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رکارآفرینی و توسعه پایدار دولتی ب خُردبررسی اثر اعتبارات 

  شهرستان جوانرودروستایی

  ***جعفر توکلی،    **احمد تقدیسی،    *عرفان عبدي

  8/11/1399: ریخ پذیرشتا      19/9/1398: تاریخ دریافت

  چکیده

هاي مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران براي از بین بردن فقر،  یکی از استراتژي

» خُرداعتبارات «بیکاري در کشورهاي مختلف، تخصیص  ها و کاهش کاهش نابرابري

دولتی بر کارآفرینی و اشتغال و توسعه  خُردمنظور ارزیابی اثر اعتبارات  این پژوهش به  .است

پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و . پایدار روستایی شهرستان جوانرود انجام گرفته است

تمام را آماري باشد جامعه تحلیلی می-بردي و توصیفیرقیقات کاهدف، به ترتیب از نوع تح

اعتباري  خُردتسهیالت از  1395- 1385هاي  افراد روستایی شهرستان جوانرود که طی سال

را تشکیل ) =921N(اند،  استفاده کرده  بانک کشاورزيدولتی صندوق کارآفرینی امید و

ل رگرسیون نتایج تحلی.ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است. دنده می

دهد  ، نشان می217/0، 336/0، 737/0روي متغیرهاي مورد بررسی، با ضرایب  خُرداعتبارات 

 –عد اجتماعیعد اقتصادي و رتبه دوم روي ببترتیب در رتبه اول روي ب خُردکه اعتبارات 

همچنین نتایج همبستگی . عد کالبدي تأثیرگذار بوده استفرهنگی و در رتبه سوم بر روي ب

دولتی با ابعاد  خُردداري بین اعتبارات ادهد که رابطه همبستگی مثبت و معن رسون نشان میپی

دولتی توانسته است در ایجاد  خُرددر واقع اعتبارات . توسعۀ پایدار روستایی وجود دارد

نقش  ،درصد اطمینان 95روستایی، درسطح کارآفرینی و اشتغال پایدار و نهایتاً توسعه پایدار

  .کند فا مهمی ای

، کارآفرینی، خوداشتغالی، صندوق کارآفرینی امید، بانک خُرداعتبارات :کلیديهاي  واژه
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  مقدمه. 1

اي از  هاي عمده هاي اخیر با چالش ریزي توسعه اقتصادي روستایی کشور در دهه برنامه

ستاییان، ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازي رو: قبیل

اي بین شهر و  هاي منطقه شکاف اطالعات و در نهایت تالش براي کاستن از نابرابري

تجربه بسیاري از کشورها ). 181: 1384افتخاري، عینالی، (روستا همراه بوده است 

ها براي کاهش سطح بیکاري  حل دهد که کارآفرینی یکی از اثرگذارترین راه نشان می

:Stel et al., 2004(است  کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان نماد تالش و موفقیت ). 478

هاي تولیدي، خدماتی، تجاري و نیز، موتور  و همچنین، منشأ تحوالت بزرگ در زمینه

شوند  محرك توسعه، پیشرفت اقتصادي، ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب می

)Urbano et al., 2010: 55 .(یافته و در حال  عهتا جایی که اقتصاد کشورهاي توس

توسعه براي فرار از بیکاري با کمک نیروي کارآفرینی، حیاتی دوباره یافته و این مهم 

 ,Archibong(موجب توجه خاص کشورهاي مختلف به موضوع کارآفرینی شده است 

2004 .(  

هایی که مورد توجه صاحب نظران و  هاي اخیر یکی از استراتژي در سال

ین بردن فقر، اشتغال و کاهش بیکاري در کشورهاي مختلف قرار سیاستگذاران براي از ب

اعتبارات و «کلمات موجود در عبارت، . است» خُرداعتبارات «گرفته است تخصیص 

د که ناشی از دیدگاه حاکم بر این رهیافت نکن به دو مفهوم اساسی اشاره می 1»خُرد

                                                  

ریق مؤسسات مالی، به یک رویکرد توسعه اقتصادي است که شامل تأمین مالی خدمات، از طاعتبارات خُرد - 1

و به عنوان راهبردي در توسعه . باشد، جایی که بازار نتواند خدمات مناسب ارائه دهد مشتریان کم درآمد می

اقتصادي با هدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباري، براي بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی 

ویژگی ). 335: 1380رحیمی،. (گردد پس انداز طرح ریزي می-بارهاي اعت آنهاست، به طوري که در قالب برنامه

ها و اعتبارات اعطایی، تأمین سریع و آسان، نیاز نداشتن به وثیقه و سهم  عمده اعتبارات خُرد نسبت به سایر وام

آورده، اخذ تضمینات سهل و آسان، متناسب با بضاعت جامعه هدف و بی توجهی به سودآوري در ارائه خدمات 

منظور از اعتبارات خُرد در این تحقیق، تسهیالت اغلب قرض الحسنه، با مبالغ کم و با سود . باشد می... تباري واع
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ز دو واژه تشکیل شده این لغت در معناي واقعی کلمه ا) 336: 1380رحیمی،. (است

 خُردمفهوم اعتبارات . باشد که معناي واقعی لغت اعتبار کوچک می. و مالی خُرد: است

بومن ). Gupta, 2014: 146(رود  به فقرا بکار می خُردفراتر از ارائه اعتباري کوچک و 

رات انکون اعتبا) 32: 1386مافی، . (داند را کوچک، کوتاه، بدون وثیقه می خُرداعتبارات 

داند  را ابزار مهمی براي ارتقاي تولید و مصرف به ویژه براي خانوارهاي فقیر می خُرد

)Nguyen, 2008: 88 .(و کارهاي  هاي کوچک، باعث تسهیل و توسعه کسب وام

کوچک، تثبیت اشتغال قبلی و افزایش کسب و کارهاي جدید شده و باعث احیاي 

توسعه کسب و کارهاي جدید و ایجاد اقتصاد روستایی با افزایش آگاهی و دانش 

مؤسسات مالی ). Makombe et al., 2001: 22(هاي خود اشتغالی گردیده است  فرصت

  هاي اعتباري و کمک به اقتصاد روستایی  اي در ارائه وام رسمی نقش تعیین کننده

  دهند  نمایند که در درجه اول صنایع روستایی و کارآفرینی را هدف قرار می ایفا می

)Han, 2007 .(  

هاي توسعه روستایی و توجه ویژه به توانمندسازي، کاهش  با توجه به استراتژي

توان گفت  ها و اهمیت بعد اقتصادي توسعه روستایی می فقر روستایی، کاهش مهاجرت

 ،که ایجاد تحول اساسی در مناطق روستایی با تحول اقتصادي در آن عملی خواهد شد

ي فعالیت از طریق رفع موانع رشد اقتصادي، بهبود دسترسی به زیرا که ایجاد انگیزه برا

هاي  پذیري و ایجاد فرصتمنابع تولیدي، حمایت از روستاییان به کاهش آسیب

اقتصادي بیشتر، ارتقاي استانداردهاي زندگی و رفاه و درنهایت همگامی آن با تغییرات 

ۀ اقتصادي مناطق روستایی اي مستقیم با توسع شود که رابطه منطقه و جهانی منجر می

ع مالی و اعتباري، به ویژه اعتبارات بدارند و یکی از راههاي نیل به این هدف تأمین منا

افتخاري وعینالی،(باشد  و جهت دهی اصولی به آن در فرایند توسعه روستایی می خُرد

                                                                                                                       
ها و مؤسسات و  ها، سازمان هاي اشتغالزایی و کمک به کارآفرینی از طریق بانک پایینی است که در قالب طرح

سقف اعتبارات پرداختی به متقاضیان بیش از . تنهادهاي اعتباري و مالی دولتی به روستاییان پرداخت شده اس

  .هاي کارآفرینانه در نظر گرفته شده است بیست میلیون ریال جهت ایجاد کسب و کار جدید و حمایت از طرح
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در مناطق روستایی، شرط ضروري است نه  خُرددسترسی به اعتبارات ). 186: 1384

ها، سرمایه انسانی، اطالعات، عوامل  سایر شرایط مانند تهیه زیرساخت پسفی؛ کا

  ).46: 1385افتخاري و همکاران، (در این امر دخیل هستند نیز اجتماعی و فرهنگی 

هاي مرزي و محروم کشور همواره با  شهرستان جوانرود بعنوان یکی از شهرستان

هاي اشتغال کم روبرو بوده است و مشکالت عدیده محرومیت، بیکاري زیاد و فرصت

طبق آخرین  .بیشتر نقاط روستایی با مشکالت مهاجرت و تخلیه روستاها روبرو هستند

شهرستان استان کرمانشاه،  14سرشماري و مطالعات انجام شده این شهرستان درمیان 

جه بنابراین با تو). 249: 1396دهقانی وجمینی، (بیشترین میزان بیکاري را داشته است 

در توسعه پایدار روستایی، به ویژه ایجاد و توسعه  خُردبه نقش مؤثر اعتبارات 

هاي  هاي شغلی، ترویج وتوسعه کارآفرینی و کاهش بیکاري در سکونتگاه فرصت

بانک کشاورزي و صندوق  خُردروستایی، این پژوهش به بررسی اثرات اعتبارات 

جاد کارآفرینی، اشتغال و توسعه پایدار کارآفرینی امید به عنوان ابزاري مؤثر براي ای

پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سوأل است که  روستایی در شهرستان جوانرود می

هاي دولتی به  اعطا شده توسط مؤسسات و نهادي خُردمیزان اثرگذاري اعتبارات  "

شاغل روستاییان، روي کارآفرینی و ایجاد مشاغل جدید و همچنین توسعه و پایداري م

قبلی روستاییان شهرستان جوانرود چگونه بوده است؟ و چه ارتباطی بین اختصاص این 

  ."اعتبارات و کارآفرینی و پایداري اشتغال و نهایتاً توسعه پایدار روستایی وجود دارد؟

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2

 ,Idris, Agbim(شود  واژه کارآفرینی همراه با اشتغال و استقالل اقتصادي شناخته می

اي است که امروزه در محاق توجه جدي دولت و  کار و اشتغال مقوله. )127 :2015

توجه باید توجه داشت ایجاد اشتغال پایدار و مولد، تحقق کارآفرینی و .است مسئوالن

گذاري یا بکارگیري فنآوري خاص سرمایهبه مقوله کار و رشد اقتصادي صرفًا با
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. یا استمرار یابد چرا که این امور شرط الزم هستند و نه کافی تواند محقق شده و نمی

کالسیک جامعه، اقتصاد سنتی وواقعیت این است که با توجه به ضرورت تحول در

ند هاي مقطعی و راهکارهاي صنعتی، در ایجاد اشتغال و تولید، مؤثر و کارساز نیست طرح

د، آثار منفی ناشتغال پایدار نشو هاي مقطعی اشتغال زایی منجر به چه بسا، اگر طرح و

براساس نظریات و ). 113: 1382بیگدلی،(تواند بیشتر از آثار مثبتش باشد  می هاآن

تجارب حاصله در اقتصادهاي رو به رشد، کارآفرینان موتور محرکه توسعه و رشد 

د باعث رشد و توسعه پایدار اقتصادي نتوان شوند زیرا می اقتصادي محسوب می

احمدپور و عزیزي،(وري، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود افزایش بهرهکشورها، 

جدول . ي و ایجاد شغل از طرف دولت نیستگذار سرمایهکارآفرین منتظر ). 1: 1388

  .به مقایسه کارآفرینی و اشتغال پرداخته است) 1(

  مقایسه مفهوم کارآفرینی و اشتغال -1جدول 

اشتغالکارآفرینی 

.محور، انسان است.یت انسان استمحور، خالق

.مدیریت بر منابع است.هاست مدیریت بر فرصت

.حرکتی کامالً منفعل است.استحرکتی کامالً فعال

.اشتغال وابستگی صد در صد به کارآفرینی دارد.تواند باشد از اهداف کارآفرینی اشتغال هم می

.حل مشکالت اقتصادي و بیکاري استراهکاري براي .یک هنر و یک تفکر است ،یک فرهنگ

.محصولی محصور است.تخریب خالقانه است

  33: 1384هزار جریبی،: منبع
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ارتقاي کیفیت توسعۀ روستایی فرایندي چندبعدي است که موضوع آن بهبود و

و  22:1386ازکیا و غفاري،(زندگی اقشار فقیر وآسیب پذیر اجتماع روستایی است 

ف گذشته، توسعه روستایی مبتنی بر رویکردي کلی نگر و هم اینک برخال). 23

سیستمی است که در بردارنده ابعاد بنیادي، شکل دهنده نظام توسعه روستایی و هم 

و راهبردي است ) 217: 1387طاهرخانی و همکاران،(پیوندي موزون میان آنان است 

) روستاییان فقیر(که به منظور بهبود زندگی اقتصادي، اجتماعی گروه خاصی از مردم 

کند تا توان خود  و مردم روستایی را هدایت می) 72: 1368،دیاس و دیگران(طراحی 

این جریان با توزیع بیشتر منافع بین مردم که . را جهت کنترل بر محیط خویش باال ببرند

  ). 265: 1380حسینی ابري،(شود  خود نتیجه چنان کنترلی برمحیط است همراه می

اي نیازمند دگرگونی در ساختارهاي نهادي، فنّی، شخصیتی و توسعهتحقّق چنین 

ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادي، اجتماعی، تولیدي و 

پیآمد آن باید پاسخگویی به نیازهاي اساسی برآیند و. شود می روستاییانهاي  ویژگی

عاملیت نفس وآزادي انتخاب وتقویت اتکاء به ، ارتقاي کیفیت زندگی وروستاییان

روستایی در  خُرداعتبارات ). 23و  22: 1386ازکیا و غفاري،(باشد  روستاییان

هاي کوچکی هستند که به قرض گیرندگان  چارچوب کالن اعتبارات، شکلی از قرضه

فقیر روستایی در جهت خوداشتغالی، توانمندسازي و نهایتاً رسیدن به توسعه پایدار 

بنابراین براي شناخت ). 130: 1384رحمانی فضلی و کاویانی، (گیرد  ق میروستایی تعل

عاد مختلف اقتصادي، بروي توسعه پایدار روستایی باید ا خُردو درك بهتر اثر اعتبارات 

در بخش . را مشخص و تببین نمودهاي آن فرهنگی و کالبدي و شاخص-اجتماعی

  .شده استهاي به تفضیل آورده  روش تحقیق ابعاد و مؤلفه

در بسیاري از کشورهاي جهان اعم از توسعه یافته و نیافته بعنوان  خُرداعتبارات 

 ,Drolet(و رسیدن به عدالت اجتماعی ) Lavoic, 2002: 73(ابزار مهم براي کاهش فقر 

ها، کاهش ناعادالنه  این اعتبارات در برابري فرصت. شناخته شده است) 87 :2009

توانمندسازي زنان، ایجاد آگاهی و اطمینان از پایداري محیط امکانات، کاهش بیکاري، 
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از این رو اهداف توسعه هزاره و . زیست و در نهایت در توسعه پایدار مؤثر هستند

 Rajendran and(به دست آید  خُردتواند توسط اعتبارات  توسعه پایدار روستایی می

Raya, 2010: 59 .( ه راه حلی است که مردم به ، سحر و جادو نیست بلکخُرداعتبارات

داده که  مطالعات مختلف نشان. وسیله آن خود را از سوق به سوي فقر نجات دهند

و ) Gupta, 2014: 148(هاي فقیر وکم درآمد است  ، واقعاً به سود خانوادهخُرداعتبارات

نقش بسیار مهمی در افزایش مهارتهاي آموزشی، آموزش خوداشتغالی و سطح 

  .)Nkpoyen and Bassey, 2008: 235. (کند قتصادي کارآفرینان ایفا میتوانمندسازي ا

با هدف بهبود وضعیت اقتصادي، کاهش بیکاري و به وجود  خُردبرنامه اعتبارات 

هاي اجتماعی و کاهش  صورت خوداشتغالی و کارآفرینی، محو نابرابري آوردن اشتغال به

مشارکت زنان در بازار کار در فقر در مناطق شهري و روستایی و همچنین افزایش 

 خُردبسیاري از کشورهاي دنیا اتخاذ شده است و به همین منظور مؤسسات تأمین مالی 

یافته و در حال  میلیون خانوار در کشورهاي توسعه 10این مؤسسات حدود . پدید آمدند

با توجه به اهمیت اعتبارات ). Gomez and Senator, 2003(دهند  توسعه را پوشش می

اي در رابطه با نحوة توزیع این  مباحث نظري عمدهتولیدي در تحقق رشد و توسعه،

اي که در نهایت منجر به تشکیل سرمایۀ تولیدي،  گونهاعتبارت وجود داشته است، به

  . شوند اشتغال میورشد اقتصادي، کارآفرینی

دي ي، آرتور لوئیس با طبقه بندار سرمایهنظریه الگوي هستۀ درحال گسترش 

داران، داران و سرمایهطبقه دهقانان، کارگران مزدبگیر، طبقه متوسط، زمین 5جامعه به 

داران قرار دهد و از آنان حمایت اعتقاد دارد که دولت باید اعتبارات را در اختیار سرمایه

 تأکیدالگوي مراحل رشد روستو نیز بر همین روند ) Hunt, 1998: 107-108. (نماید

کلی از نظر لوئیس عامل اصلی در هدایت درست اعتبارات به اهداف به طور . دارد

از نظر منتقدان، لوئیس تصویر . هستند» طبقۀ استفاده کنندگان از اعتبارات«تولیدي، 

کنندگان اعتبار ارائه داده است و به اقشار پایین جامعه توجه نداشته غیرواقعی از مصرف

  ).152: 1391ورمرزیاري و کالنتري،(است 
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ي و دار سرمایهالگوي نیازهاي اساسی، برخالف الگوي هستۀ درحال گسترش 

براساس رویکرد رادیکال، ثروتمندان را افرادي که اغلب میل زیادي به مصرف کاالهاي 

الگوي . کند هاي غیرتولیدي دارند، معرفی می ي در فعالیتگذار سرمایهتجملی و 

د بین اقشار فقیر جامعه و اشتغال زایی بر اهمیت توزیع درآم تأکیدنیازهاي اساسی، 

تمایل به پس انداز دارند، اما بایدها و  خُردکند که کارآفرینان  بوده و به درستی بیان می

نبایدهاي توزیع درآمد و اعتبارات الزم براي اشتغال زایی را به خوبی مشخص نکرده 

رهاي در حال الگوي نئوکالسیک عامل اصلی محدودیت افزایش تولید در کشو. است

: 1391همان،(دانند، نه فقدان انباشت سرمایه  توسعه را عدم کارایی استفاده از منابع می

حداکثرسازي کارآیی، آزادسازي و کاهش نقش ها به منظورالبته نئوکالسیک) 153

المللی پول نیز از نگاه صندوق بین. کنند ها را تجویز می دولت در بازار و تعیین قیمت

هاي الزم براي  باشد که این امر، ذاتًا با عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت می همین سنخ

از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که  خُرداعتبارات . رشد همگان بیگانه است

هاي توسعه به مثابه محرك اقتصادي  هاي اقتصادي و دیدگاه نظریهپس از تغییراتی در

،رهاي گرفتار مشکالت تورم و بیکاري فزایندهبراي کشورهاي در حال توسعه و کشو

توزیع ثروت و درآمد چندان عادالنه نیست، به عنوان کلید معما به شمار  که در آنها

  ). 88: 1386مافی، (رود  می

ها در کاهش فقر اقتصادي در کشورهاي درحال  هاي اقتصادي و ناکامی شکست

هاي بزرگ اعطاءکننده وام مثلنها و سازما آژانس 1990و  1980هاي  توسعه در دهه

ODA -UK -USA IDبه طور باعث شد که المللی پول، ، بانک جهانی و صندوق بین

عنوان برنامه محوري سیاست ه در توسعه را ب خُردهاي  اي استفاده از بنگاه فزاینده

). 35: 1392همکاران، ابراهیمی ساالري و(ند یاتخاذ نما ،نئولیبرال جهت کاهش فقر

باشد که  هاي اساسی پارادایم نوین توسعه می سازي از جمله ویژگی دة معکوسای

به طور کلی چمبرز گذاره یا تز نئوفابین ها و . پرداز نامی آن، رابرت چمبرز است نظریه

. کند برابر نهاد یا آنتی تز نئولیبرال ها در رابطه با توسعۀ روستایی و فقرزدایی را رد می
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 -هاي آنها، نشان از دیدگاه مرکزي، مرکز  ر دو خط مشی و نسخهچرا که اعتقاد دارد ه

هر دو خط مشی، . بیرون و از باال به پایین برنامه ریزان نسبت به توسعۀ روستایی دارد

کنند و در  آغاز می خُردهاي اقتصادي و نه مردم، به شکل کالن و نه  کار را در نظام

چمبرز برخالف این . باشد جهان شمول می هاي آنان یکنواخت، استاندارد و نتیجه نسخه

  . )Chambers, 1993: 35(کند  دو مکتب، معکوس سازي و نظریۀ پیرامون را تشویق می

) 2جدول (اي میان انگاره قدیم و جدید توسعه  با توجه به چارچوب مقایسه

ید در انگاره جد. در فرایند توسعه روستایی را تحلیل نمود خُردتوان نقش اعتبارات  می

ان هستند بتوانند از طریـق نتوسعه سعی بر آن است تا جامعه هدف که فقرا و روستانشی

را در عرصه اقتصادي بدست بیاورند  يتوانمندي بیشتر ،سازماندهی و تشکل اجتماعی

از دو منظر مورد بازبینی قرار دارد از یکسو یک نهاد مـالی ـ  خُردبر اعتبارات  تأکیدو 

از سوي دیگر یک نهاد و هاي اقتصادي است  ر واداشـتن سرمایهاقتصـادي بـه منظـو

اجتماعی به منظور افزایش میزان مشارکت مردم در فرآیند اجتمـاعی شدن و تقویت 

تواند  به عنوان عاملی که می خُردانگاره جدید، نقش اعتبارات در. ثروت اجتماعی است

زم براي دستیابی به توسعه هاي ال باعث توانمندسازي فقراي روستایی شده و زمینه

  .شود پایدار را فراهم کند، دیده می

  خُردانگاره قدیم وجدید توسعه روستایی و نقش اعتبارات  -2جدول 

  انگاره جدید  انگاره قدیم  ها ویژگی

ي، سوداگري سرمایه و گذار سرمایه  هدف

  سودآوري

توانمندسازي و رفع فقر از طریق به جریان 

  ایجاد فرصت اشتغالها و  انداختن سرمایه

  روستاییان و فقرا  تولیدکنندگان و کشاورزان بزرگ  مخاطبان

  مردم محلی خُردمنابع محلی و پس اندازي   منابع دولتی و بازارسرمایه بیرونی و شهري  منابع مالی

  غیرمتمرکز و متکی به مردم  متمرکز و از باال به پایین  شیوه مدیریت

  اي و متناسب با اندازه اقتصادي متنوع، شبکه  هاي بزرگ ي مالی و سازمانهادولتی با بنگاه  سازمان کار

ل اعتبار در صروابط رسمی و قانونی و ا  شیوه فعالیت

  ازاء اعتبار

ساده و براساس اصل شفافیت و اصل 

  اعتماد

  )4: 1384عمادي، : منبع(
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با هر چند ارائه اعتبارات به کشاورزان کوچک از اواسط سده نوزدهم میالدي 

هاي تعـاونی اعتبار از سوي فردریک رافایزن در آلمان آغاز شده و اوایل  ایجاد شرکت

سده بیستم در برخی از کشورهاي در حال توسعه مانند هندوستان گسترش زیادي یافته 

) khan, 2005: 8(عنوان نمود،  1976توان سال  است، ولی نقطه شروع این کار را می

یا بانک » گرامین بانک«به طور جدي، با ایجاد » خُردبارات انقالب اعت«این جنبش و یا 

در بنگالدش آغاز شده و به بسیاري از کشورهاي درحال توسعه  1983دهکده در سال 

در دو دهه ). 88: 1386مافی، (و حتی کشورهاي توسعه یافته گسترش پیدا کرده است 

به ) خُردتأمین مالی (خُردزمینه اعطاي اعتبارات اخیر در بسیاري از کشورها، در

توان  از جمله کشورهاي موفق در این زمینه می. هاي چشمگیري دست یافتند موفقیت

  . بنگالدش اشاره نمود و به مالزي

مـالزي یکـی از کشـورهاي جنـوب شرق آسیاست که به آن معجزه آسیایی نیز 

سترش اعطاي دو عامل و طرح مهم در گ). 150: 1384حسن زاده و قویدل، (می گویند 

بانک گرامین و بانک آمنا اختیار مالزي با هدف  ،اند ترکیبات مالی به فقیران مؤثر بوده

هاي فقیر و ایجـاد روحیـه خود اتکایی در روستاییان به  ارائه تسهیالت اعتباري به توده

ویژه زنان سرپرست خانوار تأسیس شده است که تأثیر بسزایی در کاهش فقر 

اقتصاد بنگالدش یکی از آسیب ). 370: 1381رسول اف،(ی داشت ومحرومیت روستای

کشور بنگالدش ) 1389محمدي یگانه و همکاران، . (پذیرترین اقتصادهاي جهان است

تجربه ). 55: 1385حسن زاده و همکاران،(قلمداد کرد  خُردتوان مبدأ تأمین مالی  را می

هاي خاص  چک، فقیران و گروهسازي منابع مالی براي واحدهاي کو این کشور در فراهم

، تجربه خُردویژه زنان باعث شد که کشورها در اتخاذ راهبرد مناسب براي اعتبارات  به

 ,.Mohapatra et al(ویژه توفیق گرامین بانک را مورد توجه قرار دهند  کشور بنگالدش به

2007: 158 .(  

. گردد ل قبل باز میسا 110آغاز مبحث وام و دادن اعتبارات روستایی در ایران، به 

براي نخستین بار شعبه فالحتی بانک ملی ایران، با هدف کمک به جامعه  1279در سال 
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 1312در سال  و خران و رباخوران تأسیسها، سلف روستایی، کوتاه کردن دست واسطه

، تا به 1312بعد از تأسیس بانک کشاورزي در سال . به بانک کشاورزي تبدیل شد

هاي تعاونی دولتی زیادي جهت گسترش اعتبارات  ها و شرکت زمانامروز مؤسسات، سا

در حال حاضر بانک ). 3جدول (به مناطق روستایی در ایران تأسیس شده است 

در زمینه  خُردصندوق کارآفرینی امید مهمترین منابع پرداخت اعتبارات کشاورزي و

روش پرداخت . ندهاي کشاورزي و اشتغال و کارآفرینی روستایی هست توسعه فعالیت

ي مشترك و مشارکت در گذار سرمایهاین مؤسسات بیشتر به صورت  خُرداعتبارات 

سالمی و طالچی لنگرودي،(واحدهاي تولیدي و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی است 

1381 :14.(  

  

  در ایران خُرداسامی، سال تأسیس و اهداف نهادهاي دولتی پرداخت کننده اعتبارات -3جدول

  اهداف  تأسیس  دولتی رسمیهادننام

  و رباخوارانخرانسلفدستکردنکشاورزان، کوتاهبهکمک  1279  ایرانبانک ملیفالحتیشعبه

  وامپرداختدرعملیات، تسهیلبهبخشیدنوسعت  1320  روستاییصندوق

سرپرست، بیوبی بضاعتکارافتاده پیرانازافرادسرپرستی  1329  تعاونیهاي صندوق

جهتکشاورزان، وامحقوقازرباخواري، دفاعازوگیريجل

  کشاورزيخریدوفروش محصوالت و به روستاییانتولیدبهبود

وتمبر، سهاموحق ثبتازتشکیل شوراي تعاون، معافیت   1334  روستاییتعاونیهاي شرکت

  درآمدبرمالیات

تعاون روستاییمرکزيسازمان

  تاییتعاونی روسهاي شرکتاتحادیه

اعتبارتعاونیهاي شرکت

  زنانهاي تعاونی

1342  

1346  

1351  

1356  

هاي روستاییتعاونیتشکیلپیگیري

  کشاورزيطریق بانکاززارعینبهوامپرداخت

کشاورزيهايهنهادتوزیعوتأمین

 مصرفیموادتوزیعواعتبار، تهیهدهندههايتعاونیتشکیل

  اهچند منظوره رفتعاونیتشکیل و

هاي خودکفایی و  ارائه کمک به نیازمندان، دادن وام  1357  )ره(کمیته امداد امام خمینی 

  خوداشتغالی به فقرا
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  جمهوري اسالمیکشاورزيبانک

  کبريزینبطرح

  

  

  شدهآزادزندانیاناشتغالطرح

  حصاربنبانک روستا

1358

1373

  

  

1373  

1379  

آسانشرایطبااعتبار، پرداختروستاییانبهوامدادن-

در کارتالش وروحیهروستا، تزریقدرمولداشتغالایجاد-

 زمینبدونخانوارزنان سرپرستبهتسهیالتروستا، دادن

  آسیب پذیرزنانازحمایت و

  اجتماعیواقتصادييها فعالیتافزایش مشارکت در -

تولیديهاي انداز، وامپسوثیقه داشتنبدونوامدریافت-

  فیمصرو

  بیکاراشتغال افرادجهتسرمایهتأمین-  1381  اشتغالزاییتسهیالت

صندوق (صندوق کارآفرینی امید 

))ع(مهر امام رضا 

گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، توزیع -  1385

هاي پایین مندي دهک ها، تولید ثروت و بهرهعادالنه فرصت

مین سرمایه الزم ، تأ)روستایی-شهري(و متوسط جامعه از آن 

هاي کارآفرینی و اشتغال  جهت اشتغال و حمایت مالی از ایده

  بر مناطق روستایی تأکیدزایی با 

  )1397؛ نویسندگان 28: 1390؛ فعالیت، خارقانی، 251: 1390؛ شکوري،22: 1386مافی،: منبع(

  

طور  پوشش که به زیررا براي افراد  خُرد، خدمات مالی و اعتباري یادشدهنهادهاي 

امروزه جهت دستیابی به پارادایم توسعه . کنند عمده فقیر و کم درآمد هستند، ارائه می

هاي هدف پایدار روستایی، برنامه ریزان روستایی بیش از هر چیز بر توانمندسازي گروه

و اعتقاد  تأکید...) ه پا وخُردفقیران، زنان بی سرپرست، کارگران بی زمین و کشاورزان (

بنابراین جهت . باشد قر در حال حاضر مهمترین تهدیدکننده محیط زیست میفکه دارند 

کاهش فقر باید سرمایه الزم در اختیار گروههاي هدف، جهت ایجاد کسب وکار قرار 

سه استراتژي اساسی توسعه . گیرد تا از تخریب بیشتر محیط زیست جلوگیري شود

دیگر، حفظ وتوسعۀ کسب و جذب کسب وکارها ازمناطق : کارآفرینی روستایی شامل

حمایت از ایجاد کسب وکارهاي جدید هاي حمایتی و کارهاي موجود ازطریق سیاست

ع مالی بتأمین منا ،هاي نیل به این هدفیکی از راه. باشد از دل خودمناطق روستایی می

و جهت دهی اصولی به آن در فرایند توسعه روستایی  خُردو اعتباري، به ویژه اعتبارات 
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هاي شاداب، پایدار و جذاب هاي روستایی را به مکانبه این ترتیب سکونتگاه. باشدمی

) 1شکل (نمایند که هدف فرایندهاي توسعه است  براي کار و زندگی تبدیل می

  ).187: 1384افتخاري وعینالی،(

  

  
  روستایی و توسعه روستایی خُردارتباط اعتبارات  -1شکل 

  

  پیشینه پژوهش

میالدي و در  1980در جهان به اواخر دهه  خُردآغاز مطالعات مربوط به اعتبارات 

هاي  همواره اشتغال به عنوان یکی از خروجی. برمی گردد 1380ایران، به اوایل دهه 

مطرح بوده است اما به صورت متغیر  خُردآزمون شده مطالعات مربوط به اعتبارات 

ناشی از مبهم بودن کلمه اشتغال  مسئلهشده است که شاید این اصلی در نظر گرفته ن

با این حال، به برخی از مطالعاتی که با هدف بررسی ارزیابی عملکرد و اثربخشی . باشد

در کاهش بیکاري و فقر و ایجاد اشتغال و کارآفرینی انجام شده است  خُرداعتبارات 

  .شود اشاره می

وتوسعه روستایی خُرداعتبارات 

همگامی با تغییرات 

و جهانیيا منطقه

رصتهاي ایجاد ف

  اقتصادي و اشتغال

کاهش آسیب پذیري 

مناطق روستایی

ارتقاي کیفیت زندگی 

و افزایش رضایتمندي

جذاب براي کار و زندگیایجاد روستاهاي شاداب، پایدار و
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توسط  خُردتأثیر دسترسی به اعتبارات به بررسی ) 2007(هوون و همکاران 

. پردازند گیري براي ایجاد اشتغال روستایی درچین میهاي روستایی در تصمیم خانواده

درمناطق روستایی چین بسیار با اهمیت  خُرددهد که استفاده از اعتبارات  نتایج نشان می

ه طور قابل توجهی ، بخُرداست و در میان انواع مختلف اعتبارات، دسترسی به اعتبارات 

هاي  هاي خود اشتغالی، به ویژه در خانواده زمان کشاورزان را براي کار روي فعالیت

اي  همچنین اعتبارات دولتی و غیردولتی سهم عمده. فقیر و کم درآمد افزایش داده است

  .نداهاي دیگر غیرکشاورزي داشتهبخشدر ایجاد اشتغال و کارآفرینی روستایی در

بر فقر روستایی  خُردبه بررسی تأثیر طرح اعتبارات ) 2010(برو ادیمو و ای

مورد را طرح وام کوچک از یک سازمان غیردولتی، سازمان توسعه جوانان . پردازند می

هاي عظیم در  دهد که در حال حاضر پتانسیل نتایج نشان می. بررسی قرار داده است

، بهبود شرایط زندگی خانوار و براي افزایش تولید و درآمد خُردهاي اعتبارات  طرح

  . کاهش فقر و افزایش اشتغال در مناطق روستایی وجود دارد

در توانمند  خُردبا هدف شناسایی نقش برنامه اعتبارات ) 2011(یوگن درارجا 

. ستا اي انجام داده سازي زنان در ناحیه در حال توسعه پس از جنگ جافنا مطالعه

و توانمندسازي زنان  خُردداري بین اعتبارات ابت و معننتایج نشان داد که همبستگی مث

  . براي خوداشتغالی وجود دارد

هاي  اي به بررسی اثر اعتبارات و قرضهمطالعهدر) 2015(ادریس و همکاران 

هاي کارآفرینی براي زنان روستایی در یکی از  کاهش فقر وایجاد فرصتکوچک در

به طور قابل  خُردلعه نشان داده که اعتبارات پردازند نتایج مطا هاي نیجریه میایالت

هاي کارآفرینی در  ایجاد فرصتتوجهی منجر به افزایش آموزش، توانمندي اقتصادي و

کارهاي موجود محیط روستایی شده و اعتبارات منجربه خوداشتغالی و توسعه کسب و

  .کارهاي جدید گردیده استو همچنین ایجاد کسب و
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به بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزي در توسعه ) 1383(بختیاري و پاسبان 

، اعتبارات بانک کشاورزي که دهد نتایج تحقیق نشان می. نداهاي اشتغال پرداخته فرصت

  .ي تأثیر مثبت داشته استگذار سرمایهدر کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر 

 خُردستفاده از اعتبارات اي به بررسی آثار ا ، در مطالعه)1385(افتخاري و همکاران 

هاي تأمین آب براي توسعه  بانک کشاورزي در قالب پرداخت گروهی، در طرح

در مناطق روستایی شهرستان  1384تا  1374هاي هاي کشاورزي، در بین سال فعالیت

نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها با روش کمی نشان . اند خدابنده استان زنجان پرداخته

بانک کشاورزي توانسته است در توسعه کشاورزي منطقه مورد  خُرددهد، اعتبارات می

  . درصد ایفاي نقش کند 05/0مطالعه، در سطح معناداري 

اي به بررسی جایگاه و نقش اعتبارات مطالعهدر) 1389(محمدي یگانه وهمکاران 

که دهد  نتایج این مطالعه نشان می. پردازند درتوسعه کارآفرینی روستایی می خُرد

تواند از طریق افزایش  راهی است که می ،خُردپرداخت منابع مالی ازجمله اعتبارات 

  . قابلیت کارآفرینی میان مردم روستایی منجر به ایجاد توسعه این مناطق شود

، بر خُردد که ارائه اعتبارات نده نشان میدر پژوهشی ) 1394(رضوانی و همکاران 

نهایت در. ري داشته و آن را بهبود بخشیده استپایداري اقتصاد روستایی تأثیر معنادا

اي مطلوب  توسعه ،گیرند که براي پایداري اقتصاد روستاها، رویکرد گونه نتیجه میاین

گیرانه مانند هاي پیش است که به اقشار پایین دست به مثابه عامالن و پایشگران سیاست

  .نگاه کند خُرداعطاي اعتبارات 

دهد که محققان اغلب بر روي یکی از  نشان میمروري بر تحقیقات پیشین 

و تاثیرات آن بر  خُردهاي کارآفرینی، خوداشتغالی، ابعاد اقتصادي اعتبارات  شاخص

هاي  و نابرابريوري، پایداري اقتصادي، کاهش فقر روي کشاورزي و افزایش بهره

را روي تمام  خُرداند و هیچ کدام از این تحقیقات اثر اعتبارات  اجتماعی تمرکز نموده

 .اند ابعاد توسعه به طور اعم و توسعه روستایی به طور اخص مورد بررسی قرار نداده

روي  خُردتوان اذعان نمود که در پژوهش حاضر تمام ابعاد اثرگذاري اعتبارات  می
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کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی به صورت همه جانبه در شهرستان جوانرود در نظر 

هاي گذشته صورت نگرفته است و نتایج  ه تاکنون در سایر پژوهشاند ک گرفته شده

  .باشد تر می بدست آمده از پژوهش نسبت به سایر تحقیقات پیشین جامع

  

  روش شناسی تحقیق. 2

  قلمرو جغرافیایی پژوهش. 1-2

و  34شهرستان جوانرود به مرکزیت شهر جوانرود در شمال غربی استان کرمانشاه بین 

دقیقه طول شرقی از  52درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  2درجه و  35دقیقه تا  32

از سمت شمال به . متر از سطح دریا قرار دارد 1339نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 

شهرستان پاوه، از سمت شرق به شهرستان روانسر، ازسمت جنوب به شهرستان ثالث 

شهرستان جوانرود ). 2ل شک(شود  باباجانی و از سمت غرب به کشور عراق محدود می

 89و ) بازان، شروینه، پلنگانه و کالشی(دهستان  4بخش مرکزي و کالشی و  2داراي 

نقطه  141، داراي 1392براساس تقسیمات کشوري سال . باشد روستاي داراي سکنه می

بوده که  75169، داراي جمعیتی معادل 1395برطبق سرشماري سال . باشد روستایی می

. اند نفر ساکن نقاط روستایی بوده 20815نفر ساکن نقاط شهري و  54354د از این تعدا

  )1395مرکز آمار ایران، (
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  1397نویسندگان، : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه منبع -2شکل 

  

  روش تحقیق. 2-2

تحقیق حاضر از نوع کاربردي و روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت 

براي دستیابی به اهداف تحقیق دو شیوه اسنادي . باشد تحلیلی می–توصیفی 

ها و  روش تجزیه وتحلیل داده. وتجربی مورد استفاده قرار گرفته است) اي کتابخانه(

  .کیفی بوده استاطالعات به صورت کمی و

باشد که از  جامعه آماري، شامل تمام افراد ساکن روستاهاي شهرستان جوانرود می

اند بنابراین سطح  کشاورزي و صندوق کارآفرینی امید استفاده نمودهبانک  خُرداعتبارات 

. باشـد  مـی  خُـرد تحلیل روستا و واحد تحلیل افراد روستایی استفاده کننده از اعتبـارات  

هاي میدانی مورد نیاز، پرسشنامه محقق سـاخته   ابزار اصلی پژوهش براي گردآوري داده
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و کارشناسـان و   1دانشـگاهی   اسـتادان رات است که براي تعیین روایی پرسشنامه از نظ

الزم به ذکر . استفاده گردید) 843/0(براي تعیین پایایی آن نیز از ضریب آلفاي کرونباخ 

، 2= ، کـم  1= بسیار کـم  (است پرسشنامه پژوهش حاضر در طیف پنج قسمتی لیکرت 

جامعـه   با توجه به حجـم . طراحی شده است) 5= و بسیار زیاد  4= ، زیاد 3= متوسط 

ها با توجه بـه   براي تکمیل پرسشنامه. نفر تعیین شد 272حجم نمونه ) نفر 921(آماري 

کـه از طـرف مـدیریت صـندوق کـارآفرینی امیـد و       ) 1395تـا   1387(هاي  پایگاه داده

بــا اســتفاده از روش  ،اطالعــات وام گیرنــدگان بانــک کشــاورزي کــه در اختیــار بــود

  .توزیع گردید) 4جدول (ها  تصادفی، پرسشنامه اي اي چندمرحله گیري طبقه نمونه
  

  روستایی شهرستان جوانرود خُردها در بین دریافت کنندگان اعتبارات  نحوه توزیع پرسشنامه- 4جدول 

  تعداد روستاي نمونه  تعداد روستا  دهستان
تعداد افراد وام 

  گیرنده
  تعداد پرسشنامه

30998  11  18  شروینه

48  175  7  17  کالشی

19852  9  27  نبازا

23979  10  27  پلنگانه

  272  921  36  89  مجموع
  

دولتی به عنـوان متغیـر مسـتقل و     خُردبه منظور سنجش و تحلیل اثرات اعتبارات 

اثرگذاري آن بر کارآفرینی و اشتغال و توسعه پایدار روستایی به عنـوان متغیـر وابسـته،    

. مختلف استخراج شـده اسـت   از منابع) 6و  5جدول (ها و متغیرهاي پژوهش  شاخص

اسـمیرنوف و بـراي    -همچنین براي بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلمـوگروف 

هاي مقایسه میانگین، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسـیون دو   ها از آزمون تحلیل داده

  .استفاده شده است SPSSمتغیره در نرم افزار 

                                                  
ریزي روستایی گرایش کارآفرینی دانشگاه اصفهان و تربیت مدرس تهران،  اعضاي هیأت علمی رشته برنامه - 1

  ی دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اقتصاديکارشناسان رشد وکارآفرین



  

  

  

  

195...     ر اعتبارات خُرد دولتی بر کارآفرینی بررسی اث                    

هاي پژوهش ها و شاخص ابعاد، مؤلفه -5جدول 

  نماگرها  ها شاخص  بعادا

ي
صاد

اقت
  

کشاورزي، اختارس -

  خدماتی و صنعتی

درآمد و پس انداز-

نحوه استفاده از -

اعتبارات

هاي تولیدي  هزینه-

و مصرفی

  اشتغال و بیکاري-

منابع تأمین اعتبارات، نحوه پرداخت، همکاري در پرداخت، نظارت بر - 

ت دریافتیاجرا و ماندگاري طرح و بازپرداخت تسهیال

)رضایت شغلی، میزان درآمد، استقالل مالی(درآمد - 

تمایل به - غیرمستقیم، پایداري اشتغال، ایجاد ورونق اشتغال مستقیم و- 

هاي اقتصادي ي وگرایش به فعالیتگذار سرمایهدریافت اعتبارات، انگیزه 

ن دامی، صنعتی و خدماتی، استفاده از ماشین آالت و فتولیدات زراعی و- 

آوري و ابزار جدید

جوابگویی به نیازهاي شغلی، تعداد وتنوع شغلی، (بیکاري اشتغال و- 

تغییر شغل، اشتغال زنان، کاهش بیکاري مخصوصاً جوانان و اعضاي 

)خانواده

  رضایت از فضاي کسب و کار ایجاد شده- 

تأمین نیازهاي اولیه و افزایش استاندارهاي زندگی خانوار- 

  هزینه هاي زندگیولیدي و مصرفی وهاي ت هزینه- 

ی
جتماع

ا

  

مهاجرت-

روابط فرهنگی و-

اجتماعی

امنیت اجتماعی-

  مشارکت اجتماعی-

هاي اجتماعی و جرائم وکاهش آسیب) اقتصادي، شغلی، عمومی(امنیت - 

بیمه- 

قدرت تصمیم گیري، انتخاب و حس اعتماد به نفس، مشارکت در - 

  رهنگیفهاي اجتماعی و فعالیت

  افزایش دانش و مهارت و سطح تحصیالت- 

و انگیزه ) عکسر باز روستا و(میزان رفت وآمد و جریان مهاجرت  - 

  ماندگاري

ي
کالبد

  

الگوي مسکن-

شبکه ارتباطات -

وحمل ونقل

شبکه زیر ساختی -

  خدمات رسانیو

هاي محیط روستایی ییدارا - 

ها امکانات رفاهی و دسترسی- 

یست و منابع طبیعی روستاحفظ محیط ز- 

  هاي محیط روستا جهت ایجاد اشتغال دسترسی به منابع اولیه و پتانسیل- 

  ها شبکه حمل ونقل، زیرساخت- 
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  هاي اعتبارات دریافت شده ویژگی -6جدول 

  عوامل  ها ویژگی

  

  هاي اعتبارات ویژگی

مــدت  -میــزان ســود اعتبــارات -نــوع اعتبــار دریــافتی–میــزان اعتبــارات 

بررسـی سـطح    -تعداد دفعات نظـارت بـر مصـرف    -زپرداخت اعتباراتبا

بررســی  -بررســی مــدیریت واحــد فعالیــت -دانــش فنــی وام گیرنــدگان

  هاي فردي توسط بانک صندوق زمینه

، )a(1389، ورمرزیاري و همکاران ,Khan et al 2007, Duarte et al, 2011,Abhijit, 2009:منابع

،1390، پورطاهري و همکاران 1393، محمدي یگانه وهمکاران،)b(1389ورمرزیاري و همکاران،

  1397نویسندگان

  

  هاي تحقیق یافته. 3

هاي  نفر فرصت شغلی جدید در بخش 921، اعتبارات براي 1395تا  1388از سال 

مختلف اقتصادي توسط بانک کشاورزي و صندوق کارآفرینی امید در روستاهاي 

که این اعتبارات توسط وام گیرندگان ) 7جدول (ت شهرستان جوانرود تأمین شده اس

بیشتر براي خرید دام و ساخت جایگاه دام، قالیبافی، خرید تراکتور و ادوات کشاورزي، 

خرید وانت، مرغداري خانگی، پرورش قارچ، زنبورداري، پرورش ماهی، بسته بندي 

م به ذکر است الز. مورد استفاده قرار گرفته است... محصوالت کشاورزي و خیاطی و

که برخی از افراد با دریافت این تسهیالت، عالوه بر ایجاد شغل براي خود، براي یک 

ها توسط  همچنین تعدادي از طرح. اند یا چند نفر دیگر نیز فرصت شغلی ایجاد نموده

هاي اقتصادي صرف شده است که به عنوان  وام گیرندگان در مکانی غیر از بخش

  .ذکر نگردیده است 7گردد و در آمار جدول  می هاي غیرفعال محسوب طرح
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عملکرد تسهیالت روستایی و کشاورزي بانک کشاورزي وصندوق کارآفرینی امید  -7جدول 

  هاي اقتصادي به تفکیک بخش 1395تا  1388شهرستان جوانرود از 

  تعداد اشتغال 

سال
  مجموع  کشاورزي  خدمات  صنعت

1388        
1389        
1390        
1391      
1392        
1393        
1394        
1395*        

  921  جمع کل

  .باشد می 1395آمار مربوط به شش ماهه اول سال *

  استان کرمانشاه سالیانه صندوق مهر کارآفرینی امید هاي آمار بانک کشاورزي استان کرمانشاه و گزارش: مأخذ

  

درصد از  73,9که دهد بررسی توزیع جنسی پاسخ دهندگان را نشان می 8جدول 

درصد از پاسخ  1,5از لحاظ سن، . اند درصد زن بوده 26,1پاسخ دهندگان مرد و 

سال 19-0دهندگان در گروه سنی 
1

 36,4سال،  29-20درصد در گروه سنی  42,3، 

تنها باشند و سال می 49-40صد در گروه سنی در 16,5سال،  39-30درصد در گروه 

میانگین سنی افراد دریافت  .سال و باالتر قرار داشتند 50درصد در گروه سنی  3,3

دهد افرادي که اعتبارات دریافت  باشد که نشان می سال می 69/31کننده اعتبارات 

ل این امر اعمال اند در سن مناسبی براي شروع فعالیت و کارآفرینی قرار دارند دلی نموده

 18حداقل سن (باشد  محدودیت سنی وام گیرندگان توسط صندوق کارآفرینی امید می

                                                  

اي  سال که داراي کارت معافیت یا پایان خدمت، مدرك دیپلم یا داراي گواهینامه فنی و حرفه 20- 18سن بین  - 1

  .باشند می
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بیشترین تعداد پرداخت تسهیالت، منعطف به گروه جوانان،  و) سال 55و حداکثر 

زنان مخصوصاً(همچنین زنان هاي کارآفرینی و کارآفرینان جوان، بیکاران داراي ایده

  . اشدب می) سرپرست خانوار

درصد متأهل  70,6درصد مجرد و  29,4از نظر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان 

. اند درصد سرپرست نبوده 29,0درصد سرپرست خانوار و  71,0از این تعداد . اند بوده

دولتی روي ایجاد اشتغال براي  خُردکه این امر مؤید این موضوع است که تسهیالت 

اد شاغل در هر طرح بعد از تسهیالت، با تعداد افر. دارد تأکیدسرپرست خانوار 

با . اند درصد بوده 6,3و سه نفر و باالتر  22,4درصد، دو نفر  71,3اشتغالزایی یک نفر 

دهند که میزان  توجه به مبلغ تسهیالت و میزان پیش بینی شده اشتغال این ارقام نشان می

غال براي هر طرح یک نفر زیرا میزان پیش بینی اشت اشتغالزایی در این طرح مناسب بوده

نفر بطور مستقیم  367نمونه،  272مطالعه با به عبارت دیگر در جامعه مورد. باشد می

  .اند مشغول بکار شده

میلیون تومان پرداخت شده به  5/2808دهد که از مجموع مبلغ مطالعه نشان می

میلیون و  10تا  6درصد مبلغ  37,1میلیون و کمتر،  5درصد مبلغ  21,3پاسخ دهندگان 

این مبالغ . اند میلیون تومان تسهیالت دریافت نموده 11درصد نیز بیشتر از  41,5

. پرداختی به نوع فعالیت درخواستی توسط افراد براي راه اندازي فعالیت بستگی دارد

درصد از پاسخ دهندگان قبل از دریافت تسهیالت دولتی تجربه کسب  83/0همچنین 

این نشان . اند درصد داراي تجارب قبلی کسب و کار بوده 16,9وکار نداشتند و فقط 

دهد که درصد بیشتر مردم قبل از دریافت تسهیالت تجربه کسب و کار نداشتند و  می

دولتی تأثیر زیادي روي شروع کسب و کارهاي جدید در مقیاس کوچک  خُرداعتبارات 

شغل این افراد همچنین . و همچنین در گسترش کسب و کارهاي قدیمی داشته است

درصد خانه  15,8درصد دامدار،  12,1درصد کشاورز،  23,5قبل از دریافت اعتبارات 

درصد بیکار و  30,9درصد کارگر،  10,7درصد مغازه دار،  2,6درصد راننده،  2,6دار، 

  .درصد شغل خود را سایر و یا اظهار نکرده اعالم نمودند 1,8
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  انهاي جمعیتی پاسخ دهندگ ویژگی -8جدول 

  فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  گروه اندازه گیري  متغیرها

  جنسیت

    مرد

    زن

      جمع

  گروه سنی

  
  
  
  
  
  جمع

  حصیالتسطح ت

  بیسواد

  ابتدایی

  سیکل

دیپلم

  فوق دیپلم و باالتر

    جمع

  وضعیت تأهل

  مجرد

  متأهل

  جمع

  وضعیت سرپرست

  بلی

  خیر

  جمع

  تعداد افراد شاغل در طرح


  

  نفر و باالتر 3

  جمع

مشغول فعالیت جدید بعد از 

  دریافت تسهیالت

    بلی

        خیر

        جمع

)1397نویسندگان، (: منبع
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  دولتی خُردبررسی میزان رضایتمندي روستاییان از عملکرد اعتبارات . 1-3

به (دولتی  خُردبراي بررسی میزان رضایتمندي روستاییان از عملکرد اعتبارات 

تی تک (از جدول توزیع فراوانی و آزمون مقایسه میانگین ) عنوان متغیر مستقل پژوهش

که ) 9جدول (دهد  نتایج جدول توزیع فراوانی نشان می. ستاستفاده شده ا) اي نمونه

دولتی در سطح  خُرددرصد روستاییان از عملکرد اعتبارات  8/22میزان رضایتمندي 

درصد در سطوح زیاد و  5/66درصد در سطح متوسط و  7/10ضعیف و بسیار ضعیف، 

با در نظر (اي  با آزمون تی تک نمونه 10نتایج جدول . بسیار زیاد قرار گرفته است

میانگین محاسبه شده با مقدار که دهد  نشان می) به عنوان مبانی آزمون 3گرفتن عدد 

، به صورت معناداري بیشتر از میانگین مبنا بوده و باالتر از سطح متوسط قرار 96/3

ید ؤو انحراف از میانگین نیز م tهاي  مثبت شدن حد باال و پایین و همچنین آماره. دارد

بنابراین . ت که میانگین محاسبه شده باالتر از حد متوسط قرار گرفته استاین اس

توان چنین عنوان کرد که میزان رضایتمندي روستاییان محدوده مورد مطالعه از  می

توان در  دولتی در سطح قابل قبولی بوده است و دالیل آن را می خُردعملکرد اعتبارات 

رآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان شهرستان آثار این اعتبارات بر ابعاد مختلف کا

  .جوانرود جستجو کرد

  

دولتی خُردجدول توزیع فراونی بررسی میزان رضایتمندي روستاییان از اعتبارات  -9جدول 

درصد فراوانی  درصد فراوانی تجمعی فراوانی

بسیار ضعیف  7  6/2  6/2

ضعیف  55  2/20  8/22

متوسط  29  7/10  5/33

زیاد  110  4/40  9/73

100 بسیار زیاد  71  1/26

- 100 272 مجموع

)1397نویسندگان، : (منبع
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دولتی با استفاده از آزمون مقایسه  خُردسنجش رضایتمندي روستاییان از اعتبارات -10جدول 

  میانگین

میزان رضایتمندي 

روستاییان از 

  دولتی خُرداعتبارات 

Test Value = 3  

T
درجه 

  آزادي

سطح 

ريمعنادا
  میانگین

انحراف از 

  میانگین

 95اختالف با فاصله 

  درصد

  حد باال  حد پایین

066/2  271  000/0  96/3  960/0  87/0  05/1  

  

  دولتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی خُردنقش اعتبارات . 2-3

ي دریافتی روي بعد اقتصاد خُردنتایج مربوط به بررسی رابطه بین میزان اعتبارات 

، رابطه که دهد با متغیرهاي مورد بررسی براساس ضریب همبستگی پیرسون نشان می

و ثبات درآمد، افزایش درآمد، تنوع منابع درآمدي، تنوع شغلی،  خُردبین میزان اعتبارات 

کاهش بیکاري در طول سال، کاهش بیکاري اعضاي خانوار، افزایش رضایتمندي از 

در واقع، . باشد هاي تولید معنادار می و کاهش هزینه شغل، استقالل مالی، اشتغال زنان

افزایش اعتبارات دریافتی توانسته است در زمینه پایداري درآمد و اشتغال و تأثیر بر 

  . تاثیرات مثبت داشته باشد ،هاي تولید و دسترسی به مواد اولیه کاهش هزینه

وط به افزایش ها مرب بیشترین همبستگی بین میزان اعتبارات دریافتی و شاخص

وري و کمترین  درآمد و تنوع منابع درآمدي، بهبود استانداردهاي زندگی و افزایش بهره

میزان همبستگی، مربوط به شرایط آسان پرداخت و بهره کم، همکاري با وام گیرنده، 

هاي روستایی  سهولت مراحل پرداخت و استفاده از ماشین آالت و افزایش دارایی

-دریافتی روي بعد اجتماعی خُردرسی رابطه بین میزان اعتبارات همچنین بر. باشد می

، که دهد فرهنگی با متغیرهاي مورد بررسی براساس ضریب همبستگی پیرسون نشان می

و کاهش مهاجرت، افزایش حس اعتماد به نفس، افزایش  خُردرابطه بین اعتبارات 

ثبتی وجود دارد و هاي اجتماعی رابطه م گیري و مشارکت در فعالیتقدرت تصمیم
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باشد ولی با میزان رفت و آمد به شهر، افزایش دانش فنی و  داراي همبستگی زیادي می

  .سطح سواد وام گیرندگان روستایی همبستگی کمتري وجود دارد

هاي  افزایش داراییو خُردعد کالبدي نیز بیشترین همبستگی بین اعتبارات بدر

افزایش امکانات روستایی وجود حیط روستا وهاي بالقوه م روستایی، وجود پتانسیل

به اندازه کافی نتوانسته روي تغییر نوع کشت مناسب با اقلیم  خُرددارد ولی اعتبارات 

باعث افزایش آسیب به  خُردحدودي اعتبارات همبستگی مناسبی داشته باشد و تا

رد هاي صورت گرفته، انحراف در هزینه ک طبق بررسی. محیط روستایی شده است

هاي الزم قبل از اعطاي وام و بعد از آن، کوچک مقیاس  اعتبارات، عدم ارائه آموزش

هاي تولیدي و  ، نبود چرخه)به خصوص در بخش کشاورزي(بودن واحدهاي تولیدي 

کنندگان اعتبارات باعث شده است تا این اعتبارات، بر پایین بودن سطح سواد دریافت

گذاري در دانش فنی مرتبط با شغل، سرمایه هاي پس انداز درآمد، افزایش شاخص

هاي روستایی مؤثر واقع  واحدهاي تولیدي، استفاده از ماشین آالت و افزایش دارایی

  )11جدول . (نشود

  

  دریافتی با متغیرها براساس ضریب همبستگی پیرسون خُردرابطه بین میزان اعتبارات  -11جدول 

  اريسطح معناد  ضریب همبستگی  ها مؤلفهابعاد  

ي
صاد

اقت
  

    شرایط پرداخت آسان و بهره کم

  0  سهولت دسترسی به تسهیالت دولتی

    0سهولت مراحل پرداخت در راه اندازي طرح

    همکاري با وام گیرنده در بازپرداخت

      تأثیر نظارت دوره بر ثبات و دوام طرح

    0جدید ایجاد شغل

    0تشویق دولت به ایجاد شغل و کارآفرینی

    0هاي شغلی افزایش فرصت
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    توسعه کسب و کار قبلی

    تنوع شغلی

      کاهش بیکاري سرپرست خانوار در طول سال

      کاهش بیکاري اعضاي خانوار

  0  هش بیکاري جوانان روستاییکا

0  0اشتغال زنان

0  0افزایش عالقه و رضایت از شغل فعلی

    0ثبات درآمد

  0افزایش درآمد

0  0رضایت از درآمد فعلی

    0تنوع منابع درآمدي

0  0سال قبل 10دسترسی آسان به وام نسبت به

0  0تمایل به استفاده از خدمات اعتباري رسمی

0  0تأمین نیازهاي اولیه خانوار

0  0امنیت شغلی

    0کاهش بیکاري فصلی کشاورزان

امکان پس انداز درآمد

  0  0  رضایت از فضاي کسب و کار

0  0هاي تولید کاهش هزینه

0  0کافی بودن تسهیالت براي ایجاد شغل جدید

    0ي در واحدهاي تولیديگذار سرمایهافزایش 

0  00استقالل مالی

0  0وري تولید زراعی و کشاورزي میزان بهره

0  0افزایش استفاده از ماشین آالت
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0  0افزایش انگیزه به فعالیت اقتصادي

0  0بهبود استاندارهاي زندگی

ی
جتماع

ا
-

ی
فرهنگ

0  0  افزایش دانش فنی و مهارت مرتبط با شغل

0  0ادامه کسب و کار توسط اعضاي خانواده

0  0تأثیر سواد و تحصیالت بر موفقیت کسب وکار

0  0افزایش قدرت تصمیم گیري

0  0افزایش اعتماد به نفس

0  0کاهش مهاجرت

0  0افزایش انگیزه ماندگاري در روستا

0  0رفت و آمد به شهر بعد از دریافت تسهیالت

0  0مهاجرت معکوس

0  0هاي اجتماعی کاهش آسیب

  0هاي اجتماعی افزایش مشارکت

ي
کالبد

  0  دسترسی به مواد اولیه

0  0وجود پتاسیل بالقوه براي ایجاد شغل جدید

0  0هاي روستایی افزایش دارایی

0  0افزایش امکانات رفاهی

0  0تغییر کشت مناسب با شرایط محیطی

0  0افزایش آسیب به محیط روستایی

)1397نویسندگان، : (منبع
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 -دولتی با ابعاد اقتصادي، اجتماعی  خُردبررسی همبستگی بین اعتبارات . 3-3

فرهنگی وکالبدي

هدف کلیه متغیرهاي مربوط به کارآفرینی و اشتغال پایدار با این براي دستیابی به 

شکل گرفت در ادامه رابطه میان این متغیر و اعتبارات  هم ترکیب شده و شاخص نهایی

 خُرددهد که بین اعتبارات  نتایج نشان می) 12جدول (.دولتی بررسی شده است خُرد

دار مستقیم و مثبت افرهنگی وکالبدي رابطه معن-دولتی با ابعاد اقتصادي، اجتماعی

مراتب وضعیت در ابعاد دولتی به  خُردیعنی با افزایش میزان اعتبارات . وجود دارد

شدت همبستگی . کند و بالعکس فرهنگی و کالبدي بهبود پیدا می-اقتصادي، اجتماعی

شدت . باشد می) قوي(دولتی با ابعاد اقتصادي در سطح باال  خُردبین میزان اعتبارات 

فرهنگی در سطح متوسط –دولتی با ابعاد اجتماعی خُردهمبستگی بین میزان اعتبارات 

دولتی با ابعاد کالبدي در سطح  خُردشدت همبستگی بین میزان اعتبارات . باشد می

  .باشد ضعیف ولی با کل ابعاد در سطح قوي می

  

فرهنگی وکالبدي-دولتی با ابعاد اقتصادي، اجتماعی خُردهمبستگی بین اعتبارات  -12جدول 

  1397نویسندگان، : منبع P>01/0معنی داري درسطح **

  

سطح معنی داري ضرایب پیرسون   متغیر

/0 **
/0 اقتصادي

/0 **
/0 فرهنگی–اجتماعی

/0 **
/0 کالبدي

/0 **
/0 کل ابعاد
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دولتی بر ابعاد مختلف کارآفرینی و اشتغال  خُردبررسی اثر اعتبارات . 4-3

  پایدار روستایی

بـر ابعـاد   ) ل پـژوهش به عنوان متغیر مستق(دولتی  خُردبراي بررسی اثر اعتبارات 

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، کالبدي کارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان شهرسـتان  

. ، از رگرسیون دو متغیره استفاده شـده اسـت  )به عنوان متغیر وابسته پژوهش(جوانرود 

، ضـریب تعیـین   )R(مقادیر ضریب همبستگی چندگانه ) 13جدول (دهد  نتایج نشان می

)R Square ( و ضریب تعیین تعدیل شده)Adjusted R Square (عد اقتصـادي بـه   در ب

و  110/0، 336/0فرهنگی به ترتیـب  -عد اجتماعی، در ب542/0و  544/0، 737/0ترتیب 

113/0 هـا   اسـت کـه در میـان آن    047/0، 044/0، 217/0عد کالبدي بـه ترتیـب   و در ب

به بنابراین با توجه . باشد تر می گزارش ضریب تعیین تعدیل شده به لحاظ آماري منطقی

توان چنین عنوان کرد که متغیر مستقل پژوهش توانسته اسـت   هاي حاصل شده می یافته

542/0 از درصـد   110/0عـد اقتصـادي،   درصد از تغییرات ب عـد اجتمـاعی  تغییـرات ب-

  .عد کالبدي را تبیین نمایددرصد از تغییرات ب 044/0فرهنگی و 

  

-دولتی با بعد اقتصادي، اجتماعی خُردیت مدل رابطه بین اعتبارات شاخص کفا -13جدول 

  فرهنگی وکالبدي

ضریب تعیین  انحراف معیار خطا ضریب تعیین تعدیل 

شده

ضریب همبستگی   متغیر

60/4  544/0 542/0 737/0   اقتصادي

55/3  113/0 110/0 336/0   فرهنگی-اجتماعی

51/2  047/0 044/0 217/0   کالبدي

)1397یسندگان، نو: (منبع

  



  

  

  

  

207...     ر اعتبارات خُرد دولتی بر کارآفرینی بررسی اث                    

 Fبودن مقدار دارادهد که باتوجه به معن نشان می) 14جدول (تحلیل واریانس 

)391/320 (دار است و نشانگر  امعن 01/0عد اقتصادي در سطح خطاي کوچکتر از در ب

412/34(مقدار . عد اقتصادي استقدرت تبیین باالي متغیر مستقل بر روي ب (F  در بعد

 Fشانگر قدرت تببین متوسط متغیر مستقل روي این بعد و مقدار فرهنگی ن-اجتماعی

)399/13 (خُردعد کالبدي نشان دهنده قدرت و اثرگذاري تقریباً ضعیف اعتبارات در ب 

باشد عد کالبدي میروي ب.  

  

  دولتی بر بعد اقتصادي خُردجدول آزمون رگرسیون تأثیر اعتبارات  -14جدول 

منبع تغییرات
مجموع 

مربعات

درجه 

آزادي

میانگین 

مربعات
F

سطح 

معناداري

بعد اقتصادي

بین گروهی

 درون گروهی

مجموع

-بعد اجتماعی

فرهنگی

بین گروهی







درون گروهی

موعمج

بعد کالبدي

بین گروهی







درون گروهی

مجموع

  

ضرایب تأثیر رگرسیون در سطح خطاي کوچکتر از  15با توجه نتایج جدول 

د اقتصادي و رتبه ، در رتبه اول روي بع217/0، 336/0، 737/0، بترتیب با ضریب 01/0

عد اجتماعیدوم روي ب– عد کالبدي تأثیرگذار بوده فرهنگی و در رتبه سوم بر روي ب

دولتی بر کارآفرینی و  خُرداست در مجموع نتایج گویاي اثر آماري معنادار اعتبارات 

  .وده مورد مطالعه استاشتغال و توسعه پایدار روستایی در محد
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  مورد بررسیدولتی بر ابعاد  خُردرگرسیون خطی تأثیر اعتبارات نتایج بررسی ضرایب -15جدول 

سطح معناداري
ضرایب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T مدل
B خطاي استاندارد Beta

     اقتصادي

     فرهنگی–اجتماعی 

     کالبدي

)1397نویسندگان، : (بعمن

  گیري نتیجه. 4

در جهت رفع فقر و گسترش اشتغال بیانگر  خُردهاي انجام شده درباره اعتبارات  پژوهش

ویژه براي مناطق کم درآمد و روستایی  هاي خاص به آن است که موضوع با نگرش

نمندسازي، براي فقرزدایی، توا خُردشود و اثرگذاري تأمین مالی  کار گرفته می همواره به

هاي چگونگی  ها به شیوه ایجاد اشتغال و دستیابی برابر کلیه افراد از این امکانات و فرصت

 .ها و غیره بستگی دارد ها، فرایند اعطاي تسهیالت، نظارت بر حسن انجام فعالیت پرداخت

در این پژوهش تالش شد که با اتخاذ رویکرد سیستمی و همه جانبه، اثرات اعتبارات 

رکاهش فقر، اشتغالزایی و کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی مورد بررسی و ب خُرد

هاي پژوهش، دریافت اعتبارات و شروع کسب وکار  باتوجه به یافته. تحلیل قرار گیرد

روستاییان شهرستان جوانرود را قادر به افزایش درآمد و پس انداز،  که اینجدید عالوه بر 

نماید بلکه تأثیر مثبت  می... ي خانواده و خارج از آن وایجاد اشتغال براي سایر اعضا

مستقیمی در روند تصمیم گیري در خانواده، توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی افراد 

تغییرات ) اکثرًا سرپرست خانوار(جوانان بیکار و زنان ضعیف شهرستان . داشته است

د و میزان مشارکت در ان مثبتی را در وضعیت مالی و اجتماعی خود به وجود آورده

.بیشتر شده است شان گیري اجتماعی و اقتصاديتصمیم

از نظر وام گیرندگان روستایی شهرستان جوانرود، دریافت تسهیالت و اعتبارات 

به مراتب آسانتر از ) صندوق کارآفرینی امیدبانک کشاورزي و(از این مؤسسات  خُرد

دارد و در بسیاري  يسی اداري کمترها است و پیچیدگی و بروکرا دریافت سایر وام
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باشد که از  می) درصد 4(موارد نیاز به وثیقه ندارد و سود دریافتی در حد متعارف 

نتایج . باشد جهت کارآفرینی و پایداري اشتغال می خُردهاي اساسی اعتبارات  ویژگی

عد هاي ب بر روي مؤلفه خُرداثرگذاري اعتبارات بدست آمده از بررسی رضایت و

عد ، از نظر بکه دهد فرهنگی سطح روستاهاي شهرستان جوانرود، نشان می–اجتماعی 

، بیشترین تأثیر را در مؤلفه افزایش انگیزه ماندگاري در روستا خُرداجتماعی، اعتبارات 

 2,684هاي اجتماعی با میانگین  ، کاهش آسیب876/0و انحراف معیار  2,874با میانگین 

سپس بر روي کاهش مهاجرت، انگیزه ادامه کسب وکار توسط ، 821/0و انحراف معیار 

.سایر اعضاي خانواده و افزایش قدرت تصمیم گیري افراد داشته است

هاي مورد بررسی در محدوده مورد مطالعه، نشان  تحلیل همبستگی بین مؤلفه

دهنده رابطه خطی بین ایجاد اشتغال و کارآفرینی، افزایش درآمد و پس انداز و 

و ایجاد  خُردافراد روستایی پس از دریافت اعتبارت . باشد ندي اقتصادي افراد میتوانم

اند و تأثیر مثبتی روي سایر  کار قادر به افزایش درآمد و پس انداز خود شدهکسب و

 که اینهاي اقتصادي و اجتماعی آنان داشته است و به دلیل عوامل زندگی و توانمندي

ینی امید در تمام مراحل روي پرداخت، اجرا و بانک کشاورزي و صندوق کارآفر

د درنهایت این امر منجر به استمرار و پایداري اشتغال افراد و ناستمرار طرح نظارت دار

همچنین ضرایب تأثیر رگرسیون نشان داد که . ایجاد کارآفرینی پایدار گردیده است

فرهنگی  –عد اجتماعیعد اقتصادي و رتبه دوم روي بدر رتبه اول روي ب خُرداعتبارات 

عد کالبدي تأثیرگذار بوده است در مجموع نتایج گویاي اثر آماري و در رتبه سوم روي ب

توسعه پایدار روستایی در دولتی بر کارآفرینی و اشتغال و خُردمعنادار اعتبارات 

  .باشد محدوده مورد مطالعه می

سی پذیرش و دریافت برر«، با عنوان )2014(نتایج این پژوهش با پژوهش گوپتا 

و » شمال شرق هند U.Pدر توسعه روستایی و کاهش فقر در روستاهاي  خُرداعتبارات 

، »بر فقر روستایی خُردبررسی تأثیر طرح اعتبارات «با عنوان ) 2010(ادیمو و ایبرو 

هاي کوچک در کاهش فقر و  اثر اعتبارات و قرضه«، با عنوان )2015(ادریس و همکاران 

نتایج این مقاله نشان . همپوشانی دارد» هاي کارآفرینی براي زنان روستایی تایجاد فرص
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در این روستاها تأثیر مثبتی روي کاهش بیکاري و افزایش اشتغال  خُردداد، اعتبارات 

و بهبود معیشت مردم این نواحی و توسعه روستایی ) مخصوصاً جوانان و زنان(روستایی 

  . برجاي گذاشته است

، با )1389(ج پژوهش حاضر با پژوهش محمدي یگانه و همکاران همچنین نتای

، بختیاري و »در توسعه کارآفرینی روستایی خُردبررسی جایگاه و نقش اعتبارات «عنوان 

، »هاي اشتغال نقش اعتبارات بانک کشاورزي در توسعه فرصت«، با عنوان )1383(پاسبان 

بر پایداري اقتصاد  خُردت اعتبارات تحلیل اثرا«با عنوان ) 1394(رضوانی و همکاران 

 خُرد، پرداخت منابع مالی از جمله اعتبارات که نتایج نشان داد .همپوشانی دارد» روستایی

تواند از طریق افزایش قابلیت کارآفرینی میان مردم روستایی منجر به  راهی است که می

  .ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت توسعه این مناطق شود

  

  هاپیشنهاد

، خُردروستایی، الزم است در کنار گسترش اعتبارات  در راستاي دستیابی به توسعۀ

جانبه و غیرمتمرکز اجرا شود و نواحی  هاي توسعه روستایی با ماهیت همه برنامه

. یافته شهرستان جوانرود در اولویت قرارگیرند روستایی دورافتاده، محروم و کمتر توسعه

  :شود آمده پیشنهادهاي زیر ارائه می لذا با توجه به نتایج بدست

هاي مدیریتی، کارآفرینی و دانش فنی متقاضیان دریافت تسهیالت  بررسی ویژگی -

  .کرد اعتبارات براي کاهش میزان انحراف در هزینه

شناسایی دقیق متقاضیان واقعی به همراه ارائه مشاوره و آموزش شغلی، ارزیابی -

.ادي و اعطاي تسهیالت هدفمند به آنانکسب و کارهاي داراي توجیه اقتص

هاي تولیدي، از راه  اي و مهارت شاغالن، بویژه در بخش ارتقاء سطح حرفه-

  .اي هاي آموزش فنی و حرفه تدوین و اجراي برنامه

  .توسعه و گسترش نظام ترویج در راستاي توسعه فرهنگ کارآفرینی -
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سرپرست، جوانان  یبه سمت زنان ب خُردگیري پرداخت اعتبارات  جهت-

.هاي کارآفرینی و خالق روستایی، سرپرستان خانوار و افراد داراي ایده

  .اي افزایش میزان اعتبارت و دسترسی فقراي روستایی به اعتبارات سرمایه-

هاي تولید در نواحی روستایی در راستاي ارائه اعتبارات از طریق  تقویت تعاونی-

.ها تعاونی

مربوط به امور تولیدي و همچنین بازنگري در مبالغ تسهیالت افزایش اعتبارات -

.تورمبر اساس صورت سالیانه و نرخ ه ب

نظارت دقیق و مستمر قبل و پس از اجراي طرح به منظور جلوگیري از انحراف -

.هزینه کرد تسهیالت و اعتبارات از مسیر اصلی خود

  .ر هزینه کرد اعتباراتهاي اجتماعی در راستاي کاهش انحراف د گسترش بیمه-
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،انتشـارات  ، »ریزي توسـعه روسـتایی   درسنامه برنامه«، )1368.(دبلیودیاس، هیران و ایکرامانایاك
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.مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، تحقیقات استراتژیک
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، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوري، »توسعه کارآفرینی روستایی
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