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چکیده
پديده نابرابری موجود بين خانوارهای شهری و روستايی و اساساً فقر روستايی يکی از مسائلی است كه باعث توجه خاص به
توسعه پايدار روستايی در سطح جهان شده است .هدف كلی اين تحقيق رتبهبندی واحدهای اعتبار خرد روستايی بر اساس ميزان
دستيابی به توسعه پايدار روستايی بود كه بر اساس تحليل عاملی تثييدی انجام شد .جامعه آماری تحقيق ،شامل كليه واحأدهای
اعتباری شركتهای تعاونی روستايی استان اصفهان در ي دوره سهساله منتهی به سال  0050اسأت .دادههأای مأورد نيأاز ،از
مسئولين واحدهای اعتباری و سپردهگآاران آنها جمعآوری شد .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگأان  059نفأر تعيأين و بأا
استفاده از روش نمونه گيری تصادفی انتخات شد .يافتهها نشان داد واحد اعتباری شركت تعاونی روستايی دهأق ،خضأرا كشأت
سين و آزادی به ترتين رتبه اول تا سوم ،در دستيابی به توسعه پايدار به دست آوردهاند .با توجه به نتايج بدست آمده بعأد زيسأت
محيطی توسعه پايدار نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی كمتر مورد توجه قرار گرفته است .همچنين مسئولين واحدها میتواننأد
نقن قابلتوجهی در دستيابی به اين موضوا و ايجاد انگيزه در سپردهگآاران واحدهای اعتباری ايفا نمايند ،لآا پيشنهاد مأیشأود
انتخات مسئولين واحدها بر اساس معيارهايی هون سطح تحصيالت ،سابقه كار در مديريت تعأاونی باشأد و پرداخأت تسأهيالت
صرفا در راستای دستيابی به اهداف توسعه پايدار روستايی صورت گيرد.
واژههای كليدی :اعتبارت خرد ،تعاونی روستايی ،توسعه پايدار روستايی

 -0دانشيار گروه جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،دانشگاه اصفهان
 -0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه جامع علمی كاربردی
(* -نويسنده مسئول)Tagdisi@geo.ui.ac.ir :

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،3شماره  ،3پاییز 9315

مقدمه
با انجام اصالحات ارضی در دهه  0011يعنی دهه توسعه ،برای به جريأان انأداختن توليأد و برقأراری بخشأی از
مديريت سابق ،تعاونیهای روستايی بهمنظور پركردن خأل ناشی از حآف مال از روستاها دايأر گرديأد .تعأاونیهأای
روستايی از آغاز ،جمعآوری پس اندازهای كوه روستائيان را به نمايندگی از بان كشاورزی هدف اصألی خأود قأرار
دادند و مقرر گرديد با تجهيز منابع آنان نه تنها نسبت به تثمين نيازهای مالی و اعتبارات كشاورزان اقدام گأردد؛ بلکأه
امکان بازاريابی و تبديل محصوالت كشاورزی آنان را نيز فراهم آورد .عالوه بر موارد فوق اهداف ديگری نيز برای اين
نهاد ظاهراً مردمی در نظر گرفته شده است كه اين بخن روی اعتبارات روستايی متمركز میشود .وامهای ضروری يا
خرد پرداختی به اعضای تعاونیهای روستايی از طريق تبصرههای تکليفی و يا ساير منابع بانکی میباشأد .بررسأیهأا
نشان میدهد نسبت متوسط هزينه وام پرداختی توسط اين تعاونیها نسبت به هزينه خانوار روستايی  0تأا  0/9درصأد
بوده است .تثمين بقيه هزينههای توليد زراعی و ساير فعاليتهای كشاورزی يکی از عمدهتأرين مشأکالت روسأتائيان
عضو تعاونیها میباشد كه معموالً از طريق ميدانداران ،سلفخران ،وامدهندگان خصوصی و منابعی تثمين میشود كه
به دليل غيرمنصفانه بودن نرخ سود يا بهره اين نوا تسهيالت به بیعدالتی و فقر جامعأه روسأتايی منجأر مأیگأردد
(طالن.)0050 ،
مشکالت اساسی بازارهای مالی روستايی ،تراكم پايين جمعيت ،كوه بودن مقادير وامها ميزان اندک پساندازها
كه باعث افزاين هزينه معامالت مالی میشود ،عدم امکان ویيقه گآاری ،ارتباط ضعيف و ناقص با ساير بازارها موجن
ايجاد بازارهای منفصل و كمتحرک مالی روستايی میگردد ،فصلی بأودن هرخأه تجأاری كشأاورزی و احتمأال زيأاد
تغييرات همزمان شوکهای درآمدی و قيمتی محصوالت ،ريس معامالت مالی روسأتايی را مأیافزايأد .بانأ هأای
تجاری بدليل عدم كفايت ویيقه ،ريس باال و سودآوری پايين بازارهای مالی روستايی را كمتر مورد توجه قأرار داده و
از ارائه خدمات در اين مناطق خودداری میكنند .معموالً بخن غيررسمی با اختصاص مقدار محدودی سرمايه به ارائه
خدمات مالی با دامنه بسيار محدود در اين بازارها فعال میباشند .يکأی از راهکارهأای مطأرح شأده در دو دهأه اخيأر
بهمنظور تسريع فرايند سرمايهگآاری و تقويت بنيادهای مالی و پسانأداز در منأاطق روسأتايی و نهايتأاً توانمندسأازی
جوامع روستايی و فقرزدايی از طريق ارتقاء بهرهوری ،تثكيد بر اعتبارات خرد 0و يا تثمين منابع مالی كوه  0بوده است
كه بطور فزايندهای در كشورهای در حال توسعه مورد استقبال واقع شأده اسأت .مفهأوم اعتبأارات خأرد را در عبأارت
كوه  ،كوتاه و بدون ویيقه میدانند؛ به عبارت ديگر از اين منظر ،اعتبارات خرد عموماً اعتبأارات كوهأ و وامهأايی
است كه از نظر مبلغ كوه بوده و بدون دريافت ویيقه از طرف ي موسسأه مأالی بأه اقشأار كأم درآمأد پرداخأت
میگردد (عمادی .)0051 ،برای رفع اين مشکل در دو دهه اخير ،مؤسسات اعتبارات خرد در بيشتر كشورهای جهأان و
به وياه در كشورهای در حال توسعه با هدف تثمين مالی قشر كمدرآمد در جهت اشتغالزايی آنها پديد آمدند .بهعنوان
مثال اعتبارات خرد با هدف فراهم ساختن وامهای كوه برای افراد فقير موجبات اشأتغال و در نتيجأه درآمأدزايی را
برای آنان بوجود میآورد (نجفی .)0030 ،اين نوا اعتبارات خرد بهعنوان راهبردی در توسعه به شمار میروند كه هدف
1- Micro Credits
2- Micro Finance
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آن دسترسی افراد كم درآمد به منابع اعتباری است تا به موجن آن توانايی بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعی آنأان را
افزاين دهد .هنين وامهايی راهبرد مناسبی برای اعطای خدمات مالی پايدار به روسأتاييان و بهبأود شأرايط آنهأا در
جامعه است (ساتياباما)0101 ،0؛ به عبارت ديگر اعتبارات خرد با اعطای وام به روستائيان كه دسترسی كمتری به منابع
اعتباری دارند موجن افزاين مشاركت آنان در جامعه میگردد .اين امر در نهايت توانمندی اقتصأادی آنأان را بأدنبال
خواهد داشت (خاندر .)0101 ،0در سادهترين ديدگاه توانمندسازی به مثابه فرايندی تصور شده كه در طی ايأن فراينأد،
افراد ،گروهها و جوامع از وضعيت زندگی خوين آگاهی يافته و برای تغيير اين شرايط به شرايط مطلوت برنامأهريأزی
مناسن ،آگاهانه و سازمان يافته انجام میدهند (مافی.)0050 ،
از پاوهنهای مختلفی كه در داخل و خارج كشور در اين خصوص صورت گرفته میتوان به مطالعهی زرافشأانی
و همکاران ( )0050در رتبهبندی صندوقهای اعتبارات خرد بر اساس توانمندسازی زنأان روسأتايی اسأتان كرمانشأاه،
توانمندسازی را از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و بعد خانوادگی كه هر كدام دارای مؤلفههايی بودنأد ،بررسأی كردنأد و بأا
توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد .از آنجايی كه مسئولين صندوقها مأیتواننأد نقأن قابأل تأوجهی را در
موفقيت صندوقها ايفا نمايند ،انتخات مسئولين صندوق بر اساس رأی اعضاء و تعيين معيارهايی همچون تحصأيالت،
سن و غيره باشد .افتخاری و همکاران ( )0050در بررسی نقن اعتبارات خأرد بأانکی در توسأعه كشأاورزی (مطالعأه
موردی تعاونیهای خودجوش روستايی شهرستان خدابنده) بيان داشتند ،گروهی اعتبارات خرد ،با توجه به شکل غالأن
فعاليتهای اقتصادی مناطق روستايی ،با بهرهبرداری از منابع آت و خاک مناسن مرتبط است .افأزون بأر ايأن تأثمين
منابع و ساماندهی آن نيز میتواند سياست مناسبی برای ايجاد اشتغال و درآمأد در منأاطق روسأتايی باشأد .همچنأين
گروههای خودجوش محلی با بهرهبرداری بهينه از استعدادهای داخلی گروه میتوانند زمينه را برای استفاده از فرصت-
های خارج از گروه در مناطق روستايی و شهری فراهم سازند .از اين رهگآر است كه ضأمن ارائأه پاسأخ مناسأن بأه
هالنهای اصلی در توسعه روستايی و به تبع آن در توسعه كشاورزی (ايجاد درآمد و اشتغال) زمينه برای تبأادل آراء و
افکار در جهت ايجاد تحول در شيوههای مديريت منابع و توليد فراهم شود .انصاری ( )0030در مطالعه موردی شركت
تعاونی روستايی شباهنگ شهريار تثكيد بر نقن صندوق اعتباری شركت در مشاركت ،توسعه روستايی و توسعه تجارت
دارد .وی در ادامه بيان میكند كه بهبود منابع مالی روستايی در رويکرد جديد اساس باال بردن توان رقأابتی در حأوزه
بازاريابی محصوالت كشاورزی و ايجاد بازار رقابتی خواهد شد .ديگر كشاورزان مجبور به پين فروش محصوالت خود
به سلفخران نخواهند بود .مضافاً به اينکه تثمين مالی امکان تغيير روشهای آبياری با بهرهگيری از تکنولوژی جديأد،
باال بردن ضرين مکانيزاسيون و ساير تکنولوژیها میگردد.
شارما و تيوارت )0101( 0با تثكيد بر خدمات مالی پايدار در روستاها با استفاده از سازههأای اقتصأادی ،اجتمأاعی و
فرهنگی به بررسی نقن سازمانهای غيردولتی در ارائه خدمات مالی روستايی در كشورهای درحأال توسأعه پرداختأه

1- Sathiabama
2- Khander
3 - Sharma and Tewart
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است .سرنيواسا و پرايادارشينی )0100( 0بر ناتوانی مؤسسات اعتبأاری رسأمی در دسأتيابی بأه اهأداف توسأعه پايأدار
روستايی میپردازد و بر ضرورت اتخاذ رويکرد تعاونیهای اعتبار روستايی بهعنوان ي رويکرد تکميلی جهت دستيابی
به اهداف توسعه تثكيد مینمايد .مانهومان و ميشرا )0100( 0فقر را يکی از بزرگترين هالن كشورهای در حال توسأعه
اعالم كه عمدتاً ناشی از نرخ باالی بيکاری در روستاها است .وی بر نقن سازمانهای غيردولتی در ارائه خدمات مالی
خرد به روستائيان و تسهيل در دستيابی به توسعه پايدار روستايی از طريق ظرفيأتسأازی و قأدرتدهأی اقتصأادی و
اجتماعی تثكيد دارد .هارلز وايت )0119( 0در مطالعه موردی در كشور غنا با عنوان ارزيابی مؤسسات اعتبأاری و نقأن
آنها در توسعه پايدار روستايی در مقايسه با نقن ساير مؤسسات ،نتايج پاوهن وی نشان میدهد اگرهه بانأ هأای
تجاری در مقايسه با ساير مؤسسات ،اعتبار بيشتری را به روستاييان پرداخت كرده ولی نتوانسأتهانأد كمأ زيأادی در
توسعه روستايی و حل مشکالت روستاييان نمايند و حتی در بعضی مواقع مانع توليد آنها بودهاند به نظر میرسد بان
توسعه كشاورزی كه بهمنظور ارائه وام به كشاورزان خردهپا تثسأيس شأدهانأد كمأ هنأدانی در حأل مشأکل مأالی
كشاورزان نکرده و با وجود اينکه  %57عرضه كل مواد غآايی در كشور غنا توسط كشاورزان خرده پا توليأد مأیگأردد،
تنها  %00از وامهای اعطايی بان توسعه كشاورزی به اين كشاورزان تعلق گرفته است .هدف كلأی از انجأام تحقيأق
بررسی نقن واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی در توسعه پايدار روستايی اسأت .اهأداف اختصاصأی ايأن
تحقيق شامل رتبهبندی واحدهای اعتباری بر اساس دستيابی به توسعه پايدار بر اساس اهداف اقتصأادی ،اجتمأاعی و
زيست محيطی و شناسايی عوامل مؤیر بر آن است.
توسعه و توسعه پایدار روستایی
در ي مرور كلی ،وقتی روند تحوالت توسعه روستايی بررسی میشود ،مسير تحوالت از ي مبدأ به سمت يأ
مقصد در حال گآار بوده و شاخصهای متفاوتی در اين مسير ديده میشود .هأدف اصألی انگأارههأای سأنتی توسأعه
روستايی اقتصاد  -محور 1بوده و توسعه به معنای حصول رشد اقتصادی به هر قيمتی بود و در مقابأل در انگأارههأای
جديد كه انسان محور 9نام گرفته است كه هدف رشد كيفی با توجه به اهداف جديد محيط زيست و عأدالت اجتمأاعی
میباشد .اين موضوا از طريق تشکلهای مردمی با تثكيد بر تواناسازی مردم و استفاده از فنآوری مناسن و محلأی و
تثكيد جدی و روزافزون بر مقوله عدالت اجتماعی و فقرزدايی انجام میشود (عمادی .)0051 ،بطور كلی توسأعه پايأدار
روستايی تحوالت مستمر و همه جانبهای است كه در هارهوت آن ظرفيتها و توانأايیهأای اجتماعأات روسأتايی در
جهت رفع نيازهای مادی و معنوی و مشاركت مؤیر در فرايندها شأکل دهنأد نظأام سأکونت محلأی از ابعأاد زيسأت
محيطی ،اجتماعی ،اقتصادی و نهادی رشد و تعالی مأیيابأد و بأر سأه اصأل توانمندسأازی ،ظرفيأتسأازی ،امنيأت
اكولوژي  -امنيت اجتماعی و امنيت اقتصادی استوار است (مؤسسه توسعه روستايی ايران.)0050 ،

1 - Srinivasa Rao and priyadarshini
2- Manmohan and Mishra
3 - Charles and White
4 -Eco-Centric
5 -Homo-Centric
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باالز و همکاران )0101( 0معتقدند بکارگيری رهيافتهای جديد در توسعه روستايی به ايجأاد تغييأرات اساسأی در
محيط روستايی و باال بردن آستانه تحمل آنها نظر دارد .در دهههای اخير روابط سازندهای بين پايداری ،حفظ محيط-
زيست و كشاورزی هند منظوره بوجود آمده است ،برای اين هدف آموزش و تأرويج ،ارائأه اعتبأارات و تأثمين مأالی و
مديريت صحيح آن مطرح است .سای و همکاران )0101( 0توسعه پايدار روسأتايی فراينأد اداره منأاطق روسأتايی بأه
طريقی است كه نيازهای نسل جاری را برآورده سازد ،بدون اينکه توانايی نسلهای آينده را بهمنظور بأرآورده سأاختن
نيازهای آن به خطر اندازد .روابط متقابل محيط و جامعه حفظ شده ،بهطوریكه عوامل اقتصادی ،اجتماعی و محيطأی
همراه با ژرف انديشی خاص به ايجاد الگوهای رفتاری سازمان يافته منجر میشأود ،بأه گونأهای كأه نيازهأای نسأل
كنونی روستايی بدون آسين رساندن به منابع طبيعی كه حيات نسلهای آينأده بأه آن وابسأته اسأت ،تأثمين شأود و
آيندگان نيز مد نظر باشند ،در اين نوا توسعه سيستمهای حمايتی محيطی را مد نظر قرار میدهد و همبسأتگی ميأان
جامعه و محيط را از ياد نمیبرد.
در دهه  0571برای اولين بار موضوعات مرتبط با محيطزيست در كنار توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح گرديأد.
بدين ترتين جنبههای مختلف توسعه اعم از اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و محيطی در تعامل با يکديگر توسأعه همأه
جانبه را معنا میبخشد .با آغاز دهه  0531اجرای سياستهای تعديل اقتصادی در عرضه اقتصأاد كشأورهای در حأال
توسعه ،آسين پآيری و گسترش نابرابریها بهوياه در مناطق روستايی تشديد نمود .بهمنظأور كأاهن آیأار نأامطلوت
سياست های تعديل اقتصادی و نيز كاهن فقر در مناطق روستايی توجه مجدد به مفهأوم توسأعه اسأتراتای جديأد را
برای توسعه روستايی الزامی مینمود .استراتای جديد توسعه روستايی با عنايت به هالنهأای جهأانی ،سياسأتهأای
منطقهای و تجربيات حاصل از ههار دهه برنامهريزی روستايی در كشورهای در حال توسأعه بأا رسأالت كأاهن فقأر
روستايی و اهداف استراتاي حمايت از فقرا و نهادهای روستايی ،تسهيل فرايند رشد اقتصادی روستاها از طريق حآف
موانع ،دسترسی بهينه به منابع طبيعی و دارايیهای توليدی و نيز كاهن آسينپآيری به فقرا بأه اجأرا گآاشأته شأده
است (عينالی.)0050 ،
در بيانيهی هزاره سوم سازمان ملل متحد 0در سال  0111كه با هدف كاهن فقر ،ارتقای عظمت انسانی ،برابأری
عدالت ،دستيابی به صلح و پايداری محيطی است ،سياستهای عمومی توسعه روستايی برای باال بردن توان اقتصادی
فقرا و رهايی آنها از تله محروميت به شرح زير بيان شده است:
0
0
0
1

 افزاين سطح كارآيی و برابری تسهيل دسترسی فقرا به زمين ،اعتبارات و مهارتها افزاين بهرهوری و تنوا بخشی به فعاليتهای كشاورزان خرد از طريق اعتبارات خرد0
 تثسيس و ارتقای توان صنايع كاربر 1و سرمايهگآاری خرد و متوسط مقياس1- Balazs and podmaniczky
2- Sai et al
)3 - UNDP (2002
4- Labour- Intensive
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*درآمد و اشتغال
*بازپرداخت وام
*سپرده
*دسترسی به تسهالت
*ايجاد اشتغال غير كشاورزی

*ظرفيت سازی و تقويت مشاركت
*امکان برقراری ارتباط ميان روستائيان و
سازمان های محلی
*عضويت در سازمان های رسمی و غير
رسمی
*شركت در انتخابات محلی

*سرمايه گآاری درتسطيح خاک
*يکپارهه سازی اراضی
* استفاده صحيح از ادوات و ماشين آالت
*مبارزه بيولوژي عليه آفات

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق

مواد و روشها
روش تحقيق مورد استفاده در مطالعه حاضر ،در دو بعد كمی و كيفی صورت گرفته و در بعأد كمأی ،نأوا تحقيأق
كاربردی بوده و به روش همبستگی– توصيفی انجام گرفته است ،در بعد كيفی ،روش تحقيق از نوا اكتشأافی (محأور
اصلی تحقيق) بوده و از روش مطالعه موردی 0و تکني ارزيابی سريع روستايی 0استفاده شده است.
جمعآوری اطالعات با بهرهگيری از روشهای مطالعات كتابخانهای ،مصاحبه با كارشناسأان و اعضأاء صأندوقهأا
است .برای ارزيابی عملکرد واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی ي دوره سهساله منتهی به سال  0050بر
اساس نظر كارشناسان انتخات و بررسی شد .متغير كليدی مورد مصاحبه شامل درآمد و اشتغال ،بازپرداخت وام ،ميأزان
سپرده ،دسترسی به تسهيالت ،ميزان موفقيت صندوقها در اشتغالزايی و تقويت و توسعه مشاغل ،ايجاد اشتغال غيأر
كشاورزی ،ظرفيتسازی و تقويت مشاركت از طريق ميزان عالقمندی به شركت در جلسات مربوط به واحد اعتباری و
مجمع تعاونی ،نقن واحد اعتباری در برقراری ارتباط ميان روستائيان و سازمانهای محلی ،عضويت در سأازمانهأای
رسمی و غيررسمی در سطح محلی ،شيوه مصرف وامها (سأرمايهگأآاری در تسأطيح خأاک ،يکپارهأهسأازی اراضأی،
استفاده صحيح از ادوات و ماشينآالت ،مبارزه بيولوژي عليه آفات و يا استفاده در زمينه شغلی غير كشأاورزی) بأوده
است.

1- Micro and Medium -Size
2- Case study
3 - RRA
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رديف

0
0
0
1
9
1
7
3
5
01
00
00
00
01
09
01
07
03
05
01
00
00
00
01
09
01
07
03
05
01
00
00
00
01

جدول  .1اطالعات آماری واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی (سال )0050
منابع جمعآوریشده
نام واحد
تعداد
نام شهرستان
مبلغ
تعداد سپرده
اعتباری
تسهيالت
(ميليون ريال)
گذار
گيرندگان
تجلی سبز
نهال
توحيد
قلعه موسی
كوير
هاپی
اميركبير
اميركبير
بوعلی
بابا افضل
كمالالمل
نورآيين
جيالن آباد
اصغرآباد
اتحاد
وحدت
فريدون
كوشن
وحدت
كركس
زنان
خضرا كشت
آزادی
شاهد
آشيان
زنان
شهيد رجايی
قدس
وليعصر
دهق
فجر علويجه
جوزدان
اشن
زنان قمبوان

مثخآ :واحد آمار سازمان تعاون روستايی

فالورجان
فالورجان
مباركه
تيران و كرون
آران و بيدگل
آران و بيدگل
آران و بيدگل
كاشان
كاشان
كاشان
كاشان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
اصفهان
گلپايگان
فريدن
فريدن
نظنز
نطنز
نطنز
شاهين شهر
شاهين شهر
شاهين شهر
شاهين شهر
شاهين شهر
نجفآباد
نجفآباد
نجفآباد
نجفآباد
نجفآباد
نجفآباد
نجفآباد
شهرضا

01
001
0011
901
07
013
99
091
003
011
099
0015
0110
0097
035
991
050
007
909
011
93
0075
0031
31
915
13
150
711
0917
0151
701
051
717
59

1
001
1111
0107
1011
77
109
900
001
070
100
9100
095
03170
0301
901
70
90
371
007
00
01070
00001
13
093
30
0105
100
00101
10539
0111
0091
0131
01

3
000
15
037
070
1
10
011
011
013
01
331
00
0139
01
35
7
01
11
91
90
0391
109
01
09
01
007
071
077
339
091
005
000
1

222

مصارف
مبلغ
(ميليون ريال)
09
309
530
0119
9009
1
991
971
51
993
001
1035
9
00000
050
051
90
00
751
001
00
07111
05911
09
91
71
0011
091
01011
09011
0511
151
0191
1
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و تکميل پرسشنامه اعضاء شامل زمينه مصأرف وامهأا ،شأيوه مصأرف وامهأا ،مشأکالت صأندوقهأا ،وضأعيت
عملکردی صندوقها ،نظر خانوادهها در مورد صندوقها ،عوامل مؤیر بر ایرگآاری صندوقها بر اشتغال ،صورت پآيرفته
است .جامعه آماری تحقيق شامل  01واحد اعتباری خرد وابسته به شركتهای تعاونی روستايی  00شهرسأتان اسأتان
اصفهان به شرح جدول  0به دست آمده اسأت .دادههأای مأورد نيأاز در دو بخأن كارشناسأان و اعضأا صأندوقهأا
(سپردهگآاران) بوده است كه از جامعه آماری كاركنان صندوقها با توجه به تعداد كأم ( 10نفأر) سرشأماری 0صأورت
گرفته و مصاحبههای اكتشافی عميق با آنها انجام پآيرفته است .در جامعه آماری اعضا به دليل برخأورداری از حجأم
باال ( 01030نفر) ،اقدام به نمونهگيری به روش در دسترس و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  059نفر از اعضا
به دست آمد پرسشنامه مربوطه در دو بخن تنظيم گرديد .بخن اول در رابطه با وياگیهای فردی پاسخگويان بوده و
در بخن دوم هر ي از ابعاد توانمندی (اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطی) در قالن طيف ليکرت طراحی شد.
در تحقيق حاضر از تحليل عاملی استفاده گرديد .اين روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زيأادی از متغيرهأا
میپردازد و در نهايت آنها را در قالن عاملهای عمومی محدودی دستهبندی كرده و تبيين میكنأد .از جملأهی ايأن
راهها استفاده از آمارهای به نام  0KMOاست كه مقدار آن همواره بين  1و  0در نوسأان اسأت .درصأورتیكأه مقأدار
 KMOكمتر از  1/91باشد ،دادهها برای تحليل عاملی مناسن نخواهند بود و اگر مقدار آن بأين  1/91تأا  1/15باشأد
میتوان با احتياط بيشتر به تحليل عاملی پرداخت؛ اما در صورتی كه مقدار آن بزرگتر از  1/71باشأد همبسأتگیهأای
موجود در بين دادهها برای تحليل عاملی مناسن خواهند بود.
جدول  .2محاسبه ميزان  KMOمفاهيم بکار رفته در تحقيق
مفاهيم
ابعاد
معيارهای اقتصادی
اقتصادی
ظرفيتسازی و تقويت مشاركت
اجتماعی
زيستمحيطی استفاده از روشهای كشاورزی حفاظتی
مثخآ :يافتههای تحقيق

KMO

Bartlett

Sig

1/309
1/791
1/710

917/797
003/590
070/051

1/11
1/11
1/11

همانطور كه در جدول مشاهده میشود مقدار  K.M.Oبدست آمده باالی  %71بوده كه مبين كفايت حجم نمونأه
جهت بهرهگيری از تکني تحليل عاملی است و ميزان آزمون كرويت بارتلت 0در سطح خطای يأ درصأد معنأیدار
بوده كه میتوان گفت همبستگیهای موجود در بين دادهها برای تحليل عاملی مناسن است.
برای تعيين پايايی يا قابليت اعتماد 1پرسشنامه از آزمون آلفای كرونباخ استفاده گرديد ،بدين صورت كه  11نفأر از
سپردهگآاران كه خارج از نمونه آماری بودند ،انتخات شدند .قابليت اعتماد بخنهای مختلف پرسشنامه از طريق آلفای
1 - Census
2- Kaiser – Meyer olkin
3- Bartlett
4- Reliability
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كرونباخ در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .3ضرين آلفای كرونباخ برای هر ي
گويه های مرتبط
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
بعد زيست محيطی
مثخآ :يافتههای تحقيق

از بخن های پرسشنامه

تعداد سواالت
01
01
00

آلفای كرونباخ
1/30
1/71
1/70

همانطور كه در جدول  0آمده است ،ضرين آلفای كرونباخ دارای مقادير نسبتاً بااليی بوده و در سطح قابل قبأولی
(باالی  )1/7قرار دارد .بهمنظور بررسی روايی محتوايی 0پرسشأنامه ،تعأدادی از آن در اختيأار اعضأای هيأثت علمأی
دانشگاه اصفهان و كارشناسان اعتبارات سازمان تعاون روستايی قرار گرفت .سپس توصيهها و پيشنهادهای آنها جهت
رفع نواقص ابزار تحقيق بکار گرفته شد و اصالحات الزم به عمل آمد .پأس از جمأعآوری دادههأا ،اطالعأات موجأود
كدگآاری و سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSv22مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتایج و بحث
آمار توصیفی

بر اساس اطالعات گردآوری شده از پرسشنامهها كليه واحدهای اعتباری مورد مطالعه در فاصله سالهأای 0030
تا  0050تثسيس شدهاند .حداكثر زمان عضويت سپردهگآاران  01سال و حداقل آن به كمتر از ي ماه هأم مأیرسأد.
فقط  19درصد سپردهگآاران اعضای شركتهای تعاونی روستايی هستند.
جدول  .4توزيع سنی سپردهگآاران
طبقه سنی فراوانی
01
01-09
33
09-91
10
91-19
01
باالی  19سال
059
جمع
مثخآ :يافتههای تحقيق

درصد نسبی
01/09
19
00/09
00/9
011

درصد تجمعی
01/09
99/09
31/9
011

متوسط سنی سپردهگآاران  17/09سال بود .دامنه سن بين  07-71سال و بيشترين توزيع فراوانی مربوط به طبقه
سنی  09-91بود.

1 -Content Validity
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توزيع فراوانی سطح سواد اعضای (سپردهگآاران) واحد اعتباری نشان میدهد كه  00/9درصأد از آنأان بأیسأواد،
 10/9درصد دارای تحصيالت ابتدايی با بيشترين توزيع فراوانی 00/9 ،درصد راهنمايی 01/9 ،درصد دبيرستان و تنهأا
 1درصد تحصيالت دانشگاهی با كمترين توزيع فراوانی دارند.
جدول  .5توزيع فراوانی پاسخ گويان بر اساس سطح تحصيالت
سطح تحصيالت
بیسواد
ابتدايی
راهنمايی
دبيرستان
دانشگاهی
جمع
مثخآ :يافتههای تحقيق

فراوانی
01
39
10
00
00
059

درصد نسبی
00/9
10/9
00/9
01/9
1
011

درصد تجمعی
00/9
91
77/9
51
011

آمار استنباطی

شالوده فعاليت در تعاونیها بر اساس اصول تعاون بر مبنأای انتخأات جمعأی و برابأری اعضأا در حأق انتخأات و
شراكت در مالکيت است كه بر اساس انگيزه اقتصادی -اجتماعی گرد هم میآيند و برای نيل به هدفهأای مشأترک
تشکيل میشوند .اعضا در تعاونیهای روستايی در قالن واحدهای اعتباری ضمن استفاده از منابع بان ها از منابع مالی
يکديگر بصورت گسترده استفاده میكنند .در اين تحقيق سعی شده است آیار اعطای اعتبارات خرد در قالن واحأدهای
اعتباری شركتهای تعاونی روستايی در توسعه پايدار روستايی از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زيسأت محيطأی بررسأی
شود.
بهمنظور شاخصسازی از بارهای عاملی كه در تحليل عاملی بدست آمده است ،استفاده گرديد .بهعنأوان مثأال در
بعد اقتصادی توسط متغيرهايی همچون درآمد و اشتغال ،بازپرداخت وام ،سپرده ،دسترسی به تسهيالت و ايجاد اشتغال
غير بخن كشاورزی سنجيده شده است .هر ي از متغيرها ،بار عاملی وياهای را به خود اختصاص دادهانأد .در تعيأين
بعد اقتصادی بار عاملی هر متغير ضربدر امتيازی كه اعضای هر صندوق در اين بخن كسن نمأودهانأد ،مأیشأود .در
نهايت امتياز مربوط به كليه متغيرهای بعد اقتصادی كه به اين ترتين بدست آمده ،با يکديگر جمع مأیشأود و امتيأاز
اعضای هر صندوق از لحاظ ابعاد مختلف محاسبه میگردد.
از تکني تاكسونومی عددی ،0بهعنوان يکی از روشهای مورد مطالعه برای طبقهبنأدی و گأروهبنأدی ،عملکأرد
واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی بر اساس ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی مأورد ارزيأابی قأرار
گرفت .برای ساخت اين شاخص با استفاده از زير مقولههايی مانند ايجاد درآمد و اشتغال ،ميأل بأه سأپردهگأآاری بأر
اساس ميزان سپرده واحدهای اعتباری ،ايجاد اشتغال غيركشاورزی در بعأد اقتصأادی و شأركت در جلسأات تعأاونی و
1 -Numerical Taxonomy
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صندوق ،شركت در فعاليت گروهی ،عضويت در سازمانهای رسمی و غيررسمی و شركت در انتخابات در بعد اجتماعی
و سرمايهگآاری در تسطيح خاک ،يکپارههسازی اراضی ،استفاده صأحيح از ادوات و ماشأينآالت و مبأارزه بيولوژيأ
عليه آفات با توجه به وزنهای مشخص شده در جدول  1كه با استفاده از روش تحليل مؤلفههای اصلی به مؤلفههای
بردار وياه بدست آمده در ميانگين پاسخ اعضا ،مديران و كاركنان واحدهای اعتباری ضرت و مأاتريس دادههأا شأامل
شركتها در ستون و شاخصها در سطر تشکيل شد.
جدول  .6نتايج بارهای عاملی شاخص توسعه پايدار در سه بعد اقتصادی ،اجتماعی و اكولوژي
شاخصها

بعداقتصادی

بعد اجتماعی

كشاورزی از بعد زيست محيطی

متغيرها
درآمد و اشتغال
سپرده
دسترسی به تسهالت
ايجاد اشتغال غير كشاورزی
شركت در جلسات تعاونی و صندوق
شركت در فعاليت گروهی
عضويت در سازمآنهای رسمی و غيررسمی
شركت در انتخابات محلی
سرمايهگآاری در تسطيح خاک
يکپارههسازی اراضی
استفاده صحيح از ادوات و ماشينآالت
مبارزه بيولوژي عليه آفات

بارهای عاملی
1/79
1/17
1/90
1/10
1/73
1/10
1/93
1/90
1/09
1/05
1/00
1/01

درصد واريانس تبيين شده
09
00/0
00/9
9/0
7/00
1/3
9/00
1/3
1/99
1/50
9/5
1/3

مثخآ :يافتههای تحقيق

پس از تشکيل ماتريس دادهها با توجه به اينکه شاخصهای مختلف ممکأن اسأت دارای مقيأاسهأای متفأاوت
باشند ،لآا الزم است شاخصهای مورد فارغ از مقياس شوند و عدم تجانس شاخصها از بين برود .بأرای ايأن كأار از
روش استاندارد كردن  Zاستفاده شد كه با تبديل شاخصهای اصلی به شأاخصهأای اسأتاندارد شأده ميأانگين كليأه
شاخصها برابر صفر و انحراف معيار آنها ي است .پس از محاسبه ماتريس استاندارد فاصله هأر شأركت از شأركت
ديگر بر مبنای مجموا شاخصهای بکار رفته محاسبه گرديد .فاصله مركن هر شأركت از شأركت ايأده آل محاسأبه
گرديد .بزرگترين عدد در هر ي از ستونهای ماتريس استاندارد بهعنوان مقدار ايدهآل انتخات گرديد و فاصله مركأن
هر شركت از شركت ايدهآل محاسبه و ارزيابی انجام گرفت كه نتايج در جدول زير آمده است.
محاسبه میزان دستیابی شرکت ها به توسعه پایدار

ميزان دستيابی هر ي

از شركت ها به توسعه پايدار به صورت زير محاسبه شد (صادقی و محمدزاده)0100 ،

الف) دستيابی به توسعه پايدار در حد نامطلوت برآورد میگردد اگر:
()0

)S‹(Mean-S.D
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ت) دستيابی به توسعه پايدار در حد متوسط برآورد میگردد اگر:
جدول  .7واحد اعتبارات خرد از بعد اقتصادی -اجتماعی و زيست محيطی
نام واحد اعتباری
دهق نجفآباد
خضرا كشت برخوار
آزادی شاهين شهر
نورآيين اصفهان
كوير آران و بيدگل
اصغرآباد خمينی شهر
فجر علويجه
وليعصر نجفآباد
توحيد مباركه
بوعلی كاشان
اشن نجفآباد
جوزدان نجفآباد
اتحاد اصفهان
قدس نجفآباد
اميير كبير كاشان
امير كبير آران
وحدت نطنز
مثخآ :يافتههای تحقيق

امتياز
70/7
70/1
70/9
10/1
91/0
90/9
11/0
19/3
05/0
07/7
01/0
00/0
05
03/1
07/1
07/1
09/5

رتبه
0
0
0
1
9
1
7
3
5
01
00
00
00
01
09
01
07

نام واحد اعتباری
وحدت گلپايگان
رجايی نجفآباد
هاپی آران و بيدگل
كمال المل كاشان
كركس نطنز
زنان نطنز
كوشن فريدن
زنان قمبوان
فريدون
نهال
زنان اذان
خيام
كوير
قلعه موسی خان
زنان فالورجان
شاهد
بابا افضل

()0

امتياز
09/5
09
01/3
00/0
00/5
00/0
07/0
01/0
09/1
01/3
00
00/1
5/1
3/1
3
7/1
0/3

رتبه
03
05
01
00
00
00
01
09
01
07
03
05
01
00
00
00
01

(Mean-S.D)‹S‹Mean

ج) دستيابی به توسعه پايدار در حد مطلوت برآورد میگردد اگر:
()0

)Mean ‹S‹ (Mean+S.D

د) دستيابی به توسعه پايدار در حد بسيار مطلوت برآورد میگردد اگر:
()1

)S› (Mean+S.D

با توجه به اطالعات جدول  7و فرمولهای فوق (پس از محاسبه ميانگين ،انحراف معيار و استفاده از اعداد جدول
( )7عملکرد واحدهای اعتباری شركتها در دستيابی به توسعه پايدار با ميانگين  01/00و انحراف معيار  05/97گويای
اين مطلن است كه عملکرد حدود  01/7درصد از واحدهای اعتباری در دستيابی به توسعه پايدار در حد كم (بابا افضل،
شاهد ،زنان فالورجان ،قلعه موسی خان ،كوير)  91درصد در حد متوسط (خيام ،زنان اذان ،نهال ،فريدون ،زنان قمبوان،
كوشن ،زنان نطنز ،كركس ،كمال المل  ،هاپی ،رجايی ،وحأدت گلپايگأان ،وحأدت نطنأز ،اميركبيأر آران ،اميركبيأر
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كاشان ،قدس و اتحاد اصفهان) 07/1 ،درصد در حد زياد (جوزدان نجفآباد ،اشن نجفآبأاد ،بأوعلی ،توحيأد ،وليعصأر،
فجر) و  07/7درصد در حد بسيار زياد (اصغرآباد ،كوير آران و بيدگل ،نورآيين ،آزادی ،خضأرا كشأت و دهأق) ارزيأابی
شدهاند.
نتايج تحليل واريانس ي طرفه مربوط به ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سطح تحصيالت مأديران و
سپردهگآاران واحدهای اعتباری نشان میدهد همانطور كه در جدول  7نشان داده شده است بأا اطمينأان  59درصأد
واحدهايی كه مديران و سپردهگآاران آنها از سطح سواد بااليی برخوردار بودهاند در دستيابی به توسعه پايأدار موفأق-
ترند.
جدول  .8تحليل واريانس تفاوت بين سطح سواد مديران و سپردهگآاران در دستيابی به توسعه پايدار
آزمونها
گروه
بين گروهی
درون گروه
كل
مثخآ :يافتههای تحقيق

مجموع مربعات

درجه آزادی

ميانگين مربعات

00377/3
055531/39
07310/19

1
051
051

0005/19
0109/99
-

F

0/00

Sig

1/119

يافتهها نشان میدهد بين ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سابقه تشکيل واحدهای اعتباری در شركتها
اختالف معنیداری از نظر آماری در سطح  59درصد اطمينان وجود ندارد.
جدول  -9تحليل دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سابقه فعاليت واحد اعتباری
سابقه عضويت
تا  9سال سابقه فعاليت
بين از  9سال سابقه فعاليت
مثخآ :يافتههای تحقيق

ميانگين
017/09
090/0

t

1/19

Sig

1/19

اطالعات گردآوریشده نشان میدهد واحدهای اعتباری كه رقم سپرده نسبتاً بأااليی نسأبت بأه سأاير واحأدهای
اعتباری دارند اكثريت سپردهگآاران به فعاليتهای غيركشاورزی اشتغال داشته يا كشاورزی برای آنها بهعنوان فعاليت
جنبی محسوت میگردد .جهت ارزيابی آیار اقتصادی ،اجتماعی و زيستمحيطأی واحأدهای اعتبأاری مأورد مطالعأه از
روش پانل گآشتهنگر استفاده شده است .تغييرات صورت گرفته قبل و بعأد از تثسأيس واحأدهای اعتبأاری از طريأق
آزمون م نمار و ويلکاكسون مورد مطالعه قرار گرفت .با توجه به اينكه شکل غالن فعاليتهأای اقتصأادی منأاطق
روستايی با بهره برداری از منابع آت و خاک مرتبط است لآا بعد زيست محيطی فقط از جنبه مسائل مرتبط با كشاورزی
به موضوا پرداخته شده است .بررسی يافتهها نشان میدهد كه پرداخت اعتبارات در مواردی از قبيل سرمايهگآاری در
تسطيح و يکپارهه سازی اراضی آبی با استفاده از دستگاههای تسطيح ليزری و كشاورزی بدون شخم 0و سرمايهگآاری
1 - Notillage
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در طرحهای آبياری بارانی تفاوت معنی داری داشته و موفق بوده اسأت ولأی در اسأتفاده بأه موقأع از ماشأينآالت در
عمليات كشاورزی و مبارزه بيولوژي تفاوت معنیداری نداشته و نتوانسته است موفقيت هنأدانی بدسأت آورد .شأايان
ذكر است نقن واحد اعتباری بر ابعاد توسعه پايدار روستايی در ههار سطح كامالً مناسن ،مناسن ،تاحدودی مناسأن و
نامناسن سنجيده شده است و با عالمت (*) ميزان اين تثیير برای هر مؤلفه مشخص شده است.
جدول  .11نقن واحدهای اعتباری در بعد زيست محيطی توسعه پايدار روستايی
مؤلفه مورد مطالعه

كامالً

سطح معناداری

سرمايهگآاری در آبياری نوين
يکپارههسازی اراضی
استفاده از ادوات و ماشينآالت
مبارزه بيولوژي عليه آفات
مثخآ :يافتههای تحقيق

مناسب

مناسب
*
*
-

1/10
1/10
1/03
1/09

-

تا حدودی
مناسب
*
*

نامناسب
-

ايجاد درآمد ،افزاين درآمد و توسعه زمينههای اشتغال از مهمترين هالنهای توسعه روستايی است كه بخشأی از
اين رسالت مهم بر عهده اعتبارات خرد است .يافتههای تحقيق نشان میدهأد افأزاين درآمأد و اشأتغال ،بانأ پأآير
نمودن روستائيان و ايجاد حسات سپرده در سطح خطای ي درصد و در مواردی مثل ايجأاد اشأتغال غيأر كشأاورزی
مرتبط با بخن كشاورزی در سطح خطای  9درصد معنیدار بوده است.
جدول  .11نقن واحدهای اعتباری در بعد اقتصادی توسعه پايدار روستايی
سطح

مؤلفه مورد مطالعه

معناداری
1/11
1/10
1/10
1/10

درآمد و اشتغال
بان پآير نمودن
دسترسی به تسهيالت
ايجاد اشتغال غير كشاورزی
مثخآ :يافتههای تحقيق

كامالً مناسب

مناسب

*
*
-

*
*

تا حدودی
مناسب
-

نامناسب
-

جدول  .12نقن واحدهای اعتباری در بعد اجتماعی توسعه پايدار روستايی
مؤلفه مورد مطالعه
شركت در جلسات تعاونی و
صندوق
شركت در فعاليت گروهی
شركت در انتخابات محلی
عضويت در سازمانهای رسمی و
غيررسمی
مثخآ :يافتههای تحقيق

سطح معناداری
1/11
1/1
1/10
1/10

كامالً
مناسب
*
-

مناسب
*
*
*

تا حدودی
مناسب
-

نامناسب
-
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يافتههای تحقيق نشان میدهد پرداخت اعتبارات توانسته است باعث افزاين مشاركت اعضأا و سأپردهگأآاران در
جلسات تعاونی و صندوق و گسترش مديريت دستهجمعی در اكثر امور روستا شده است و در سطح  59درصد معنأیدار
شده است .شركت در فعاليت گروهی ،شركت در انتخابات محلی و عضويت در سأازمانهأای رسأمی و غيررسأمی در
سطح خطای  9درصد معنیدار بوده است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
اگرهه شاخصهای زيادی برای رتبهبندی واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی وجود دارد؛ امأا در ايأن
مطالعه از شاخصهايی استفاده شد كه با شرايط جامعه مورد مطالعه سأازگاری داشأته باشأد .نتأايج تجزيأه و تحليأل
دادههای كمی مربوطه نشان میدهد كه عملکرد حدود  01/7درصد از واحدهای اعتباری در دستيابی به توسأعه پايأدار
در حد نامطلوت 91 ،درصد در حد متوسط  07/1درصد در حد مطلوت و  07/7درصأد در حأد بسأيار مطلأوت ارزيأابی
شدهاند .واحدهای اعتباری دهق ،حضراء كشت سين و آزادی به ترتين رتبه اول تا سوم بدست آوردهاند .نتايج تحليأل
واريانس ي طرفه مربوط به ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سأطح تحصأيالت مأديران و سأپردهگأآاران
واحدهای اعتباری نشان میدهد با در سطح خطای  9درصد و اطمينان  59درصد واحدهايی كه مديران و سپردهگآاران
آنها از سطح سواد بااليی برخوردار بودهاند در دستيابی به توسعه پايدار موفقترند كه يافتههأا در تحقيأق زرافشأانی و
همکاران ( )0050حاكی از تثیير تحصيالت بر موفقيت واحدهای اعتباری شركتهای تعأاونی در دسأتيابی بأه اهأداف
است .همچنين يافتهها نشان میدهد بين ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سابقه تشکيل واحدهای اعتبأاری
در شركتها اختالف معنیداری وجود ندارد.
يافتهها حاكی از آن است كه واحدهای اعتباری از طريق ايجاد درآمأد و اشأتغال ،بانأ پأآير نمأودن روسأتائيان،
دسترسی به تسهيالت و ايجاد اشتغال غير كشاورزی نقن مهمی در ارتقای توانمندیهای اقتصادی اعضا دارند كه بأا
يافتههای انصاری ( )0030و خاندر ( )0553همسو میباشد.
بر اساس نتايج تحقيقات انصاری ( )0030واحد اعتباری شركت تعاونی روستايی شباهنگ شهريار در تغيير روش-
های سنتی آبياری به روشهای نوين ،باال بردن ضرين مکانيزاسيون نقن مهمی دارنأد همچنأين افتخأاری ()0050
اعتبارات خرد را در توسعه كشاورزی در مناطق روستايی مؤیر میداند .ولی بررسی يافتههای اين تحقيق نشان میدهد
كه پرداخت اعتبارات در مواردی از قبيل سرمايهگآاری در تسطيح و يکپارههسازی اراضی آبی با استفاده از دستگاههای
تسطيح ليزری و اجرای عمليات بیخاکورزی 0و سرمايهگآاری در طرحهای آبياری بارانی تفاوت معنیداری داشأته و
موفق بوده است؛ ولی در استفاده به موقع از ماشينآالت در عمليات كشاورزی و مبارزه بيولوژيأ تفأاوت معنأیداری
نداشته و نتوانسته است موفقيت هندانی بدست آورد .اين واحدها در بعد زيست محيطی كه كالً با مؤلفههای كشاورزی
پايدار از قبيل سرمايهگآاری در آبياری نوين ،يکپارههسازی اراضی ،استفاده از ادوات و ماشينآالت و مبارزه بيولوژيأ
عليه آفات سنجيده شد نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی از موفقيت هندانی برخوردار نبودهاند كه عمأدهتأرين دليأل
1- no tillage
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اين موضوا اين است كه اكثريت سپردهگآاران به فعاليتهای غير كشاورزی اشتغال داشته يا كشأاورزی بأرای آنهأا
بهعنوان كار جنبی و دوم محسوت میگردد و بعضاً كشاورزان به علت خشکسأالی هأای پأیدرپأی از سأطح درآمأدی
پايينی برخوردار بوده و توانايی سپردهگآاری در واحدها و دريافت وام را ندارند.
يافته ها حاكی از آن است كه واحدهای اعتباری نقن به سزايی در ارتقای توانمندیهای اجتماعی اعضا از طريأق
شركت در جلسات تعاونی و صندوق ،شركت در فعاليت گروهی ،شركت در انتخابات محلی و عضويت در سازمانهأای
رسمی و غيررسمی داشتهاند كه با نتايج تحقيق مانهومان و ميشرا  )0100( 0همسو میباشد.
از سوی ديگر اكثر سپردهگآاران عضو شركت نبوده كه برخالف آييننامه واحدها و اساسنامه شركتهای تعأاونی
روستايی است هون طبق تبصره  7ماده  9اساسنامه شركت میتواند خدمات اعتباری فقط به اعضا ارائه دهد .واحدهای
اعتباری شركتهای تعاونی روستايی میتواند سياست مناسبی برای ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستايی باشد و با
بهرهبرداری بهينه از توانمندیهای مالی سپردهگآاران زمينه را برای استفاده از فرصتهای استفادهنشده فأراهم سأازد
كه ضمن ارائه پاسخ مناسن به هالنهای اصلی در توسعه پايدار روستايی (اشتغال و درآمد) زمينه بأرای تبأادل آراء و
افکار در جهت ايجاد تحول در شيوههای مديريت منابع و توليد فراهم میشود.
با توجه به اينکه واحدهای اعتباری شركتهای تعاونی روستايی هنوز به مرحله بلوغ خود نرسيدهاند ،پيشنهاد می-
شود ،بهمنظور پيشبرد اهداف ،حمايت مالی در قالن اعطای وام به آنان صورت گيرد.
از آنجايی كه سطح تحصيالت مسئولين و كاركنان واحدهای اعتباری نقن بسزايی در دستيابی آنهأا بأه توسأعه
پايدار دارد .انتخات آنها بر اساس معيارهايی هون تحصيالت و سابقه آنها در مديريت تعاونی صورت پآيرد.
با توجه به اينکه برخی از صندوقها در سطح كشور از ایربخشی بااليی برخوردارند لآا الزم اسأت سأازمان تعأاون
روستايی به عنوان دستگاهی كه قانوناً وظيفه نظارت بر اين تشکلها را به عهده دارد بصأورت سأاليانه از نمونأههأای
موفق تقدير و تشويق به عمل آورد تا ضمن ايجاد انگيزه در اعضا و مسئولين موجن رقابت سازنده بين آنان گردد.
مديران واحدهای اعتباری ترتيبی اتخاذ نمايند تا وامها در راستای اهداف توسأعه پايأدار روسأتايی پرداخأت و بأر
مصرف آن نظارت گردد.
بسترسازی فرهنگی بهمنظور جلن مشاركت روستائيان در فعاليتهای جمعی و گروهی صورت گيرد.
منابع
انصاری ،ح .0030 .مطالعه موردی شركت تعاونی روستايی شباهنگ شهريار .مؤسسه تحقيقات تعأاونی دانشأکده
علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران .انتشارات ام ابيها .هاپ اول.00 ،
1- Manmohan & Mall Mishra
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بختياری ،ص .0051 .مفاهيم ،تعاريف و سابقه اعتبارات خرد با نگأاهی بأه عملکأرد بانأ كشأاورزی .مجموعأه
مقاالت سمينار اعتبارات خرد توسعه روستايی و فقرزدايی .مركز تحقيقات اقتصادی بان كشاورزی.07-05 ،
حبيبيان نقيبی ،م .0050 .قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی .تهران ،معاونت امور اقتصادی ،وزارت امأور
اقتصاد و دارايی.01 ،
ركنالدين افتخاری ،ا .ر ،.عينالی ،ج .و سجاسی قيداری ،ح .0050 .ارزيابی آیار اعتبارات خأرد بأانکی در توسأعه
كشاورزی ،مطالعه موردی :تعاونی های خودجوش روستايی شهرستان خدابنده .اقتصاد كشأاورزی و توسأعه-71 :91 ،
.19
زرافشانی ،ک ،.علی بيگی ،ا .ح .و فقيری ،م .0050 .رتبهبندی صندوقهای اعتبارات خرد بر اساس توانمندی زنان
روستايی استان كرمانشاه .زن در توسعه و سياست.019-001 :)0(01 ،
طالن ،م .0050 .نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستايی در ايران .معاونت ترويج و مشأاركت مردمأی
وزارت جهاد كشاورزی.11 ،
عمادی ،م .ح .0051 .نقن اعتبارات خرد در تسريع فرايند توسعه روستايی ،مقايسه دو ديدگاه .مجموعأه مقأاالت
سمينار اعتبارات خرد توسعه روستايی و فقرزدايی .مركز تحقيقات اقتصادی بان كشاورزی.050 ،
عينالی ،ج .0050 .ارزيابی نقن مجتمع عأای خأدمات بهزيسأتی در توسأعه و رفأاه روسأتائيان :مطالعأه مأوردی
شهرستان خدابنده ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.05-01 ،
مافی ،ف .0050 .اعتبارات خرد (وياگیها ،تجارت ،مالحظات ،راهبردها) .پاوهشکده تحقيقات اسأتراتاي
پاوهن اقتصادی ،گروه فرهنگی انتشارات شادان.09 ،

گأروه

مؤسسه توسعه روستايی ايران .0050 .منشور كنگره توسعه روستايی ،هماين توسأعه روسأتايی ،هشأم انأدازها و
هالنها.03 ،
مواليی ،ح .0050 .اعتبارات خرد در هارهوت بانکداری اسالمی .مجموعه مقاالت هماين اعتبارات خأرد ،توسأعه
روستايی و فقرزدايی ،ناشر مركز تحقيقات اقتصادی بان كشاورزی. 75-57 ،
نجفی ،ت .0030 .تثمين مالی خرد ،تجربيات جهانی و امکانات توسأعه آن در ايأران .مجموعأه مقأاالت همأاين
تثمين مالی كشاورزی :تجربهها و درسها ،بان كشاورزی ايران.00 ،
نجفی ،ت .و يعقوبی ،و«.0030 .تثمين مالی خرد» راهکارهای نوين برای كاهن فقر در جوامع روستايی ،دانشأگاه
شيراز.03 ،
Balazs, K. and podmaniczky, L. 2010. Rural Enterprise planning: An Applied Approach to
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Abstract
The phenomenon of inequality between urban and rural households, mainly
rural poverty is one of the things that has attracted especial attention to rural
development in the world. This study is descriptive- correlational with the overall
objective of ranking rural micro-credit courses based on the achievement of
sustainable development in rural areas. This this research study was conducted
based on confirmatory factor analysis. The population of this study included all of
the personnel of credit institutions and the micro-level depositors and the Morgan
table and random sampling of depositors (195) were used. Data analysis was
performed using SPSS software package. The results show that Dehagh, Khezra
Sin and Azadi credit institutions ranks in achieving sustainable development are
the first, the second and the third, respectively. The results indicate that the
environmental, economic and social dimensions of sustainable development have
received very little attention. Moreover, the authorities of these units can play a
significant role in directing attention to these issues. Thus, it is recommended that
the authorities in charge of these units be selected based on criteria such as
education level, age, and belief in cooperatives, and etc.
Keywords: micro credit - Sustainable Rural Development –Rural Cooperative
Society
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