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 چکیده

عث توجه خاص به فقر روستايی يکی از مسائلی است كه با اساساًپديده نابرابری موجود بين خانوارهای شهری و روستايی و 
 زانيبر اساس م يیاعتبار خرد روستا یواحدهابندی  هدف كلی اين تحقيق رتبه .توسعه پايدار روستايی در سطح جهان شده است

جامعه آماری تحقيق، شامل كليه واحأدهای  . روستايی بود كه بر اساس تحليل عاملی تثييدی انجام شد داريبه توسعه پا یابيدست
ی مأورد نيأاز، از   هأا  داده .اسأت  0050منتهی به سال  ساله سهتعاونی روستايی استان اصفهان در ي  دوره های  اعتباری شركت

نفأر تعيأين و بأا     059حجم نمونه با استفاده از جدول مورگأان  . آوری شدها جمعگآاران آن مسئولين واحدهای اعتباری و سپرده
ها نشان داد واحد اعتباری شركت تعاونی روستايی دهأق، خضأرا كشأت     يافته. استفاده از روش نمونه گيری تصادفی انتخات شد

با توجه به نتايج بدست آمده بعأد زيسأت   . اند آورده به دستسين و آزادی به ترتين رتبه اول تا سوم، در دستيابی به توسعه پايدار 
 تواننأد  یمهمچنين مسئولين واحدها . ستمحيطی توسعه پايدار نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی كمتر مورد توجه قرار گرفته ا

شأود  گآاران واحدهای اعتباری ايفا نمايند، لآا پيشنهاد مأی ی در دستيابی به اين موضوا و ايجاد انگيزه در سپردهتوجه قابلنقن 
الت انتخات مسئولين واحدها بر اساس معيارهايی هون سطح تحصيالت، سابقه كار در مديريت تعأاونی باشأد و پرداخأت تسأهي    

 .صرفا در راستای دستيابی به اهداف توسعه پايدار روستايی صورت گيرد
 

 توسعه پايدار روستايی، تعاونی روستايیاعتبارت خرد،  :یديكل هایواژه
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 مقدمه

يعنی دهه توسعه، برای به جريأان انأداختن توليأد و برقأراری بخشأی از       0011با انجام اصالحات ارضی در دهه 
هأای  تعأاونی . ناشی از حآف مال  از روستاها دايأر گرديأد   خألمنظور پركردن  های روستايی بهونیمديريت سابق، تعا

اندازهای كوه  روستائيان را به نمايندگی از بان  كشاورزی هدف اصألی خأود قأرار     آوری پس روستايی از آغاز، جمع
ی مالی و اعتبارات كشاورزان اقدام گأردد؛ بلکأه   دادند و مقرر گرديد با تجهيز منابع آنان نه تنها نسبت به تثمين نيازها
عالوه بر موارد فوق اهداف ديگری نيز برای اين . امکان بازاريابی و تبديل محصوالت كشاورزی آنان را نيز فراهم آورد

ی ضروری يا ها وام. شودنهاد ظاهراً مردمی در نظر گرفته شده است كه اين بخن روی اعتبارات روستايی متمركز می
هأا  بررسأی . باشأد های تکليفی و يا ساير منابع بانکی میهای روستايی از طريق تبصرهرد پرداختی به اعضای تعاونیخ

درصأد   9/0تأا   0ها نسبت به هزينه خانوار روستايی دهد نسبت متوسط هزينه وام پرداختی توسط اين تعاونینشان می
مشأکالت روسأتائيان    نيتأر  عمدههای كشاورزی يکی از فعاليت های توليد زراعی و سايرتثمين بقيه هزينه. بوده است
شود كه خصوصی و منابعی تثمين می دهندگان وام، خران سلفداران، از طريق ميدان معموالًباشد كه ها میعضو تعاونی
 گأردد  یمأ عدالتی و فقر جامعأه روسأتايی منجأر    بودن نرخ سود يا بهره اين نوا تسهيالت به بی رمنصفانهيغبه دليل 

 .(0050، طالن)

اندازها اندک پس زانيها موام ريكوه  بودن مقاد ت،يجمع نييتراكم پا ،يیروستا یمال یبازارها یمشکالت اساس
بازارها موجن  ريو ناقص با سا فيارتباط ضع ،یگآار قهي، عدم امکان ویشود یم یمعامالت مال نهيهز نيكه باعث افزا

 اديأ و احتمأال ز  یكشأاورز  یبأودن هرخأه تجأار    یفصل گردد، یم يیروستا یتحرک مال منفصل و كم یارهاباز جاديا
 یهأا بانأ  . ديأ افزایرا مأ  يیروسأتا  یمعامالت مال س يمحصوالت، ر یمتيو ق یدرآمد یهاهمزمان شوک راتييتغ
را كمتر مورد توجه قأرار داده و   يیاروست یمال یبازارها نييپا یباال و سودآور س ير قه،يوی تيعدم كفا ليبدل یتجار
به ارائه  هيسرما یمعموالً بخن غيررسمی با اختصاص مقدار محدود. كنندیم یمناطق خوددار نيخدمات در ا رائهاز ا

يکأی از راهکارهأای مطأرح شأده در دو دهأه اخيأر        .باشندیبازارها فعال م نيمحدود در ا اريبا دامنه بس یخدمات مال
توانمندسأازی   تأاً ينهاانأداز در منأاطق روسأتايی و    ی و تقويت بنيادهای مالی و پسگآار هيسرمافرايند منظور تسريع  به

بوده است  0و يا تثمين منابع مالی كوه  0بر اعتبارات خرد ديتثكی، ور بهرهجوامع روستايی و فقرزدايی از طريق ارتقاء 
مفهأوم اعتبأارات خأرد را در عبأارت     . ل واقع شأده اسأت  ای در كشورهای در حال توسعه مورد استقباكه بطور فزاينده

هأايی  اعتبأارات كوهأ  و وام   عموماًبه عبارت ديگر از اين منظر، اعتبارات خرد ؛ دانندكوه ، كوتاه و بدون ویيقه می
است كه از نظر مبلغ كوه  بوده و بدون دريافت ویيقه از طرف ي  موسسأه مأالی بأه اقشأار كأم درآمأد پرداخأت        

اعتبارات خرد در بيشتر كشورهای جهأان و   مؤسساتبرای رفع اين مشکل در دو دهه اخير، . (0051 ،یعماد) گردد یم
 عنوان به. ها پديد آمدندزايی آندرآمد در جهت اشتغالوياه در كشورهای در حال توسعه با هدف تثمين مالی قشر كم به

های كوه  برای افراد فقير موجبات اشأتغال و در نتيجأه درآمأدزايی را    ساختن وام مثال اعتبارات خرد با هدف فراهم
روند كه هدف عنوان راهبردی در توسعه به شمار می اين نوا اعتبارات خرد به(. 0030، نجفی)آورد برای آنان بوجود می

                                                                                                                                                         
1  -  Micro Credits 

2  -  Micro Finance 
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موجن آن توانايی بهبود وضعيت اقتصادی و اجتماعی آنأان را  آن دسترسی افراد كم درآمد به منابع اعتباری است تا به 
هأا در   هايی راهبرد مناسبی برای اعطای خدمات مالی پايدار به روسأتاييان و بهبأود شأرايط آن   هنين وام. افزاين دهد
روستائيان كه دسترسی كمتری به منابع به عبارت ديگر اعتبارات خرد با اعطای وام به ؛ (0101، 0اساتيابام)جامعه است 

اين امر در نهايت توانمندی اقتصأادی آنأان را بأدنبال    . گردداعتباری دارند موجن افزاين مشاركت آنان در جامعه می
ی ايأن فراينأد،   ترين ديدگاه توانمندسازی به مثابه فرايندی تصور شده كه در طدر ساده(. 0101، 0رخاند)خواهد داشت 
ريأزی  ها و جوامع از وضعيت زندگی خوين آگاهی يافته و برای تغيير اين شرايط به شرايط مطلوت برنامأه افراد، گروه

 (.0050، مافی) دهند یممناسن، آگاهانه و سازمان يافته انجام 

 یزرافشأان ی به مطالعه توان یمصورت گرفته های مختلفی كه در داخل و خارج كشور در اين خصوص از پاوهن
اسأتان كرمانشأاه،    يیزنأان روسأتا   یاعتبارات خرد بر اساس توانمندساز یهاصندوق یبنددر رتبه( 0050)و همکاران 
كردنأد و بأا    یبررسأ بودنأد،   يیها مؤلفه یكه هر كدام دارا یو بعد خانوادگ یاجتماع ،یرا از ابعاد اقتصاد یتوانمندساز
را در  یتواننأد نقأن قابأل تأوجه    یها مأ صندوق نيكه مسئول يیجاناز آ .ديبه دست آمده مشخص گرد جيتوجه به نتا

 الت،يهمچون تحصأ  يیارهايمع نييو تع ءاعضا یصندوق بر اساس رأ نيانتخات مسئول ند،ينما فايها اصندوق تيموفق
مطالعأه  ) یدر توسأعه كشأاورز   ینقن اعتبارات خأرد بأانک   یدر بررس( 0050) و همکاران یفتخارا .باشدغيره  سن و
اعتبارات خرد، با توجه به شکل غالأن   یگروه يان داشتند،ب( شهرستان خدابنده يیخودجوش روستا یها یتعاون یمورد
تأثمين   نيأ افأزون بأر ا  . مرتبط است منابع آت و خاک مناسن از یبرداربا بهره ،يیمناطق روستا یاقتصاد یهاتيفعال

 نيهمچنأ . باشأد  يیاشتغال و درآمأد در منأاطق روسأتا    جاديا یبرا یمناسب استيتواند سیم زيآن ن یمنابع و سامانده
-فرصت ازاستفاده  یرا برا نهيتوانند زمیگروه م یداخل یاز استعدادها نهيبه یبرداربا بهره یخودجوش محل یهاگروه

رهگآر است كه ضأمن ارائأه پاسأخ مناسأن بأه       نياز ا. فراهم سازند یو شهر يیدر مناطق روستا خارج از گروه یها
تبأادل آراء و   یبرا نهيزم( درآمد و اشتغال جاديا) یو به تبع آن در توسعه كشاورز يیدر توسعه روستا یاصل یهاهالن

شركت  یدر مطالعه مورد( 0030) یانصار .فراهم شود ديمنابع و تول تيريمد یها وهيتحول در ش جاديافکار در جهت ا
و توسعه تجارت  يیشركت در مشاركت، توسعه روستا یبر نقن صندوق اعتبار ديتثك اريشباهنگ شهر يیروستا یتعاون
در حأوزه   یتاساس باال بردن توان رقأاب  ديجد کرديدر رو يیروستا یكند كه بهبود منابع مالیم انيدر ادامه ب یو. دارد
فروش محصوالت خود  نيكشاورزان مجبور به پ گريد .خواهد شد یبازار رقابت جاديو ا یكشاورز حصوالتم یابيبازار

 د،يأ جد یگيری از تکنولوژ با بهره یاريآب یها روش رييامکان تغ یتثمين مال نکهيمضافاً به ا .خران نخواهند بودبه سلف
 .گردد ها مییتکنولوژ ريو سا ونيزاسيمکان نيباال بردن ضر

هأای اقتصأادی، اجتمأاعی و    بر خدمات مالی پايدار در روستاها با استفاده از سازه ديتثكبا ( 0101) 0شارما و تيوارت
ی در ارائه خدمات مالی روستايی در كشورهای درحأال توسأعه پرداختأه    ردولتيغهای فرهنگی به بررسی نقن سازمان

                                                                                                                                                         
1  -  Sathiabama 

2  -  Khander 

3 - Sharma and Tewart 
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اعتبأاری رسأمی در دسأتيابی بأه اهأداف توسأعه پايأدار         مؤسساتبر ناتوانی ( 0100) 0سرنيواسا و پرايادارشينی. است
ي  رويکرد تکميلی جهت دستيابی  عنوان بههای اعتبار روستايی پردازد و بر ضرورت اتخاذ رويکرد تعاونیروستايی می

فقر را يکی از بزرگترين هالن كشورهای در حال توسأعه  ( 0100) 0مانهومان و ميشرا. نمايدمی ديتثكبه اهداف توسعه 
خدمات مالی  ارائهی در ردولتيغهای وی بر نقن سازمان. ناشی از نرخ باالی بيکاری در روستاها است عمدتاًاعالم كه 

دهأی اقتصأادی و   ی و قأدرت سأاز  تيأ ظرفستايی از طريق خرد به روستائيان و تسهيل در دستيابی به توسعه پايدار رو
و نقأن   یمؤسسات اعتبأار  یابيدر كشور غنا با عنوان ارز یدر مطالعه مورد( 0119) 0تيوا هارلز. دارد ديتثكاجتماعی 

 یهأا اگرهه بانأ   دهد ینشان م یپاوهن و جيمؤسسات، نتا ريبا نقن سا سهيدر مقا يیروستا داريها در توسعه پا آن
در  یاديأ انأد كمأ  ز  نتوانسأته  یكرده ول تپرداخ انييرا به روستا یشتريمؤسسات، اعتبار ب ريبا سا سهيدر مقا یتجار

بان   رسد یاند به نظر م ها بودهآن ديمواقع مانع تول یدر بعض یو حت ندينما انييو حل مشکالت روستا يیتوسعه روستا
 یدر حأل مشأکل مأال    یانأد كمأ  هنأدان   پا تثسأيس شأده   ور ارائه وام به كشاورزان خردهمنظ كه به یتوسعه كشاورز

گأردد،   مأی  ديأ در كشور غنا توسط كشاورزان خرده پا تول يیعرضه كل مواد غآا% 57 نکهيكشاورزان نکرده و با وجود ا
دف كلأی از انجأام تحقيأق    ه .كشاورزان تعلق گرفته است نيبه ا یبان  توسعه كشاورز يیاعطا یها از وام% 00تنها 

اهأداف اختصاصأی ايأن    . های تعاونی روستايی در توسعه پايدار روستايی اسأت بررسی نقن واحدهای اعتباری شركت
دستيابی به توسعه پايدار بر اساس اهداف اقتصأادی، اجتمأاعی و    بر اساسبندی واحدهای اعتباری تحقيق شامل رتبه

 .آن استزيست محيطی و شناسايی عوامل مؤیر بر 

 توسعه و توسعه پایدار روستایی

  يأ مبدأ به سمت   يتحوالت از  ريشود، مس می یبررس يیروند تحوالت توسعه روستا یوقت ،یمرور كل  يدر 
توسأعه   یسأنت  یهأا انگأاره  یهأدف اصأل  . شودیم دهيد ريمس نيدر ا یمتفاوت یهامقصد در حال گآار بوده و شاخص

هأای   بود و در مقابأل در انگأاره   یمتيبه هر ق یحصول رشد اقتصاد یو توسعه به معنابوده  1محور -اقتصاد  يیروستا
 یو عأدالت اجتمأاع   ستيز طيمح ديبا توجه به اهداف جد یفينام گرفته است كه هدف رشد ك 9انسان محور كه ديجد
و  یمناسن و محلأ  یآورنبا تثكيد بر تواناسازی مردم و استفاده از ف یمردم یها تشکل قيموضوا از طر نيا .باشدیم

بطور كلی توسأعه پايأدار   (. 0051، یعماد) شود و فقرزدايی انجام می یو روزافزون بر مقوله عدالت اجتماع یتثكيد جد
هأای اجتماعأات روسأتايی در    ها و توانأايی ای است كه در هارهوت آن ظرفيتروستايی تحوالت مستمر و همه جانبه

نيازهای مادی و معنوی و مشاركت مؤیر در فرايندها شأکل دهنأد نظأام سأکونت محلأی از ابعأاد زيسأت         جهت رفع
ی، امنيأت  سأاز  تيأ ظرفی، توانمندسأاز و بأر سأه اصأل     ابأد ي یمأ محيطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی رشد و تعالی 

 (.0050، سسه توسعه روستايی ايرانمؤ)امنيت اجتماعی و امنيت اقتصادی استوار است  -اكولوژي 

                                                                                                                                                         
1 - Srinivasa Rao and priyadarshini 

2- Manmohan and Mishra 

3 - Charles and White  

4 - Eco-Centric 

5 - Homo-Centric 
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در  یاساسأ  راتييأ تغ جأاد يبه ا يیدر توسعه روستا ديجد یهاافتيره یريبکارگمعتقدند  (0101) 0باالز و همکاران
-طيحفظ مح ،یداريپا نيب یاروابط سازنده رياخ یها در دهه. ها نظر دارد و باال بردن آستانه تحمل آن يیروستا طيمح
و  یارات و تأثمين مأال  بأ ارائأه اعت  ج،يهدف آموزش و تأرو  نيا یند منظوره بوجود آمده است، براه یو كشاورز ستيز
بأه   يیاداره منأاطق روسأتا   نأد يفرا يیروسأتا  داريتوسعه پا( 0101) 0و همکاران یسا. آن مطرح است حيصح تيريمد
منظور بأرآورده سأاختن    را به ندهيآ یها نسل يیتوانا نکهيبدون ا ،را برآورده سازد ینسل جار یازهاياست كه ن یقيطر
 یطأ يو مح یاجتماع ،یاقتصاد املكه عویطورهو جامعه حفظ شده، ب طيروابط متقابل مح. آن به خطر اندازد یازهاين

نسأل   یازهأا يكأه ن  ایشأود، بأه گونأه    منجر می افتهيسازمان  یرفتار یالگوها جاديخاص به ا یشيهمراه با ژرف اند
بأه آن وابسأته اسأت، تأثمين شأود و       نأده يآ یها نسل اتيكه ح یعيرساندن به منابع طب نيبدون آس يیروستا یكنون
 انيأ م یو همبسأتگ  دهد یرا مد نظر قرار م یطيمح یتيحما هایستمينوا توسعه س نيامد نظر باشند، در  زين ندگانيآ

 .برد ینم اديرا از  طيجامعه و مح

. زيست در كنار توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح گرديأد محيطبرای اولين بار موضوعات مرتبط با  0571در دهه 
های مختلف توسعه اعم از اقتصادی، سياسی، اجتماعی و محيطی در تعامل با يکديگر توسأعه همأه   بدين ترتين جنبه
های تعديل اقتصادی در عرضه اقتصأاد كشأورهای در حأال    اجرای سياست 0531با آغاز دهه . بخشد یمجانبه را معنا 

منظأور كأاهن آیأار نأامطلوت      به. وياه در مناطق روستايی تشديد نمود ها به سعه، آسين پآيری و گسترش نابرابریتو
های تعديل اقتصادی و نيز كاهن فقر در مناطق روستايی توجه مجدد به مفهأوم توسأعه اسأتراتای جديأد را     سياست

هأای  هأای جهأانی، سياسأت   تايی با عنايت به هالناستراتای جديد توسعه روس. نمودبرای توسعه روستايی الزامی می
ريزی روستايی در كشورهای در حال توسأعه بأا رسأالت كأاهن فقأر      ای و تجربيات حاصل از ههار دهه برنامهمنطقه

روستايی و اهداف استراتاي  حمايت از فقرا و نهادهای روستايی، تسهيل فرايند رشد اقتصادی روستاها از طريق حآف 
ی به فقرا بأه اجأرا گآاشأته شأده     ريپآ نيآسی توليدی و نيز كاهن ها يیداراسی بهينه به منابع طبيعی و موانع، دستر
 .(0050، عينالی)است 

كه با هدف كاهن فقر، ارتقای عظمت انسانی، برابأری   0111در سال  0ی هزاره سوم سازمان ملل متحددر بيانيه
های عمومی توسعه روستايی برای باال بردن توان اقتصادی ح و پايداری محيطی است، سياستعدالت، دستيابی به صل

 :ها از تله محروميت به شرح زير بيان شده استفقرا و رهايی آن

 افزاين سطح كارآيی و برابری -0

 هاتسهيل دسترسی فقرا به زمين، اعتبارات و مهارت -0

 كشاورزان خرد از طريق اعتبارات خردی ها تيفعالی و تنوا بخشی به ور بهرهافزاين  -0

  0ی خرد و متوسط مقياسگآار هيسرماو  1تثسيس و ارتقای توان صنايع كاربر -1

                                                                                                                                                         
1  - Balazs and podmaniczky 

2- Sai et al 

3 - UNDP (2002) 

4- Labour- Intensive 
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 قيتحق مدل مفهومی .1شکل 

  هاروشمواد و 

تحقيق مورد استفاده در مطالعه حاضر، در دو بعد كمی و كيفی صورت گرفته و در بعأد كمأی، نأوا تحقيأق     روش
محأور  )توصيفی انجام گرفته است، در بعد كيفی، روش تحقيق از نوا اكتشأافی   –بوده و به روش همبستگی كاربردی

 .استفاده شده است 0و تکني  ارزيابی سريع روستايی 0بوده و از روش مطالعه موردی( اصلی تحقيق

هأا  اسأان و اعضأاء صأندوق   ای، مصاحبه با كارشنهای مطالعات كتابخانهگيری از روشی اطالعات با بهرهآور جمع
بر  0050منتهی به سال  ساله سههای تعاونی روستايی ي  دوره برای ارزيابی عملکرد واحدهای اعتباری شركت. است

، ميأزان  بازپرداخت وام، درآمد و اشتغالمتغير كليدی مورد مصاحبه شامل . اساس نظر كارشناسان انتخات و بررسی شد
 ريأ اشتغال غ جاديا، و توسعه مشاغل تيو تقو يیزا ها در اشتغال صندوق تيموفق زانيم، التيبه تسه یدسترس، سپرده
از طريق ميزان عالقمندی به شركت در جلسات مربوط به واحد اعتباری و  مشاركت تيو تقو یساز تيظرفی، كشاورز

 یهأا  در سأازمان  تيعضوی، محل یها و سازمان انيروستائ انيارتباط م یبرقرارمجمع تعاونی، نقن واحد اعتباری در 
 ی،اراضأ  سأازی  ، يکپارهأه گأآاری در تسأطيح خأاک    سأرمايه )ها  در سطح محلی، شيوه مصرف وام و غيررسمی یرسم

بأوده  ( و يا استفاده در زمينه شغلی غير كشأاورزی آفات  هيعل  يولوژيمبارزه ب، آالت از ادوات و ماشين حياستفاده صح
 .است

                                                                                                                                                         
1- Micro and Medium -Size 

2  - Case study 

3 - RRA 

 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*

 درآمد و اشتغال*

 بازپرداخت وام*
 سپرده*

 دسترسی به تسهالت*
 ايجاد اشتغال غير كشاورزی*
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 (0050سال )های تعاونی روستايی  اعتباری شركتاطالعات آماری واحدهای  .1جدول 

 رديف
نام واحد 
 اعتباری

 نام شهرستان

 مصارف شده آوری منابع جمع

تعداد سپرده 
 گذار

 مبلغ
 (ميليون ريال)

تعداد 
تسهيالت 
 گيرندگان

 مبلغ
 (ميليون ريال)

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 

 تجلی سبز
 نهال
 توحيد
 قلعه موسی
 كوير
 هاپی
 ريركبيام
 ريركبيام

 یبوعل
 بابا افضل
 المل  كمال

 نورآيين
 آباد النيج

 اصغرآباد
 اتحاد
 وحدت
 دونيفر

 كوشن
 وحدت
 كركس
 زنان
 كشت خضرا
 یآزاد
 شاهد
 انيآش
 زنان
 يیرجا ديشه

 قدس
 عصريول

 دهق
 جهيعلو فجر

 جوزدان
 اشن
 قمبوان زنان

 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
 آباد نجف
 آباد نجف
 آباد نجف
 ادآب نجف
 آباد نجف
 آباد نجف
 آباد نجف
 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 

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 
 

 واحد آمار سازمان تعاون روستايی: مثخآ 
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هأا، وضأعيت   هأا، مشأکالت صأندوق    هأا، شأيوه مصأرف وام    و تکميل پرسشنامه اعضاء شامل زمينه مصأرف وام 
ها بر اشتغال، صورت پآيرفته ایرگآاری صندوقها، عوامل مؤیر بر ها در مورد صندوقها، نظر خانوادهعملکردی صندوق

شهرسأتان اسأتان    00های تعاونی روستايی  واحد اعتباری خرد وابسته به شركت 01جامعه آماری تحقيق شامل . است
 هأا  صأندوق ی مأورد نيأاز در دو بخأن كارشناسأان و اعضأا      هأا  داده. به دست آمده اسأت  0اصفهان به شرح جدول 

صأورت   0سرشأماری ( نفأر  10)با توجه به تعداد كأم   ها صندوقت كه از جامعه آماری كاركنان بوده اس( گآاران سپرده)
برخأورداری از حجأم    ليبه دلدر جامعه آماری اعضا . ها انجام پآيرفته است ی اكتشافی عميق با آنها مصاحبهگرفته و 
نفر از اعضا  059تفاده از جدول مورگان ی به روش در دسترس و حجم نمونه با اسريگ نمونه، اقدام به (نفر 01030)باال 

ی فردی پاسخگويان بوده و ها یاگيوبخن اول در رابطه با . آمد پرسشنامه مربوطه در دو بخن تنظيم گرديد به دست
 .در قالن طيف ليکرت طراحی شد( یطيمح ستيزاقتصادی، اجتماعی و )در بخن دوم هر ي  از ابعاد توانمندی 

 رهأا ياز متغ یاديأ تعداد ز یدرون یهمبستگ یروش به بررس ناي .دياستفاده گردل عاملی ز تحليحاضر ا قيدر تحق 
 نيأ ا ی از جملأه . كنأد یم نييبندی كرده و تب دسته یمحدود یهای عموم را در قالن عامل ها آن تيو در نها پردازد یم
KMO به نام ایآماره از استفادهها  راه

مقأدار   كأه  یدرصأورت . نوسأان اسأت   در 0و  1 نياست كه مقدار آن همواره ب 0
KMO  باشأد   15/1تأا   91/1 نيمقدار آن بأ  اگرمناسن نخواهند بود و  یعامل ليتحل برای هاباشد، داده 91/1كمتر از
 یهأا  یباشأد همبسأتگ   71/1كه مقدار آن بزرگتر از  یاما در صورت؛ پرداخت یعامل ليبه تحل شتريب اطيتوان با احت می

 .مناسن خواهند بود یعامل ليتحل برای ها داده نيموجود در ب

 مفاهيم بکار رفته در تحقيق KMOمحاسبه ميزان  .2جدول 

 KMO Bartlett Sig ميمفاه ابعاد

 اقتصادی
 اجتماعی

 یطيمح ستيز

 معيارهای اقتصادی
 ی و تقويت مشاركتساز تيظرف

 های كشاورزی حفاظتی استفاده از روش

309/1 
791/1 
710/1 

797/917 
590/003 
051/070 

11/1 
11/1 
11/1 

 های تحقيق يافته: مثخآ                            

 

كه مبين كفايت حجم نمونأه   بوده %71 یبدست آمده باال K.M.Oشود مقدار  همانطور كه در جدول مشاهده می
دار  معنأی خطای يأ  درصأد    در سطح 0گيری از تکني  تحليل عاملی است و ميزان آزمون كرويت بارتلتجهت بهره

 .مناسن است یعامل ليتحل برایها  داده نيهای موجود در ب توان گفت همبستگی كه می بوده

نفأر از   11بدين صورت كه  ،پرسشنامه از آزمون آلفای كرونباخ استفاده گرديد 1برای تعيين پايايی يا قابليت اعتماد
ی مختلف پرسشنامه از طريق آلفای ها بخن اعتماديت قابل. گآاران كه خارج از نمونه آماری بودند، انتخات شدند سپرده

                                                                                                                                                         
1 - Census 

2  - Kaiser – Meyer olkin 

3  - Bartlett 

4  - Reliability 
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 .شده است  نشان داده 0كرونباخ در جدول 

 ضرين آلفای كرونباخ برای هر ي  از بخن های پرسشنامه. 3جدول 

 آلفای كرونباخ تعداد سواالت گويه های مرتبط

 بعد اقتصادی
 بعد اجتماعی

 بعد زيست محيطی

01 
01 
00 

30/1 
71/1 
70/1 
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آمده است، ضرين آلفای كرونباخ دارای مقادير نسبتاً بااليی بوده و در سطح قابل قبأولی   0همانطور كه در جدول 
ی هيأثت علمأی   پرسشأنامه، تعأدادی از آن در اختيأار اعضأا     0منظور بررسی روايی محتوايی به. قرار دارد (7/1باالی )

ها جهت  ها و پيشنهادهای آن سپس توصيه. دانشگاه اصفهان و كارشناسان اعتبارات سازمان تعاون روستايی قرار گرفت
هأا، اطالعأات موجأود     آوری داده پأس از جمأع  . رفع نواقص ابزار تحقيق بکار گرفته شد و اصالحات الزم به عمل آمد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSSv22افزار  كدگآاری و سپس با استفاده از نرم

 نتایج و بحث 

 آمار توصیفی

 0030ی هأا  سالها كليه واحدهای اعتباری مورد مطالعه در فاصله  بر اساس اطالعات گردآوری شده از پرسشنامه 
. رسأد  یمأ سال و حداقل آن به كمتر از ي  ماه هأم   01گآاران  حداكثر زمان عضويت سپرده. اند شده سيتثس 0050تا 
 .های تعاونی روستايی هستند گآاران اعضای شركت درصد سپرده 19فقط 

 گآاران توزيع سنی سپرده. 4جدول 

 درصد تجمعی درصد نسبی فراوانی طبقه سنی
09-01 
91-09 
19-91 
 سال 19باالی 

 جمع

01 
33 
10 
01 
059 

09/01 
19 
09/00 
9/00 

011 

09/01 
09/99 
9/31 

011 
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مربوط به طبقه  یفراوان عيتوز نيشتريسال و ب 07-71 نيدامنه سن ب. سال بود 09/17گآاران  سپرده یمتوسط سن
 .بود 09-91 یسن

                                                                                                                                                         
1 - Content Validity 
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، سأواد  یبأ از آنأان   درصأد  9/00كه  دهد یمواحد اعتباری نشان ( گآاران سپرده)توزيع فراوانی سطح سواد اعضای 
درصد دبيرستان و تنهأا   9/01درصد راهنمايی،  9/00درصد دارای تحصيالت ابتدايی با بيشترين توزيع فراوانی،  9/10
 .درصد تحصيالت دانشگاهی با كمترين توزيع فراوانی دارند 1

 توزيع فراوانی پاسخ گويان بر اساس سطح تحصيالت. 5جدول 

 عیدرصد تجم درصد نسبی فراوانی سطح تحصيالت

 سواد یب
 ابتدايی
 راهنمايی
 دبيرستان
 دانشگاهی
 جمع

01 
39 
10 
00 
00 
059 

9/00 
9/10 
9/00 
9/01 
1 
011 

9/00 
91 
9/77 
51 
011 
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 آمار استنباطی

جمعأی و برابأری اعضأا در حأق انتخأات و       ها بر اساس اصول تعاون بر مبنأای انتخأات  شالوده فعاليت در تعاونی
ی مشأترک  هأا  هدفآيند و برای نيل به اجتماعی گرد هم می -شراكت در مالکيت است كه بر اساس انگيزه اقتصادی

ها از منابع مالی های روستايی در قالن واحدهای اعتباری ضمن استفاده از منابع بان اعضا در تعاونی. شوندتشکيل می
در اين تحقيق سعی شده است آیار اعطای اعتبارات خرد در قالن واحأدهای  . كنندسترده استفاده میيکديگر بصورت گ
های تعاونی روستايی در توسعه پايدار روستايی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زيسأت محيطأی بررسأی    اعتباری شركت

 .شود

عنأوان مثأال در    به. است، استفاده گرديد سازی از بارهای عاملی كه در تحليل عاملی بدست آمدهمنظور شاخص به
بعد اقتصادی توسط متغيرهايی همچون درآمد و اشتغال، بازپرداخت وام، سپرده، دسترسی به تسهيالت و ايجاد اشتغال 

در تعيأين  . انأد ی را به خود اختصاص دادها اهيوهر ي  از متغيرها، بار عاملی . غير بخن كشاورزی سنجيده شده است
در . شأود ، مأی انأد  نمأوده ی بار عاملی هر متغير ضربدر امتيازی كه اعضای هر صندوق در اين بخن كسن بعد اقتصاد

شأود و امتيأاز    نهايت امتياز مربوط به كليه متغيرهای بعد اقتصادی كه به اين ترتين بدست آمده، با يکديگر جمع مأی 
 .گردد اعضای هر صندوق از لحاظ ابعاد مختلف محاسبه می

عملکأرد   ی،بنأد بنأدی و گأروه   طبقه یمورد مطالعه برا یهااز روش یکيعنوان  به ،0كسونومی عددیات  ياز تکن
يی مأورد ارزيأابی قأرار    روستا داريبه توسعه پا یابيدست زانيبر اساس م يیروستا یهای تعاون شركت یاعتبار یواحدها
گأآاری بأر    درآمد و اشتغال، ميأل بأه سأپرده    هايی مانند ايجاد برای ساخت اين شاخص با استفاده از زير مقوله. گرفت

كشاورزی در بعأد اقتصأادی و شأركت در جلسأات تعأاونی و      اساس ميزان سپرده واحدهای اعتباری، ايجاد اشتغال غير

                                                                                                                                                         
1 - Numerical Taxonomy 
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های رسمی و غيررسمی و شركت در انتخابات در بعد اجتماعی صندوق، شركت در فعاليت گروهی، عضويت در سازمان
آالت و مبأارزه بيولوژيأ     سازی اراضی، استفاده صأحيح از ادوات و ماشأين   طيح خاک، يکپارههگآاری در تس و سرمايه

 یها به مؤلفه یاصل یها مؤلفه ليبا استفاده از روش تحل كه 1های مشخص شده در جدول عليه آفات با توجه به وزن
هأا شأامل    باری ضرت و مأاتريس داده بدست آمده در ميانگين پاسخ اعضا، مديران و كاركنان واحدهای اعت اهيبردار و
 .در سطر تشکيل شد ها شاخصدر ستون و  ها شركت

 نتايج بارهای عاملی شاخص توسعه پايدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اكولوژي . 6 جدول

 شده نييتب انسيدرصد وار بارهای عاملی متغيرها ها شاخص

 
 

 بعداقتصادی
 
 

 بعد اجتماعی
 
 
 ست محيطیكشاورزی از بعد زي

 درآمد و اشتغال
 سپرده

 دسترسی به تسهالت
 ايجاد اشتغال غير كشاورزی

 شركت در جلسات تعاونی و صندوق
 شركت در فعاليت گروهی

 های رسمی و غيررسمی عضويت در سازمآن
 شركت در انتخابات محلی

 گآاری در تسطيح خاک سرمايه
 سازی اراضی يکپارهه

 تآال استفاده صحيح از ادوات و ماشين
 مبارزه بيولوژي  عليه آفات

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

09 
0/00 
9/00 
0/9 
00/7 
3/1 
00/9 
3/1 
99/1 
50/1 
5/9 
3/1 
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اوت هأای متفأ  مختلف ممکأن اسأت دارای مقيأاس    یها شاخصها با توجه به اينکه  پس از تشکيل ماتريس داده
بأرای ايأن كأار از    . از بين برود ها شاخصهای مورد فارغ از مقياس شوند و عدم تجانس باشند، لآا الزم است شاخص

ميأانگين كليأه    شأده  اسأتاندارد ی هأا  شأاخص های اصلی به استفاده شد كه با تبديل شاخص Zروش استاندارد كردن 
محاسبه ماتريس استاندارد فاصله هأر شأركت از شأركت    پس از . ها ي  است برابر صفر و انحراف معيار آن ها شاخص

فاصله مركن هر شأركت از شأركت ايأده آل محاسأبه     . های بکار رفته محاسبه گرديدديگر بر مبنای مجموا شاخص
آل انتخات گرديد و فاصله مركأن  عنوان مقدار ايده های ماتريس استاندارد بهبزرگترين عدد در هر ي  از ستون. گرديد

 .تآمده اس ريدر جدول ز جيانجام گرفت كه نتا یابيو ارزآل محاسبه از شركت ايدههر شركت 

 محاسبه میزان دستیابی شرکت ها به توسعه پایدار

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

 :  گردد اگر پايدار در حد نامطلوت برآورد می دستيابی به توسعه( الف

(0) S‹(Mean-S.D) 
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 :  گردد اگر برآورد می متوسطدر حد  داريبه توسعه پا یابيدست (  ت

 اجتماعی و زيست محيطی -واحد اعتبارات خرد از بعد اقتصادی .7جدول 

 رتبه امتياز نام واحد اعتباری رتبه امتياز نام واحد اعتباری

 بادآ دهق نجف
 خضرا كشت برخوار
 آزادی شاهين شهر
 نورآيين اصفهان
 كوير آران و بيدگل
 اصغرآباد خمينی شهر
 فجر علويجه
 آباد وليعصر نجف
 توحيد مباركه
 بوعلی كاشان
 آباد اشن نجف
 آباد جوزدان نجف
 اتحاد اصفهان
 آباد قدس نجف

 اميير كبير كاشان
 امير كبير آران
 وحدت نطنز

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

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

 وحدت گلپايگان
 آباد رجايی نجف

 هاپی آران و بيدگل
 كمال المل  كاشان
 كركس نطنز
 زنان نطنز
 كوشن فريدن
 زنان قمبوان
 فريدون
 نهال
 زنان اذان
 خيام
 كوير
 انقلعه موسی خ
 زنان فالورجان
 شاهد
 بابا افضل

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

03 
05 
01 
00 
00 
00 
01 
09 
01 
07 
03 
05 
01 
00 
00 
00 
01 
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 (0) (Mean-S.D)‹S‹Mean 

 :دد اگرگر برآورد می مطلوتدر حد  داريبه توسعه پا یابيدست( ج

(0) Mean ‹S‹ (Mean+S.D) 

 :  گردد اگر برآورد میبسيار مطلوت در حد  داريبه توسعه پا یابيدست( د 

(1) S› (Mean+S.D)    

پس از محاسبه ميانگين، انحراف معيار و استفاده از اعداد جدول ) ی فوقها فرمولو  7با توجه به اطالعات جدول 
گويای  97/05و انحراف معيار  00/01در دستيابی به توسعه پايدار با ميانگين  ها شركتی اعتباری واحدهاعملکرد ( 7)

بابا افضل، )درصد از واحدهای اعتباری در دستيابی به توسعه پايدار در حد كم  7/01اين مطلن است كه عملکرد حدود 
ان، نهال، فريدون، زنان قمبوان، خيام، زنان اذ)درصد در حد متوسط  91( شاهد، زنان فالورجان، قلعه موسی خان، كوير

 ريأ ركبيامآران،  ريأ ركبيامالمل ، هاپی، رجايی، وحأدت گلپايگأان، وحأدت نطنأز،      كمال كوشن، زنان نطنز، كركس،
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آبأاد، بأوعلی، توحيأد، وليعصأر،      آباد، اشن نجف جوزدان نجف)درصد در حد زياد  1/07، (كاشان، قدس و اتحاد اصفهان
ارزيأابی  ( اصغرآباد، كوير آران و بيدگل، نورآيين، آزادی، خضأرا كشأت و دهأق   )سيار زياد درصد در حد ب 7/07و ( فجر
 .اند شده

توسعه پايدار روستايی و سطح تحصيالت مأديران و   نتايج تحليل واريانس ي  طرفه مربوط به ميزان دستيابی به
درصأد   59شده است بأا اطمينأان     ادهنشان د 7كه در جدول  طور همان دهد یمگآاران واحدهای اعتباری نشان  سپرده

-در دستيابی به توسعه پايأدار موفأق   اند بودهها از سطح سواد بااليی برخوردار  گآاران آن واحدهايی كه مديران و سپرده

 .ترند

 گآاران در دستيابی به توسعه پايدار تحليل واريانس تفاوت بين سطح سواد مديران و سپرده .8جدول 

 ها آزمون

 گروه
 F Sig ميانگين مربعات درجه آزادی مربعات مجموع

 بين گروهی
 درون گروه
 كل

3/00377 
39/055531 
19/07310 

1 
051 
051 

19/0005 
99/0109 
- 

 
00/0 

 
119/1 

 های تحقيق يافته: مثخآ

 هادهد بين ميزان دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سابقه تشکيل واحدهای اعتباری در شركتها نشان میيافته
 .درصد اطمينان وجود ندارد 59داری از نظر آماری در سطح اختالف معنی

 تحليل دستيابی به توسعه پايدار روستايی و سابقه فعاليت واحد اعتباری -9جدول 

 t Sig ميانگين سابقه عضويت

 سال سابقه فعاليت 9تا 
 سال سابقه فعاليت 9بين از 

09/017 
0/090 

19/1 
 

19/1 
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دهد واحدهای اعتباری كه رقم سپرده نسبتاً بأااليی نسأبت بأه سأاير واحأدهای      نشان می شده یگردآوراطالعات 
ن فعاليت عنوا ها به كشاورزی اشتغال داشته يا كشاورزی برای آنی غيرها تيفعالگآاران به  اعتباری دارند اكثريت سپرده

ی واحأدهای اعتبأاری مأورد مطالعأه از     طأ يمح ستيزجهت ارزيابی آیار اقتصادی، اجتماعی و . گردد جنبی محسوت می
تغييرات صورت گرفته قبل و بعأد از تثسأيس واحأدهای اعتبأاری از طريأق      . است شده  استفاده نگر گآشتهروش پانل 

هأای اقتصأادی منأاطق    شکل غالن فعاليت كه نياا توجه به ب. آزمون م  نمار و ويلکاكسون مورد مطالعه قرار گرفت
برداری از منابع آت و خاک مرتبط است لآا بعد زيست محيطی فقط از جنبه مسائل مرتبط با كشاورزی روستايی با بهره

ری در گآادهد كه پرداخت اعتبارات در مواردی از قبيل سرمايهها نشان می بررسی يافته. به موضوا پرداخته شده است
گآاری  و سرمايه 0های تسطيح ليزری و كشاورزی بدون شخمسازی اراضی آبی با استفاده از دستگاه تسطيح و يکپارهه

                                                                                                                                                         
1 -  Notillage 
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آالت در  داری داشته و موفق بوده اسأت ولأی در اسأتفاده بأه موقأع از ماشأين       ی آبياری بارانی تفاوت معنیها طرحدر 
شأايان  . داری نداشته و نتوانسته است موفقيت هنأدانی بدسأت آورد   عمليات كشاورزی و مبارزه بيولوژي  تفاوت معنی

مناسن، مناسن، تاحدودی مناسأن و   كامالًذكر است نقن واحد اعتباری بر ابعاد توسعه پايدار روستايی در ههار سطح 
 .مشخص شده است مؤلفهبرای هر  ريتثیميزان اين )*( نامناسن سنجيده شده است و با عالمت 

 واحدهای اعتباری در بعد زيست محيطی توسعه پايدار روستايی نقن .11جدول 

 سطح معناداری مورد مطالعه مؤلفه
كامالً 

 مناسب
 مناسب

تا حدودی 

 مناسب
 نامناسب

 گآاری در آبياری نوين سرمايه
 سازی اراضی يکپارهه

 آالت    استفاده از ادوات و ماشين
 مبارزه بيولوژي  عليه آفات

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

* 
* 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
* 
* 

- 

- 

- 

 قيتحق های يافته: مثخآ
 

كه بخشأی از   های توسعه روستايی استهالن نيتر مهمی اشتغال از ها نهيزمايجاد درآمد، افزاين درآمد و توسعه 
 ريپأآ  بانأ  دهأد افأزاين درآمأد و اشأتغال،      می های تحقيق نشانيافته. اين رسالت مهم بر عهده اعتبارات خرد است

نمودن روستائيان و ايجاد حسات سپرده در سطح خطای ي  درصد و در مواردی مثل ايجأاد اشأتغال غيأر كشأاورزی     
 .دار بوده است درصد معنی 9مرتبط با بخن كشاورزی در سطح خطای 

 نقن واحدهای اعتباری در بعد اقتصادی توسعه پايدار روستايی .11جدول 

 مورد مطالعه مؤلفه
سطح 

 معناداری
 مناسب مناسب كامالً

تا حدودی 

 مناسب
 نامناسب

 درآمد و اشتغال
 نمودن ريپآ بان 

 التيتسهدسترسی به 
 ايجاد اشتغال غير كشاورزی

11/1 
10/1 
10/1 
10/1 

* 
* 
- 
- 

- 
- 
* 
* 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
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 نقن واحدهای اعتباری در بعد اجتماعی توسعه پايدار روستايی .12جدول 

 سطح معناداری مورد مطالعه ؤلفهم
كامالً 

 مناسب
 مناسب

تا حدودی 

 مناسب
 نامناسب

شركت در جلسات تعاونی و 
 صندوق

 شركت در فعاليت گروهی
 شركت در انتخابات محلی

های رسمی و عضويت در سازمان
 غيررسمی

11/1 
1/1 
10/1 
10/1 

* 
- 
- 
- 

- 
* 
* 
* 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 

 تحقيقهای  يافته: مثخآ  
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گأآاران در   دهد پرداخت اعتبارات توانسته است باعث افزاين مشاركت اعضأا و سأپرده   می های تحقيق نشانيافته
دار  معنأی  درصد 59ی در اكثر امور روستا شده است و در سطح جمع دستهجلسات تعاونی و صندوق و گسترش مديريت 

ی رسأمی و غيررسأمی در   هأا  سأازمان و عضويت در شركت در فعاليت گروهی، شركت در انتخابات محلی . شده است
 .دار بوده است درصد معنی 9سطح خطای 

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت

های تعاونی روستايی وجود دارد؛ امأا در ايأن   بندی واحدهای اعتباری شركت ی زيادی برای رتبهها شاخصاگرهه  
نتأايج تجزيأه و تحليأل    . ه سأازگاری داشأته باشأد   هايی استفاده شد كه با شرايط جامعه مورد مطالعمطالعه از شاخص

 داريأ به توسأعه پا  یابيدر دست یاعتبار یاز واحدها درصد 7/01كه عملکرد حدود  دهد های كمی مربوطه نشان می داده
 یابيأ ارز مطلأوت  اريدرصأد در حأد بسأ    7/07و  مطلوتدرصد در حد  1/07درصد در حد متوسط  91، نامطلوتدر حد 
 ليأ تحل جينتا. انداعتباری دهق، حضراء كشت سين و آزادی به ترتين رتبه اول تا سوم بدست آورده واحدهای .اند شده
گأآاران   و سأپرده  رانيمأد  التيو سأطح تحصأ   يیروستا داريتوسعه پا به یابيدست زانيطرفه مربوط به م  ي انسيوار

گآاران  و سپرده رانيكه مد يیواحدهادرصد  59درصد و اطمينان  9در سطح خطای  با دهدینشان م یاعتبار یواحدها
و  زرافشأانی هأا در تحقيأق    كه يافته ترند موفق داريبه توسعه پا یابياند در دست بوده رخوردارب يیها از سطح سواد باال آن

بأه اهأداف   های تعأاونی در دسأتيابی    تحصيالت بر موفقيت واحدهای اعتباری شركت ريتثیحاكی از ( 0050)همکاران 
 یاعتبأار  یواحدها ليو سابقه تشک يیروستا داريبه توسعه پا یابيدست زانيم نيب دهد یمها نشان  همچنين يافته. است

 .وجود ندارد یداریاختالف معن ها در شركت

نمأودن روسأتائيان،    ريپأآ  بانأ  ، درآمأد و اشأتغال  ها حاكی از آن است كه واحدهای اعتباری از طريق ايجاد يافته
ی اقتصادی اعضا دارند كه بأا  ها یتوانمندی نقن مهمی در ارتقای كشاورز رياشتغال غ جادياو  التيبه تسه یترسدس
 .باشد همسو می( 0553) خاندرو  (0030) انصاریهای  يافته

-روش رييدر تغ اريشباهنگ شهر يیروستا یشركت تعاون یاعتبارواحد ( 0030) یانصار قاتيتحق جيبر اساس نتا 

( 0050) افتخأاری همچنأين  دارنأد   ینقن مهم ونيزاسيمکان نيباال بردن ضر ن،يهای نو به روش یاريآب یسنت یها
دهد  نشان می قيتحق نيا های يافته یبررس یول. داند اعتبارات خرد را در توسعه كشاورزی در مناطق روستايی مؤیر می

 یهابا استفاده از دستگاه یآب یاراض سازیيکپارههو  حيگآاری در تسط سرمايه لياز قب یدكه پرداخت اعتبارات در موار
داشأته و   یدار تفاوت معنی یباران یاريهای آب گآاری در طرح و سرمايه 0ورزیخاکاجرای عمليات بیو  یزريل حيتسط

 یدار تفأاوت معنأی    يأ ولوژيو مبارزه ب یكشاورز اتيآالت در عمل استفاده به موقع از ماشين در یول ؛موفق بوده است
های كشاورزی  اين واحدها در بعد زيست محيطی كه كالً با مؤلفه .بدست آورد یهندان تينداشته و نتوانسته است موفق

  يأ ولوژيب مبارزهو  آالت از ادوات و ماشين ادهاستفی، اراض سازی ، يکپارههنينو یاريگآاری در آب سرمايهپايدار از قبيل 
تأرين دليأل   اند كه عمأده هندانی برخوردار نبوده تياز موفقسنجيده شد نسبت به ابعاد اقتصادی و اجتماعی  آفات هيعل

                                                                                                                                                         
1- no tillage 
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هأا   آن یبأرا  یكشأاورز  اياشتغال داشته  یكشاورز ريهای غ گآاران به فعاليت سپرده تياكثر اين موضوا اين است كه
درپأی از سأطح درآمأدی    و بعضاً كشاورزان به علت خشکسأالی هأای پأی    گردد و دوم محسوت می ینوان كار جنبع به

 .دريافت وام را ندارند گآاری در واحدها و پايينی برخوردار بوده و توانايی سپرده

اعضا از طريأق  ی اجتماعی ها یتوانمندها حاكی از آن است كه واحدهای اعتباری نقن به سزايی در ارتقای  يافته
 یهأا  در سازمان تيعضوی و در انتخابات محل شركتی، گروه تيدر فعال شركت، و صندوق یشركت در جلسات تعاون

 .باشد همسو می (0100) 0 شرايمانهومان و مكه با نتايج تحقيق  اند داشته و غيررسمی یرسم

های تعأاونی   واحدها و اساسنامه شركت نامه نييآده كه برخالف گآاران عضو شركت نبو از سوی ديگر اكثر سپرده 
واحدهای . تواند خدمات اعتباری فقط به اعضا ارائه دهداساسنامه شركت می 9ماده  7تبصره  طبقروستايی است هون 
باشد و با  تواند سياست مناسبی برای ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستايیهای تعاونی روستايی میاعتباری شركت

فأراهم سأازد    نشده استفادههای گآاران زمينه را برای استفاده از فرصتهای مالی سپردهی بهينه از توانمندیبردار بهره
زمينه بأرای تبأادل آراء و   ( اشتغال و درآمد)های اصلی در توسعه پايدار روستايی كه ضمن ارائه پاسخ مناسن به هالن

 .شودی مديريت منابع و توليد فراهم میها وهيشافکار در جهت ايجاد تحول در 

-پيشنهاد می اند،های تعاونی روستايی هنوز به مرحله بلوغ خود نرسيده با توجه به اينکه واحدهای اعتباری شركت

 .منظور پيشبرد اهداف، حمايت مالی در قالن اعطای وام به آنان صورت گيرد شود، به

 توسأعه  بأه  هأا آن یابيدر دست يینقن بسزا یاعتبار یكاركنان واحدهاو  نيمسئول التيكه سطح تحص يیاز آنجا
 .رديصورت پآ یتعاون تيرمدي در هاو سابقه آن التيهون تحص يیارهامعي اساس بر هاانتخات آن .دارد دارپاي

عأاون  در سطح كشور از ایربخشی بااليی برخوردارند لآا الزم اسأت سأازمان ت   ها صندوقبا توجه به اينکه برخی از 
هأای   ها را به عهده دارد بصأورت سأاليانه از نمونأه    عنوان دستگاهی كه قانوناً وظيفه نظارت بر اين تشکل روستايی به

 .موفق تقدير و تشويق به عمل آورد تا ضمن ايجاد انگيزه در اعضا و مسئولين موجن رقابت سازنده بين آنان گردد

ها در راستای اهداف توسأعه پايأدار روسأتايی پرداخأت و بأر      تا واممديران واحدهای اعتباری ترتيبی اتخاذ نمايند 
 .مصرف آن نظارت گردد

 .های جمعی و گروهی صورت گيردمنظور جلن مشاركت روستائيان در فعاليت بسترسازی فرهنگی به
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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. 
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