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 چکيده

اين اعتباارات باا   . شده است مطرحدرآمد در كشورهای درحال توسعه در سه دهۀ اخير  های كمارائه خدمات مالی به گروه هدف بااعتبارات خرد 
دهد كاه باه سابب فاراهم باودن نقادينگی بتوانناد        يی كه در امور توليدی فعاليت دارند اين امنان را میها آن ژهيو بهاعطای وام به روستاييان 

بررسی نقش اعتبارات خارد   هدف بااين تحقيق نيز . های كشاورزی تأمين نمايندرا برای انجام عمليات توليدی و تهيه نهاده شان یمالنيازهای 
( مياان وييات  )و دشاتی  ( كاارده )عوامل جغرافيايی در جاذب اعتباارات ماذكور در دو ناحياه كوهساتانی       تأثيردر توسعه روستايی، با تأكيد بر 

با توجه باه  . تحليلی است –ی، از نوع توصيفی شناس روشلحاظ ای و بهتوسعه -هدف، كاربردی بر اساساست و  رفتهگ انجامشهرستان مشهد، 
باا اساتفاده از فرماول     اناد، كرده افتيوام در بارکيحداقل  0351-0350 هایسال نيكه در ب خانوارهايی مطالعه، از كلّ دو جامعه آماری مورد

 نيا ا ریيا گنموناه . شاد  تقسايم  هيدر هر ناح هانسبت خانواربه و سپ   ديعنوان حجم نمونه برآورد گرد بهستايی روخانوار  017كوكران تعداد 
در ( پرسشنامه)با استفاده از منابع اسنادی و عمليات پيمايشی  ازين مورداطالعات  .است صورت گرفته یای و تصادفجامعه آماری با روش طبقه

، (برای تحليل تفااوت دوره قبال و بعاد   )های آماری ويلناكسون  از آزمون و. است شده یآور جمعاند، بين خانوارهايی كه اعتبارات دريافت كرده
ی اعتباارات در باين   اثربخشا داد كاه ميازان   نتاايج نشاان  . فته شدگر  ها بهره بستگی برای تحليل دادهای و هم نمونهتک Tدو،  فريدمن و كای

منادی،   مشانالت و مواناع دريافات وام و درجاه رضاايت      ازنظرداری وجود ندارد ولی ساكنين روستايی نواحی كوهستانی و دشتی تفاوت معنی
چنين نتاايج  آزماون ناا پاارامتری ويلناكساون      هم. است مندی در ناحيه دشتی بيشتر رضايتاين دو ناحيه وجود دارد و ميزان  داری بينتفاوت معنی

دهاد كاه پرداخات     برای سنجش ميزان تفاوت موجود در دو دوره زمانی قبل و بعد از استفاده از اعتبارات خرد روستايی در هر دو جامعه نموناه، نشاان مای   
نتاايج آزماون   . دار اسات كنندگان كامالً معنای  ن تغييرات از ديدگاه استفادهتوجهی در كليه محورها شده است و اي اعتبارات خرد منجر به ايجاد تغييرات قابل

T نتايج حاصله از تحليال ناا پاارامتری هام    . باشددهنده اثرات مناسب اعتبارات بر توسعه اقتصادی مناطق روستايی موردمطالعه می ای نيز نشان نمونهتک
. توساعه اقتصاادی نقااط روساتايی اسات      هاای تأثيرگاذار    دهنده وجود رابطه مستقيم بين مؤلفه موردبررسی نيز نشان  های ميان مؤلفه( اسپيرمن) بستگی

 دهند داری را نشان میها، ساير ابعاد نيز افزايش معنی ديگر با افزايش مقادير هر يک از مؤلفه عبارت به
 

 توسعه كشاورزی اعتبارات خرد، توسعه روستايی، :كلمات كليدی
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 مقدمه

كه فعاليت عمده مردم در نواحی روستايی كشااورزی اسات، لاذا توساعه روساتايی هماواره باا توساعه         نظر به اين
ميلياارد مترمنعاب آب قابال     031لحاظ امناان برخاورداری از   بخش كشاورزی كشور به. شده استكشاورزی عجين 

ی تاوجه  قابال از مزيات نسابی    كشت قابلميليون هنتار اراضی  37ميليون هنتار جنگل و مراتع و  0/010استحصال، 
در ايان مياان از مجماوع    . در سطح ملّی نقش بسازايی داشاته باشاد    افزوده ارزش جاديدر اتواند برخوردار است كه می

گيرد بردار در چرخه توليد قرار می ميليون بهره 0/0ميليون هنتار مستقيماً توسط  1/07كشت كشور، حدود   ی قابلاراض
بخاش  (. 0351و عاادلی،   نظاری )درصد آنان ساكن نقاط روستايی بوده و مابقی در نقاط شهری سنونت دارند  50كه 

چنين هم. استخود اختصاص داده را به داخلیدرصد ارزش توليد ناخالص  0/00تغال و درصد از اش 01كشاورزی حدود 
اياران،   آماار مركاز  ) نموده استدرصد مواد اوليه صنايع غذايی را تأمين  51كشور و  ازين مورددرصد از مواد غذايی  80

ای كه بار مبناای   گيرد، جامعهنام روستا يا جامعه روستايی انجام میها عموماً در بستری به مجموع اين فعاليت(. 0350
توساعه و تحاول در جامعاه     رو نيا ا از. اسات  داده یجاا درصد از جمعيت كشور را در خاود   08 بر بالغ 0351سرشماری 

 .بودی برای ينی فارغ از ديگری ممنن نخواهد زير برنامهروستايی و كشاورزی يزم و ملزوم ينديگر بوده و 

كند، فقر و تنگدستی است كه خود ماانعی  نرم می وپنجه دستينی از مسائلی كه جامعه روستايی با آن  وجود نيباا
موضوعاتی است  ازجملهدر جامعه روستايی  ژهيو بهمسئله فقر . شودهای روستايی كشور تلقی میبرای توسعه سنونتگاه

 كه يیجاآن از(. 0350و همناران،  تقی نتاج) قرارگرفته است ردتوجهمو شدت بهی الملل نيبكه در دو دهه اخير در سطح 
 ماورد دهد كه نقدينگی يا سرمايۀ در گردش اين امنان را می( روستاييان)كشاورزی  دكنندگانيتولاعطای اعتبارات به 

های كشاورزی تأمين نمايند، بنابراين اين شايوه تاأمين ماالی     های زمان توليد و برای تهيۀ نهادهرا برای دوره ازشانين
با توجه به . كندبخش كشاورزی يک بخش مهم اقتصادی است، اهميت بيشتری پيدا می ها آنبرای كشورهايی كه در 

ه سهم بايی كشاورزی در تأمين نيازهای غذايی و اشتغال، پايين بودن نسبت سرمايه به توليد و وابستگی اندک آن با 
اقتصادی كشور  انيمتصدنظران و  صاحب توجه موردهای توليدی در اين بخش همواره  ارز خارجی، تأمين مالی فعاليت

ی رفاع  هاا  حال  راهدر مباحث توسعه روستايی و كشاورزی ينای از   رو نيازا(. 0380مازار و جمشيدی،  عرب)بوده است 
هاای  ی باه سارمايه  ده جهتاست كه نقش مهمی در تمركز و  اسيمق كوچکاعتبارات  مشنل مالی كشاورزان، اعطای

هاای اخيار در سارلوحه    در ساال  ؛ و(0118، 0اساناپ )اندک روستاييان و ايجاد روحيه مشااركت و كاار گروهای دارد    
های فناری  يک روش مداخله مستقيم در توسعه، توجه اغلب نحله عنوان بهعالوه به .است قرارگرفتههای دولت  برنامه

اين شيوه با گسترش بازارهای جديد و ارتقای فرهنگ مديريتی، زميناه مناسابی   . توسعه را نيز به خود جلب كرده است
گيران و تصميم كهنيا از  پ  ژهيو هباين امر (. 0557، 0روت) سازد یمبرای حنمرانی دولت در توسعه كشاورزی فراهم 

ه مستقيم آگاهی يافتناد، بيشاتر   شد نظارتهای اعتباری ريزی در بخش كشاورزی از نتايج منفی برنامه كنشگران برنامه
و  ساندرس)ملموس گرديد و لذا شيوه پرداخت اعتبارات به كشاورزان از شنل دولتی كالن به اعتبارات خرد تغيير يافت 

                                                                                                                                                         
1- Escap 

2- Roht 



 811      و دشتی یکوهستان ینواح ییروستا توسعهنقش اعتبارات خرد در  یقيتطب یبررس

 

ويژگی عمده اعتبارات خرد، تأمين شدن سريع و آساان، نيااز نداشاتن باه وثيقاۀ      (. الف 0558، 0فائوو  0113، 0كارنت
دسترسای باه اعتباارات خارد در توساعه      . توجهی به سودآوری در ارائه خدمات اعتباری است سنگين و سهم آورده، بی

هاا، سارمايه   مناطق روستايی، شرط ضروری است نه كافی؛ لذا ساير شرايط نياز مانناد تهياه زيرسااخت    كشاورزی در 
 (.0557، 3روت)انسانی، اطالعات، عوامل اجتماعی و فرهنگی در اين امر دخيل است 

كشاور اسات    يیروستا یاز نواح یني خراسان رضویدر استان  مشهدشهرستان وييت های كارده و مياندهستان
 باه علات   ه،يا ناح نيا برداران كشااورز ا بهره. برخوردار است یفراوان تيكشاورزی در اقتصاد آن از اهم بخش كه سهم
 تيا فعال توسعه برای یمنابع مال نيكشور در تأم یحاكم بر نظام بانن کيو سازوكاری بوروكرات نييپا درآمد نسبتاً سطح

 301، 0351-0350 هاای كاه، در ساال  طوریبه. ه استختيها برانگاستفاده از اعتبارات خرد را در آن زهيكشاورزی، انگ
 شاد  قيفضا تزر نيتومان، اعتبار خرد در ا ارديليم 0/0در حدود  باًيتقر. منطقه تعلق گرفت نيفقره اعتبار به كشاورزان ا

 يیكشااورزی و متعاقاب آن در توساعه روساتا     بخش در انييرا برای روستا یاقدام، اثرات نيا(. 0350جهاد كشاورزی، )
و عدم توزياع  ( كوهستانی و دشتی)محيط جغرافيايی  هايی كه ازنظراما با توجه تفاوت. مورد مطالعه داشته است یاحون

نياز  برابر امنانات و منابع توليدی در نواحی فو  وجود دارد، ميزان اثربخشی اعتبارات در بين اقشار مختلاف روساتايی   
عنوان نمونه انتخاب گرديد تا باا مقايساه    متفاوت بوده است، لذا جهت بررسی اين موضوع از هر ناحيه يک دهستان به

فضاايی در مناانيزم توزياع اعتباارات خارد و نقاش آن بار توساعه          -های منانی ی تفاوترگذاريتأثتطبيقی چگونگی 
دنباال ياافتن پاسا  باه ساؤايت زيار       پاژوهش حاضار باه   بنابراين  ی و تحليل قرارگيرد،موردبررسروستاهای منطقه 

با توجه به توزيع نابرابر امنانات و منابع توليدی در نواحی دشتی و كوهستانی، درجه فقر در بين اقشاار مختلاف   : گرفته است انجام
احی دشاتی و  هاای اقشاار مختلاف روساتايی در ناو      ميزان اثربخشی اعتبارات خارد در كااهش ناابرابری    روستايی چگونه است؟

روستاييان برای تأمين اعتبارات خرد در ناحيه دشتی و كوهستانی با چه مشانالت و   كوهستانی تا چه حد مؤثر بوده است؟
 ؟چقدر بوده استاين طرح  مندی آنان از اند و ميزان رضايتهايی مواجه بودهچالش

ها است كه در ها و گروهمتعدد افراد، ارگان ها و كنشگران ای از فعاليتتوسعه روستايی به مفهوم كلی آن، مجموعه
با بررسی كلی تعااريف توساعه   (. 0380، عمادی)شوند  تعامل با همديگر نهايتاً منجر به پيشرفت در نواحی روستايی می

 :اشاره كرد( های توسعه روستايی ويژگی)توان به ننات كليدی زير  های مختلف میوستايی از ديدگاهر

 (.0550، 0و ويلنينز آتفيلد( )شناختی اقتصادی، اجتماعی، بوم)جامعيت فرايند توسعه روستايی . 0
، 0و همنااران  ساورلين ؛ 0380و همنااران،   افتخااری الادين   ركن)زايی آن گرايی، مشاركتی بودن و درونمردم. 0
 (.0110، 1يومانا؛ 0557
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 (0557، 3و اكسنين اكسنين؛ 0110، 0دوبی؛ 0550، 0كرنيا) هاآزادی انتخاب و برابری در دسترسی به فرصت. 3

 (.0551، اسناپ)هدف نهايی آن رساندن انسان به مرحله رضايت از زندگی خويش است . 0

 زاهادی )هاا  های جديد، احترام به اطالعاات و داناش باومی، افازايش آگااهی     ، ايجاد ظرفيت0توانمندسازی مردم. 0
 (0380مازندرانی، 

 بالزس)ساير  شده و ديوان در يک شيوه مديريتغيره ها، شيوه مصرف و ها، ارزشايجاد تغييرات آرام در ديدگاه. 1
 (.0111، اسناپ؛ 0110، 0و پادمانيسنی

 (.0110، 1بانک جهانی)گران توسعه و مردم محلی گروهی بين كنش ايجاد ارتباط و پيوند كارآمد درون. 7

 (.0380و همناران،  افتخاریالدين  ركن)محيط زيست  7مخاطره انداختنعدم به. 8

های عمومی توسعه روستايی برای نيل به اهدافی مانند كااهش  افزون براين، در بيانيه هزاره سازمان ملل، سياست
به شرح  8در راستای رهايی فقرا از تله محروميت غيرهفقر، ارتقای عظمت انسانی، برابری و عدالت، پايداری محيطی و 

 (:0113، 5و همناران فودوكاپار)شده است  زير بيان

 .آموزش و غيرهگذاری در بهداشت،  افزايش سطح كارايی و برابری با سرمايه-0

 .ها و غيره تسهيل دسترسی فقرا به زمين، اعتبار، مهارت-0

 .های كشاورزی خرد از طريق اعتبارات خرد و غيرهبخشی به فعاليت وری و تنوعافزايش بهره-3

كشاورزی، حركات از مداخلاه مساتقيم باه      شود كه در توسعه روستايی نيز همانند توسعه بدين ترتيب مالحظه می
 .شده است عنوان يک سياست، در همه امور ازجمله اعتبارات خرد پذيرفته مداخله غيرمستقيم، به

داناد كاه تاا حادودی باا اعتباارات        اعتبارات خرد را جزئی از چرخه تأمين مالی توسعه روساتايی مای  ( 0113) 01داگالس
-ها، اتحادياه  و از طريق نهادهای مالی و اعتباری از قبيل بانک( 0شنل )روستايی و اعتبارات كشاورزی دارای اشتراكاتی است 

 .شود می ها و غيره تأمين و پرداختهای اعتباری محلی، تعاونی
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5- Balazs and Podmaniczky 

6- World Bank 

7- compromising 
8- Poverty trap 
9- Fukuda et al 

10- Douglas 
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 جايگاه اعتبارات خرد در نظام اعتبارات - شکل 

 

با عنايت به ارتباط توسعه روستايی با توسعه كشاورزی و نقش اعتبارات خرد در تحقق اين دو، ضرورت توجاه باه   
 (.0110، 0سيبل؛ 0558، 0خاندكر)شود ازپيش روشن می اعتبارات خرد در فرايند توسعه روستايی و كشاورزی بيش

، هدف از اعطای اعتبارات خرد، بهبود زندگی روستاييان از طريق فراهم ساختن دسترسای  3گرامين بانکاز ديدگاه 
در كناار ايان   ( 0110، 0روبينساون )های اجتمااعی ديگار اسات    انداز، تسهيالت رفاهی و برنامه ها به اعتبارات، پ  آن
0های روستايی، ايفاد طرح

 (IFAD) (:0113، ايفاد)داند  انگيزه خود را از اعطای اعتبارات موارد زير می 

 دهی به فقرا،ها، آموزش و قدرتتحرک اجتماعی، بايبردن آگاهیايجاد ( الف

 نف  فقرا، افزايش اعتمادبه( ب

. های توسعه كشاورزی در راستای تولياد محلای   ساختن زمينه كار گروهی برای ايجاد دارايی و زيرساختفراهم( ج
های درآمدزا برای زنان، را ايجاد فرصت سرانجام بايد گفت كه برنامه توسعه سازمان ملل هدف از اعطای اعتبارات خرد

، 1پای . دی.ان.ياو )داناد   های كشاورزی و كمک به بازپرداخت تعهادات كشااورزان مای   گذاری در ترويج فعاليت سرمايه
يز هدف از اعطاای اعتباار باه كشااورزان و روساتاييان را فقرزدايای، تارويج و آماوزش كشااورزی،          اسناپ ن(. 0558
 (.0550، اسناپ)داند  نف  آنان می زايی و درآمدزايی، توسعه اجتماعی، افزايش خوداتنايی و حفر عزت اشتغال

                                                                                                                                                         
1- Khandker 

2- Seibel 

3- Gramin Bank 
4- Robinson 
5- International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

6- UNDP: United Nations Development Program. 
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 بخش اعتبارات

 اعتبارات خرد
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رسمی  مؤسسات غير: كند توسعه را به دودسته زير تقسيم می ، مؤسسات اعتباردهنده در كشورهای درحال0كاوانامور
 (.0111، 0تیگا)و مؤسسات رسمی 

انداز روستاييان است كه به دليل سطح  ترين خصوصيات بازار مالی روستايی در ايران، اندک بودن پ  ينی از مهم
همين دليل يزم است اعتبارات از منابع ديگر و معمويً توسط دولت باه ايان بخاش    به. باشدپايين درآمدهای آنان می

چاارچوب كلای باازار ماالی روساتايی اياران و خصوصاًا در منطقاه موردمطالعاه          (. 0351و عادلی،  نظری)انتقال يابد 
 :كند به شرح زير است كه نيازهای مالی جمعيت روستايی را تأمين می( شهرستان مشهد)

 ابع تأمين وام روستاييان در منطقه موردمطالعهمن  - جدول 

 های غيررسمیبنگاه های رسمیبنگاه

های  های تجاری، كميته امداد، صندو  بانک كشاورزی، بانک
 الحسنه قرض

داران، خويشاوندان،  فروشی، مغازه خران، واسطه عمده رباخواران، سلف
 همسايگان و دوستان

 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ
 

كه بر اساس نتايج تحقيق  طوری طوركه در جدول مشهود است منابع مالی خانوارهای روستايی متنوع است به همان
درصد تسهيالت پرداختی به خانوارهای روستايی از طريق مؤسسات رسمی انجام  70از جامعه نمونه، مشخص شد كه 

های پرداختی در رده بااييی   لحاظ تعداد وام از های روستايی تعاونی. درصد است 03گيرد كه سهم بانک كشاورزی  می
 0/0الحسانه فقاط    های قرض سهم صندو . های پرداختی فراوان نيست ها در جمع كل ارزش وام قرار دارند و سهم آن

 8/0خاران حادود    سلف. دهنده هستند ترين وام ها بزرگ در بازار غيررسمی صندو . دهدها را تشنيل میدرصد كل وام
 .وامی خانوارهای روستايی نمونه را تأمين كرده استنيازهای درصد كل 

در ايان  . جهان انجاام شاده اسات    و در ايرانت زيادی مطالعا ،اعتبارات خرد در توسعه روستايیدر خصوص نقش 
انجاام   تمطالعاا  یاست كه باه برخا   یكشاورز بر توسعه اعتباراتمثبت  یآثار و پيامدها یگويا تمطالعا یزمينه برخ

 :شودیماشاره  زير به شرحشده 

و  ستوشان يج فن ،«اديمبالغ كم، اثرات ز: اعتبارات خرد»با عنوان  یادر مطالعه( 0110) 3جنتل و سروت کينيدام
 یمونتگاومر و  لنديتا يیرا در مناطق روستا يیو فقر روستا یاثرات اعتبارات خرد بر رشد كشاورز یدر بررس (0113) 0متاكناوات

 اعتباارات را در ارتباط با اعتباارات خارد و فقار،     نييت ینايو آمر يیايآس یكشورها اتيتجرب یبررسبا ( 0110) زيو و
 روساتا  و شهر ديجد روابط ،یاقتصاد یها فرصت كردن آشنار فقر، كاهش یبرا مبارزه در یعامل عنوان به را خرد یمال
 مؤسسات تيوضع یبررسدر ( 0110) 0و كلومبت نرياسچر اما.  دانستند یمحل توسعه در رييتغ جاديا یبرا یاهرم تاًينها و

                                                                                                                                                         
1- Kavanamur 

2 - Ghate 
3 - Dominique and Servet 

4 - Fan et al 

5- Schreiner and Colombet 
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 اعتبارات افتيدر مشنالت به نيآرژانت در كوچک دكنندگانيتول یبرا ینيتضم ريغ یهاوام پرداخت و مقررات و خرد یمال
 یبارا ، اعتباارات  باه  ناابرابر  یدسترسا  را، عامال  نيا ا جاه ينتوام اشاره كرده و  یهانهيهز شيو افزا قهيوث گرفتن با خرد
 .است كرده عنوان كنندگان افتيدر

اثرات  به بلوچستان و ستانيس استان در زارعان یفن يیكارا با وام ارتباط یبررسر د( 0380)تبار و همناران یهاشم
و  ريا متغ یهاا  ناه يانداز، هز كشت، داشتن پ ريهمچون سطح ز يیها یژگيو نيانگيم جهينتدراند و مثبت اعتبارات اشاره كرده

 یافتخاار  .اناد كرده عنوان ند،اهنگرفت وام كه یزارعان از شيب یدار یمعن اختالف با راند اهكرد افتيكه وام در یزارعان یدرآمد جار
 باه خدابناده  در شهرساتان   يیدر توسعه اقتصاد روستا یاعتبارات خرد بانک كشاورز یابيبا ارز زين( 0380)و همناران 

 . اندكرده یمعرف يیاز عوامل مهم در توسعه روستا ینيرا  يیروستاو اعتبارات  افتهيمشابه دست یاجهينت

اصل  یو نجف طالبو  ،یدرآمد یهایآثار اعتبارات خرد در كاهش نابرابر یدر بررس( 0380)و همناران  زاده حسن
 را خارد  اعتباارات ، اقتصااد زناان سرپرسات خاانوار     یبر توانمندسااز  يیاعتبارات خرد روستا امديپ یدر  بررس( 0381)

 و فقار  باا  مقابلاه  جهات  یاشاتغال  خاود  یهاا  تيا فعال ژهيا و باه  ديا جد یشغل یها فرصت جاديا یبرا مناسب یراهنار
 .دانند یم درآمد كم مناطق در افراد یتوانمندساز

 زد،يا اردكان استان  هيدهستان محمد رد یبر توسعه كشاورز یاعتبارات خرد بانن ريتأث یابيدر ارز( 0388) یبهزاد
 بخاش  توساعه  در گار  مداخلاه  و مهام  عامال  کي عنوان به همواره كشاورزان به اعتبارات ارائه كه ديرس جهينت نيا به

 .است بوده توسعه یبرا گذاران استيس توجه مورد وستهيپ اعتبارات نيا تيماه و بوده مطرح یكشاورز

 روساتايی  جامعاه  اقشار بر خرد اعتبارات اثربخشی ميزان مقايسه» عنوان با( 0351) یو عادل ینظرپژوهش  جينتا
 باودن  بااي  و درآمادی  بهتار  وضعيت تبع به كه است آن از حاكی ،«آزادشهر شهرستان دشتی و كوهستانی نواحی در

-سارمايه  كال  باه  وام نسبت شغل،ايجاد ) مختلف هایجنبه از تسهيالت اثرگذاری ثروتمند، قشر دريافتی وام متوسط

 .است بوده بيشتر( ضعيف) پايين قشر به نسبت( درآمد افزايش و گذاری

نسبت به  تر جامعو  تر قيعمتوان نتيجه گرفت كه مطالعات خارجی نگاهی با مقايسه مطالعات خارجی و داخلی می
ی جديد، وثيقه باننی و دسترسی نابرابر اقشار مختلف به وام، فنّاوراعتبارات بر ايجاد  جمله از. اعتبارات پرداختی داشتند

-كردن كشاورزی، نرخبهينههای اعتباری بر درآمد كشاورزان و گرايش به سمت مؤسسات ديگر در جهت  اثرات تعاونی

به وام، مدت طوينی دريافات وام و گرايشاات كام در تقاضاا      دستيابیدر  پا خردههای بايی بهره و ناتوانی كشاورزان 
هاای گروهای و مزاياای آن    بودن قيمات فاروش محصاويت و مشانالت پرداخات وام، اعطاای وام      برای وام، پايين

-اخلی بيشتر جنبه موردی داشته و اثرات كلی اعتبارات خرد را بررسی كردناد، هام  مطالعات د كه یدرحال. اند كرده اشاره

اند و تأثير اعتباارات خارد   اند نسبت به كشاورزانی كه وام دريافت ننردهچنين كارايی فنی زارعانی كه وام دريافت كرده
ها اثارات   وان دريافت كه هر يک از آنت شده می با نگاهی به مطالعات انجام. در كاهش فقر و ايجاد اشتغال اشاره دارند

اند و كمتر به نقش عوامل جغرافيايی ی خاصی از زيربخش كشاورزی مورد بررسی قرار دادههااعتبارات خرد را در زمينه
هاای قبلای    كه توجه به اين ننته باعث تمايز پژوهش حاضر با بقيه پژوهش اند های منانی فضايی توجه كردهو تفاوت
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 .شده است

ادامه با توجه به پيوند ارگانيک توسعه روستايی با توسعه كشاورزی و پيوند اين دو با نهاد اعتبارات خرد، نخست  در
 .شودها پرداخته می مفاهيم فو  و سپ  به ارتباط بين آن به تعاريف

 هامواد و روش

 هازار مساجد در   رشته ارتفاعات جنوبی های دامنه در لومترمربعيك 0111 حدود در مساحتی با محدوده موردمطالعه

ايان شهرساتان    مركزیهای بخش سياسی جزء دهستان است و ازنظر شده واقع مشهد شمال و شمال شر  شهرستان
 (.0350 رضوی، خراسان استانداری)شود  محسوب می

ميدانی و تنميل پرسشنامه و به لحاظ پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقيق، توصيفی و تحليلی مبتنی بر مطالعات 
در ساطح   يیمنظور تبيين نقش اعتبارات خرد در توسعه روستابه طوری كه به . ماهيت از نوع تحقيقات كاربردی است

های روستايی منطقه موردمطالعه باعنايت به تعاريف و مفاهيم مندرج در مبانی نظری، اقدام به تهيه و تدوين  سنونتگاه
، و با روستاييانی كاه  مطابق با طيف لينرت گرديد 0جدول های  بر اساس گويهطراحی  سؤال 00ل بر مشتمپرسشنامه 

 Spssافزار نرماز  شده یآور جمعی ها دادهاطالعات و  ليوتحل هيتجزتوصيف و  اند مصاحبه شد و برای وام دريافت كرده

ی و نمايش چندبعدی و بعد تکجداول  صورت به ی اطالعاتبند طبقه منظور بهاست آمار توصيفی  شده استفاده Exelو 
جهات آزماون    اساتنباطی ، ارائه شده است؛ و آماار  ها نسبتنمودار برای استديل از توزيع فراوانی، ميانگين و  لهيوس به

های آماری مبتنی بر تحليل قبل  روشو ( وايتنی و كروسگال والي  -مستقل، مان tهای  از آزمون)فرضيات پژوهش 
 .استفاده گرديده است بستگیای و هم نمونهتک Tدو،  و نيز آزمون همگونی كای( يلناكسونو)و بعد 

 30برای سنجش ميزان روايای و پاياايی آن از    ساخته است كهدر اين پژوهش، پرسشنامه محقق موردمطالعهابزار 
 وتحليال  تجزيهروستای خارج از منطقه موردمطالعه استفاده شد و پ  از  0عنوان يک مطالعه مقدماتی در  پرسشنامه به
 پرسشانامه جهات روايای   . هايی كه اشنال داشتند حذف و چند گويه ديگر نيز جايگزين شدند، برخی از گويهاطالعات
 شاده  مشخصهای تحقيق  در جدول زير متغيرها و شاخص. است شده  استفادهد و متخصصين در اين زمينه ازنظر اساتي

 .است

وييت بخش مركزی شهرستان های كارده و ميانشامل خانوارهای روستايی ساكن در دهستانجامعه آماری تحقيق 
 -50در دوره زماانی   خارد مورد از اعتبارات  301روستای موردمطالعه،  00خانوار ساكن در  7575از تعداد . مشهد است

 عنوان نمونه انتخاب شده اسات خانوار به 018شده كوكران تعداد اند كه با استفاده از فرمول اصالح استفاده كرده 0351
-يزم باه . گيرنده در هر روستا به تفنيک دو ناحيه محاسبه و پرسشنامه تنميل شد و سپ  نسبت خانوار و تعداد افراد وام

. شاده اسات   گيرنده مصاحبه انجاام  نفر بودند، با تمام افراد وام 0كمتر از  رندگانيگ وامذكر است كه در روستاهايی كه تعداد 
شده از سوی مسئولين روستايی باا درنظرگارفتن معيارهاايی از قبيال     هئبرای تنميل پرسشنامه با توجه به اطالعات ارا

 0جادول  . ای اساتفاده شاده اسات    طبقه -درآمد، شغل، سال استفاده، و نظاير آن در دوره زمانی فو  از روش تصادفی
 .دهد و دهستان نشان می را به تفنيک روستاها های نمونهتعداد خانوار



 811      و دشتی یکوهستان ینواح ییروستا توسعهنقش اعتبارات خرد در  یقيتطب یبررس

 

 ها و متغير تحقيق ايی شاخصنتايج بررسی روايی و پاي - جدول 

 ها شاخص متغيرها

مقايسه منابع، امنانات 
 و تعيين درجه فقر

ی، وضعيت منانيزاسيون، پرور داموضع فعاليت و درآمد در بخش زراعت و باغداری، وضع فعاليت و درآمد در بخش 
 ساينه انداز پ های خدمات و صنعت، وضعيت مسنن، مقدار هزينه و  وضعيت فعاليت بخش

اثربخشی اعتبارات در 
بين طبقات مختلف 

 اجتماعی

ی وام در عدم فروش اموال، نسبت رگذاريتأثكردن نيازها، افزايش درآمد، افزايش راندمان توليد، مرتفع
 ی جديد، ايجاد شغلگذار هيسرما

ها و  مشنالت، چالش
 مندیميزان رضايت

ی مسئولين محلی و ستادی، موانع اداری، موانع باننی، عدم نظارت دولت، اختياری بودن وام، ناچيز رسان اطالععدم 
عملنرد مندی از اجرايی، رضايت ربط یذ عملنرد كارشناسانمندی از جديد، رضايت نهيزم دربودن وام، سود بيشتر 

 ندی از قوانين و مقررات اداری وامممندی از نحوه دريافت و بازپرداخت وام، رضايتبانک، رضايت كاركنان

 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ
 

 نتايج و بحث

 های عمومی جامعه آماری نمونه شناخت ويژگی 

بخش مركزی شهرستان مشهد از نظر ناهمواری به دو بخاش دشاتی در غارب و كوهساتانی در شامال و شار        
روساتا از   00روستا از دهستان ميان وييت در ناحيه دشاتی و   05روستای نمونه، تعداد  30مجموع  از .شودتقسيم می

 .دهستان كارده در ناحيه كوهستانی قرار دارد

مركاز شهرساتان    از زيا نهاا   هاا، فاصاله آن   بر موقعيت جغرافيايی آباادی ها، عالوهبرای تبيين روابط فضايی پديده
كه گااهی طاوينی باودن     است، زيرا دريافت وام مستلزم مراجعات متعدد به ادارات مربوطه قرارگرفته است موردتوجه

روستای نمونه ناحيه كوهستانی  00شده، تمام  شود؛ در بررسی انجاممسافت منجر به انصراف از پيگيری متقاضيان می
الی تمام روستاهای نمونه ناحيۀ دشاتی  قرار دارند، در ح( مشهد)كيلومتری از مركز شهرستان  11ی بيشتر از ا فاصلهدر 

 .انداين مركز واقع شده كيلومتری 01در فاصله كمتر از 

 1/88خانوار پرسش شونده روساتاهای كوهساتانی،    51گويان، از مجموع چنين در بررسی تركيب جنسی پاس هم
شده و ساهم زناان    تر متعادلی تا حددر روستاهای دشتی اين وضعيت  كه یدرحالدرصد زن بودند،  0/00 مرد ودرصد 
-باه درصد با سواد ديپلم 1/01با بررسی وضعيت سواد نيز مشخص شد ناحيه دشتی با . بوده استدرصد  0/03گو پاس 

 .درصد برخوردار است 0/01باي، از وضعيت بهتری نسبت به ناحيه كوهستانی با 
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 ر دو ناحيهتعداد خانوارهای نمونه به تفکيک روستاهای نمونه د - جدول 
 ناحيه دشتی ناحيه كوهستانی

 
ف
دي
ر

 

تعداد 

خانوار 

 نمونه

تعداد 

 كننده افتيدر

 وام

تعداد 

 خانوار

دهستان ) 

 (كارده

تعداد 

خانوار 

 نمونه

تعداد 

 كننده افتيدر

 وام

تعداد 

 خانوار

دهستان ) 

 (واليتميان

 0 ساغروان 508 01 01 بلغور 050 00 01
 0 ناظريه 010 30 00 مارشک 300 00 07
 3 كورده 075 01 00 خركت 005 00 7
 0 عسگريه 000 01 5 كارده 030 5 7
 0 پايين ده 380 05 8 آبادكوشک 50 0 0
 1 خرابه امين 303 00 8 آباد نيحسخواجه  15 0 0
 7 چهچه 300 00 7 فيروزآباد 00 0 0

0 0 17 
كالته 
 ها عرب

 8 آبادروح 010 8 1

 001 0 0 بهره 05 0 0
-قلعه/ رضويه

 سياه
5 

 01 سياهسنگ 001 0 0 گوش 035 5 8
 00 بازمرگان 080 0 0 آل 000 01 7
 00 جاللی 018 0 0 جنگ 70 0 0
 03 ريحان 010 0 0 دربيابان 01 0 0
 00 جواديه 008 3 3 سيج 005 00 8
 00 گناباد 003 3 3 آباد ميكر 05 0 0

 01 آباد عبدل 000 3 3  -  -  -  -

 07 دوين 000 3 3  -  -  -  -

 08 سروآباد 015 0 0  -  -  -  -

 05 چنارسوخته 017 0 0  -  -  -  -

 جمع 0307 000 008  جمع 0103 005 51

 0350های تحقيق  و يافته 0351ايران،  آمارمركز : مأخذ
 

در رابطه با وضعيت اشتغال مشخص شد كه در ناحيه كوهستانی سهم زراعت، باغداری و دامداری بايش از سااير   
گويان در بخش زراعت و باغداری اشتغال دارند كه در ناحياه دشاتی ايان    درصد پاس  0163 كه یطور بهمشاغل است، 

 .ابدي یماهميت ( ی خدماتیها تيفعال)و مشاغل غيركشاورزی  افتهي كاهشدرصد 

 مقايسه منابع و امکانات روستاييان در دو ناحيه

 ی و مالکيتبردار بهرهوضعيت نظام 

بارداران دارای زماين    ولی در ناحيه كوهستانی تعداد بهاره . ساختار غالب مالنيت هر دو ناحيه، از نوع ملنی است 
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درصد ولی در  1/80برداران دارای زمين  هرهكه در ناحيه كوهستانی تعداد بطوریبه. بيش از دو برابر ناحيه دشتی است
به عباارتی مياانگين مسااحت    . معنوس است بردار بهرهولی ميانگين زمين به ازای هر . درصد است 0/00ناحيه دشتی 

كارد كاه در ناحياه كوهساتانی اراضای      البته بايد عنوان. زمين خانوارها در ناحيه دشتی بيشتر از ناحيه كوهستانی است
-در ناحيه كوهستانی نظاام خارده   درمجموعچنين پراكنش اراضی ناحيه كوهستانی بيشتر است و هم. ستابيشتر ديم 

 .مالنی غالب است

 مقايسه انواع محصوالت زراعی و باغی

كه در ناحياه  طوریبه. بين دو ناحيه ازنظر شيوه كشت و عملنرد توليد در واحد سطح تفاوت محسوسی وجود دارد 
در ناحياه   كاه  یدرحاال شاود   درصد به شيوه آبی كشات مای   0/00ديم و  صورت به كشتريز درصد سطح 0/07دشتی 

دهاد كاه    چنين مقايسه عملنرد در واحد سطح بين دو ناحياه نشاان مای   هم. استدرصد كشت ديم  0/00كوهستانی 
شت در نواحی دشتی بودن نوع كخاطر آبیشايد به ؛ كهبرابر ناحيه كوهستانی است 00/0عملنرد توليد در ناحيه دشتی 

 .باشد

 مقايسه نحوه تأمين آب زراعی و شيوه آبياری

. تواند تأمين شاود  فعاليت در بخش كشاورزی مستلزم دسترسی به آب كافی است كه از منابع مختلفی می شک یب
در ناحياه دشاتی    كاه  یدرحاال و رودخانه اسات،   ها چشمهترين منبع تأمين آب كشاورزی، از در ناحيه كوهستانی، بيش

 .شودعميق استفاده میهای عميق و نيمه عمدتاً از چاه

 وضعيت مکانيزاسيون در دو ناحيه

تارين درصاد را باه خاود     درصاد بايش   3/03كشاورزی نظير تراكتور و تيلار باا    آيت نيماشدر ناحيه كوهستانی،  
درصاد   3/70وسايل نقليه سواری و موتور با در ناحيه دشتی به دليل تنوع مشاغل مختلف،  كه یدرحالاختصاص دادند، 

 .باشند ترين سهم را دارا میبيش

 یورمپردامقايسه وضعيت 

كاه تعاداد دام   طاوری باه . كناد  ی را در اقتصاد خانوارهای ناحيه كوهستانی ايفاا مای  تر مهمی نقش پرور دامطبعاً  
در ناحيه دشتی اين رقام باه كمتار از     كه یالدرحاست،  ذكرشدهواحد دامی  0101 خانوارهای موردبررسی در اين ناحيه

 .رسد یمواحد  0031و به  افتهي كاهشنصف 

 های صنعتیفعاليت  

در دو ناحياه ضاعيف اسات،     كالًشده در منطقه موردمطالعه مشخص شد كه فعاليت صنعتی  ی انجامها یبررسدر  
 به اين فعاليت اشتغال دارناد و ايان نسابت در ناحياه كوهساتانی      درصد خانوارها 3/1كه در ناحيه دشتی فقط طوریبه

 .رسد درصد می 0و به  افتهي كاهشبسيار 
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 ی خدماتها تيفعال

آماد   وجودبهی خدماتی مختلفی در روستاها ها تيفعالی ارتباطی و غيره ها شبنههای اخير به علت توسعه در سال 
كاه ساهم    شد مشخصشده در منطقه موردمطالعه  با بررسی انجام. شوند یم  مند بهرهكه روستاييان از منابع درآمدی آن 

گوياان سااكن ناحياه    درصاد پاسا    11كه طوریبه. ناحيه دشتی نسبت به ناحيه كوهستانی از اين فعاليت بيشتر است
 .رسد به كمتر از نصف می كه اين درصد در ناحيه كوهستانی اند داشتهدشتی در اين بخش فعاليت 

 گذاری ين وام و نوع سرمايهمنبع تأم

در دو ناحيه نسبت  ازيموردنبخش رسمی در تأمين اعتبارات  نقشكه  دهد یمدر اين قسمت نشان  ها یبررسنتايج  
ميليون ريال حجم تسهيالت دريافتی در ناحيه دشتی، حدود  0085كه از كل طوریبه. به بخش غيررسمی بيشتر است

اين در حالی است كه در ناحيه كوهستانی با انادكی تفااوت از كال حجام     . است شده نيتأمدرصد از بخش رسمی  53
 .درصد از بخش رسمی است 1/51حدود ( ميليون ريال 0871)تسهيالت دريافتی 

 های مختلف اقتصادی نحوه توزيع وام در بخش

ر ناحياه دشاتی   های مختلف اقتصاادی د های دريافتی در بخشنتايج تحقيق حاكی از آن است كه تنوع سهم وام 
درصاد باه بخاش     50هاای درياافتی باا     بطورينه در ناحيه فو  بيشترين ساهم وام . نسبت به كوهستانی بيشتر است

 01)ی خادمات  هاا  بخاش درصد است و مابقی باه   73در ناحيه دشتی اين نسبت  كه یدرحال افتهي اختصاصكشاورزی 
 .دهد جدول زير نتايج حاصله را نشان می. است افتهي اختصاص( درصد 1)و صنعت ( درصد

 (ارقام به ميليون ريال)های مختلف اقتصادی  های دريافتی در بخش توزيع وام -4جدول 
 خدمات صنعت دامداری زراعت و باغداری 

جمع 

حجم 

 نمونه
 پج

 تعداد

 افراد
 درصد

متوسط 

مبلغ 

 دريافتی

 تعداد

 افراد
 درصد

متوسط 

مبلغ 

 دريافتی

 تعداد

 افراد
 درصد

متوسط 

مبلغ 

 دريافتی

 تعداد

 افراد
 درصد

متوسط 

مبلغ 

 دريافتی

 51 5/11 0 0 1 1 1 5/00 07 00 1/00 08 03 كوهستانی

 008 0/30 01 00 58/01 1 7 5/11 00 00 3/01 31 31 دشتی

 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ
 

 های مختلف مقايسه ميزان اثربخشی وام در بخش

هاای، برطارف    های اجتمااعی از مؤلفاه   منظور بررسی ميزان اثربخشی اعتبارات خرد در بين ييه بهدر اين قسمت 
كردن نياز موردنظر، افزايش درآمد، افزايش راندمان توليد، ايجاد شغل جديد، تأثير وام در عدم فروش اماوال منقاول و   

 شاده  ارائاه كه نتايج آن در جادول زيار    است هشد استفادهگذاری وام درزمينه هدف موردنظر  غيرمنقول و نسبت سرمايه
 .است
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 های مختلف در دو ناحيه به تفکيک طبقات اجتماعی  بررسی و مقايسه اثربخشی وام در شاخص -5جدول 
 گويه های

شاخص 

ت  اثربخشی وام
قا
طب

ی
اع
تم
اج

 

 گويی افراد در ناحيه كوهستانیدرصد پاسخ گويی افراد در ناحيه دشتیدرصد پاسخ

 خيلی

 زياد
 ضعيف متوسط زياد

خيلی 

 كم

خيلی 

 زياد
 ضعيف متوسط زياد

خيلی 

 كم

مرتفع كردن 

 نيازها

 5/1 8/00 38 3/01 1 1 0/00 3/00 7/3 0/00 ثروتمند
 1 05 3/33 7/07 1 1 3/7 0/00 35 3/7 متوسط
 8/3 0/08 0/00 3/33 1 1 5/03 5/08 5/30 3/0 فقير

 افزايش درآمد

 1 0/00 0/30 5/37 0/3 1 03 1/30 1/30 8/7 ثروتمند
 1 3/33 8/30 5/31 1 0/0 1/05 0/31 0/31 5/0 متوسط
 1 3/00 3/05 0/38 1 1 0/00 0/30 5/01 0/0 فقير

راندمان توليد 

افزايش عملکرد )

 (توليد

 1 1/07 0/30 0/30 0/3 1 03 1/30 1/30 8/7 ثروتمند
 1 0/33 38 1/08 1 0/0 07 35 1/31 5/0 متوسط

 1 0/08 5/00 37 1 3/0 5/00 1/30 5/01 3/0 فقير

عدم فروش 

 اموال

 1 0/3 1/07 1/10 0/3 1 7/7 5/01 01 0/00 ثروتمند
 1 01 00 0/00 0/0 1 8/5 0/30 00 0/00 متوسط
 1 8/00 0/00 37 7/3 1 0/01 1/30 0/01 7/0 فقير

 ايجاد شغل

 0/0 0/5 33/01 0/30 0/5 0/0 0/7 33/03 0/30 0/01 ثروتمند
 0/0 3/00 1/05 0/03 7/1 7/0 0/00 1/31 0/00 7/0 متوسط
 1 5/08 1/33 0/30 1 1 5/00 0/30 0/00 3/0 فقير

گذاری  سرمايه

وام درزمينه هدف 

 موردنظر

 5/1 8/00 38 3/01 3/1 1 0/00 3/00 7/3 0/00 ثروتمند
 1 05 3/33 7/07 0/0 1 3/7 0/30 05 3/7 متوسط

 8/3 0/08 0/01 3/37 3/3 1 5/03 7/08 5/33 3/0 فقير

 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ

 های استنباطی يافته

 مقايسه درجه فقر در ميان روستاييان دو ناحيه 

با توجه به توزيع نابرابر امنانات و منابع توليدی، درجه »كه اول پژوهش مبنی بر اين سؤالگويی به منظور پاس  به 
از متغيرهاای وضاع فعاليات و درآماد در      «اقشار مختلف روستايی نواحی دشتی و كوهستانی چگونه است؟فقر در بين 

تعاداد اتاا ، زيربناا،    )ی خدماتی و وضعيت مسنن ها تيفعالی، وضعيت منانيزاسيون، پرور دامبخش زراعت، باغداری، 
باا   تيا درنها ؛ واسات  شاده  كار گرفتههبتقل مس Tاست و با توجه به ماهيت متغيرها، آزمون  شده استفاده( ارزش ريالی

نتاايج كلای باه     ،(ثروتمناد، متوساط و فقيار   )استمداد از آمار توصيفی به بررسی و مقايسه درآمد ماهانه اقشار مختلف 
 :آمده است 1تفنيک دو ناحيه در جدول 

توان پذيرفت كه در درون هار ناحياه مياان     های مختلف اجتماعی می در بررسی و مقايسه درآمد ماهيانه بين ييه
متوسط درآمد ثروتمنادان باه فقارا در     مثال عنوان به. ها تفاوت محسوسی وجود دارد سهم هر طبقه و متوسط درآمد آن

در بين دو  ها گروهمقايسه سهم اين . برابر است 0/0در ناحيه كوهستانی حدود  كه یدرحالبرابر  0/00ناحيه دشتی حدود 
هاا   انگر سهم بيشتر فقرا در ناحيه دشتی است، اما ميان متوسط درآمد يياه بااييی در باين دو ناحياه تفااوت     ناحيه بي

لاذا در  . از ناحيه دشتی اسات  تر متعادلی مختلف ناحيه كوهستانی ها هييتوزيع درآمد ميان  درمجموع. چشمگير است
 .ی وجود دارددار یمعنگفت بين دو ناحيه تفاوت  توان یمكل 
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نمونه  Tی اقتصادی با استفاده از آزمون ها بخشنتايج كلی مقايسه منابع درآمدی و امکانات دو ناحيه در  -6جدول 

 مقايسه بين ميانگين دو گروه مستقل

 ميانگين تعداد ناحيه متغير بخش
انحراف 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

درجه 

 آزادی
 Tمقدار 

ی
رز
او
ش
 ك
نه
اال
س
ص 

خال
 نا
مد
درآ

 

 زراعت
A 83 00030001 0001300/5 

ns581/1 030 700/0 
B 00 70071001 008101073 

 باغداری
A 01 00111111 3/100 ** 111/1 0 000015563- 
B 0 3617 1 

ارزش ريالی 
 آيت نيماش

A 80 003700037 050501331 
ns 03/1 017 05/0- 

B 03 70008111 000030310 

 دامداری
A 73 05005078 07501007 

ns 000/1 011 111/0 
B 30 01500808 017000700 

ی جانبی ها تيفعال
 كشاورزی

A 01 088888/85 080015/00 ** 110/1 00 700/0 
B 8 7000008/07 00013107 

ه 
الن
سا
ص 

خال
 نا
مد
درآ

 ريغ
رز
او
ش
ك

 ی

درآمد اداری 
 (كارمندی)

A 00 30011111 01318811 
ns 311 01 500/1 

B 31 00107777/8 30580018 

 ونقل حمل
A 0 00011111 01111110 *105/1 00 107/0 
B 01 001111100 001111117 

 تجاری
A 03 030111111 0183350/0 

 ns105/1 00 007/1- 
B 00 00001111 0050070/0 

ن
سک

م
 

 تعداد اتا 
A 58 3/8 878/1  * 100/1 011 070/0- 
B 011 3/00 000/0  

 مساحت زيربنا
A 58 58/58 016077 *137/1 011 158/0- 
B 011 85/70 30/135 

 ارزش ريالی مسنن
A 58 17710180/1 35053187 ** 110/1 011 01/3 
B 001 070000000 057300775 

 10/1داری در سطح معنی -. *10/1داری با سطح اطمينان معنی -**
 داریعدم معنی: nsناحيه دشتی : Bناحيه كوهستانی : A      0350مطالعات ميدانی، : مأخذ

 

 ميزان اثربخشی اعتبارات خرد ميان روستاييان دو ناحيه و کل جامعه آماری

ميزان اثربخشی اعتبارات خرد برای اقشار فقير و مرفه روساتايی در ناواحی   »دوم تحقيق يعنی  سؤالبرای بررسی 
كردن نيازها، افازايش رانادمان   های؛ مرتفعفرآيند آزمون با توجه به گويه« كوهستانی تا چه حدی بوده است؟ دشتی و
شاده   گذاری جديد و ايجاد شاغل انجاام   ی وام در عدم فروش اموال منقول و غيرمنقول، نسبت سرمايهرگذاريتأثتوليد، 
اسات كاه نتاايج در     شاده   اساتفاده لي  و آمار توصيفی ، از آزمون كروسنال واسؤالگويی به اين برای پاس  ؛ واست

 .آمده است 7جدول 
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 نتايج كلی مقايسه اثربخشی وام بين طبقات اجتماعی در نواحی كوهستانی و دشتی -7جدول 

 گويه
 عدم نياز به فروش اموال افزايش عملکرد توليد افزايش درآمد مرتفع كردن نيازها

 دشتی كوهستانی دشتی كوهستانی دشتی كوهستانی دشتی كوهستانی

 003/0 310/0 513/1 03/0 317/1 70/0 000/0 100/3 مقدار آماره

 0 0 0 0 0 0 0 0 درجه آزادی

 070/1 000/1 135/1*  011/1 100/1* 000/1 070/1 030/1 داریسطح معنی

 10/1داری در سطح معنی -*                0350مطالعات ميدانی، : مأخذ 
 

نسابت ساهم   »و  «ايجاد شاغل »نظر  تحليل و مقايسه بين طبقات اجتماعی در نواحی كوهستانی و دشتی ازبرای 
است و نتايج تحليل اثربخشی وام در ايجاد شغل  شده  استفادهاز آمار توصيفی  «گذاری موردنظر وام دريافتی در سرمايه

در ناحيه كوهستانی اقشار ثروتمناد،   كه ینحو به. ردداری بين طبقات اجتماعی در هر ناحيه وجود نداجديد تفاوت معنی
 كه ،است شده جادياشغل جديد  شده گرفتهدرصد اظهار داشتند كه با وام  0/00و  3/00، 0/30متوسط و فقير به ترتيب 

 توان گفت در رابطاه  لذا می. است ذكرشدهدرصد  0/30و  0/31، 3/05در ناحيه دشتی هم به ترتيب برابر  ها نسبتاين 
 .داری بين دو ناحيه وجود نداردبا ايجاد شغل جديد، تفاوت معنی

دهنده آن است كه بين طبقات اجتماعی  های توصيفی نشان آخرين متغير برای تحليل اثربخشی، نتايج تحليل داده
 01درياافتی تنهاا   اند وام  درصد ثروتمندان اظهار داشته 3/00كه طوریبه. شود داری ديده نمیناحيه دشتی تفاوت معنی

 1/05و  0/10كه اين ارقام برای اقشار متوسط و فقير نيز به ترتيب برابار   درصد نياز موردنظرشان را تأمين كرده است
داری را بين طبقات اجتماعی شاهد هستيم؛ چراكه نسبت سهم در ناحيه كوهستانی تفاوت معنی كه یدرحال. استدرصد 
 ديا قدرصاد   3/01و  0/01، 5/78در بين اقشار ثروتمند، متوسط و فقير به ترتيب  گذاری وام درصد سرمايه 01بيش از 
 .است شده

توان گفت ميزان اثربخشی اعتبارات خارد بارای    شاخص، می اينبا توجه به نتايج كلی حاصل از آزمون متغيرهای 
 .دهد یی را نشان نمداریمعناقشار فقير و مرفه روستايی در نواحی دشتی و كوهستانی تفاوت 

 ميزان اثربخشی اعتبارات خرد ميان روستاييان در کل جامعه آماری

در ادامه برای سنجش ميزان تفاوت موجود در دو دوره زمانی قبل و بعد از استفاده از اعتبارات خرد روستايی در هر 
ايان تحليال    نتيجه. است شده استفادهی ويلناكسون ناپارامتردو جامعه نمونه، در محورهای موردنظر تحقيق، از آزمون 

ی در كليه محورها شده اسات و ايان   توجه قابلدهد كه پرداخت اعتبارات خرد منجر به ايجاد تغييرات  آماری نشان می
 (.8جدول ) استدار معنی كامالً كنندگان استفادهتغييرات از ديدگاه 

در اثرگاذاری اعتباارات خارد در منااطق روساتايی       رگاذار يتأثهای  تحليل ميانگين عددی حاصل از محاسبه مؤلفه
ای در بين سرپرستان خانوار در روستاهای نمونه در دوره بعد از استفاده از اعتباارات خارد    های پرسشنامه حاصله از داده

 دهنده اثرات مقادير در كليه محورهای موردنظر تحقيق است كه نشان باي بودنای مبين  نمونهتک Tآزمون  بر اساس
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 .مناسب اعتبارات بر توسعه اقتصادی مناطق روستايی موردمطالعه دارد

 داری تفاوت دوره قبل و بعد از استفاده از اعتبارات خردآزمون معنی  -8جدول 

 مؤلفه ميانگين معيارانحراف Zآماره  داریسطح معنی

111/1 000/5- 
 قبل 5007/0 30130/1

 كردن نيازهامرتفع
 بعد 3000/0 00310/1

111/1 001/5- 
 قبل 0131/0 31135/1

 افزايش درآمد
 بعد 0111/0 30080/1

111/1 011/5- 
 قبل 0010/0 01505/1

 افزايش راندمان توليد
 بعد 0080/0 31000/1

111/1 001/5- 
 قبل 1535/0 30855/1

 وام در عدم فروش اموال یرگذاريتأث
 بعد 0010/0 07000/1

111/1 008/5- 
 قبل 3758/0 30130/1

 گذاری جديد نسبت سرمايه
 بعد 5707/3 00310/1

111/1  008/5-  
 قبل 318/0 01078/1

 ايجاد شغل
 بعد 001/0 0850/1

 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ
 

طياف   بار اسااس   0تاا   0كه بين  ها مؤلفهدهد با احتساب دامنه طيفی ميانگين  نشان می 5كه جدول یطور همان
گذاری جديد، باايتر از شارايط مطلاوب     نسبت سرمايه رازيغ به ها مؤلفهلينرت در نوسان است، اين ميزان برای تمامی 

ها از اعتبارات  به عبارتی، اين شاخص. استاست كه بيانگر اثربخشی اعتبارات خرد در نواحی روستايی  شده یابيارز( 0)
كردن نيازها و نيز ی مرتفعها مؤلفهذكر است كه البته يزم به. يير نموده استها تغ خرد تأثير مثبت پذيرفته، وضعيت آن

ايان  . كناد  ترين فاصله تفاوت از حدّ مطلوب، اثرگذاری بيشتر اعتبارات خارد را بياان مای   افزايش راندمان توليد با بيش
شنل مثبت ارزيابی و بارآورد شاده    ها از مطلوبيت عددی نيز عمدتاً به دار و تفاوت آنمعنی 10/1تفاوت در سطح آلفا 

 .است

نتاايج حاصاله از ايان    . اسات  شاده  ارائاه  01ی در جدول بررس موردی ها مؤلفهبستگی ميان ی همنا پارامترتحليل 
 گار يد عباارت  باه . توسعه اقتصادی نقاط روستايی است رگذاريتأثی ها مؤلفهدهنده وجود رابطه مستقيم بين  تحليل نشان

 .دهند داری را نشان می، ساير ابعاد نيز افزايش معنیها مؤلفهتوان اذعان نمود كه با افزايش مقادير هر يک از  می

 های روستاييان برای دريافت اعتبارات خرد در نواحی دشتی و کوهستانی مشکالت و چالش

ين اعتبارات خرد در ناحيه دشتی روستاييان برای تأم»سوم تحقيق يعنی  سؤالدر اين مرحله از پژوهش به بررسی 
 .است شده  پرداخته «ی آنان چقدر است؟مند تيرضاو ميزان  اند مواجهو مشنالتی  ها چالشو كوهستانی با چه 
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 ی اثرگذاری اعتبارت خرد بعد از استفاده از اعتباراتها مؤلفهداری تفاوت از حدّ مطلوب معنی -3جدول 

 4 =مطلوبيت عددی ظرفيت مورد آزمون 

 ميانگين ها مؤلفه
آماره 

 Tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

-معنی

 داری

تفاوت از 

 حد مطلوب

 35فاصله اطمينان 

 درصد

 باالتر تر نييپا

111/00 3000/0 كردن نيازهامرتفع  018 111/1  30000/1  3111/1  0100/1  

0111/0 افزايش درآمد  701/1  018 111/1  01111/1  0000/1  0085/1  

0080/0 راندمان توليدافزايش   108/8  018 111/1  00838/1  0500/1  3103/1  

0010/0 ی وام در عدم فروش اموالرگذاريتأث  080/0  018 111/1  00101/1  1180/1  0700/1  

1300/0 ايجاد شغل  013/0  018 111/1  10100/1  103/1  003/1  

5707/3 گذاری جديد نسبت سرمايه  870/1-  018 380/1  10000/-  1800/-  1301/1  

 

 (اسپيرمن)های موجود در سطح خانوارهای نمونه  بستگی ظرفيتماتريس هم -3 جدول 

 ها تيظرفابعاد 

-مرتفع

كردن 

 ازهاين

افزايش 

 درآمد

 شيافزا

راندمان 

 ديتول

ی رگذاريتأث

وام در عدم 

 فروش اموال

 جاديا

 شغل

نسبت 

گذاری  سرمايه

 جديد

 كردن نيازهامرتفع

-ضريب هم

 بستگی
111/0 ** 070/1 *001/1 **370/1 **081/1 **070/1 

      
 

 111/1 113/1 111/1 100/1 110/1 . داریسطح معنی

 افزايش درآمد
-ضريب هم

 بستگی
** 070/1 111/0 080/1 **301/1 **310/1 **001/1 

 . 110/1 داریسطح معنی
*108/1 111/1 111/1 111/1 

 افزايش راندمان توليد
-ضريب هم

 بستگی
*001/1 080/1 111/0 *007/1 **000/1 **307/1 

 103/1 111/1 103/1 . 108/1* 100/1 داریسطح معنی

ی وام در عدم رگذاريتأث
 فروش اموال

-ضريب هم

 بستگی
**370/1 **301/1 *007/1 111/0 *051/1 *037/1 

 100/1 107/1 . 103/1 111/1 111/1 داریسطح معنی

 ايجاد شغل
-ضريب هم

 بستگی
**081/1 **310/1 *000/1 *051/1 111/0 **300/1 

 111/1 . 107/1 111/1 111/1 113/1 داریسطح معنی

 گذاری جديد نسبت سرمايه

-ضريب هم

 بستگی
**310/1 **331/1 *007/1 *007/1 *081/1 111/0 

 1 137/1 103/1 103/1 111/1 111/1 داریسطح معنی

 018 تعداد            

 10/1بستگی در سطح داری هممعنی -*. 10/1بستگی در سطح داری هممعنی  _**
 0350های تحقيق،  يافته: مأخذ

 

آمده استفاده شد تاا مشانالت و ميازان رضاايت روساتاييان را از       00 در جدولبرای اين منظور از متغيرهايی كه 

ر دو ناحيه گوياای ايان مطلاب اسات كاه      وايتنی د –نتايج آزمون مان . دريافت اعتبارات خرد در دو ناحيه نشان دهد
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ی داشاته و  دار یمعنا های روستاييان برای تأمين اعتبارات خرد در نواحی دشتی و كوهستانی تفاوت  مشنالت و چالش
 .استها نيز متفاوت  مندی آن لذا درجه رضايت

اداری باين دو ناحياه حااكی از آن     –توان گفت كه بررسی مشنالت بروكراسی  می آمده دست بهبا توجه به نتايج 
ی هاا  ساازمان به خادمات بااننی و    تر سختاست اين موانع در ناحيه كوهستانی با توجه به دوری از شهر و دسترسی 

در زميناه هادف ماوردنظر، باا توجاه باه دوری        هاا  وامچنين در بررسی علت هزيناه نناردن   هم. مربوطه بارزتر است
های اجرايی، عمدتاً علت را، در عدم نظاارت دولات و اختيااری باودن وام     شم دستگاهخانوارهای ناحيه كوهستانی از چ

چنين هم. های اقتصادی اشاره كردنددر ناحيه دشتی، به كسب سود بيشتر در ساير فعاليت كه یدرحال، دانستند یمدخيل 
مندی افراد در ناحيه  ميزان رضايت جهيدرنت دانستند یمنزدينی به شهر و ارتباطات و آشنايی به روند انجام كار را مؤثر 

 .بيشتر بوده است ها مؤلفهدشتی در اكثر 

 وايتنی-نتايج كلی مقايسه مشکالت مربوط به بروكراسی بين دو ناحيه با استفاده از آزمون مان -  جدول 

 رد دأييت یداریمعنسطح  Mann-Whitney Wilcoxon W Z متغير

  * 111/1** -818/0 111/8158 111/3300 یرسان اطالععدم 

  * 111/1** -37/0 011/7811 011/3107 موانع اداری

  * 111/1** -08/0 111/7818 111/3100 موانع بانکی

 10/1 نانيسطح اطمداری در معنی -* .10/1داری در سطح اطمينان معنی -**             0350مطالعات ميدانی، : مأخذ        
 

-كلی مقايسه علت هزينه نکردن وام در زمينه درخواستی بين دو ناحيه با استفاده از آزمون ماننتايج  -  جدول 

 وايتنی

 رد ديتائ یمعنادارسطح  Mann-Whitney Wilcoxon W Z متغير

  * 10/1** -07/0 111/07 111/1 عدم نظارت دولت

 *  ns370/1 -888/1 111/77 111/00 سود زياد در زمينۀ جديد

  * 105/1** -338/0 111/05 111/8 بودن وام اختياری

 *  ns800/1 -080/1 011/07 111/00 كم بودن مبلغ وام

 10/1داری در سطح اطمينان معنی -* .10/1داری در سطح اطمينان معنی -**            0350مطالعات ميدانی، : مأخذ   
 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

در اين پژوهش به بررسی تطبيقی نقش اعتبارات خرد در توساعه روساتايی در دو دهساتان از شهرساتان مشاهد      

باا   آماده  دسات  باه در مقايساه نتاايج   . اسات  شاده  پرداختاه فضايی،  –های منانی  بر ويژگی تأكيدو با  نمونه صورت به
ثرات اعتباارات خارد را در توساعه روساتايی     تطبيقی ا صورت بهكرد كه تاكنون پژوهشی های قبلی بايد عنوان پژوهش

، مونتگاومری و  (0110)ی دامينيک جنتل و سروت ها پژوهششده نتايج  ی انجامها پژوهشبررسی ننرده است ولی از 
الادين افتخااری و    ، ركان (0380)تباار و همنااران   ، محمود هاشامی (0113)، فن، جيستوشن و متاكناوات (0110)ويز 

، در (0381)اصال  و مهدی طالاب و زهاره نجفای   ( 0380)زاده و همناران ، حسن(0380)اری ، بختي(0380)همناران 
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بهباود  )ی اشاتغال، روناق كشااورزی    هاا  فرصات رابطه با اثرات اعتبارات خرد به تأثير مثبت آن در كاهش فقر، ايجاد 
اناداز،   هاا، افازايش پا     ، بهباود زيرسااخت  (غياره و رانادمان تولياد و    كشات  ريا زی آبياری و افزايش سطح ها وهيش

اناد؛   كارده  اشااره توسعه اقتصادی نواحی روستايی  تينها درو  دار خانهدرآمد و زنان  افراد كم خصوصاًتوانمندسازی افراد 
بخشای اعتباارات، مشانالت دريافات      نتايج پژوهش حاضر نيز تمام موارد را تأييد كرده و در كنار آن به تفاوت اثر كه

 .است كرده اشارهی متفاوت افراد در دو ناحيه كوهستانی و دشتی و كل جامعه نمونه مند تيرضااعتبارات و ميزان 

 وايتنی-مندی بين دو ناحيه با استفاده از آزمون مان نتايج كلی رضايت -  جدول 

 رد ديتائ یمعنادارسطح  Mann-Whitney Wilcoxon W Z متغير

  * 110/1** -01/3 111/5831 111/3501 عملکرد كارشناسان

  * 110/1** -00/3 111/5110 111/3801 عملکرد كاركنان بانک

 *  ns010/1 -100/0 011/01831 011/0700 نحوه دريافت وام

  * 111/1** -870/3 011/8000 011/3710 نحوه بازپرداخت

 *  ns005/1 -100/1 111/00035 111/0130 قوانين و مقررات

 1610داری در سطح اطمينان معنی -* . 10/1داری در سطح اطمينان معنی -.    **داریعدم معنی: ns       0350مطالعات ميدانی، : مأخذ
 

ی هاا  یژگا يوهر منانی با توجاه باه شارايط خااص خاود دارای       كههای تحقيق مشخص گرديد  با توجه به يافته

اجتماعی، نوع و ماهيت فعاليت، وضعيت  –كه اين گوناگونی در دو ناحيه ازنظر فرهنگی طوریبه. استی فرد منحصربه
هاای اقتصاادی در باين خانوارهاای      ميازان ساواد و تناوع فعاليات     كاه  یطاور  به. است توجه قابلاقتصادی و فيزينی 

 باه  تار  کيا نزدو  تار  راحات در ناحيه دشتی نسبت به ناحيه كوهستانی بايتر است كه به دليل دسترسی  شونده پرسش
درصاد روساتاييان ناحياه كوهساتانی در بخاش كشااورزی        81چنين بيش از هم. های شهری استامنانات در كانون

-شرايط متفاوت فيزينی زمين و ناهمواری. ی خدماتی استها تيفعالدر ناحيه دشتی برتری بر  كه یدرحالفعاليت دارند 

در ناحياه   كاه  یطاور  باه . وع محصويت، فعاليات داماداری اثرگاذار اسات    ها در دو ناحيه بر پراكنش زمين زراعی و ن
كشاورزی كوچاک از قبيال تيلار     آيت نيماشكاربرد  جهينت دركوهستانی، وسعت زمين كوچک، تعداد قطعات بيشتر و 

به دليل تنوع بيشتر مشاغل ناحيه دشتی و متفاوت بودن . است ولی موارد فو  در ناحيه دشتی معنوس است تر مرسوم
ها در مقايسه با ناحيه كوهستانی، فاصاله طبقااتی اقشاار اجتمااعی نياز باه نسابت بيشاتر اسات           ميزان درآمدهای آن

ايان   كاه  یدرحاال ، آماده  دسات  بهبرابر  00حدود  ی كه درآمد طبقه ثروتمند ناحيه دشتی نسبت به قشر فقير آنا گونه به
 جاه ينت دراست، زيرا اكثريت ساكنين كوهستانی دارای درآمد پايينی هستند و  برابر 0نسبت در ناحيه كوهستانی حدود 

 .اختالف طبقات كمتر است

نقاش بخاش    نظر منابع تأمين وام روستاييان و اثربخشی آن در بين طبقات اجتماعی دو ناحيه مشخص شد كه از
ی هاا  تفااوت از  نظار  صرف. در دو ناحيه نسبت به بخش غيررسمی غالب است زايموردنرسمی در تأمين اعتبارات خرد 

هاا، اعطاای تساهيالت زيااد از ساوی دولات و        آن نيتر مهمای، عوامل متعددی در اين زمينه دخيل هستند كه ناحيه
 .ت سود بيشتر بخش غيررسمی استاعتقادات مذهبی مردم مبنی بر حرام بودن ربا و درياف
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داد كه سهم قشر فقير در دو ناحيه كمتر بوده است ولی توزيع مناابع در  ازنظر مبالغ وام در بين اقشار مختلف نشان
اما از سويی ديگر اثربخشی اعتبارات خرد در باين طبقاات اجتمااعی تفااوت     ؛ گرفته است انجامتر  عادينهناحيه دشتی 

در بررسی مشنالت و موانع دريافت وام و علت عدم هزينه ننردن در هدف اوليه و سنجش ميزان  ؛ وی ندارددار یمعن
 و تفاوتبيشتر بوده  ها مؤلفهمندی افراد در ناحيه دشتی در اكثر  ، مشخص شد ميزان رضايترندگانيگ واممندی رضايت

 .ی بين دو ناحيه وجود داردداریمعن

گوياان،  دهاد كاه از ديادگاه پاسا      ت در كل جامعه نمونه، نتايج نشان میچنين برای سنجش اثربخش اعتباراهم
داری در دو دوره زمانی قبل و بعد از استفاده از اعتبارات خرد روستايی در كليه محورهای موردنظر تحقيق تفاوت معنی

، نتاايج حاصال از   گار يد عبارت به. در توسعه روستايی هستند، وجود دارد رگذاريتأثی اقتصادی ها مؤلفهبيانگر  عمدتاًكه 
ای و عاددی از ديادگاه    داری در بين ميانگين رتبهدهنده تفاوت معنی های آزمون فريدمن در دو دوره تحليل نشان يافته

دار در دو دوره زمانی بنابراين، با توجه به تفاوت معنی. دهد ها را نشان می جامعه نمونه، به نفع دوره بعد و بهبود شاخص
ای در باين   هاای پرسشانامه   ی پاژوهش كاه از داده  هاا  مؤلفاه بعد، از تحليل ميانگين عددی حاصل از محاسبه قبل و 

است برای تعيين مطلوبيت عددی  آمده دست بهسرپرستان خانوار در روستاهای نمونه در دوره بعد از استفاده از اعتبارات 
مقادير در كليه محورهای موردنظر تحقيق از ميازان   بايبودنای اقدام گرديد كه مبيّن  نمونهتک Tبا استفاده از آزمون 

. دهنده اثرگذاری نسبتاً مناسب اعتبارات خارد در ساطح روساتاهای منطقاه موردمطالعاه اسات       متوسط است كه نشان
دهناده وجاود رابطاه مساتقيم باين       ی اقتصاادی نشاان  هاا  مؤلفاه بستگی ميان ی همنا پارامترنتيجه تحليل  تيدرنها
 .اقتصادی در توسعه نواحی روستايی است رگذاريتأثی اه مؤلفه

توان گفت كه بررسی دقيق مسئله بر اين ننته تأكيد دارد كه اعتبارات خارد اگرچاه، بار     عنوان نتيجه نهايی می به
شته دنبال دای نتوانسته زمينه پايداری ينپارچه روستايی را بهولروستايی تأثير داشته است،  های توسعه برخی از شاخص

. كند روستايی دنبال می بردار بهرهواحدهای  اعتبارات خرد اگرچه رشد اقتصادی را از طريق افزايش درآمد ناخالص. باشد
قرار دهد تا از اين طريق بستر پاياداری   تأكيدو  موردتوجه های آن را ی ضروری است تا ابعاد ديگر توسعه و شاخصول

از طريق حفار  )توان به حفاظت محيط زيست، تقويت سرمايه اجتماعی  می ها ازجمله اين شاخص. روستاها فراهم شود
ی اقتصاادی  ور بهاره و افزايش كاارايی و  ( اجتماعی، ارتقای انسجام، امنيت و مشاركت اجتماعی ها و هنجارهای ارزش

 .اشاره نمود

اعتباارات   ياسات اعطاای  ، روينرد حاكم بر اجرای سنيب نيدرا. تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد اين وضعيت می
دهاد   اعطای اعتبارات نشاان مای    نحوهبررسی تطبيقی اصول حاكم بر . خرد كشاورزی از اهميت باييی برخوردار است

رشاد و توساعه    گريد عبارت به. غالب بوده است( متأثر از ديدگاه رشد اقتصادی)كه در محدوده موردمطالعه، تفنر سنتی 
در ايجااد تحاول   ( اعتبارت)از تفنر سنتی حاكم بر نقش آن  متأثراعتبارات خرد،  متأثرساختی محدوده موردمطالعه تک

، (باناک كشااورزی  )تأكيد بر سوداگری سرمايه، منابع مالی غيربومی و عمدتاً دولتای   ؛ ومثبت در نواحی روستايی است
( نظاام بوروكراتياک رسامی   )و روابط رسامی و قاانونی   ( سازمان جهاد كشاورزی)ی دولت ريپذ نقش)مديريت متمركز 

پارچه توساعه روساتايی تحقاق پيادا     تا پايداری يک اند شدهسبب  تيدرنهااصول اين تفنر سنتی هستند كه  نيتر مهم
 .ننند
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 :شرح ذيل استمطالعه به در ناحيه مورد رندگانيگ وامی ها یتينارضا، در زمينه كاهش ها شنهاديپ نيتر مهم

های شدن بازپرداخت وام مدت یطوين. ی با توجه به وضعيت اقتصادی مردم ناحيهكاهش ميزان كارمزد وام دريافت
اختياار تاام   . های كشاورزی با توجه باه بااي باودن هزيناه    خريد نهاده های دريافتی در زمينهافزايش مبلغ وام. اعطايی

عبات كوچک باننی در مناطق ايجاد ش. ی باننیها ضمانتسهولت شرايط . شده یداريخرروستاييان در انتخاب نوع دام 
و امناناات در   هاا  رسااخت يزتوساعه و بهباود   . هانظارت بيشتر دولت بر مصرف وام(. مراكز حوزه و مجموعه)روستايی 

 .روستاهای كوهستانی

 منابع

 .استانداری خراسان رضوی: مشهد. آخرين تقسيمات كشوری شهرستان مشهد. 0350. خراسان رضوی استانداری

مجموعاه مقاايت    .یبه عملنرد بانک كشااورز  یتعارف و سابقه اعتبارات خرد با نگاه م،يمفاه .0380. ص ،یاريبخت
آذر مااه،   05-01ی، باناک كشااورز   یاقتصااد  قاتيمركز تحق يی،و فقرزدا يیاعتبارات خرد، توسعه روستا شيهما

 .تهران

مجموعاه مقاايت    .در كاهش فقر با تأكيد بر اعتباارات خارد   ینقش بانک كشاورز .0380. ا.ح ،یو سالم .م ،بخشوده
آذر مااه،   05-01ی، باناک كشااورز   یاقتصااد  قاتيمركز تحق ،يیو فقرزدا يیاعتبارات خرد، توسعه روستا شيهما

 .تهران

اردكاان   هيا دهساتان محمد : ینمونه مورد) یبر توسعه كشاورز یاعتبارات خرد بانن ريتأث یابيارز. 0388. ، صیبهزاد
 .ريزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهدپايان نامه كارشناس ارشد برنامه. (زدياستان 

مين مالی خرد در راستای برنامه أجايگاه بانک در نظام ت، نقش و 0350. جو كمرئی،  .، جبحری ثالث ،.ح .غ ،تقی نتاج
نخستين كنفران  ملی توسعه ماديريت پاولی و بااننی،     .های اجتماعی محولهفقر زدائی كشور و تحقق ماموريت

 .بهمن ماه 5و  8، تهران، دبيرخانه دائمی كنفران  توسعه مديريت پولی و باننی

 .یدرآماد  یهاا  یآثار اعتبارات خرد در كاهش فقر و نابرابر یبررس .0380. دل، ص یو قو .ا. ع ،یازوج ،.، عزاده حسن
 .18-00 (:1) 00 ،یفصلنامه اقتصاد اسالم

در توساعه   ارزياابی آثاار اعتباارات خارد بااننی     . 0380. ا. سجاسی قيداری، ح و .، عينالی، ج.ا. افتخاری، ع الدين ركن
و توساعه،   یاقتصااد كشااورز  مجلاه  . های خودجوش روستايی شهرستان خدابنده مطالعه موردی تعاونی كشاورزی

00(01) ،71-00. 

 .آن بر مشاركت روستاييان در فرايناد توساعه   انداز خانوارهای روستايی و آثار توان پ  .0380 .ج. مازندرانی، م زاهدی
 .07-01(: 05)03اد كشاورزی و توسعه، اقتص
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. در كشاور  يیبر كاهش فقر روستا یدولت در بخش كشاورز یها نهيتأثير هز یبررس .0383. ر. ع ،یو كرم .م ،یصامت
 .003-030(: 0) 35 ،یاقتصاد قاتيمجله تحق

 یاقتصاد زنان سرپرست خاانوار، نگااه   یبر توانمندساز يیاعتبارات خرد روستا امديپ .0381. اصل، ز یو نجف .م ،طالب
 .0-01 (:3)01فصلنامه روستا و توسعه، (. س) یكبر نبيطرح ز جيبه نتا

 یعه موردمطال یاعتبارات خرد كشاورز یدر تأمين مال ینقش بانک كشاورز .0380. ت. م ،یديو جمش .مازار، ع عرب
 قاات يمركاز تحق  ،يای و فقرزدا يیاعتباارات خارد، توساعه روساتا     شيمجموعه مقايت هما. یبخش كشاورز ريز

 .آذر ماه، تهران 05-01ی، بانک كشاورز یاقتصاد

مجموعاه مقاايت   . دگاهيا دو د ساه يمقا ،يیتوساعه روساتا   عيتسر ندينقش اعتبارات خرد در فرا .0380. ح. م ،یعماد
آذر مااه،   05-01ی، باناک كشااورز   یاقتصااد  قاتيمركز تحق ،يیو فقرزدا يیاعتبارات خرد، توسعه روستا شيهما

 .تهران

: قاباال دسااتيابی در .خراسااان رضااوی اسااتان 0351سااال  سرشااماری آمارنامااه ،. 0351. مركااز آمااار ايااران 
www.amar.org.ir، 0350بهمن  0: آخرين دسترسی. 

: قاباال دسااتيابی در .خراسااان رضااوی، شهرسااتان مشااهد  اسااتان آماااری سااالنامه. 0350. ايااران مركااز آمااار
www.amar.org.ir0350بهمن  0: ، آخرين دسترسی. 

ميزان اثر بخشی اعتبارات خرد بر اقشار جامعه روستايی در نواحی كوهساتانی و   مقايسه. 0351. و عادلی، ج. ع ،نظری
 .050-000(: 30) 5جغرافيا، . دشتی شهرستان آزادشهر

اعتباارات   شيمجموعه مقايت هماا . رانيدر ا يیاهداف هزاره، اعتبارات خرد و توسعه روستا .0380. س ،ینينائ ینور
 .آذر ماه، تهران 05-01ی، بانک كشاورز یاقتصاد قاتيمركز تحق ،يیو فقرزدا يیروستاخرد، توسعه 

و  ساتان يزارعاان در اساتان س   یفنا  يیارتبااط وام باا كاارا    یبررس .0380. ا ،یو اكبر .ر .ع ،یكرباس ،.تبار، م یهاشم
 .05-00 (:0) 8فصلنامه روستا و توسعه، . بلوچستان
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Abstract 
Not so long ago, the main obstacle to the development of undeveloped countries 

was thought to be the lack of capital. However, today it is believed that capital is a 

necessary condition for development, but not the sufficient one. Therefore, one of 

the strategies to achieve economic development is to make use of an efficient 

financial system to circulate stagnant capitals in the community. Accordingly, 

micro-credits were introduced in developing countries over the past 30 years, 

aiming to provide low-income groups with financial services. These funds are used 

to provide villagers with loans, particularly those who are active in production. The 

availability of liquidity helps villagers meet their financial needs and start a 

production process and get agricultural products for plantings. The study also 

aimed to examine the role of microcredits in rural development, with emphasis on 

the impact of geographical factors in attracting such funds in mountainous and 

plain rural area of the Mashhad County. This study is an applied research carried 

out in a descriptive-analytical method. Based on Cochran's formula, 207 rural 

households were selected. The ratio of households in each area was also calculated 

by Cochran's formula to be a total of 90 households from mountainous areas, and 

118 households from plain areas that were selected. The required data were 

collected from library sources and the survey (questionnaires) among the 

households that received the funds. The results showed that the effectiveness of 

microcredits is not significantly different in mountainous and plain areas. However, 

there is a significant difference between the two areas considering the difficulties 

and satisfaction level of villagers in getting the loans, such that villagers in plain 

areas were more satisfied than those in mountainous areas. 
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