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  چكيده
است كه  آنمناطق روستايي و نقش عوامل مؤثر بر  انداز در اين مقاله بررسي ساختار پس هدف
انداز آنها  گذاري و شيوه پس برداران روستايي در سرمايه ي رفتاري بهرهدر شناخت الگوها بسا چه

انداز و طرح  پس از شناخت عوامل مؤثر بر پس ،براي اين منظور. در مناطق روستايي مؤثر باشد
و  با كمك  شد جمع آورياطالعات مورد نياز شيوه مطالعه ميداني  با ،اساسي هاي پرسش
هاي مختلف آماري و  با استفاده از شاخص ،؛ سپس صورت گرفتآمايي  داده SPSSافزار  نرم

استان  ۳اين مطالعه در سطح . تحليل و توصيف شد آمده دست  ، نتايج بهالگوي اقتصادسنجي
دهد كه عالوه بر درآمد خانوارها،  نتايج مطالعه نشان مي. رسيدانجام  به و فارس ،كرمانشاه، اردبيل

و  ،مالكيت اراضي آبي و ديمي خانوار، مانده بدهي خانوارها ،رمتغيرهاي ديگري چون بعد خانوا
  .انداز روستايي است تحصيالت سرپرست خانوار نيز از عوامل مؤثر بر پس

  .)استان(اردبيل) / استان( كرمانشاه/ ) استان(فارس/  برداران روستايي بهره/ انداز روستايي  پس: ها كليد واژه
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  مقدمه
 ،هاي اقتصادي متغيرهاي مهم اقتصادي است كه در برخي از نظريهانداز يكي از  پس
 از سويانداز  پس ،در هر جامعه .آيد مي شماررشد اقتصادي و انباشت سرمايه به عامل

 و ،سسات عموميؤم دولت و ـ هاي سهامي شامل خانوارها و شركتـ بخش خصوصي 
انداز در  مل پسترين عا بخش خصوصي مهم .گيرد ميمنابع مالي خارجي صورت 

انداز بخش خصوصي  نسبت پس ،۱۹۹۴ تا ۱۹۸۵هاي  طي سال ،براي مثال ؛کشورهاست
در  ،درصد بوده۸/۱۴هاي در حال توسعه  به درآمد قابل تصرف ناخالص ملي در کشور

به  .)World Bank,1998( درصد برآورد شده است ۱/۲دولت  انداز پسکه نسبت  حالي
مهم در انباشت سرمايه در  ينقشداراي انداز  پسزمينة در  رفتار خانوارها ،همين دليل

، انداز روستايي مورد پس هاي رايج در فرض يکي از پيشبر اساس  .استجامعه 
در اين . شته باشندااندازي د توانند پس ميجمعيت اين بخش به دليل فقر گسترده ن

از اواسط  .ايفا کندش را ترين نق مهمگذاري  بايد در تأمين منابع سرمايه دولت   ،ديدگاه
مطالعات تجربي در برخي از  و مورد انتقاد قرار گرفت،  فرض اين پيش ،۱۹۸۰ ةده

کشاورزان فقير  ،شرايط مناسب سازي کشورهاي در حال توسعه نشان داد که با فراهم
انداز  محدوديت ظرفيت پس، بنابراين .)World Bank,1998( انداز کنند توانند پس مينيز 
قرار  مورد توجهبسيار انداز در مناطق روستايي  ديد جدي مواجه شد و تجهيز پسبا تر
خالص داخلي انداز به توليد نا نسبت پس هاي اين مطالعه، بر اساس يافته. گرفت

 روستاييمناطق  و مشكل ؛است آن درجامعه روستايي ايران بيش از مناطق شهري
ها را  انداز ثيرگذاري مولد اين پسأت انداز نيست بلکه شرايط نهادي است که کمبود پس

  ).۱۳۸۵ مني،ؤم( محدود کرده است
انداز در مناطق روستايي ايران  پس اشكال: هاست بدين پرسشهدف اين مقاله پاسخ 

ها چه نقشي در  بانک؟، هاي درآمدي وجود دارد در ميان چه گروه انداز پسند؟، ا كدام
براي ند؟ ا كدامانداز روستايي  ثر بر پسعوامل مؤ و؟، اندازها دارند تجهيز اين پس

اندازي خانوارهاي روستايي به شيوه تصادفي در  پس آوري اطالعات وتحليل رفتار جمع
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هاي اقتصادي و مدل  و با استفاده از شاخص هايي انتخاب شد، سه استان کشور نمونه
  .    اقتصاد سنجي اطالعات مورد تحليل قرار گرفت

  
  روستايي  انداز اشكال مختلف پس
اندازي كه با خودداري از  بايد بين پس شود،  انداز روستايي بحث مي هنگامي كه از پس
. هاي مالي تفاوت قائل شويم انداز در شكل دارايي پس ، وشود مصرف ايجاد مي

 .دهد انداز را ارائه مي انداز در شكل دارايي يكي از اشكال موجودي دارايي و پس پس
. اندازها تأثير گذارد كل پس برممكن است ري دارايي مالي نيز  تصميم در نحوه نگهدا

  :پذير است امكانانداز روستايي به اشكال زير نيز  پس
همواره به  ي خودبسياري از خانوارهاي روستايي براي بقا :خودداري از مصرف

ناشي از خودداري از مصرف است و  انداز گونه پس اين. دارندنياز انداز حداقلي  پس
انداز  ر نيز پسيخانوارهاي فق ،در نتيجه. ي براي افراد خيلي فقير نيز ضرورت داردحت
  .استكنند، گرچه مقدار آن اندك و زمان نگهداري آن كوتاه  مي

ويژه  توليد و مصرف به هاي بين دورهاغلب  :اختالف بين دو دوره توليد و مصرف
يان در يك ماه و يمدهاي روستادر مناطق روستايي اختالف وجود دارد، زيرا عموماً درآ

اين . گيرد هاي آنها در طول سال انجام مي آيد اما هزينه يا  فصل خاص به دست مي
ميزان  اندازها گونه پساين. آورد ود ميوج هانداز ب مساعد را براي پس اي هدوره زمين

مانده  باقيهاي  دهد، و به مفهوم پول هاي آينده را نشان مي نقدينگي خانوارها براي هزينه
  .از مصرف طي يك دوره نيست

خانوارهاي سطح درآمد  :عدم تجانس در منابع درآمدي خانوارهاي روستايي
مازادهاي مصرفي  ،در مراحل مختلف توسعه ،و به همين دليل استروستايي متفاوت 

هايي را براي نهادهاي مالي  اين عدم تجانس فرصت .متفاوتي در اين خانوارها وجود دارد
  .آيد انداز به وجود مي زيرا توازن ميان مازاد و كمبود خانوارها از طريق پس ،كند اد ميايج

هاي منابع طبيعي در مناطق مختلف   تموهب :فناوريپذيرش هاي منابع و  موهبت
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 .شود منجر ميايجاد درآمد بيشتر در برخي از مناطق ه متفاوت است، و همين عامل ب
عامل ديگري براي افزايش درآمد در  ،ش ارزش افزودهافزاي ، عالوه برفناوريپذيرش 

هايي را  زمينه پيش بيشتر، ايجاد درآمد ، بااين عوامل .برخي از مناطق روستايي است
  .كنندميبراي تجهيز مازاد عرضه ايجاد 
يكي از منابع  ،در اغلب كشورهاي در حال توسعه :نامنابع مالي مربوط به مهاجر

آن بخش از . استي اشتغال در مناطق شهري و يا ساير مناطق درآمد خانوارهاي روستاي
گردند،  ن كه مهاجرت آنها فصلي است و پس از اشتغال موقت به روستا باز ميامهاجر

اندازها  اي براي بسيج پس زمينهاين منابع پيش. كنند منابع مالي را به روستا منتقل مي
  .)Padmanabhan,1996,p,38( كند ايجاد مي

  
  انداز روستايي  مؤثر در پسامل عو

انداز روستايي  دسترسي در افزايش پس و ،نرخ بهره، تورم درآمد، گوناگون مانندعوامل 
  .ندمؤثر

 ،با افزايش سطح درآمد است؛انداز  كننده پس ترين عوامل تعيين يكي از مهم درآمد
ميان  پردازان رابطه نظريه .يابد انداز افزايش مي انداز و ميل متوسط به پس پس
گروهي به تقدم  ؛كنند اندازهاي روستايي و درآمد را به دو گروه متمايز تقسيم مي پس

تقدم اعتبار، فرضيه  نظريةدر  .معتقدند )۲(انداز و گروه ديگر به تقدم پس )۱(اعتبارات
انداز ندارند و براي توسعه بازارهاي مالي  اصلي اين است كه روستاييان توان پس

ي در منابع مال ،نهادهاي مالي ايجاد شود و از طريق اين نهادهاروستايي الزم است 
تزريق منابع مالي به صورت وام و اعتبار به جامعه  با .اختيار روستاييان قرار گيرد

با افزايش تدريجي  و ؛دياب در روستاها افزايش مي و ميزان درآمد توان توليدي ،روستايي
  كه آيد انداز به وجود مي فراوان براي پس توان و امكانات ،درآمد در جوامع روستايي

معتقد است  )۳(وگل. بايد از اين منابع استفاده شود ،در طراحي هرگونه برنامه اعتباري
 ،انداز بخش فراموش شده مسائل مالي روستايي بوده است پس ،كه در چند دهه گذشته
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هاي اعتباري  طرحأمين تو  ،دارندرا انداز  كه بسياري از روستاييان توانايي پس در حالي
 صورت گيرد، نه اندازهاي خود روستاييان از همين راه يعني پس هعمدطور  بههم بايد 

تقدم  نظريةمعتقد است  )۴(وستاگاي. وارد شودبدان  اين نظاماينكه اعتباراتي از خارج 
در شرايطي كه روستاييان . اعتبار هنوز هم در كشورهاي در حال توسعه صادق است

در شرايط مساعد . كردتشويق  شانانداز بخشي از درآمد توان آنها را به پس نمي ،فقيرند
روستاييان در يك اقتصاد . دانجام روستاييان مي ، اعتبار به افزايش درآمدو مناسب

تجارب  يادآوريبا  ،اگايتسو .ندكن انداز مي از درآمد خود را پسرشديابنده بخشي 
. اعتبارات بايد در تقدم قرار گيرد که دهد نشان مي، نكره و تايوا كشورهايي نظير ژاپن،

 بهها  توزيع وام ، وشود از طريق منابع دولتي تأمين مي بيشتراعتبارات در اين كشورها 
پرداخت بازها را  روستاييان در موعد مقرر وام. شده استمنجر افزايش درآمد در روستا 

  .)۱۳۷۷عظمي، م( دنپرداز ينيز مبخشي از درآمد خود  انداز به پس ند وكن مي
دهد كه  تجارب نشان مي .استانداز  كننده پس يكي ديگر از عوامل تعيين ،نرخ بهره

در  و نرخ بهره منفي بوده ،۱۹۸۱و  ۱۹۸۰هاي  در برخي از كشورهاي آسيايي در سال
نرخ بهرة مثبت النكا انداز در سري يكي از داليل اصلي در افزايش و جذب پس ،۱۹۸۲
هاي روستايي در فيليپين  را منفي بودن  كاهش سپرده ةدليل عمد ،همچنين. ستبوده ا

  .دانند نرخ بهره واقعي مي
هر چه تعداد . انداز روستاييان است در رفتار پس مهم يبه نهادهاي مالي عامل دسترسي

. يابد دسترسي روستاييان به نهادهاي مالي نيز افزايش مي ،هاي روستايي افزايش يابد شعبه
بانك توسعه كشاورزي در پاكستان، بانك تعاون كشاورزي در  ،هاي اخير در سال
 هاي هو بانك توسعه كشاورزي در نپال تعداد شعب ،النكا، بانك گرامين در بنگالدش سري

  .)همان(است را به دنبال داشته اندازها  كه افزايش سطح پس ،اند خود را افزايش داده
حدود  ۱۹۹۸در  .ددار يتها در مناطق روستايي فعال نكاز با گسترده اي شبكه، در هند
و هر شعبه  هاي تجاري وجود داشت ايي از بانكشعبه روستايي و نيمه روست ۳۲۶۶۲
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هاي اعتبار روستايي  در هند حدود  تعاوني. داد ميهزار نفر را پوشش  ۶۵طور متوسط  به
تا  ۱۹۹۰ هاي طي سال .ندپرداز ها مي هاي تجاري سود به سپرده درصد بيش از بانك ۵/۰

  .اند هاي نهادهاي مالي را تجهيز كرده درصد از كل سپرده ۲۱حدود ها  اين تعاوني ،۱۹۹۷
به شمار ها  هاي تجاري و تعاوني اي روستايي در هند تركيبي از بانك هاي ناحيه بانك

، كشاورزان كوچك و ابراي ارائه خدمات به فقر ۱۹۷۵ها از  اين بانك. روند مي
 صورت بهو مؤسسات كوچك  ،زمين اي، صنعتگران روستايي، كارگران كم يهحاش
بانك روستايي  ۱۶۹، تعداد ۱۹۹۸در . ندا ايجاد شدههاي تجاري بخش عمومي  بانك
هاي آنها در  در حال حاضر شعبه ؛كردند اي در مناطق روستايي هند فعاليت مي ناحيه

 ۱۷ر شعبه روستايي جمعيتي حدود هشود كه  را شامل ميشعبه  ۱۴۱۳۶ مناطق روستايي
هاي  سهم بانك ،۱۹۹۷‐ ۹۸در  ،به طور كلي. پوشش خود دارد زيرهزار نفر را  ۲۱تا 

درصد از كل  ۳ ،۵۵، ۴۲اي روستايي به ترتيب  هاي ناحيه بانكو ها،  تجاري، تعاوني
 .(World Bank,1998) در بخش كشاورزي  بوده است مدت اعتبارات كوتاه
 ينقشولت در اعتباررساني به بخش كشاورزي در مناطق روستايي د ،در اندونزي

اين . ده استكررا در مناطق روستايي ايجاد  گسترده اي شبكه ١بانك راكيات .داردمهم 
مشهور » دسا«به واحدهاي  خود دارند،پوشش  زيرروستا را  ۱۸واحدها كه هر يك 

در . دنشو اين بانك اداره مياي  هاي ناحيه نظارت شعبه با» دسا«واحدهاي . ندا هشد
انداز در مناطق  درصد از كل پس ۸۱شعبه حدود  ۳۴۸۲بانك راكيات با داشتن  ،۱۹۹۵

عالوه بر بانك راكيات، بانك اعتبار روستايي با داشتن . روستايي را تجهيز كرده است
اندازها را تجهيز كرده  درصد از پس ۱۷شعبه در همين سال در مناطق روستايي  ۱۹۴۸
 نيز در اين زمينه شعبه در مناطق روستايي ۱۹۷۸نهادهاي تأمين مالي خرد با  سهم. تاس

اي در مناطق روستايي  اندونزي با ايجاد چنين شبكه گسترده. است بودهدرصد  ۲حدود 
در كاهش فقر را افزايش داده و دسترسي خانوارهاي روستايي به منابع اعتباري 

 .داشته استتأثيري مهم روستايي 
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  هاي اخير انداز روستايي در دهه ل توجه به پسيالد

اي از جمعيت اين كشورها را  مناطق روستايي در كشورهاي در حال توسعه بخش عمده
تر باشد، جمعيت  ينيپادر سطحي  يافتگي كشورها هر چه توسعه. دهند در خود جاي مي

در مناطق  نايرادرصد از جمعيت  ۴/۳۸حدود   ،۱۳۷۵در  .است بيشترآنها روستايي 
اين نسبت براي كشورهاي  .)سالنامه آماري مرکز آمار ايران،( اند روستايي ساكن بوده

در . درصد است ۲/۱۲و  ،۸/۲۱، ۶/۶۸، ۴/۷۳و استراليا به ترتيب  ،جنوبي هند، چين، كره
، فناوري نوينيافته، مناطق روستايي به دليل عدم دسترسي به  كشورهاي كمتر توسعه

آبي در رديف  برداري و ساير مشكالتي چون كم د بودن واحدهاي بهرهپراكندگي و خر
اين باور وجود داشت  ،هاي قبل در دهه ،به همين دليل .آيند مناطق فقير به حساب مي

اندازها  انداز خانوارهاي روستايي بسيار ناچيز و هزينه تجهيز اين پس كه ميزان پس
در بخش كشاورزي و روستايي به منابع هاي اعتباري  اغلب  نظام ،بنابراين .باالست

هاي  تجارب كشورهاي در حال توسعه در دهه. هاي خارجي متكي بود دولتي و يا كمك
دهد كه نهادهاي مالي روستايي و كشاورزي گرايش زيادي به تأمين  نشان مي ۷۰و  ۶۰

و به  دنهاي اهداكننده داشت هاي مركزي و يا سازمان گذاري از وجوه بانك اعتبار سرمايه
گرفت و اين مسئله تمايل اتكا به منابع  توجهي صورت نميچندان انداز  تجهيز پس

انداز  تجهيز پس ،به ويژه از اواسط اين دهه و در دهه هشتاد. كرد خارجي را تشويق مي
 .                                                     در كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت

  : توان به شرح زير برشمرد را مي ۸۰اندازهاي روستايي در دهه  ل تمركز توجه به پسيدال
  

   المللي محدوديت منابع مالي بين
كشورهاي در حال توسعه به طور وسيعي توانايي استفاده از منابع مالي  ،۷۰در دهه 

لي بودند كه براي ها و نهادهاي ما يا بانك طور عمده بهاين منابع  .المللي را داشتند بين
هاي   كارگزاريدادند و يا  كسب سود، وام در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي
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ها و  هايي براي توسعه پروژه هاي بالعوض و يا وام المللي توسعه بودند كه كمك بين
جمله بانك آن از  ، ودادند هاي توسعه روستايي در اختيار اين كشورها قرار مي برنامه

در اختيار مبالغي قابل توجه هاي اعتباري  هر ساله براي اجراي برنامهكه جهاني 
هاي كشورهاي در حال  پس از بحران بدهي .داد كشورهاي در حال توسعه قرار مي

هاي خصوصي با دقت بيشتري به اعطاي وام به كشورهاي در حال توسعه  بانك ،توسعه
المللي و  ه بازارهاي مالي بينورود كشورهاي بلوك شرق ب  همچنين،. پرداختند مي

موجب اي به اين كشورها  هاي مؤسسات توسعه اي از كمك هدايت بخش قابل مالحظه
پديد آيد، و محدوديت و تنگناهاي مالي براي ساير كشورهاي در حال توسعه شد كه 

مبدل انداز و منابع داخلي  عاملي براي توجه به بازارها و مؤسسات پسهمين مسئله به 
  .)FAO، 1975(انداز را در اولويت قرار داد  هاي داخلي پس شناسايي ظرفيتو  شد

  
   گذاري افزايش جمعيت و محدوديت منابع براي سرمايه

افزايش  و نيزافزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه و ضرورت ايجاد اشتغال مولد 
ري بودجه و كس بهرفع نيازهاي جمعيت جوان  و ها و مخارج دولت براي تأمين هزينه

هاي اعتباري سعي  در طرح ،به همين دليل. است انجاميدهها بر درآمد  افزايش نسبت هزينه
  .شوداندازهاي مردم براي تشكيل سرمايه و اعطاي وام استفاده  شود تا از پس مي
  

   يتي اعتباررساني در مناطق روستايهاي سن عدم موفقيت برنامه
در مناطق روستايي پرداخت يارانه براي كاهش هاي رايج اعتبار رساني  يكي از روش
در بسياري مواقع  ،به دليل مداخله وسيع دولت در اين نظام اعتباري .نرخ بهره است

از آنجا كه  درگير كردن منابع . شود مواجه مي اعتبارات پرداختي با عدم بازپرداخت
تالش  براي  ،شود مي منجر تعهد بيشتر براي بازپرداختبه مردم در نظام اعتباررساني 

انداز در مناطق روستايي كشورهاي در حال توسعه به پايداري منابع اعتباري  تجهيز پس
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  .انجامد ها مي و بهبود بازپرداخت
  

   انداز روستايي وجود ظرفيت پس
نتايجي  در كامرون برگزار شد، ۱۹۸۴انداز كه در سال  المللي تجهيز پس سمپوزيوم بين

كه در بيشتر كشورهاي در  واقعيت استتأكيد بر اين  آنهاي از يك را به دنبال داشت كه
. شد، وجود دارد تر از آنچه فكر مي اندازهاي داخلي در مقياس بزرگ حال توسعه پس

سال  ۵داد كه در  اي كه در يازده كشور آسيايي در همان سال انجام شد، نشان  مطالعه
اندازها در  پولي و ساير انواع پساندازهاي  درصد در پس ۲۵تا  ۹گذشته افزايشي بين 

انداز در روستاها نسبت به مناطق شهري  تمامي اين كشورها صورت  گرفته و نرخ پس
انداز توسط  تجربه گرامين بانك در بنگالدش نيز گوياي توانايي پس. بيشتر بوده است

ر دا خود ر درصد از مجموع درآمد ۵بيش از توانستند فقرا  ،در اين تجربه. فقراست
خانوارهاي روستايي با  ،۱۹۶۱‐ ۶۲ هاي طي سال ،در هند .انداز كنند پسشرايط مناسب 

 ،كردند انداز مي را پسخود  درصد از درآمد ۱۹روپيه  ۷۲۰۰تا  ۴۸۰۰درآمد اسمي بين 
 ۴/۱۱ انداز به پس هزار روپيه تنها ۱۰تا  ۶كه خانوارهاي شهري با درآمدي بين  در حالي
 ).APO,1992( پرداختند ميدرآمد خود  از درصد

  
  روش تحقيق

نداز در ا بررسي عوامل مؤثر بر پس انداز و اشکال پس هدف اين مقاله شناخت ساختار و
انداز در  توان به برآورد ميزان پس مياز ساير اهداف ؛ مناطق روستايي ايران است

 هاي پرسش .اشاره كردانداز  ها در تجهيز پس نقش بانک و هاي مختلف درآمدي گروه
 انداز وجود دارد؟، آيا در ميان خانوارهاي روستايي پس :اند از اساسي اين مطالعه عبارت

انداز روستاييان چه  ها در جذب پس انداز چگونه است؟ بانک اشکال پس ترکيب و
  دريافت وام خانوارها وجود دارد؟  انداز و نقشي دارند؟چه ارتباطي ميان پس

درآمد  آمار هزينه و ات موجود در سطح کالن واطالع با که بدين نكتهبا توجه 
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انداز در  ها در تجهيز پس نقش بانک انداز و ويژه پيرامون اشکال مختلف پس بهخانوار 
 ةميداني به شيو ة، مطالعوجود نداشت پاسخي مناسب امکان ارائة ،يمناطق روستاي

قابل کشور گيري تصادفي به نحوي صورت گرفت که نتايج به مناطق روستايي  نمونه
شد؛  اساسي تبديل هاي پرسشابتدا اهداف به  ،براي طراحي پرسشنامه. باشدتعميم 

شدند؛ تعيين  ها پرسشقل و وابسته تهاي مس متغير ،سپس با مراجعه به مطالعات تجربي
ها  که بتوان اطالعات مورد نياز براي برآورد صورت گرفتبه نحوي  ها طراحي پرسش

دو نوع  ،ين اهدافبدبراي رسيدن  .كردتأمين  ۱۳۸۲ را از اطالعات مقطعي در
پرسشنامه  ،طوركلي به. شدپرسشنامه در سطح سرپرست خانوار و روستا طراحي 

االت ؤاالت باز و بسته و يا سؤس پرسش مشتمل برعنوان  ۱۰۱سرپرست خانوار شامل 
 ،انداز پسخانوارها پيرامون نحوه و ميزان  هاي پرسشعمده . بوده استهمراه با جدول 
اي مانند  و متغيرهاي زمينه ،)ها ها و دارايي درآمدها، هزينه(اقتصادي  و وضعيت شغلي

ر د هايي پرسش ،پرسشنامه روستا در. سن، سواد و خصوصيات خانوار پاسخگو بود
رفتار كلي  نيز خصوصيات اقليمي، جمعيتي، امكانات رفاهي، نهادهاي مالي وة زمين

  .گذاري آنها مطرح شده است و نوع سرمايه ،انداز، قرض، وام ساهالي روستا در زمينه پ
  

  گيري روش نمونه
انداز  انداز روستايي به سه دسته پس هاي كشور از نظر وضعيت پس استان ،در اين مطالعه
يك استان به روش  ها، ، در هر دسته از استانشدهين تقسيم يال، متوسط و پاروستايي با

و اردبيل براي مطالعه در  ،سه استان كرمانشاه، فارس ،رتيبين تدب. شدتصادفي انتخاب 
شهرستان كه داراي جمعيت روستايي نسبتاً  ۲از هر استان  ،در مرحله بعد. نظر گرفته شد

طور تصادفي انتخاب   به ،بودند) استان هاي همان در بين شهرستان(باال و نسبتاً پايين 
  .  ندر پوشش اين  مطالعه قرار گرفتروستا د ۷۱شهرستان و  ۶ ،در مجموع شدند؛ و

خانوار روستايي در سه استان نامبرده تشكيل شده  ۵۰۰جامعه آماري اين مطالعه از 
اين خانوارها در  .اند شدهشده در باال انتخاب  يادطور تصادفي بر اساس روش  كه بهاست 
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 .ده استروستاها نيز پرسشنامه تكميل ش اين كه از سکونت دارندروستا  ۷۱محدوده 
هاي همبستگي و استفاده از مدل اقتصادسنجي براي  هاي آماري اين مطالعه ضريب روش

  .شوند را شامل ميانداز روستايي  تخمين مدل پس
  

  هاي منتخب شده براي مصاحبه در هر يك از شهرستان تعداد نمونه تعيين ‐۱جدول 

  شهرستان
تعداد خانوار 
  روستايي

 رستانشه هر در خانوارروستايينسبت
  )شهرستان كل نسبت به(

در تعداد نمونه
  هرشهرستان

  ۱۱۵  ۲۳/۰  ۲۲۰۰۹  غرب آباد اسالم

  ۴۵  ۰۹/۰  ۸۳۷۹  سرپل ذهاب
  ۲۰۰  ۴۰/۰  ۳۸۸۵۸  مرودشت
  ۲۵  ۰۵/۰  ۴۹۷۰  استهبان
  ۸۰  ۱۶/۰  ۱۵۸۳۰  خلخال

  ۳۵  ۰۷/۰  ۷۶۷۳۰  سوار بيله
  ۵۰۰  ۰۰/۱  ۹۶۷۷۶  جمع

  

  هاي تحقيق يافته
روستاهاي  باها  متوسط فاصله هر يك از بانكو ها،  انواع بانك و تعداد، ۲جدول در 

  .نمونه نشان داده شده است
  

  )کيلومتر( تعداد بانك و متوسط فاصله بانك تا روستا ‐۲جدول 

 تجارت ملي ملت صادرات كشاورزي 

 ۴۸ ۴۹ ۴۹ ۴۷ ۶۶ تعداد

 ۹/۲۵ ۶/۲۳ ۶/۲۱ ۸/۲۳ ۳/۱۱ متوسط

  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ 
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ين سؤال كه آيا در ددرصد از پاسخگويان در پاسخ ب ۵۴هاي اين تحقيق،  بر اساس يافته
 ۴۶ ؛ و به گفتةاند بانك وجود دارد، پاسخ آري داده آننزديكي در روستاي شما يا 

ترين  فاصله نزديك. در نزديكي آنها بانك وجود نداشته است ،درصد از جامعه آماري
براساس . شده بود مطرح هاي پرسشكي ديگر از بانك به محل زندگي خانوارها ي

ترين بانك  درصد از پاسخگويان تا نزديك ۴/۳۱فاصله روستاي محل سکونت  ،ها پاسخ
درصد نيز بيش از  ۲/۴۷و  ،كيلومتر ۸تا  ۴درصد از آنها بين  ۶/۲۰كيلومتر،  ۴تا  ۰بين 
به انداز  گذار در پساز آنجا كه دسترسي به بانك از عوامل تأثير. كيلومتر بوده است ۸

دسترسي  محل سكونت خود درصد از خانوارها از نظر فاصله ۴/۳۱رود، تنها  شمار مي
  .اند ها داشته تري به بانك آسان

درصد از  ۲/۸۴ ،بر اساس اين يافته. دهد داليل مراجعه به بانك را نشان مي ۳جدول 
وام و يا بازپرداخت پاسخگويان دليل اصلي مراجعه به بانك را دريافت و درخواست 

گروهي که (مستمري وحقوق  دريافتدريافت پول بابت فروش گندم، . دانستند وام مي
رداخت قبوض آب و ، و پ)بگيران کميته امداد مستمرينيز  و اند، مشاغل اداري داشته

  .بوده است ها برق از ديگر داليل مراجعه پاسخگويان به بانك
  

  داليل مراجعه به بانك ‐۳جدول 
 درصد فراواني داليل مراجعه به بانكيفرد

 ۷۸ ۳۲۸ دريافت و درخواست وام ۱

 ۲/۶ ۲۰۰ بازپرداخت وام ۲

  ۸/۳۸  ۱۶۳ دريافت پول، حقوق و چك  ۳
  ۲/۳۰  ۱۲۷ پرداخت قبوض آب و برق  ۴
  ۳/۰  ۱ دريافت جايزه  ۵
  ۳/۰  ۱ ضمانت وام  ۶
  ۳۲  ۱۳۴ واريز پول  ۷
  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ
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كاركردهاي بانك از ديدگاه  دهندة نشانفتتاح حساب در ميان جامعه روستايي دليل ا
ترين دليل افتتاح حساب و ارتباط با بانك  مهم ،۴براساس جدول . استروستاييان 

يكي ديگر از داليل ارتباط  ،به ويژه در بانك كشاورزي ،پس از وام. دريافت وام است
درصد از  ۳/۰تنها . ذكر شده استعامالت افتتاح حساب جاري براي تسهيل مبا بانك 

انداز  اند، جايزه را به عنوان عاملي براي پس كساني كه در بانك كشاورزي حساب داشته
از داليل ديگري كه براي افتتاح حساب نام برده شده است، . اند خود به حساب آورده

 ،در مجموع. انداز و نزديكي محل بانك اشاره كرد توان به مطمئن بودن محل پس مي
درصد از كساني كه دليل افتتاح  ۷۸ .استترين عامل افتتاح حساب دريافت وام  مهم

   .اند دريافت وام را عامل اصلي آن دانسته ،اند حساب خود را اظهار کرده
  

 جامعه نمونه يدليل افتتاح حساب از ديدگاه اعضا ‐۴جدول 

 دريافت  بانک
  وام

محل مطمئن   معامله  سود  جايزه
  زاندا پس

نزديكي 
  بانك

  ۹  ۴  ۱۱  ‐  ۹  ۱۵۰  كشاورزي
  ۲  ۱  ‐  ‐  ۸  ۲۹  ملي

  ۹  ۹  ۶  ‐  ۱۳  ۳۸  صادرات
  ۳  ۳  ۳  ‐  ۵  ۱۶  ملت
  ۱  ۱  ۳  ‐  ۱  ۲  سپه

  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ
  

هاي تجاري  هاي بانكي در بانك كشاورزي و ساير بانك انواع حساب ۵جدول 
الحسنه در  حساب قرض ،اين ارقاماساس  بر .دهد مستقر در مناطق روستايي را نشان مي

الحسنه  يل افتتاح حساب قرضيكي از دال .دارد را باالترين فراوانيها  ميان ساير حساب
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در برخي از  ،و عالوه بر اين ؛هاي گروهي است ها و تبليغات متنوع در رسانه جايزه
حساب جاري در . الحسنه است شرط دريافت وام افتتاح حساب قرض ها پيش بانك
حساب جاري عالوه بر تسهيل معامالت و ايجاد قدرت خريد  .لويت بعد قرار دارداو

بانك كشاورزي . نيز مؤثر باشد گيري در وام ممكن استدار براي دارنده حساب  مدت
 ،طوركلي به. داند يكي از شرايط اعطاي وام را كاركرد حساب جاري متقاضيان مي

اي مختلف خانوارهاي نمونه در ه درصد از كل حساب ۲۱حساب جاري در مجموع 
مدت و بلندمدت در رديف اهميت  هاي سپرده كوتاه حساب. دهد ها را تشكيل مي بانك

گرايش  ،دهد كه در جامعه نمونه هاي بانكي نشان مي تركيب انواع حساب. بعد قرار دارد
 گونه ايندرصد از خانوارها  ۷/۱و تنها  است گذاري بلندمدت بسيار اندك به سپرده
گذاري در  هاي مختلف سرمايه گوياي فرصتنكته اين  ؛اند گذاري را انجام داده سپرده

  .که نگهداري پول از اهميت کمتري برخوردار است به طوري ،مناطق روستايي است
                                                                                                                                            

 هاي مختلف هاي بانكي خانوارها در جامعه نمونه به تفكيك بانك نوع حساب ‐۵جدول 

 نوع حساب
 نام بانك

  جاري  سپرده بلندمدت مدت كوتاه سپرده  الحسنه  قرض

  ۴۲  ۲  ۲۲  ۲۴۵  كشاورزي
  ۲۷  ۱  ۶  ۵۴  ملي

  ۳۹  ۲  ۷  ۹۹  صادرات
  ۲۲  ۲  ۸  ۳۸  ملت
  ۶  ۰  ۳  ۸  سپه
  ۸  ۱  ۴  ۳۱  ساير
  ۱۴۴  ۸  ۵۰  ۴۷۵  كل

  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ  



  ۹۹  انداز روستايي و نقش عوامل مؤثر بر آن پس
  

 ،بر اساس اين ارقام .دهد نحوه توزيع وام در ميان پاسخگويان را نشان مي ۶جدول 
درصد تا  ۱/۶.اند دريافت نكرده وامي بانكياز نظام جامعه نمونه  افراد درصد از ۳۹

 ها درصد نيز بين يك تا پنج ميليون ريال از بانك ۲۳ال و سقف حداكثر يك ميليون ري
از . ميليون ريال اعطا شده است ۱۰هايي بيش از  درصد نيز وام ۷/۲۱و به  ،اند گرفته وام

اند؛  كردهدرصد از كل وام را دريافت  ۷/۸۸درصد از پاسخگويان  ۷/۲۱ ،نظر ارزش وام
ها  درصد وام ۳/۱۱ز نظر ارزش تنها درصد نيز ا ۳/۳۹درصد وامي دريافت نكرده و  ۳۹

توزيع مناسب و رسد كه  ميبه نظر  ،از نظر توزيع وام .اند را به خود اختصاص داده
  .اي وجود نداشته است عادالنه

  
  )هزار ريال( ۱۳۸۱ميزان وام دريافتي پاسخگويان در  ‐۶جدول 

 فراواني مقادير وام
 سهم هر گروه

 )درصد(

كل وام دريافتي 
 هر گروه

هم از كل وام در س
 )درصد( هر گروه

۰ ۱۷۹ ۳۹ ۰ ۰ 

۱۰۰۰ ۲۸ ۱/۶ ۱۶۰۰ ۴/۰ 

 ۵/۱ ۶۳۰۰ ۸/۷ ۳۶  ۲۵۰۰تا  ۱۰۰۰

 ۵/۶ ۲۸۴۰۰ ۲/۱۵ ۷۰  ۵۰۰۰تا  ۲۵۰۰

 ۹/۲ ۱۲۱۰۰ ۱/۱۰ ۴۶  ۱۰۰۰۰تا ۵۰۰۰

 ۲۸ ۱۲۱۸۰۰ ۸/۱۴ ۶۸  ۳۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰

 ۷/۶۰ ۲۶۴۱۰۰ ۷ ۳۲  و بيشتر ۳۰۰۰۰

 ۱۰۰  ۱۰۰ ۴۵۹  مجموع

  ج پرسشنامهنتاي: مأخذ
  

بر . دهنده آورده شده است ميزان بدهي خانوارها به تفكيك نهاد وام ،۷در جدول 
ميليون ريال بوده است كه از اين  ۷/۱۸متوسط بدهي پاسخگويان  ،ارقام ايناساس 



 عباس رحيمي  ۱۰۰
 
  

 ۲/۱۵درصد، آشنايان  ۵/۲۲داران  درصد، رباخواران و دكان ۱/۵۷ها  سهم بانك ميزان،
. استدرصد  ۳و ساير منابع  ،درصد ۲ه و تعاوني روستايي الحسن صندوق قرضدرصد، 

به دليل مشكالت و  ،حرمت ربا رغم عليو  استدرصد  ۶۰متوسط نرخ سود رباخواران 
قابل توجه را  يها رقم اين بدهي از نظر سهم پس از بانك ،عدم دسترسي به منابع بانكي

از سهمي چشمگير ستايي آشنايان نيز در تأمين نياز خانوارهاي رو. دهد تشكيل مي
وجود سرمايه اجتماعي  و نمايانگر ها بدون بهره پرداخت گونه و اغلب اين برخوردارند

  .در ميان خانوارهاي روستايي است
  

  دهندهبدهي هر خانوار به تفکيک نهاد وامميزان متوسط  ‐۷جدول 
 )درصد(سهم  )هزار ريال(متوسط  دهندهنهاد وام

 ۲/۵۷ ۱۰۷۰۳ هاکل بانک

 ۹/۱۸ ۳۵۵۳ رباخواران

 ۲/۱۵ ۲۸۵۳  آشنايان

 ۶/۳ ۶۷۶  داراندکان

 ۲ ۳۷۵  الحسنه و تعاوني روستاييصندوق قرض

 ۱/۳ ۵۷۵  ساير

 ۱۰۰ ۱۸۷۳۷  مجموع

  مطالعه نتايج پرسشنامه: مأخذ  
  

بر پايه . دهد نحوه نگهداري درآمد خانوارها در جامعه نمونه را نشان مي ۸جدول 
 ؛كنند د از پاسخگويان درآمد ساالنه خانوار را در منزل نگهداري ميدرص ۵۱ ،اين ارقام

هايي چون قرض دادن به ديگران  درصد نيز به ساير شيوه ۳درصد آنها در بانك و  ۴۶و 
  .كنند انداز در تعاوني روستايي نقدينگي خود را نگهداري مي و يا پس

  



  ۱۰۱  انداز روستايي و نقش عوامل مؤثر بر آن پس
  

  نحوه نگهداري درآمد خانوار در ميان پاسخگويان ‐۸جدول 
 درصد فراواني دنحوة نگهداري درآم

 ۵۱ ۱۴۲ نگهداري در منزل

 ۴۶ ۱۲۸ نگهداري در بانك

  ۳/۰  ۱ قرض دادن به ديگران
  ۳/۰  ۱ انداز در تعاوني روستايي پس

  ۴/۲  ۶ ساير
  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ
  

 ؛دهد انداز در ميان زنان خانوار پاسخگويان را نشان مي اشكال مختلف پس ۹جدول 
انداز  داراي پس  اند كه خانم خانه درصد از پاسخگويان اظهار داشته ۶/۶۵ بر اين اساس،

و  ،است و نحوه نگهداري آنها به اشكال مختلفي چون پول نقد، طال، خريد جهيزيه
اين مطالعه  در درصد از زنان روستايي ۶/۳۶ ،از اين ميان. انداز در بانك است پس
 ۱۶ كنند؛ همچنين، نگهداري مي درصد در بانك ۲/۴ و دانداز خود را به صورت نق پس

  هاي بر اساس يافته .پردازند درصد نيز به تهيه جهيزيه مي ۴/۳۲درصد به خريد طال و 
انداز زنان تشكيل  مؤسسات اعتبارات خرد كه بخش مهم سرمايه آنها را پس ،اين مطالعه

  .توانند اين منابع را تجهيز کنند مي ،دهد مي
اطالعات مندرج در پرسشنامه، درآمد خالص خانوارها در ميان پاسخگويان  بر اساس

پوشاک، دخانيات، مسافرت، هدايا، و نذورات از اسبه و سپس هزينه ساالنه خوراک، مح
  .محسوب شده است »انداز خانوارپس«مانده به عنوان آن کسر شده و باقي

  



 عباس رحيمي  ۱۰۲
 
  

  نمونه هانداز در ميان زنان جامع اشكال مختلف پس ‐۹جدول 
 درصد فراواني انداز اشكال مختلف پس

 ۶/۳۶ ۱۳۱ صورت نقدهب

 ۱۶ ۵۳ خريد طال

  ۴/۳۲  ۱۰۷ تهيه جهيزيه
  ۲/۴  ۱۴ انداز در بانك پس

  ۶/۷  ۳۵ ساير مخارج
  نتايج پرسشنامه مطالعه: مأخذ  

  
با همين  گروه درآمدي خانوارها ۱۰انداز خانوارها براي  ميزان پس ،۱۰در جدول 

هاي اول تا چهارم  در دهك ،بر اساس ارقام اين جدول .و ارائه شده استحاسبه م روش
با افزايش سطح درآمد در   ؛نه خانوارها بيش از درآمد آنهاستميزان هزي ،درآمدي
اي  دهد كه بخش عمده ارقام نشان مي. يابد انداز نيز افزايش مي ميزان پس ،هاي بعد دهك
كه در  ي استدرصد از خانوارهاي پردرآمد ۵/۲۱ اندازهاي روستايي در ميان از پس
اندازها در سه  درصد از پس ۴/۹۳ ،در اين مطالعه. هاي باالي درآمدي قرار دارند گروه

گروه درآمدي متوسط قرار  سهاندازها در  درصد از كل پس ۶/۶گروه باالي درآمدي و 
 ۱۳۸۱ال در سال ميليون ري ۹چهار گروه پايين درآمدي حدود  ،به طور متوسط. دارد
  .اند انداز منفي داشته پس

  



  ۱۰۳  انداز روستايي و نقش عوامل مؤثر بر آن پس
  

  )هزار ريال( انداز و هزينه و درآمد در خانوارهاي پاسخگو متوسط پس ‐۱۰جدول 
 عنوان

 گروه درآمدي

درآمد 
 ناخالص

هزينه 
 مصرفي

هزينه 
 توليدي

 انداز پس
 تعداد خانوار
 پاسخگو

 ۱۴۲ ‐۱۳۷۱۸ ۷۴۸۸ ۱۸۰۶۳ ۹۲۶۷ اول

 ۳۰ ‐۵۹۹۲ ۶۴۳۷ ۱۶۵۵۱ ۱۴۳۷۷ دوم

 ۴۷ ‐۵۸۲۰ ۲۱۱۰۰ ۱۸۱۵۰ ۱۵۲۸۰  سوم

 ۵۴ ‐۱۲۴۳ ۲۱۰۲۶ ۱۸۳۵۱ ۱۹۸۷۲  چهارم

 ۲۸ ۳۰۶۷ ۲۴۷۱۹ ۱۷۷۰۰ ۲۷۷۸۶  پنجم

 ۳۴ ۸۲۷۰ ۲۴۶۶۶ ۱۸۱۲۵ ۳۲۹۳۶  ششم

 ۲۵ ۹۷۷۹ ۲۵۸۴۱ ۲۰۰۸۵ ۳۵۶۲۰  هفتم

 ۳۷ ۲۲۷۹۲ ۲۶۶۸۶ ۲۰۴۴۳ ۴۹۴۷۶  هشتم

 ۲۹ ۳۲۱۹۱ ۳۰۶۵۷ ۲۲۹۲۲ ۶۲۸۴۹  نهم

 ۳۳ ۲۰۴۰۸۲ ۳۸۰۴۸ ۲۷۵۲۳ ۱۴۲۵۷۷  دهم

 ۴۵۹ ۷۳۴۰ ۳۴۶۴۳ ۱۹۲۷۸ ۳۱۹۸۳  متوسط كل

  هاي تحقيق يافته: خذأم
  

انداز در بانك كشاورزي با مالكيت زمين،  ضريب همبستگي ميزان پس ۱۱جدول 
و مقدار وام دريافتي از بانك كشاورزي  ،انداز كل در سال گذشته تعداد دام، ميزان پس

در بانك كشاورزي خانوارها انداز  ها با پسضريب همبستگي اين متغير. دهد را نشان مي
درصد  ۹۹و  ۹۹، ۹۵، ۹۹ح وو در سط ۳۸۶/۰و  ۲۳۶/۰ ،۱۱۹/۰ ،۴۲۵/۰به ترتيب برابر 

ضرايب همبستگي نشان . رابطه اين متغيرها مثبت و مستقيم است. دار است معني
 هاييربانك متغيفاصله تا اولين و  ،خانوار اندازةدهد كه عواملي چون سن، سواد،  مي

يكي از  که توان گفت مي ،بنابراين. آيند اندازها به حساب نمي دار در ميزان پس معني



 عباس رحيمي  ۱۰۴
 
  

و اين متغير پس از مالكيت  ،انداز در بانك كشاورزي دريافت وام است هاي پس انگيزه
  .داردبيشترين ضريب همبستگي را انداز در بانك كشاورزي  زمين با ميزان پس

  
  انداز در بانك كشاورزي با متغيرهاي مؤثر ي پسهاي همبستگ ضريب ‐۱۱جدول 

 داربودن معني سطح ضريب ميزان برآورد روش متغير عامل مؤثر

 P* ۴۲۵/۰ ۹۹ مالكيت زمين

 P ۱۱۹/۰ ۹۵ تعداد دام

 P ۲۳۶/۰ ۹۹  انداز ميزان پس

 P ۳۸۶/۰ ۹۹  مقدار وام

  پيرسون* 
  هاي تحقيق يافته: خذأم 

  

انداز روستايي  عوامل مؤثر بر پس ،ل اقتصادسنجيدر چارچوب مد ،در اين مطالعه
عالوه بر  ،انداز روستايي تابع پس كه دهد مطالعات نشان مي .مورد بررسي قرار گرفت

خانوار، سطح زيركشت خانوارها، سن سرپرست  اندازةتابعي از متغيرهايي چون  ،درآمد
تخمين مدل براي . استميزان تحصيالت سرپرست خانوار  و خانوار، بار تكفل،

  .شده استانداز از تابع زير استفاده  پس
  

 
  :ند ازا متغيرهاي اين تابع عبارت

SAV   ده ريال( ۱۳۸۰‐۸۱ها در سال زراعي  انداز در كل بانك باالترين مبلغ پس(  
Y   ده ريال(درآمد خانوارها(  
H  نفر(خانوار  اندازة(  

LA   هكتار(كل اراضي آبي و ديمي خانوار(  

OA LDALHYSAV 654321 ββββββα ++++++=



  ۱۰۵  انداز روستايي و نقش عوامل مؤثر بر آن پس
  

A  سال(انوار سن سرپرست خ(  
D   كيلومتر(اولين بانك  تافاصله(  

LO   ده ريال( ۱۳۸۱مانده بدهي خانوار در سال(  
  . باشند متغير وابسته و ساير متغيرها مستقل مي SAV ،در اين تابع

  :انداز بانكي خانوار عبارت است از  معادله برآورد شده براي پس
  

SAV = ۲۵۷۶۸۷+ ۲۶۳/۰ Y-۱۲۹۳۰۹H-۵۰D+ ۱۷۸/۰ LO+۷۴۵۳LA 

                        ( ۳/۷ )       ( ۳۶/۲‐ )  ( ۳/۰‐ )   ( ۱۲/۴ )     ( ۲/۴ )  
۳۱ F = ۶۲/۰ = ۲R   ۴۵۹  N =  

 
SAV = ۴۰۹۵۳۷+ ۲۵۹/۰ Y-۱۲۶۳۱۰H+ ۱۸۲/۰ LO+۷۵۵۰LA 

                        ( ۷/۱ )       ( ۵/۷ )  ( ۵/۲‐ )   ( ۳/۴ )     ( ۳۹/۴ )  
۱/۵۰ F =      ۶۲۱/۰ = ۲ R   ۴۵۹  N =  

  

اولين بانك به دليل پايين  فاصله تاسن سرپرست خانوار و ، ۱ة ر مدل برآورد شدد
ضرايب در   تخمين .اند هاز معادله حذف شد ه و بنابراين،دار نبود بودن سطح آماره معني

است كه با توجه به  ۲۵/۰انداز بانكي حدود  دهد كه ميل نهايي به پس نشان مي ۲مدل 
 داردرابطه معكوس انداز  با پسخانوار  اندازة. دار است معني ضرايب و آماره تخمين كامالً

انداز بانكي  پس ،به فرض ثابت بودن ساير متغيرها ،خانوار اندازةو با افزايش يك نفر به 
ميزان وام دريافتي با  ؛ اماكند هزار ريال كاهش پيدا مي ۱۲۶۳بر اساس برآورد حداقل 

  .است ضروري گذاري براي دريافت وامدهسپرچرا كه انداز رابطه مثبت دارد  پس
 ،انداز است مالكيت زمين اعم از آبي و ديمي يكي ديگر از متغيرهاي مؤثر در پس

هزار ريال به  ۵/۷۵كه به ازاي افزايش يك هكتار زمين كشاورزي حدود  طوري به
  .شود انداز بانكي خانوارها افزوده مي پس

)۱(  

)۲(  
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  نتايج
در فواصل از خانوارهاي پاسخگو در روستا يا درصد  ۵۴حدود  ،ـ در اين مطالعه۱

  .                                      اند داشتهندسترسي آنها به بانك درصد از  ۴۶و دسترسي داشته بانك  به ،نزديك
از آنجا . اند ها نداشته گونه حسابي در بانك درصد هيچ ۲۱حدود  ،ـ در ميان جامعه نمونه۲

گروهي كه  ،حساب بانكي است برخورداري از ش گندمكه شرط دريافت وجه فرو
كارگران مناطق روستايي  وزمين و جز ها ندارند، از خانوارهاي بي گونه حسابي در بانك هيچ

  .استآنها در مناسبات غيرتجاري و به صورت معيشتي  فعاليت و ؛آيند به حساب مي
اجعه به بانك دريافت و يا ترين مسئله و دليل مر ـ براساس نتايج مطالعه ميداني، مهم۳

دهد كه در ديدگاه  ها نشان مي اولويت انتخاب پاسخ. درخواست وام بوده است
درصد از  ۷۸ ،در مجموع. دهي است ها وام بانك ترين كاركرد مهم ،خانوارهاي پاسخگو

                                   .         اند ترين عامل افتتاح حساب در بانك كشاورزي را دريافت وام اعالم كرده افراد مهم
گرايش به  ،دهد كه در جامعه نمونه هاي بانكي نشان مي ـ تركيب انواع حساب۴

گونه  ايندرصد از خانوارها  ۷/۱و تنها است گذاري بلندمدت بسيار اندك  سپرده
گذاري در مناطق  ايههاي مختلف سرم گوياي فرصت كهاند  گذاري را انجام داده سپرده

 .دشو ك از اهميت كمتري برخوردار ميبه طوري كه نگهداري پول در بان ،روستايي است
درصد از جامعه  ۳۹دهد كه  در جامعه نمونه نشان مي ۱۳۸۰ـ نحوه توزيع وام در ۵

هاي تا سقف حداكثر يك ميليون  وام آنهادرصد از  ۱/۶ ؛ بهاند نمونه وامي دريافت نكرده
بيش هاي  درصد وام ۸/۲۱ به وريال، هايي بين يك تا پنج ميليون  درصد وام ۲۳ ه، بريال

درصد از  ۸/۲۱تنها  ،از نظر ارزش وام ،به عبارتي. اعطا شده است از ده ميليون ريال
آنها درصد از  ۳۹ اند؛ كردهرا دريافت  ها درصد از كل وام ۷/۸۸جامعه نمونه حدود 

ها را  وام از درصد ۳/۱۱تنها  ،از نظر ارزش ،درصد ۳/۳۹و   نداشتهدسترسي ها  وامبدين 
  .                  اند به خود اختصاص داده

هاي  درصد از ميزان بدهي خانوارها مربوط به بانك ۱/۵۷حدود  ،ـ درجامعه نمونه۶
از درصد  ۲/۱۵و سهم آشنايان درصد  ۵/۲۲داران  سهم رباخواران و دكان ؛مختلف است
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 ۲الحسنه و تعاوني روستايي تنها  هاي قرض كه سهم صندوق در حالي ،هاست كل بدهي
نشان ) ۱۳۷۸زار،عرب ما( پيشينمقايسه نتايج اين مطالعه با مطالعات . درصد بوده است

ها در تأمين نيازهاي  بانك يان به رباخواران افزايش و سهميدهد كه وابستگي روستا مي
 .ستدرصد كاهش يافته ا ۱/۵۷به  ۱۳۷۶درصد در  ۲/۶۸يان از يروستا

چند درصد  ،گذاريد دانيد سود پولي كه در بانك مي آيا مي«كه پاسخ بدين سؤال ـ در ۷
درصد از  ۶اند و تنها  اطالعي كرده اظهار بيخانوارهاي پاسخگو  از درصد ۸۸، »؟است

در  ،بنابراين .اندازها اطالع داشتند سود پرداختي به پس درستپاسخگويان از نرخ 
توان گفت كه آنها نسبت به نرخ  ل رفتار اقتصادي جوامع روستايي مورد مطالعه ميتحلي

كاهش نرخ بهره بانكي در جذب  و افزايش يا ،بهره بانكي حساسيت كمتري دارند
  .                                نداردتأثير زيادي انداز در جوامع روستايي  پس
تنها  »انداز كنيد؟ حاضريد پس ،ايش نرخ سود سپردهآيا با افز«كه پاسخ بدين سؤال ـ در ۸
گذاري را  يكي از داليل عدم رغبت به سپرده .اند درصد از جامعه نمونه پاسخ مثبت داده ۵
  .دانستگذاري بهتر در مناطق روستايي  هاي سرمايه توان وجود فرصت مي
ها به دست  اهدرآمدهايي را كه در برخي از م«ين سؤال كه دـ پاسخگويان در پاسخ ب۹
كه اين  اند اعالم كردهدرصد  ۱/۵۱ ،»كنيد؟ تا زمان هزينه چگونه نگهداري مي ،آوريد مي

نشانگر وجود منابعي است كه به دليل  مسئله اين. كنند را در خانه نگهداري مي هادرآمد
، امكان جذب آنها به عدم وجود مؤسسات مالي اعتباري در سطح مناطق روستايي

راي گونه منابع ب بسا اين روستايي وجود ندارد، در حالي كه چه انداز صورت پس
  .                                      بسيار چشمگير استمؤسسات اعتبارات خرد در سطح مناطق روستايي 

انداز  زنان داراي پس ،اين مطالعه در خانوارهاي روستايي از درصد ۶/۶۵ـ در ميان ۱۰
و  ،ها به اشكال مختلفي چون پول نقد، طال، خريد جهيزيهانداز اين پس ؛اند بوده
را به صورت نقدي  خود انداز درصد آنها پس ۶/۳۶و  ،انداز در بانك بوده است پس

  .                                       كردند مينگهداري 
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ميان ، از »؟گذاريد شما براي روز مبادا پول نقد كنار مي«سؤال كه  بدينـ در پاسخ ۱۱
. اند داده پاسخ منفيدرصد  ۳/۵۹درصد پاسخ مثبت و  ۷/۴۰حدود  ،پاسخگو ۳۰۷

اين پول نقد كه براي . ميليون ريال بوده است ۷۵/۱ نقدي پول چنينمتوسط ميزان 
انداز در  هاي ضروري امرار معاش و ساير مخارج است، يكي از منابع تجهيز پس هزينه

  .              رود به شمار ميعه مؤسسات اعتباري كشورهاي در حال توس
هاي  دادهاستفاده از در اين گزارش، با ياد شده انداز  ـ براساس روش برآورد پس۱۲

گروه درآمدي در خانوارهاي نمونه  ۱۰انداز برحسب  ميزان پس ،آماري مطالعه ميداني
د از درص ۴/۵۹اول تا چهارم درآمدي كه  هاي در دهك ،براساس اين ارقام شد؛محاسبه 

ميزان  ،به عبارتي ؛ وانداز منفي وجود دارد د، پسنده خانوارهاي نمونه را تشكيل مي
 .آنهاست  بيش از درآمد ساالنهاين خانوارها هاي  هزينه
درصد از  ۵/۲۱اندازهاي روستايي در جامعه نمونه در ميان  اي از پس ـ بخش عمده۱۳

  .                                                         ر داردهاي باالي درآمدي قرا خانوارهاي پردرآمد در گروه
اندازهاي موجود در  از كل پس ،انداز در اين گزارش محاسباتي پس  ـ براساس روش۱۴

گروه  به سهدرصد  ۶/۶سه گروه باالي درآمدي و  بهدرصد  ۴/۹۳حدود  ،جامعه نمونه
ين درآمدي خانوارها يچهار گروه پا ،و به طور متوسطاختصاص دارد؛ درآمدي متوسط 

 .                                                                          اند انداز منفي داشته ميليون ريال پس ۹حدود ساليانه 
انداز  ضرايب برآورد شده براي متغير درآمد خانوار روستايي ميل نهايي به پس ـ۱۵

انداز در  انداز بانكي از كل پس ميل نهايي به پس ،بنابراين. هدد نشان مي ۲۶/۰بانكي را 
  .خانوارهاي روستايي كمتر است

اين  ؛دهد منفي را نشان مي اي انداز رابطه ضريب متغير مانده بدهي خانوارها با پس ـ۱۶
گروهي كه  انداز در ، ميزان پسبه عبارت ديگر. دار است برآورد از نظر آماري معني

هاي  اين مسئله به دليل وام. است  كمتر بوده ،اند بدهي بيشتري بوده داراي مانده
در  آن را بازپرداخت كنند،  خانوارها هر ساله اصل و بهره بايد مدتي است كه كوتاه
داشته باشد، زيرا با افزايش تأثيري مثبت انداز  كه وام بلندمدت بايد در ميزان پس حالي
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.                                                              دنياب انداز نيز افزايش مي و پس ،گذاري، درآمد وام بلندمدت، سرمايه
  

 اپيشنهاده

  ـ گسترش تعداد شعب بانك كشاورزي در مناطق روستايي۱
بانك كشاورزي  ،مونهدرصد از روستاهاي ن ۹/۱۹تنها در  ،هاي اين تحقيق بر پايه يافته

اي از  ترين نهاد اعتباري در بخش كشاورزي وجود دارد و بخش عمده مهم صورتبه 
، فاصله روستاهاي فاقد بانك تا اولين بانك استروستاها فاقد بانك كشاورزي 

درصد از خانوارها در  ۳۹حدود  ،از سوييو  ؛كيلومتر است ۵۰تا  ۵كشاورزي حدود 
به  هايي كه يكي از سياست. اند اعتبار رسمي دسترسي نداشته گونه منابع به هيچ ۱۳۸۰

به منابع اعتباري را  دسترسي توان ، مياندازهاي روستايي عالوه بر تجهيز پس كمك آن،
همه، بانك  با اين. ، افزايش تعداد شعب روستايي استداديان افزايش يبراي روستا

يل غيراقتصادي بودن گسترش شعب به دل ،بنا به اظهار مدير عامل اين بانك ،شاورزيك
سوق داده  به سوي تقليل، ادغام و تغيير مكان شعبي ، سياست كلي خود راروستايي
 ،۱۳۸۰در  ،در اين راستا. دارندهايي بيش از درآمد در مناطق روستايي  كه هزينه است

 ۲۷تعداد  ،۱۳۷۶مقايسه با  شعبه بود كه در ۶۷۱تعداد شعب روستايي بانك كشاورزي 
به  ۸۲۱تعداد شعب شهري بانك از  ،ها طي همين سال ،و در مقابل ؛عبه كاهش يافتش

 ،ها با استفاده از ساختار موجود تعاوني ،دشو پيشنهاد مي. افزايش يافته استشعبه  ۱۱۳۵
هاي كوچك  باجهبراي نمونه، (مناطق روستايي پذير ويژة  انعطافهزينه و  كم اي شبكه
  .                                                 دطراحي و گسترش ياب )بانكي

  درآمد  هايي در جهت كاهش بدهي خانوارهاي كم ـ اتخاذ سياست۲
هاي ساالنه  هزينه ،ين درآمدييدر چهار گروه پا ،۱۳۸۱دهد كه در  ه نشان ميعاين مطال

ارهاي درصد از خانو ۵۹حدود  ،به عبارتي. درآمد آنها بوده است خانوارها بيش از
 ۷/۱۳ترين گروه درآمدي ساالنه  ينيپاخانوارهاي . اند اندازمنفي بوده نمونه داراي پس
ميليون ريال  ۵/۱۲همين سال  در آنهاو ميزان بدهي  اند منفي داشته انداز ميليون ريال پس
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  .                                              بوده است
از  گيري هاي خود به وام مد براي جبران هزينهدرآ اي از خانوارهاي كم بخش عمده

هاي رسمي اعتباري محدود  شبكههمين از آنجا كه  .پردازند منابع مختلف اعتباري مي
هاي  گروه ،دارندانداز تمايل  داراي حساب بانكي و پسبيشتر به پرداخت وام به افراد 

براي كاهش . ورندآ رسمي و غيررسمي روي ميدرآمد به سوي منابع اعتباري نيمه كم
هاي افزايش درآمد ويا  هاي مختلفي همچون سياست از سياست توان مي بدهي خانوارها
درآمد به منابع اعتباري  هاي كم هاي توليد و افزايش ميزان دسترسي گروه كاهش هزينه
  .          استفاده کرد

  انداز  ز پسگيري نهادهاي مالي روستايي براي تجهي ـ ايجاد بستر مناسب براي شكل۳
  و اعطاي وام    

اعطاي وام به  وانداز  براي تجهيز پس ،امروزه در اغلب كشورهاي درحال توسعه
اين نهادها براي . ايجاد شده استنهادهاي متناسب اعتباري  ،مقياس برداران كوچك بهره

استفاده  كاركنانهاي اجرايي خود از واحدهاي اداري كوچك با حداقل  كاهش هزينه
اين نهادها  .انداز از فقيرترين خانوارهاي روستايي را دارند ند و توانايي تجهيز پسكن مي

انداز در  تجهيز پس ، باخانوارهاي روستايي  با استفاده از اختالف الگوي درآمد و هزينه
 در. كنند وام پرداخت مي هاهاي كشت به آن در زمان هزينه ،دوره كسب درآمد كشاورزان

انداز از مراكز  هاي تجاري و توجه به جذب پس زي به سوي سياستبانك كشاور ،ايران
ويژه  انحصار عمليات بانكي در مناطق روستايي به ،و از سويي ؛شهري روي آورده است

كه بايد عرضه تسهيالت بانكي در بخش  در حالي ؛بخش كشاورزي با اين بانك است در
هاي  دهاي اعتبارات خرد و بانكويژه نها و نهادهاي اعتباري به ودكشاورزي رقابتي ش

 .                                                                            دنروستايي در مناطق روستايي كشور گسترش ياب
  انداز و وام دريافتي  ـ تعميق رابطه بين پس۴
ركردهاي مهم يكي از كارا پرداخت وام خانوارهاي نمونه  ،اين مطالعهنتايج اساس  بر

در  ؛انداز بانكي آنها براي دريافت وام است دانند و بيشترين منابع پس ها مي بانك
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 ،بنابراين. دهند انداز واكنش كمتري نشان مي كه آنها نسبت به نرخ بهره پس حالي
توانند موفقيت  مي ،دهي بپردازند انداز به وام نهادهايي كه بتوانند با استفاده از تجهيز پس

انداز و وام پرداختي سبب  تعميق رابطه بين پس رو، از اين. به دست آورندي بيشتر
 افزايشانداز خواهد شد كه  افزايش سطح پس و نيزافزايش دسترسي خانوارها به وام 

  .سازد پذير مي امكانگذاري در مناطق روستايي را  سرمايه
  بردار  هاي معامالتي وام براي خانوارهاي بهره ـ  كاهش هزينه۵

دهد كه مانده بدهي خانوارها از بابت  نشان ميانداز  تخمين تابع پس ،در اين مطالعه
به  ؛في دارداي من انداز رابطه ها از نهادهاي مختلف رسمي و غيررسمي با پس وام

 كاستهانداز خانوارها  پس از ميزان هاي دريافتي بازپرداخت اصل و بهره وام ،عبارتي
معامالتي از جمله هزينه سود منابع مالي مورد استفاده هاي  باال بودن هزينه. است

توان از داليل اين رابطة منفي به  را ميهاي پرداختي  مدت بودن وام كوتاه نيز خانوارها و
هاي  بايد هزينه  ،براي انباشت سرمايه بيشتر در مناطق روستايي ،بنابراين. شمار آورد

بلندمدت  هاي بازپرداخت دوره به سمتها  معامالتي وام براي خانوارها كاهش و وام
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