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چکیده
در این مطالعه بمنظور بررسی پذیرش برنامههای اعتباری خرد توسط روستاییان استان فاارس از ماد جییات
استفاده شد .آمار و اطالعات مورد استفاده در این تحقیق از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل  022پرسشنامه در
بین اعضای عضو در گروههای خودیار مالی و صندوق اعتبار خرد زنان روستایی انجام گرفت .طبق نتایج حاصل
از این مطالعه ،اطمینان و اعتماد باج به برنامهها در یهت ایجاد فرصاتهاای شای،ی ،افاشایش درآماد خاانوار و
افشایش استقال و توان مالی افراد در گروه زنان تأخیر در تصمیم گیری را کاهش میدهد .به دلیل آنکاه زناان
عضویت در این گروهها را راهی برای تامین مالی بیشتر و استقال خانواده میدانند تأخیر کمتری یهت تصمیم
در عضویت این گروهها دارند .همچنین مرد بودن سرپرست خانوار تأخیر در تصمیم گیری را کاهش میدهاد.
زنان و مردان با سواد و تحصیل کرده در هر دو گروه تأخیر کمتری در تصمیمگیری برای عضویت دارناد و در
نهایت افراد مسن تر به دلیل ریسکگریشی بیشتر یا عدم آگاهی و اطمیناان کمتار ،تاأخیر زماانی زیاادی بارای
عضویت دارند.
واژه های ک،یدی :گروه خودیار مالی ،صندوق اعتبار خرد زنان  ،تأخیر در تصمیم گیری ،مدل الجیت ،استان فارس

مقدمه و بررسی منابع

یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و فقر استفاده از اعتباارا

مای باشاد ،ولای با

دلیل عدم توانایی فقیران در ارائ وثیق و بازپرداخت اقساط توسا ایشاان ،در بیشاتر اوقاا متسساا اعتبااری و
مالی تمایلی ب ارائ اعتباار با ایاش قشار کام دراماد را نادارد .بناابرایش بارای رفا ایاش مشاکل در دو دها اخیار،
متسس های اعتباری و تأمیش مالی خرد در بیشتر کشورهای جهان و ب ویژه کشورهای در حال توسع پدید امدهاند
تا از چنیش شیوهای برای تأمیش مالی قشرهای کمدرامد در جهت ایجاد اشتغال استفاده نمایند .پروژههاای اعتباارا
 .1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
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خرد تالشی ب منظور توانمند سازی فقرا از طریا عرها خادما ماالی همواون وام و تساهیال ساارده گاذاری
جهت خود اشتغالی و درامادزایی اسات .از انجاا کا اک ار نهادهاای ماالی و اعتبااری ناویش همواون بانا

هاا و

متسسا اعتباری برای پاسخگویی ب جامع شهری طراحی شده و قوانیش و شیوه عمل خود را بر اقتصااد مادرن و
شهری پای گذاری نمودهاند ،عمالً باعث شده است ک نظام زندگی روستایی و جامع فقرا در حاشای قرارگرفتا و
نتوانند از مسیر و مجرای متسسا مالی و اعتباری نویش و مدرن بهره کافی را بارده و از ایاش طریا از چرخا فقار
رهایی یابند.
منظور از اعتبارا خرد عموماً اعتبارا کوچ
وثیق از طرف ی

و وام هایی است ک از نظر مبلغ کوچ

باوده و بادون دریافات

متسس مالی ب اقشار کم درامد پرداخت میگردد .در خصوص مبلغ ایش اعتبارا بحاثهاای

مختلفی وجود دارد ،در برخی از موارد ب وام هایی با مبلغ کمتر از  111دالر و در بعضی از موارد ب وام های چناد
هزار دالری نیز اعتبارا خرد اطالق می گردد .در مواردی ک هدف مبارزه با فقر و حمایت از اقشار اسای پاذیر
جامع ب ویژه روستاییان است ،مقدار ان اندک ولی در مواردی ک برای ایجاد شغل و حرف و ایجاد فرصت شغلی
در جوام شهری است مبلغ ان افزایش مییابد .اعتبارا خرد فرصت مناسبی را برای بهرهمندی تعاداد بیشاتری از
متقاهیان تسهیال اعتباری فراهم اورده و باعث جلوگیری از انحصار دریافت تساهیال توسا عادهای محادود
میگردد .در واق بایستی پول و اعتبارا و امور مالی در بخشهایی ک مردم محروم واسای پاذیر در انهاا فعاال
هستند نیز وارد شود و فرصت دسترسی انان ب اعتبارا
برنام های اعتبارا خرد ،وام کوچ

جهت توسع کار افرینی ایجاد شاود(

 .)Sajadi,در

مورد نیاز مردم فقیر ،برای فعالیت های خود اشتغالی انان تاأمیش مایگاردد،

تا با ایجاد درامد ،امکان ادام زندگی و مراقبت از خود و خاانواده را ،برایشاان فاراهم نمایاد .در اک ار ماوارد ،در
برنام های پرداخت اعتباری خرد ،برای امر خود اشتغالی ،عالوه بر تأمیش اعتبار مورد نیاز فقرا ،ترکیبی از خادما
و امکانا مورد نیاز در اختیار مشتریان قرار میگیرد .ایش امکانا شامل افتتاح حساا هاای پاا اناداز ،خادما
اموزشی و امکان همکاریهای مشترک واستفاده از همانت متقابل است(

.)Najafi,

عدم دسترسی زناان روساتایی با عوامال تولیاد شاامل زمایش ،اعتباار و خادما توساع ای و ترویجای مرباوط با
کشاورزی از جمل مهمتریش مسائل یا موان بر سر راه ایفای نقش زنان در توسع روستایی اسات .همونایش مشاکل
عمده زنان روستایی ،عدم دسترسی زنان ب خدما متسسا مالی ،ب ویاژه اعتباارا اسات .با تقریا

در بیشاتر

کشورهای جهان اعتبار بر اساس میزان زمیش کشاورزی ب کشاورزان پرداخت مایشاود ،لاذا با ایاش ترتیا
روستایی ب علت نداشتش زمیش یا ب دلیل کوچا

زناان

باودن زمایشهاای خاود از دریافات اعتباار از متسساا رسامی

محروم میشوند .از طرفی نهادهای رسمی اعطای امتیاز ،ب دلیل قدر باز پرداخت بیشتر و ریس
میدهند ک ب تولیدکنندگان بزرگتر وام پرداخت نمایند(

کمتار تارجی

.)Paknazar,

مطالعا زیادی در راستای بررسی برنام های اعتباری خرد بیان میکند ک دسترسی ب ایش اعتبارا  ،اثرا م بات
و بزرگی را بر زندگی روستائیان ،فقرا و زنان داشت است .همانطور ک احمد (

 )Ahmed,با لازوم گساترش

برنام های اعتباری خرد ب منظور فقر زدایی ،افزایش و طراحی تولیداتی مناس

برای قشر فقیر اشاره مایکناد .در

عیش حال کولمش(

 )Coleman,نشان داد در شمال تایلند گرچ برناما هاا با طاور م بات بار بهباود زنادگی،
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افزایش رفاه و توان مالی اعضای گروه اثر دارند ،افرادی ک از اساتطاعت ماالی بهتاری برخاوردار هساتند اعضاای
اصلی ایش برنام ها را تشکیل میدهند .بنابرایش اصالح و تجدید نظر در سیستم های مدیریتی بعضای از برناما هاای
اعتباری الزم میباشد .ایش برنام هادر بعضی از کشورها ازجمل اسیا و امریکای التیش میتواند ب عناوان موتاوری
برای توسع روستایی و بخش خرد محسو شود .پا بهبود طراحی برنام های اعتبااری خارد بارای گاروه هادف
یعنی فقرا و زنان امری هروری میباشد(

 .)Montgomery & Wiess,بعضای از برناما هاای اعتبااری خارد

گرامیش در بنگالدش توانست ی

های مالی خارد با وجاود اورد

مانند بان

رشد منحصر ب فرد در ایجاد کم

وشکل جدی دی از اعتماد اجتماعی را منتج شود ک ب دسترسی افاراد فقیار با اعتباارا کما
بنابرایش تشکیل متسسا مالی خرد ب عنوان ی
سیاست میتواند مطرح شود(

شاایانی مایکناد.

عامل مهم در ایجاد سرمای و سرمای اجتماعی با صاور یا

.)Dowla,

برنام های اعتباری خرد دسترسی ب ا عتبارا بدون وثیق برای فرد یاا گاروه و منااف بسایار زیااد بارای افاراد فقیار و
خصوصاً زنان فراهم میکند .علل ریش ای ناتوانی بسیاری از برنام های اعتباری خرد برای دسترسی ب زنان ریشا در
فرهناام محلاای ،ساانتهااا و مسااتولیتپااذیر بااودن مااردان در قبااال خااانواده در اک اار کشااورهای در حااال توسااع
 .)Higginson & Freeman,شکل گیری سرمای انسانی نقشی کلیدی در تالشهای مرباوط با کااهش

دارد(

فقر ب عهده دارد .ب دلیل هزین بر بودن اموزش ،فقر مان از تعلیم و اموزش میشود .خانوار های تحصیل نکرده و یا
کمتر تحصیلکرده تقاهای کمتری برای اموزش فرزندان خود داشت ومنجر ب پایداری بیشتر فقر میشود .اعتباارا
خرد بر تقاها برای اموزش وتصمیم های اموزشی خانوارهای روستایی اثر م بت دارد .دسترسی ب اعتبار و اماوزش
نا مناس

ب عهده دارد( Maldonado et

جوانان روستایی در بولیوی نقش کلیدی در تفاو میزان شکاف تحصیال

 .)al,.اعتبارا خرد نقش بسیار زیادی در باال بردن استاندارد زندگی ورفاه افراد دارد و بیش میزان اعتباارا و
درامد ،دارایی و سط تحصیال
تطبی و پذیرش ی

نواوری چ در بخش صنعت یا کشاورزی و روستایی ب عامل زمان بسیار بستگی دارد .متغیر

زمان میتواند ب عنوان ی

عامل مهم درتصمیمگیری و پذیرش برای ی

روستایی در نظر گرفت شود(

پذیرفتش ی
(

بو ها ارتباط قوی وجود دارد (

.)Yasmine,
نواوری در بخش کشااورزی و منااط

 .)Emden et al,.همونیش عامل زمان ب عنوان ی

متغیر مهام و تاأثیرگاذار در

نواوری در صانعت نقاش دا رد وگذشات زماان پاذیرفتش ناواوری در صانعت را افازایش مایدهاد

 .)Lawrance & Robert,بعضی مطالعا

از جمل ددی و همکاران (

 )Dadi et al,.بیان میکند ک

گذشت زمان احتمال پذیرفتش نواوری توس کشاورزان را افزایش میدهاد و متغیرهاای ساش ،قیمات محصاول و
اعتبارا

بر پذیرش نواوری و تکنولوژی اثر دارند .سروارا و گاوادرا (

 )Cervara & Guadrada,از متغیار

زمان ب عنوان متغیر وابست استفاده و اثر طول زمان بر پذیرفتش اطالعا و یااد گیاری بررسای کردناد .باا گذشات
زمان افراد امادگی بیشتری جهت پذیرفتش اطالعا جدید و نو پیدا میکنند.
با توج ب اهمیت اعتبارا خرد در کاهش فقر و باال بردن رفاه افراد روستایی و همونیش با توج ب ایش کا تطبیا
و پذیرش ی

نواوری و سیستم جدید در مناط روستایی ب عامل زمان بسیار بستگی دارد و با گذشت زمان افراد

امادگی بیشتری برای پذیرفتش سیستم ها با دسات مایاورناد  ،در ایاش مطالعا بررسای عوامال ماتثر بار تاأخیر در
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عضویت برنام اعتبارا خرد از جمل برنام گروههای مالی خودیار و صندوق اعتبارا خرد برای زناان روساتایی
پرداخت شد .در ایش راستا اهداف زیر دنبال شد:
 )1تعییش متغیرهای تأثیرگذار بر تأخیر تصمیمگیری بارای عضاویت درگاروه خودیارماالی و صاندوق اعتباارا
خرد زنان روستایی.
 )2بررسی علل تأخیر افراد جهت عضویت در طرحها از نقط نظر زنان و مردان.
ی

گروه خودیار مالی متشکل از افرادی همگون ب تعداد حادود  21نفار مایباشادک بارای مواجها باا مشاکال

مشترک انها تشکیل میشود .انها ترغی

میشوند ک ب صور داوطلبان و ب صور منظم پاانداز نمایند .انهاا

پا اندازهای جم اوری شده را برای دادن وام بهرهدار ب اعضاء مورد استفاده قرار میدهند .ایاش مراحال با انهاا
کم

میکند تا هرور واسط گری مالی شامل تشخیص و تعییش الویتها ،برقراری شرای و نگهداری حساا و

کتا را درک نمایند .ایش موهوع ب تدریج باعث ایجاد انضباط مالی برای انها میشودک برای وام دادن اساتفاده
میشود .در واق پول خود انهاست ک ب سختی انرا ب دست اوردهاناد و در طاول زماان باا مشاقت فاراوان انرا
پااندازکردهاند .در زمانیک گروهها چنیش بلاوغی را دررفتارهاای ماالی خاود نشاان مایدهناد ،بانا

هاا ترغیا

میشوندک وامهایی را با توج ب میزان پاانداز گروهها و بر اساس هرایبی از میازان پاا اناداز گروهای با انهاا
اعطا کنند .وام بان

بدون درخواست هیچ گون وثیق ای و بر اساس بهره بانکی داده میشود .ازماون ایاش رهیافات

از نظر عملی بودن با توج ب ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی روساتاهای کشاور بارای گساترش خادما
اعتباری بان

کشااورزی در قالا

اعتباارا خارد بایش روساتائیان مایباشاد .گاروههاای خاود یاار ماالی از طریا

ب کارگیری  91تسهیلگر روستایی پا از اموزش انان در 91روستا و شهرستان استان فارس تشکیل شد.
دفتر امور زنان روستایی وزار جهاد کشاورزی از سال  93برای ایجاد صندوق اعتبار در مناط روساتایی باا هادف
طراحی ی

الگوی بومی از اعتبار خرد ک منطب با شرای کشور باشد ،تالشهایی را اغاز نمود .هدف اصالی ایاش

صندوق توسع مناب انسانی و تشکیل نهادهای اجتماعی رسمی برای زنان با هدف ایجاد و تقویات سارمای اجتمااعی
در جوام روستایی است .اگر بخواهیم صندوق های اعتبار خارد را در یکای از دو بعاد فقرزدایای و یاا سیساتم ماالی
دست بندی کنیم ،وابستگی ب مناب دولت ب خصوص در سالهای اولی تأسیا و راه اندازی صندوقهاا ،پااییش باودن
نرخ کارمزد ،اتخاذ رهیافت جام نگر و نظایر ان از جمل ویژگای هاایی اسات کا ایاش برناما را در بعاد فقرزدایای
قرارمی دهد .ایش دفتر کوشیدهاست اموزشهای خود را ب گون ای طراحی و جهتگیری کند ک بهرهوری زناان را
در فعالیتهایی ک با استفاده از وام انجام میدهند ،افزایشدهد .در ایش راستا اماوزش هاای متفااوتی با زناان ارائا
میشود .ایش صندوق از روش وامدهی گروهی استفاده میکند .در حال حاهر پاااناداز هاا با صاور اجبااری و
ماهیان است و نرخ سود وام ها بیش 11-9درصد است .پرسنل میدانی برنام اعتباار خارد را کارمنادان دفتار تارویج و
مشارکت مردمی در سط شهرستان تشکیل مای دهندکا عاالوه بار نظاار  ،و ااید متعادد دیگاری دارناد .بارای
امادهسازی ایش گروه دورههای اموزشی از سوی دفتر امور زنان طراحی و ب اجرا درامده کا در طای ایاش دورههاا
انها با اصول برنام های اعتبار خرد اشنا شدهاند .اولیش صندوق در فارس در سال  11ایجاد شاد کا  39نفار از زناان
روستایی ب عضویت صندوق درامدند.
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مواد و روش ها

جهت دستیابی ب اهداف تحقی  ،امار و اطالعا ماورد نیااز بارای رسایدن با اهاداف ذکار شاده در مطالعا  ،با
صور تحقی پیمایشی و تکمیل پرسشنام در صندوق اعتبارخرد زناان روساتایی و گاروههاای خودیاار ماالی در
استان فارس جم اوری گردید .بدیش صور ک پا از طرح پرسشانام مقادماتی و مصااحب باا مجریاان ایاش دو
طرح در استان فارس ،نواقص موجود در پرسشنام برطرفشد و پرسشنام نهایی تنظیم گردید.
جهت انتخا نمون مناس
مدیریت بان

از روش نمون گیاری تصا ادفی طبقا بنادی شاده اساتفاده شاد .باا مراجعا با ساازمان

کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی واق در شهرستان شایراز و مصااحب و گفتگاو باا مجریاان دو

برنام اعتبارخرد صندوق زنان روستایی و گروه خودیار مالی و مطالع امار و اطالعاا موجاود در ماورد ایاش دو
برنام  ،مشخص شد ک در  1شهرستان دو برنام اعتبارخرد صندوق زنان روستایی و گروه خودیاار ماالی همزماان
اجرا میشود .از بیش شهرستان های منتخ  ،س شهرستان زریاش دشات ،کاازرون و ارسانجان با صاور تصاادفی
انتخا شدند .کل روستاهای موجود در ایش س شهرستان ک در انها دو برنام اعتبار خرد صاندوق زناان و گاروه
خودیار مالی وجود دارند ،جمعیت مورد مطالع در ایش تحقی را تشکیل می دهاد .در حقیقات تعاداد  9روساتا در
ارسنجان 2 ،روستا در کازرون و  1روستا در زریش دشت ،جمعیت مورد مطالع را تشکیل می دهند .جمعیت ماورد
مطالع ب دو گروه (طبق ) طبق بندی شد .گروه اول شامل روستاهایی( 5روستا) است ک صاندوق اعتباارا خارد
زنان در انها وجود دارد .گروه دوم نیز در بردارنده روستاهایی ( 5روستا) است ک گروه خودیاار ماالی در انهاا
وجود دارد.
جهت انتخا اندازه مناس

کل نمون از جامع ی اماری از فرمول زیر استفاده شد:
Ni  i
Wi

( )1
i

ک در ان  =nاندازه نمون  =Ni ،اندازه کل گروه (طبق )  iک

N 
i


i

n 

N D

i

i= ,

 =Nاندازه جمعیت مورد مطالع ک برابر با N=N +N

 =Wiوزن جامع i
 =Dمشخص کننده سط اطمینان می باشد ک در سطوح اطمینان باال برابر با 1/15است.

 =  iخطای معیار میانگیش نمون طبق بندی شده تصادفی است (در ایش مطالع خطای معیار میزان اعتبارا ب

افراد روستایی در روستاهای مورد نظر است).
بر اساس اندازه نمون  923فرد روستایی در ایش روستاها ب صور تصادفی در هر دو برنام صندوق اعتبارا خرد
زنان و گروه خودیار مالی انتخا شدند .در نهایت اطالعا  211پرسش ناما از افاراد عضاو اساتخراا و اساتفاده
شد .مقدار دیگری از اطالعا و امار مربوط ب گروههای خودیار مالی و صندوق اعتبارا خرد زنان روساتایی از
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دفتر امور زنان روستایی واق در سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت بان

کشاورزی دراساتان فاارس جما اوری

شد.
تطبی و پذیرش ی

تکنولوژی و یاا یا

ناواوری با عامال زماان بساتگی زیاادی دارد .بناابرایش در بسایاری از

مطالعا برای تعییش عوامل موثر بر پذیرش ی

نواوری عامل زمان ب عنوان یکی از متغیر های تاثیرگذار در مدل

وارد میشود .در ایش مطالع برای تعییش متغیر های تاثیر گذار بار تاأخیر زماانی در تصامیمگیاری بارای پاذیرش و
عضویت درگروه های اعتبارا خرد ،متغیر مد زمان ب عنوان متغیار وابسات در مادل در نظار گرفتا شاد کا با
صور فاصل زمانی بیش ایجاد ایش طرحها و عضویت فرد در ایش طرحها در نظر گرفت شد .زمان ب صاور متغیار
مجازی در مدل وارد شده ک دارای ارزش ی

برای افرادی ک مد زمانی کمتر از  6مااه بارای تصامیم گیاری

جهت عضویت صرف کرده اند و برای افرادی کا بیشاتر از  6مااه تاأخیر در تصامیم گیاری داشاتند دارای ارزش
صفر می باشد .متغیر های سش ،سط تحصیال  ،انادازه خاانوار ،جنسایت سرپرسات ،جنسایت ،اعتمااد و تبلیغاا
ب عنوان متغیر های مستقل در مدل وارد شدهاند .اعتماد و اطمینان در گزین های مورد انتظار افراد از گروههاا مانناد
افزایش درامد و پاانداز خانواده ،افزایش استقالل مالی و اشتغال تعبیر میشود.
در ایش مطالع ابتدا ب بررسی ورود متغیرهای غیر هروری در مدل پرداخت شد .برای حذف متغیرهای غیر هروری
از امارهی  Fو  Log Likelihoodاستفاده شد ک در ان فرهی  Hمبنی بر هروری بودن متغیر در مدل میباشد.
البت الزم ب ذکر است ک حذف متغیرهای غیر هروری در مدل ب ایش معنی نیست ک ایش متغیرها هرگاز معنایدار
نمیشوند و یا برعکا .بلک ایش متغیرها هرای (یا عالمت و یاا ساط معنای داری) ماورد انتظاار را ندارناد و در
بعضی موارد با حذف ایش متغیرها عالوه بر بهترشدن خوبی برازش مدل ،متغییرهای بیشتری معنایدار خواهنادشاد.
ب ایش ترتی

متغیرهایی ک بیشتریش تأثیر را دارند در مدل وارد میشوند .پا از تشخیص متغیر های غیر هاروری

و حذف انها از مدل الجیت جهت تخمیش استفادهشد.
مدل الجیت اسانتریش و گستردهتریش مدل انتخا گسست مدل الجیت است .عمومیت داشتش ایش مدل با خااطر
ایش واقعیت است ک در مدلهای مورد استفاده برای محاسب احتمال ،انتخا هر گزین دارای ی
و ب سادگی قابل تفسیر هستند .فرمول مدل الجیت ب وسیل لوسی (

 )Luce,باا یا

فرم بسات باوده

ساری فار هاایی در

مورد خصوصیا احتماالتی انتخا ها استخراا گردید .بسیاری مطالعا نشان میدهد ک مدل الجیت با حداک ر
سازی مطلوبیت سازگار است .رابط مدل الجیت و توزی مطلوبیت غیر قابل مشااهده ،با وسایل لوسای و سااپا
(

است.

 )Luce & Suppes,گسترش یافت و نشان داده ک نوع توزی مقادیر انتهایی شبی توزی الجستی

الگوی الجیت برای بررسی تاثیر متغیر های توهیحی بر متغیر وابست ب صور زیر نشان داده می شود:
()2

Y=XB+U

در ایش الگو احتمال ایش ک در iامیش مشاهده متغیر وابست  ،yمقدار عددی ی
محاسب می شود :

6
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 e BXi

( )9
بنابرایش احتمال ایش ک در iامیش مشاهده متغیر وابست مقدار صفر اختیار نماید با کم

رابط زیر بدست می اید:
 e BXi

( )1
در رابط فوق  Pو  Eب ترتی

Xi) 

Pi  E (Y 

Xi) 

 Pi  E (Y 

نشان دهنده احتمال و تاب توزی تجمعی است و  eپای لگاریتم طبیعای را نشاان

می دهد .برای بررسی عوامل موثر بر تاخیر در تصمیم گیری و عضویت در ایش برنام ها مدل الجیت با کاار بارده
بارای افارادی کا ماد زماانی کمتار از  6مااه بارای

شد .در ایش تحقی مدل الجیت با متغیر وابست با ارزش ی

تصمیم گیری جهت عضویت صرف کرده اند و ارزش صافر بارای افارادی کا بیشاتر از  6مااه تاأخیر در تصامیم
گیری داشتند ،استفاده شد .برای محاسب اثر نهایی هر کدام از متغیر های توهیحی در مادل الجیات از رابطا زیار
استفاده شد.

( )5
ابتدا با قرار دادن میانگیش متغیر های توهیحی در تاب براورد شده ،مجموع جمال توهی داده شاده در مادل را
محاسب و با قرار دادن در رابط فوق اثر نهایی هر کدام از متغیر های مستقل در مدل الجیت محاسب گردید.
در ایش بررسی برای هر دو گروه (گروه مالی خودیار و صندوق اعتبارا خرد زنان روستایی ) ب طور جداگان دو
مدل الجیت و در نهایت ی

مدل الجیت برای مجموع گروهها یعنی طرحهای اعتبارا خرد تخمیش زدهشد.

نتایج و بحث

در ایش قسمت ابتدا ب بررسی ورود متغیرهای غیر هاروری در مادل پرداختا و بعاد از تشاخیص متغیار هاای غیار
هروری و حذف انها از مدل الجیت جهت تخمیش استفاده شد.
نتایج حاصل از بررسی ورود متغیر های غیر هروری در مدل درگروه زنان و گروه خودیار مالی و در کل گروهها
در جدول ( )1نشان داده شده است.
در گروه صندوق اعتبار خرد زنان از بیش متغیر وارد شده در مدل فق متغیر تبلیغا معنایدار اسات و بیاان مای
کند تبلیغا بیشتر ،تاخیر در تصمیم گیری جهت عضویت در ایش گاروه را کااهش مای دهاد .در گاروه خودیاار
مالی متغیر سش نیز معنی دار و دارای هری

منفی است و بیان می کند ک هار چا فارد ساش کمتاری داشات باشاد
بر خالف انتظار است .همونیش نتایج نشان میدهد کا

تأخیر در تصمیم گیری نیز بیشتر خواهد شد ک ایش هری

زنان عضو در ایش گروه تأخیر کمتری جهت تصمیمگیری برای عضویت دارند .در کل گروهها متغیر سش معنیدار
ولی دارای هری

منفی میباشد ک ایش خالف انتظار است .همونیش زن بودن سرپرست خانوار تااخیر در تصامیم
م بت میباشد ک ایش نتیج نیز بر خالف انتظار است.

گیری را افزایش میدهد .در نهایت جنسیت دارای هری
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یدو  -1نتایج مد جییت قبل از حذف متییرهای غیر ضروری
Table - Results of Logit model before removing unnecessary variables

کل گروهها

گروه خودیار مالی

گروه زنان

All groups

Self-Financed group

Women group

متغیر

وهعیت معنی داری

وهعیت معنی داری

وهعیت معنی داری

Variable

significant situation

significant situation

significant situation

-

-

معنی دار و منفی

معنی دار و منفی

معنی دار و منفی

significant & negative

significant & negative

-

-

-

-

-

-

-

-

-

معنی دار و منفی

-

-

معنی دار و م بت

معنی دار و منفی

significant & positive

significant & negative

-

significant & negative

تبلیغا

significant & negative

Advertisement

-

سش
Age

اندازه خانوار
Size of family

اعتماد ب گروه
Confidence in group

سط تحصیال
Education level

سرپرست خانوار
Householder

جنسیت
Gender
Source: Research findings

مأخذ :یافت های تحقی

همانطور ک نتایج نشان داد ،در تواب مربوط ب گروه زنان از بیش هفت متغیر مستقل فق ی
معنی دار می باشد .و در کل گروهها عالمت هرای

متغیار و یاا دو متغیار

بر خاالف انتظاار اسات .بناابرایش در جادول( )2با بررسای

متغیرهای غیر هروری در مدل پرداخت شد وایش متغیرها تعییش و از مدل حذف شدند .ب ایش صور هم متغیرهاای
بیشتری معنیدار خواهندشد و هم عالمت متغیر ها مورد انتظار است.
نتایج حاصل از حذف متغیر ها در گروه زنان بیان میکند متغیر های تبلیغا  ،سش و اندازه خانوار معنی دار نیستند.
بنابرایش فرهی  Hمبنی بر اینک متغیر غیر هروری است ،رد می شود .بنابرایش ،ایش متغیرها از مدل حذف شادند و
مدل جدید با متغیرهای هروری تخمیش زده شد .همونیش نتایج حاذف متغیار هاای غیار هاروری در مادل گاروه
خودیار مالی نشان می دهد ک متغیر های تبلیغا  ،سرپرسات خاانوار و انادازه خاانوار با عناوان متغیار هاای غیار
هروری می باشند و می توانند از مدل حذف شوند .و در کل گروهها متغیر های تبلیغا  ،انادازه خاانوار و اعتمااد
ب گروه و سط تحصیال متغیر های غیر هروری می باشند

1

... عوامل مؤثر بر تأخیر تصمیم گیری در عضویت در صندوق اعتبار خرد زنان روستایی و

 نتایج ورود متییرهای غیر ضروری در مد در گرو هها-0 یدو
Table - Results of unnecessary variables entrance in model

متغیر

گروه زنان

گروه خودیار مالی

کل گروهها

Women group

Self-Confidence group

All groups

Variable
F Statistic

Log
likelihood

F Statistic

Log
likelihood

F
Statistic

Log
likelihood

تبلیغا

.

Advertisement

سش

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Age

اندازه خانوار

0.293

Size of family

اعتماد ب گروه
Confidence in
group

سط تحصیال

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Education level

سرپرست خانوار
Householder

جنسیت

-

-

*

*

Gender
Source: Research findings
Significant at

 یافت های تحقی:مأخذ
 درصد5 *معنی دار در سط

level

) مشااهده9( نتایج حاصل از تخمیش مدل الجیت در گروه زنان بعد از حذف متغیر هاای غیار هاروری در جادول
.می شود
نتایج مد جییت در صندوق اعتبارات خرد زنان-3 یدو
Table - Results of Logit model in rural women micro credit founds

هری

متغیر
Variable

از مبدأ

Coefficient

انحراف استاندارد

اثر نهایی

Standard deviation

Final effect
-

عر

Intercept

اعتماد ب گروه

-

*

-

*

-

*

-

Confidence in group

سرپرست خانوار

-

Householder

سط تحصیال

-

Education level
McFadden R-squared=
Source: Research findings

 یافت های تحقی:مأخذ
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در ایش مدل متغیر های اطمینان ،سط تحصیال و سر پرست خانوار معنی دار و دارای هری

منفی هستند .یعنای

هر چ اطمینان و اعتماد داشتش ب ایش طرح باالتر باشد ،اقدام جهت عضویت در طرح سریعتر خواهد بود .ک افاراد
اعتماد و اطمینان را در گزین های مورد انتظار مانند افزایش درامد و پا انداز خاانواده ،افازایش اساتقالل ماالی و
اشتغال بیشتر تعبیر می کنند.
در حقیقت هر چ زنان دارای سط تحصیال باالتری باشند تأخیر عضویت در گروهها کمتر خواهد شاد و زناان
تحصیلکرده امادگی بیشتری جهت عضویت دارند .همونیش خانوار هایی ک دارای سرپرست زن میباشاند تاأخیر
بیشتری برای تصمیم گیری و عضویت در گروه را دارند .همونیش اطمینان داشتش ب برناما در ایجااد فرصاتهاای
شغلی ،کم

ب درامد خانوار و افزایش استقالل برای زناان باعاث تساهیل در تصامیمگیاری شاده و افاراد بارای

عضویت زودتر اقدام می نمایند.
اثر نهایی متغیر ها نشان می دهد با کاهش اطمینان و سط تحصایال با ترتیا

19و  2درصاد احتماال تاأخیر در

تصمیم گیری افزایش می یابد .و در نهایت زن بودن سرپرست خانوار  21درصد احتمال تاأخیر در تصامیم گیاری
برای عضویت در گروههای اعتباری خرد زنان را افزایش می دهد.
برای مدل های الجیت ،معیار هری

تعییش  ،Rشاخص نسبت راستنمایی م

فادن یا  LRIمی باشاد کا یکای از

معیار های تعییش خوبی برازش است .در جدول نیز همانطور ک مشاهده میشود مقدار شااخص نسابت راساتنمایی
م

فادن  %91می باشد ،ک نزدی

بودن تقریبی ایش میزان ب ی

نشان دهنده خوبی برازش مدل می باشد.

جدول ( )1نتایج حاصل از تخمیش مدل پا از حذف متغیر های غیار هاروری در گاروه خاود یاار ماالی را نشاان
میدهد.
نتایج ذکر میکند ک سط تحصیال باالتر و دانش بیشتر پذیرفتش ی

نواوری و تطبی با ایش گاروه را افازایش

داده و سرعت در تصمیم گیری جهت عضاویت را افازایش مایدهاد .همونایش افاراد در سانیش پااییشتار با علات
ریس

پذیری بیشتر و یا ب دست اوردن استقالل مالی امادگی بیشاتری بارای عضاویت در ایاش گاروههاا دارناد و

تأخیر کمتری در تصمیم گیری برای عضویت دارند .همونیش نتایج نشان مایدهاد کا زناان عضاو در ایاش گاروه
تأخیر کمتری جهت تصمیم گیری برای عضویت دارند زیرا انان عضویت در ایش گروهها را راهی بارای اساتقالل
مالی میدانند .یا شاید قدر پذیرفتش و انطباق با چنیش طرحهایی را زودتر از مردان ب دست میاورند.
اثرا نهایی در گروه مالی خودیار بیان میکند ک کاهش سط تحصیال  ،افزایش سش و کم شادن تمایال زناان
نسبت ب عضویت ب ترتی

 11 ،29و  15درصد احتمال تأخیر در تصمیم گیری برای عضویت در گروه را افزایش

میدهد.
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یدو -4نتایج مد جییت با حذف متییر های غیر ضروری در گروه خود یار مالی
Table - Results of Logit model by unnecessary variables removing in self- financed group

اثر نهایی

انحراف استاندارد

Final effect

Standard deviation

هری

متغیر

Coefficient

Variable

عر

-

از مبدأ

Intercept
-

-

سط تحصیال
Education level

سش

*

Age
*

-

-

جنسیت
Gender
=McFadden R-squared
Source: Research findings

مأخذ :یافت های تحقی

در نهایت برای مجموع دو گروه مدل الجیت تخمیش زده شده باا حاذف متغیرهاای غیار هاروری مانناد تبلیغاا ،
اندازه خانوار و اعتماد ب گروه و سط تحصیال در جدول ()5مشاهده میشاود .در ایاش مادل اطمیناان و اعتمااد
کمتر ب طرح های اعتبارا خرد سرپرست زن خاانوار ،ساش بااالتر و در نهایات ماردان تااخیر بیشاتری در تصامیم
گیری برای عضویت در طرحهای اعتبارا خرد دارد.
یافت های جدول بیان میکند ک سشهای پاییش تر ب دلیل ریس

پذیری بیشتر و یا ب دست اوردن حاا اساتقالل

مالی باالتر ب افزایش درامد تمایل بیشتری برای عضویت دارناد و در نتیجا تااخیر کمتاری بارای عضاو شادن در
گروههای اعتبارا خرد را دارند .همونیش زن بودن سرپرست خانوار تاخیر در تصمیمگیری را افزایش مایدهاد و
در نهایت مردان جهت عضویت در ایش طرح ها تاخیر بیشتری در تصمیم گیری دارند ک ایش تاخیر را میتاوان با
کم بودن میزان وامها یا کافی نبودن ایش مقدار وام برای مردان در جهت افزایش در امد خانوار نسبت داد.
نتیج اثر نهایی برای مجموع گروههای اعتبارا خرد بیان میکند ک افزایش سش ،کاهش زنان و کم شدن ماردام
ب عنوان سرپرست خانوار ب ترتی

 % 3، 25 ، 11احتمال تاخیر را افزایش می دهند.

علل تأخیر در عضویت از نظر خود افراد در جدول ()6مشاهده میشود .افراد علتهای متفااوتی از جملا نداشاتش
اطالعا و اگاهی جهت عضویت ،نداشتش اعتماد و جرأ  ،نداشتش اعتماد و اطمینان و یا عادم اعتمااد با نفاا و
همونیش نداشتش وجوه اولی جهت عضویت در طرح را ذکر کردند .نتاایج جادول حااکی از ان اسات کا حادود
 %16/5از افراد اگاهی جهت عضویت در گروهها را نداشت و همونیش  %12افراد بخصوص زنان عدم جرأ برای
عضویت در ایش گروهها را علت تأخیر بیان می کنند .ایش بدان معنی است ک ایش افراد اعتماد و یا اطمیناان با ایاش
طرحها را نداشت اند.
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یدو .-5نتایج مد جییت با حذف متییرهای غیر ضروری در کل گروهها
Table - Results of Logit model by unnecessary variables removing in all groups

هری

اثر نهایی

انحراف استاندارد

Final Effect

Standard Deviation

متغیر
Variable

Coefficient

عر

-

از مبدأ

Intercept
-

*

سرپرست خانوار

-

Householder

سش

*

Age
*

-

جنسیت

-

Gender
=McFadden R-squared
Source: Research findings

مأخذ :یافت های تحقی

یدو -6توزیع فراوانی دجیل افراد یهت تأخیر در عضویت گروهها
Table - Frequency distribution of people’s reason for delaying to become a member

درصد

فراوانی

گزین

Percent

Frequency

Item

عدم نیاز ب گرفتش وام
Lack of necessity to get loan

نداشتش اطالعا جهت اقدام کردن جهت عضویت
Lack of information to become a member

نداشتش اعتماد و جرأ جهت عضویت
Lack of confidence to become a member

عدم رهایت سرپرست خانوار جهت عضویت
Lack of householders permission to become a member

کم بودن میزان وام
The low rate of loan

نداشتش وج اولی جهت عضویت
Lack of primary payment to become a member
Source: Research findings

مأخذ :یافت های تحقی

تامیش مالی خرد یا اعتبارا خرد پوششی برای بهبود دسترسی تنگدستان ب خدما و وام ها و توانمندساازی افاراد
روستایی ب خصوص زنان روستایی ب شمار رفت و ب عنوان ابزاری برای مقابل با فقار و تنگدساتی شاناخت شاده و
بهره گیری از ان در دو ده اخیر رشد چشمگیری داشت است .پذیرش ایش برنام ها توس افاراد روساتایی مقولا
ای مهم تلقی می شود و تاخیر در تصمیم گیری افراد جهت عضاویت در ایاش برناما هاا ممکاش اسات ماان رشاد
مناس

برنام های اعتباری خرد شود .بنابرایش با تو ج ب ایش نکا  ،نتایج حاصل از ایاش مطالعا ناشای از بررسای
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عوامل موثر در تاخیر در تصمیم گیری و عضویت در ایش گروهها بیان می کندک متغیر تبلیغا در هم گروهها ب
عنوان متغیری غیر هروری شناخت شده و در هیچ ی

از مدلها وارد نشد .اطمیناان و اعتمااد بااال با برناما هاا در

جهت ایجاد فرصت های شغلی ،افزایش درامد خانوار و افزایش استقالل و توان مالی افاراد در گاروه زناان تااخیر
در تصمیم گیری جهت عضویت در گروهها را کاهش می دهد و با داشتش اعتماد بااالتر زماان کمتاری الزم اسات
تا افراد ایش برنام ها را باذیرند و برای عضویت در انها اقدام کنند .ب دلیل انک زنان عضویت در ایش گاروههاا را
راهی برای تامیش مالی بیشتر خود و استقالل می دانند تاخیر کمتری جهت تصمیم در عضویت ایش گروهها دارناد.
همونیش مرد بودن سرپرست خانوار تاخیر در تصمیم گیری را کاهش می دهد .زناان و ماردان باا ساواد و تحصایل
کرده در هر دو گروه تاخیر کمتری در تصمیم گیری برای عضویت دارند زیرا انها ب دلیل اگااهی کمتار انطبااق
بیشتری با ایش طرح ها داشتند .گرچ متغیر سش در گروه زنان متغیری غیرهروری است ولی در کل نشان داده شاد
ک افراد با سش های باالتر ب دلیل ریس

گریزی بیشتر و اطمینان کمتر تاخیر زمانی زیادی برای عضویت دارناد و

افراد جوانتر برای یافتش استقالل مالی بیشاتر یاا افازایش دراماد و اشاتغال و ریسا

پاذیری بیشاتر تااخیر کمتار و

عضویت زودتری در ایش گروهها دارند.
اعتبارا خرد ب عنوان یکی از جدید تریش راهکارهایی اسات کا اهادافی مانناد تساهیل در تصامیم گیاری زناان
روستایی اعتبارا ارزان قیمت ،ایجاد اشتغال و کس

درامد ،توانمند ساازی روساتاییان و ارتقاا ساط مشاارکت

های افراد را دنبال می کند .بنابرایش بررسی عوامل موثر بر تاخیر در تصمیم گیری برای عضویت در ایاش طارح هاا
می تواند ما را جهت زود تر رسیدن ب اهداف اعتبارا خرد یاری کند .در ایش راستا با توج ب نتایج بدست اماده
پیشنهادا زیر ارائ می شود:
 -1باالبردن اعتماد و اطمینان افراد ب خصوص زنان روستایی نسبت ب اهداف برنام های اعتباارا خارد در
جهت افزایش در امد ،اشتغال و توانمند سازی روستاییان و زنان اماری هروریسات و موجا

عضاویت

بیشتر افراد در گروهها خواهد شد.
 -2اگاه کردن افراد روستایی از وجود چنیش برنام هایی و همونیش اشنا کردن افراد ب اهداف ایش برنام ها
و تشوی انها جهت عضویت ،تأخیر در تصمیم گیری ایشان را کاهش می دهد.
 -3باال بردن خود باوری و اعتماد ب نفا در افراد روستایی ب خصوص زنان برای عضویت در ایش برنام هاا
سرعت در تصمیم گیری جهت عضویت را افزایش می دهد .زناان روساتایی در نتیجا شارکت وسای و
فعال خود در ی

فرصت تصمیم گیری مستقل و تأثیر گاذار و اعتمااد با

سازمان محلی منسجم از ی

نفا و خود باوری باالتر برخوردار می شوند.
 -4نظر ب ایش ک باال رفتش سط تحصیال افراد تمایل بیشتری در عضاویت و پاذیرش ایاش طرحهاا را با
دنبال خواهد داشات تشاکیل کالساهای ساواد اماوزی ،اماوزش بیشاتر و بهتار افرادجهات اقادام بارای
عضویت و فعالیت های مشارکتی و تسهیل در شیوه ها و هواب وام دهی مسایر را بارای عضاویت بیشاتر
افراد در گروهها ودر نهایت موفقیت طرحها فراهم خواهد کرد.
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 هاروری اسات عناصاری کا، با توج ب ایش ک بسیاری از افراد روستایی بخصوص زنان فقیر می باشند-5
منجر ب تأخیر کمتر در تصمیم گیری و رهاایت و عضاویت بیشاتر افاراد در ایاش گاروههاا مای شاود را
تقویت کرد و وج اولی جهت عضویت را کاهش داده و یا انعطاف بیشتری در پرداخت ایش وجا ایجااد
.کرد
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