  85سا قرار دارد که به طور متوسام
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 47/1سا است .حداکثر م زان تحص ال نمونههای مورد م العه کارشداسی میباشد که با کاد  6نشاان داده شاده
است .حداقل م زان تحص ال آن ا بیسواد میباشد که با کد یک نشان داده شاده اسات .باه طاور متوسام م ازان
تحص ال اهضا  3/23سا است .م زان تحص ال سرپرست آن ا ن ز در محدوده بیسواد تا کارشداسای قارار دارد
که به طور متوسم  2/47میباشد .تعداد فرزندان اهضای تعاونیها به طور متوسم  2/16نفار اسات .ب شاترین تعاداد
فرزندان نه نفر می باشد .م زان زم ن و باغ کشاورزی اهضا در کمترین م زان صفر و در ب شترین مقدار هفت هکتاار
است که به طور متوسم  1/51هکتار می باشد .م زان درآمد این گروه بدون درآمد خوداشتغالی زن به طور متوسم
 4732040ریا که در کمتارین مقادار سا ت درآمادی یاک م ل اون ریاا و در ب شاترین مقادار ده م ل اون ریاا
میباشد .با مشخ

شدن ویژگیهای اهضای خوداشتغا  ،ا ر اشتغا های ایجاد شده در خاانوار بررسای مایشاود.

به هم ن مدظور ابتدا معادلهی  )3تخم ن زده شد .جدو  )3این تخم ن را نشان میدهد.
جدول -3عوامل مؤثر بر مبلغ وا پرداختی تعاونیهای زنان روستایی در استان فارب
Table3- The determinants of amount of paid loans by rural women cooperatives in Fars
province
متغ رها

ضرایب

Variables
مقدار ابت

Coefficient

Fixed value
حداکثر م زان تحص ال جدس مذکر در خانواده مق ع)
Maximum educational attainment of a male in a family
حداکثر م زان تحص ال جدس م نت در خانواده مق ع)
Maximum educational attainment of a female in family
م زان زم ن هکتار)
Proportion of land
ق مت گددا ک لوگرا/ریا )

)-60723646 (0.83
)492469 (0.58
)-542455 (-0.44
)-77530 (-0.12
)-318.5 (-0.13

Price of wheat
ق مت حعوبا ک لوگرا/ریا )

)565.5 (0.79

Price of grain
ق مت ذر ک لوگرا/ریا )
Price of corn
ق مت گوجه فرنگی ک لوگرا/ریا )
Price of tomato
ق مت م وه ک لوگرا/ریا )

)-59.98 (-1.6
)416.2 (0.30
)575.8 (1.21

Price of fruit
ق مت ش ر ک لوگرا/ریا )

)785.1 (0.99

Price of milk
ق مت گوشت ک لوگرا/ریا )
Price of meat
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس مذکر در روستا  jدرش رستان  kبه جز خانوار i
Mean of a male’s maximum educational attainment in the village j, in the county k except
household i
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس م نت در روستا jدرش رستان  kبه جز خانوارi
Mean of a female’s maximum educational attainment in the village j, in the county k
except household i
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م انگ ن م زان زم ن دیگر خانوارهای اهضای خوداشتغا روستای  jدر ش رستان k

)1674323 (0.46

Mean of proportion of a land of other self-employed households’ members in the village
j, in the county k
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس مذکر برای همه ی خانوارهای خوداشتغا روستا

)-2043196 (-0.40

Mean of maximum educational attainment of a male for all self- employed households in
a village
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس م نت برای همه ی خانوارهای خوداشتغا روستا

)-1577473 (-0.21

Mean of maximum educational attainment of a female for all self- employed households
in a Village
م انگ ن م زان زم ن همه ی خانوارهای اهضای خوداشتغا روستا هکتار)

)-637069 (-0.22

Mean of proportion of a land of All self-employed households’ members in a village
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس مذکر درش رستان kبه جز روستا jمق ع)

)8705447 (0.75

Mean of maximum male’s educational attainment in the county k except village j
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس م نت در ش رستان kبه جز روستا jمق ع)

)-9709563 (-0.68

Mean of maximum female’s educational attainment in the county k except village j
م انگ ن م زان زم ن اهضای خود اشتغا ش رستان kبه جز روستا jهکتار)

)-1441950 (-0.36

Mean of proportion of a land of self-employed members of county k except village j
م انگ ن حداک ثر تحص ال جدس مذکر خانوارهای اهضای خوداشتغا درش رستانk

)-5044085 (-0.14

Mean of maximum male educational attainment of all self-employed members in the
county k
م انگ ن حداکثر تحص ال جدس م نت همه ی خانوارهای اهضای خوداشتغا درش رستانk

)781786 (0.43

Mean of maximum female educational attainment of all self-employed members in the
county k
م انگ ن م زان زم ن همه ی اهضای خوداشتغا ش رستان  kهکتار)

*** (3648770)1.74

Mean of proportion of a land of all self-employed members in the county k
*** معدی داری در س ت 10درصد)(Significant at 90%
ارقاا داخل پرانتز آماره ی  tمی باشد.

مدخذ :یافتههای تحق ق

R-squared
0.444
F
2.905
Adjusted R-squared
0.291
Prob(F-statistic) 0.0003

Source: Research findings

با توجه به جدو  ،)3آماره ی  F=2.905میباشد که در س ت بس ار باالی  0/0003معدادار شده است که حاکی از
آن است که حداقل یکی از هوامل ذکر شده ،بر تع ن معلغ واا پرداختی از سوی تعاونیها به اهضا م ر اسات کاه
متغ ر م انگ ن م زان زم ن همهی اهضای خوداشتغا ش رستان  Kا ر مثعت و معدیداری در س ت  10درصد بر معلغ
وااهای پرداختی تعاونیها دارند .به این معدا که هر ش رستانی که م انگ ن م زان زما ن کشااورزی هماهی اهضاای
خوداشتغا آن ب شتر باشد مقدار واا ب شتری دریافت میکدد .چون هرچاه م ازان زما ن اهضاا ب شاتر باشاد امکاان
وصو وااهای پرداختی ب شتر میشود و با توجه به ایدکه پرداخت واا به اهضای تعاونیها با ضمانت سایر اهضاای
تعاونیها امکانپذیراست .بدابراین م انگ ن م زان زم ن همهی اهضای خوداشاتغا تعااونیهاای یاک ش رساتان در
تع ن معلغ واا پرداختی به آن ش رستان مد نظر قرار میگ رد .پس از تخم ن معادله ی  )3م زان اهتعاارا تخما ن
زده ی شدهی مد با استفاده از راب ه  Ĉ ijk =Cijk-uijkمحاسعه میشود .سااس ایان مقاادیر تخم دای در معادلاهی
 )4به جای معلغ واقعی واا دریافتی اهضای خوداشتغا قارار مایگ ارد ،معادلاه ی درآماد تخما ن زده شاده ،ا ار
خوداشتغالی بر درآمد خانوار بررسی میشود .جدو  )4نت جهی این تخم ن را نشان میدهد.
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جدول -4اثر خوداشتغالی اعضای تعاونیهای زنان بر درآمد خانوار
Table 4- The impact of self-employment of women cooperatives on household income
متغ رها

ضرایب

آماره t

س ت احتما

Variables
مقدار ابت

Coefficients

T Statistic

Probability level

***- 224942

-1.66

0.099

**6473

2.09

0.039

556

0.26

0.792

9309

0.58

0.566

-20362

-1.03

0.304

62997

3.39

0.001

*0.02

3.94

0.0002

*-43089

-3.33

0.010

*82393

7.25

0.000

*396452

4.89

0.000

*287363

6.81

0.000

*1.9

4.34

0.000

Fixed value
سن زن
Woman’s age
سن سرپرست
Householder’s age
وضع ت تدهل
Marital status
م زان تحص ال زن
Woman’s educational attainment
م زان تحص ال سرپرست
Educational attainment of the householder
معلغ واا پ شب دی شده
Amount of predicted loan
فرزندان باالی  18سا
Children over the age of 18
م زان زم ن و باغ کشاورزی
Amount of agricultural land and garden
کارمدد بودن سرپرست
Employment of householder
داشتن شغل آزاد یا کارگری سرپرست
Being a freelancer or workman of the householder
یارانه دولت
Government’s subsidy
* *** ،** ،به ترت ب معدی داری در س ت 5 ،1و  10درصد
)Significant at (99%, 95% & 90%

F 24/94
)Prob (F- Statistic
0.000

Adjusted R-squared
0.721
R-squared 0/751

Source: Research finding

مدخذ :یافتههای تحق ق

با توجه به جدو  ،)4در معادلهی درآمد خانوار تخم ن زده شده آمااره  F=29/94در سا ت بسا ار بااالی0/0000
معدیدار شده است که این به معدای این است که حداقل یکی از هوامل ذکر شده در معادلاهی درآماد بار درآماد
خانوار با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعال ت درآمدزای زنان تد ر دارند .از هوامل ذکر شده ،م زان تحص ال
سرپرست خانوار ،م زان زم ن و باغ کشاورزی ،فعال ت خارر از مزرهه سرپرست داشاتن شاغل آزاد یاا کاارگر و
کارمدد بودن سرپرست) و همچد ن یارانه دولت ا ر مثعت و معدی دار درس ت یک درصد بر درآمد خاانوار دارناد.
فرزندان باالی  18سا ن ز در س ت یک درصد ،ا ر مدفی بر درآمد خانوار دارد .این در حالی است که در گذشاته
فرزندان باالی  18سا در خانواده ی روستایی مدعع درآمدی برای خانواده محسوب میشدند اما اکدون با تحوال
فرهدگی و اجتماهی که در جامعه روستایی رخ داده است آن ا ن ز به مصرفکددده در خانواده تعادیل شادهاناد کاه
برای مخارر تحص ل و یا ازدوار خود به خانواده وابسته هستدد .سن زنان ا ر مثعت و معدیداری در س ت  5درصاد
بر خوداشتغالی و درآمدزایی خانواده و معلغ واا ن ز در س ت یک درصد ا ر مثعت و معدی داری بر درآماد خاانوار
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داشته است .بدابراین میتوان گفت که تعاونیها با در اخت ار گذاشتن واا برای زنان روستایی و فراهم کردن امکاان
انجاا فعال تهای درآمدزا از سوی آنان بر درآمد خانوار تد ر مثعت و بسزایی دارند .با توجه به ایدکه ضریب متغ ر
معلغ واا در معادلهی درآمد مثعت می باشد هر چه معلغ واا پرداختی به اهضا افزایش یابد درآمد خانوار ن ز افازایش
پ دا میکدد .همچد ن  R2معاد  75/1درصد ب انگر این است که  75/1درصد تغ را درآمد خاانوار باه وسا له ی
متغ رهای وارد شده در این معادله توض ت داده میشوند .حا که ا ر خوداشتغالی زنان بر درآمد خانوار ا عا شد؛
تغ را م زان درآمد خانوار با در نظر گرفتن درآمد حاصله از خوداشتغالی زنان بررسی میشود .برای ایان مدظاور
س ت درآمد خانوار بدون درآمد خوداشتغالی زنان و با درنظار گارفتن درآماد زناان پاس از خوداشاتغالی مقایساه
میگردد .جدو  )5ا ر خوداشتغالی اهضای تعاونیها را بر تغ را درآمد خانوار نشان میدهد.
جدول -5اثر خوداشتغالی اعضای تعاونیها بر تغییرات درآمد خانوار
Table 5- The impact of self-employment of cooperatives members on income changes
انحراف مع ار

متغ ر

واحد

م انگ ن

variable

Unit

Mean

Standard
deviation

Min

هزار ریا

4732.04

1714.14

1000

10000

هزار ریا

5385.44

1712.91

1200

11000

درآمدخانوار بدون درآمد خوداشتغالی زنان
Household income without women’s self-employed
income
درآمدخانوار با درآمد خوداشتغالی زنان
Household income with women’s self-employed
income

Rial

Rial

حداقل

حداکثر
Max

Source: Research findings

مدخذ :یافتههای تحق ق

با توجه به جدو  ،)5با فراهم شدن شرایم دریافت واا از تعاونیها برای انجاا فعال اتهاای درآمادزا بارای زناان
روستایی با توجه به امکاناا موجاود در روساتاها ،متوسام درآماد خاانوار از  4732040ریاا باا انحاراف مع اار
 1714140به  5385440ریا با انحراف مع ار  1712910افزایش پ دا کرده است که از متوسم درآمد گروه شااهد
ن ز ب شتر شده است .همچد ن محدوده ی درآمدی خانوارها ن ز از یک م ل ون ریا تا ده م ل ون ریا به یک م ل ون
دویست هزار ریا تا یازده م ل ون ریا تغ ر پ دا کرد .بدابراین میتوان گفات ،زناان روساتایی باا انعاشات سارمایه
اندک خود در تعاونیها ،می توانداد بارای خاود ایجااد اشاتغا و درآمادزایی داشاته باشادد .فعال اتهاای خاود را
گسترش دهدد و دیگر اهضای خانواده را ن ز در درآمد خود س م کددد .همچد ن با تغ راتی که در درآماد خاانوار
خود ایجاد میکددد انگ زهی ایجاد اشتغا در دیگران را ن ز فراهم کددد.
برای بررسی درونزایی معلغ واا پرداختی به روش سه مرحلهای هاسمن ،با توجه باه معادلاهی  ،)5در مرحلاهی
او معلغ واا پ شد ادشده از معادلهی  )3محاسعه میشود و با مقدار واقعی آن در معادلاه ی  )5وارد مایشاود .در
مرحله دوا با  OLSمعادله تخم ن زده میشود .در صورت که ضاریب معلاغ واا پ شاد ادی معدایدار شاود معلاغ واا
درونزا میباشد .نت جه این تخم ن در جدو  )6نشان داده شده است.
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جدول -6آزمون برونزایی مبلغ وا پرداختی تعاونیهای زنان روستایی در استان فارب
Table 6- Exogenous test for paid loans by rural women cooperatives in Fars province
متغ رها

ضرایب

آماره t

س ت احتما

Variables
مقدار ابت

Coefficients

T statistic

Probability level

-222854

-1.62

0.115

**6388

1.98

0.050

587

0.27

0.780

9369

0.58

0.562

-20802

-1.02

0.311

* 63173

3.37

0.001

0.004

0.10

0.921

* 0.02

2.99

0.003

Fixed value
سن زن
Woman’s age
سن سرپرست
Householder’s age
وضع ت تدهل
Marital status
م زان تحص ال زن
Woman’s educational attainment
م زان تحص ال سرپرست
Householder’s educational attainment
معلغ واقعی واا دریافتی اهضا
Amount of member’s received loan
معلغ واا تخم ن زده شده
Amount of estimated loan
تعداد فرزندان باالی  18سا

*

Children over the age of 18
م زان زم ن و باغ کشاورزی
Proportion of agricultural land and Garden
کارمدد بودن سرپرست
Employment of Householder
داشتن شغل آزاد یا کارگری سرپرست
Being a freelancer or workman of the householder
یارانه دولت
Government’s subsidy
F
22.6
Prob (F- Statistic) 0.000

-43021

-3.3

0.001

* 82394

7.21

0.000

* 396861

8.42

0.000

* 287343

6.77

0.000

* 1.93

4.29

0.001

R-squared
0.751
Adjusted R-squared 0.718

Source: Research findings

مدخذ :یافتههای تحق ق

پس از تخم ن معادله و بررسی نتایج با توجه به آزمون فرض ه:
 :H0متغ رهای  Cijkبرونزا میباشدد.
 :H1متغ رهای Cijkدرونزا میباشدد.
با توجه به جدو  )6معلغ واا تخم ن زده شاده باا سا ت احتماا  ،0/003در سا ت بسا ار بااالی یاک درصاد
معدیدار شده است پس فرض ه برونزایی معلغ واا رد شده و معلغ واا پرداختی از سوی تعاونیها درونزا میباشد.
نتیجهگیری کلی

نت جهی بررسی ا ر خوداشتغالی اهضای تعاونیها بر درآمد خانوار با استفاده از روش  2SLSطعق جدو  )4نشاان
داد که معلغ واا پرداخت شده از سوی تعاونیها ا ر مثعت و معدیداری بر خوداشتغالی و به تعاع آن درآماد خاانوار
اهضای خوداشتغا تعاونیها داشته است .به گونهای که با توجه به جدو  )5با افزایش درآمد خانوار همراه باوده
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 بدابراین با توجه به نقش ا رگذار تعاونیها در خوداشتغالی زنان روساتایی باا پرداخات واا باه آن اا مایتاوان.است
 گسترش تعاونیهای زنان روستایی از سوی مروجان ج اد کشاورزی میتواند به هدوان یاک راهکاار ما ر،گفت
در ج ت اشتغالزایی و ایجاد درآمد برای زناان روساتایی باه خصاوص زناان سرپرسات خاانوار و خانوارهاای کام
 همچد ن با توجه به ا ر مثعت و معدیدار معلغ واا پرداخت شاده از ساوی تعااونیهاا بار درآماد.درآمد توص ه شود
خانوار حمایت دولت در قالب پرداخت تس ال با کارمزد پای ن باه تعااونیهاا بارای پرداخات باه اهضاا پ شاد اد
.میشود
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