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د بر يبا تأک استان فارس يهايتعاوندر  ييزاخرد و اشتغال ين ماليتأم

  کنندهنييو عوامل تع يتعاون يدگاه اعضايد يابيارز: ييروستا يهايتعاون

  *، صمد زارعي، و سهراب مختاريا فرج زادهيزکر

  ٢٦/٤/١٣٩٥: تاريخ پذيرش   ٢٢/١١/١٣٩٤: تاريخ دريافت

  دهيچک

 ياديد زيتأک ييزاژه در اشتغاليو هها بيبر نقش تعاونقانون اساسی،  ۴۴اصل  يکل يهااستيدر س
ها ن چالشيتر آنها از مهم ين ماليتأمهاي مالي دولت، با توجه به محدوديتکه  ي، در حالاست شده

توسط خرد  ين ماليتأم يهانهيزم يابيبا هدف ارز ، مطالعة حاضرن راستايدر هم. رود شمار می به
از از يمورد ن يهاداده. جاد اشتغال انجام شديا درها يمساعدت تعاون يابيارز ،نيهمچنو ها يتعاون

و  ييروستا -يکشاورز يهايتعاون ياعضانفر از  ۱۲۰ان يل پرسشنامه در ميق تکميطر
ن يل به مشارکت در تأميتما يرهايمتغ. شد يآور جمع۱۳۹۴در سال استان فارس  يرکشاورزيغ

کرت مورد استفاده قرار يف ليجاد اشتغال در قالب طيشارکت صندوق در ام يابيخرد و ارز يمال
خرد  ين ماليمشارکت در طرح تأم يل باالتر برايتما يدارا ياعضا که ها نشان دادافتهي. گرفتند

 ؛کمتر هستند تيعضوسابقه  و ن، خانوار بزرگييپا شاغل يو تعداد اعضات ياس فعاليمق با يافراد

                                                           
 يدکتـر  ي؛ دانشـجو )zakariafarajzadeh@gmail.com(راز يدانشگاه ش يار بخش اقتصاد کشاورزينويسندة مسئول و استاد *

 .رودهن ينشگاه آزاد اسالمت دايريمد يدکتر يمرودشت؛ و دانشجو يدانشگاه آزاد اسالم يعياقتصاد منابع طب
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 ،نيعالوه بر ا .شدند يابيل به مشارکت باالتر ارزيتما يسه با مردان دارايقازنان در م ،نيهمچن
بعد خانوار  يدارا ياعضا سابقه باالتر و ي، افراد داراسه با زنانيدر مقا مردانکه  نشان داد هاافتهي

تر الت بااليتحص يافراد دارا ،نيهمچن کنند؛يم يابيارز ترنييپاجاد اشتغال را ياحتمال ا ،باالتر
و افراد دارای درآمد باالتر اين احتمال  ترنييپا يرا اندک يجاد شغل توسط صندوق تعاونياحتمال ا

را  يو کشاورز ييحوزه روستا يهاتيفعال ،پژوهش جيبر اساس نتا. کننديم يابيارز را اندکی باالتر
  .ده کريخرد توص ين ماليتأم يجاد تعاونيا يبرا ها تياولو در قالب يکی از توانيم

   .)استان( ، فارسيخرد، اشتغال، تعاون ين ماليتأم: هاواژهکليد
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

  مقدمه

 ياهـ  ش سـهم بخـش  يافـزا ماننـد   يدربـر مـوا   ،يقانون اساس ۴۴اصل  يکل يها استيسدر 
ش سـهم بخـش   يافـزا بـه   ،طور مشخص هب ود شده يتأک در اقتصاد ملي يو تعاون يخصوص

ت يـ حما وکـاران  يب يهـا بـرا   يجاد تعـاون يا قيطر از درصد ۲۵در اقتصاد کشور به  يتعاون
توجه بـه   با). ۱۳۹۰فارس،  ياستاندار(شده است  اشارهها  يل و توسعه تعاونيدولت از تشک

ـ با ،جاد اشـتغال مولـد  يو ا ياقتصاد تعاون يت حرکت به سورروران وضيساختار اقتصاد ا د ي
 ،نـه ين زميدر همـ  .د شـود يتأک ييروستاو  يکشاورز يهاتيفعالجاد اشتغال در يژه بر ايو هب

را از نگاه ايجـاد اشـتغال بخـش     ييو روستابخش كشاورزي ) ۱۳۸۸(اسفندياري و ترحمي 
   .نددان میاقتصاد ملي در نخست 

جاد اشتغال در سطح خـرد  يکالن مورد توجه بوده و کمتر به ادر مطالعات عمدتاً اشتغال 
را  يکشـاورز هـاي  رتبـه زيـربخش  ) ۱۳۸۳(حـداد  کشـاورز   رای نمونـه، ب. توجه شده است

باصـري و جهـانگرد    ،در مطالعـه مشـابه ديگـري   . دکر يابيد ارزيمتناسب با سهم آنها در تول
ـ  ييو روستاهاي كشاورزي زايي زيربخشنيز ظرفيت اشتغال) ۱۳۸۶( ا سـهم آن  را متناسب ب

ـ ن ه مورديا سرمايجاد شغل ينه ايهز طور معمول، به. ددر اقتصاد ملي عنوان کر بـرای ايـن    ازي
است و از  يکشاورزو  ييطق روستاامنشتر از يمراتب ب به يو صنعت يشهر يها در بخش کار
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د در کنار بخش صنعت و معدن بر يبا ،يگذارهيسرما يبا توجه به کمبود منابع مال ،ثين حيا
. تاسه يبه سرما يجاد اشتغال دسترسيا ين تنگنا برايتر مهم .د شوديز تأکين يبخش کشاورز

 و نيـز  سرو اعتبـارات در دسـت   يگـذار هين سـرما ييبا توجه بـه سـطح پـا    ،رانيدر اقتصاد ا
ان يـ در م يمـال  يتنگنـا  ،يخـدمات  يهـا  سـوی بخـش  ها به يگذارهيشتر سرمايب يريگ جهت

کمتـر   ،۱۳۷۹-۸۶در دوره  بسيار محسوس است؛ برای نمونه، يو کشاورز يصنعت يواحدها
فـارس   استان يد در بخش کشاورزيآالت و لوازم تول نيماش در يگذار هيدرصد سرما پنجاز 

ن يدر تأم يکشاورز بخش شتر به خارج ازياز بين توان آن رايم ، کهبود يد داخليل تولاز مح
 يهـا ربخشيـ در ز سـخن،  گـر يبه د ).۱۳۹۰فارس،  ياستاندار(د ر کريتعباز يه مورد نيسرما

وجـود   ين ماليتأماز مبرم به ين ،دشود يتأکيژه و بهآنها  يرو ، بايداشتغال يکه برا يکشاورز
دکننـدگان و  يدر حـوزه تول  يداخلـ  ين مـال يتـأم  سـازوکار  يطراح ،يطين شرايدر چن. دارد

ـ  رشـمرد، حل مطلـوب ب  ک راهي توانيمرا د يتول يهايتعاون ـ يدب کـه تـالش شـود     ين معن
  . د شوديان توليدکنندگان وارد جريانداز اندک تول پس

پا محسـوب  ، خردهييو روستا هاي كشاورزيدر فعاليتژه يو هب ،ليدكنندگانبسياري از تو
ـ . نـد برخورداركار ارزان  نيروي و البته ازشوند مي ن يکـه تـأم   يطين شـرا يدر چنـ  ،ياز طرف

 يمنـابع خصوصـ   ين از سـو يت منـابع و تـأم  يمحدود ا توجه بهب يق منابع دولتيه از طريسرما
در  يگـذار هيسـرما بـازده  باال بـودن   نيزو  اه تيفعال مخاطرةل يبه دل هايجامعه تعاونخارج از 

و  يتعـاون  يهـا تيفعالن توسط خود يمواجه است، تأم يت جديبا محدود ،بيرق يهاتيفعال
ـ ن يدر سطح جهان. دانستک راهکار يتوان يمرا  هايتعاونخرد  ياتکا به منابع مال ،در واقع ز ي

   .ع مورد توجه قرار گرفته استيوس يدر سطح شود، ده مینامي )۱(خرد ين ماليتأمکه  ن الگويا
 هاي كشاورزي و روستايي تعلـق دارد، کـه   در حوزه اعتبارات خرد به فعاليت عمده مطالعات

 يگـذار  هيبـه سـرما   بردارانبهره از مبرميهاي كشاورزي و ن آن نيز پايين بودن مقياس فعاليتعلت 
 ياثربخشـ  ،)Imai et al., 2010( و همکاران يمايا وهشهای پژ بر پاية يافته ،نمونه رایب. است
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همچنـين،  . اسـت  ايـن کشـور   يهنـد بـاالتر از منـاطق شـهر     يياعتبارات خرد در مناطق روسـتا 
 پاکستان يبرا) Montgomery and Weiss, 2011(س يو و يمونتگومر از سویمشابه  ييها افتهي

) Mazumder and Lu, 2015( و لـو مازومـدر   يهـا افتـه يز يدر بنگالدش ن. گزارش شده است
. شده اسـت  ييروستا يخانوارها يندگندارد زابارات خرد موجب بهبود استاعت که نشان داد

ـ  يدر استان آذربا) ۱۳۹۲(و همکاران  يميمطالعه سل يهاافتهيبر پاية ز يران نيدر ا  ،يجـان غرب
 ،نيهمچنـ  .شود ييمناطق روستا يافتگي ش سطح توسعهيتواند موجب افزا ياعتبارات خرد م

ـ  مـی  ييکاهش فقر روستا يبرا ياعتبارات خرد را راهکار) ۱۳۸۹( ياريبخت ـ  .ددان منظـور   هب
  .مرور شده است يشتريمطالعات ب ،اثر اعتبارت خرد يابيارز

در ) Carter, 1989( پـژوهش کـارتر   يهـا  افتهيبر پاية  ،خرداعتبارات  ياثربخش زمينةدر 
ج مطالعـه  ينتا ،نيهمچن. شودافزايش کارآيي کشاورزان مي نيکاراگوئه، اعتبارت خرد موجب

 بـه به اعتبارات خرد  يدسترس که در غنا نشان داد) Akpalu et al., 2012( آکپالو و همکاران
نشان  ،اعتبارات خرد ييآز ضمن اشاره به کارياز مطالعات ن يبرخ. دانجاميم ييآش کاريافزا

بالنگيـا و   رای نمونـه، ب. ستيش بازده مورد انتظار نيفزاا يدارا يدولت يدادند که نظام اعتبار
در تسـهيل توليـدات   را اي نقش اعتبـارات يارانـه  ) Belongia and Gilbert, 1990(لبرت گي

ـ   کـه  دادها نشـان  افتهي ،در پاکستان ،نيهمچن .ندكشاورزي مردود دانست در  ياعتبـارات دولت
ن يدر همـ ). Khandker and Faruqee, 2003(سـت  يکشاورزان خرد اثـربخش ن  ين ماليتأم
ـ  ياعتبارات دولت يباال يجانب يهانهيبه هز) ۱۳۷۵(فر و صدراالشرافي شاهين ،نهيزم  مثابـه  هب

ثرتر ؤبه مـ  حاًيتوان تلويم يادشدهسه مطالعات ياز مقا. کنندياشاره م ياز موانع کارآمد يکي
ـ    يبودن اعتبارت خرد در مقا ـ ااز . درکـ اشـاره   يسـه بـا اعتبـارات دولت ايـن  از  يبرخـ  ،رو ني

 ،دولـت در نظـر گرفـت    يبـرا تـوان  يمـ کـه   يعمـده نقشـ   پژوهشگران بر اين باورنـد کـه  
 ،ايـ در کلمب ،نـه ين زميدر همـ . ستربناهايمکمل در ز يهايگذارهيو انجام سرما يساز نهيزم

هاي اعتبـاري دولـت باعـث    سياست که نشان دادند) Dinar and Keck, 1997(دينار و كك 
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بـه بـاور    ،نيهمچن. پا در آبياري شده استکشاورزان خرده يگذاري خصوصتشويق سرمايه
موجـودي سـرمايه    ،)۱۳۸۳(پاسـبان  و  ياريـ بختو  )۱۳۷۹(زاده جانويسلو  ژبركياني و عليه

گـذاري بخـش   تـرين عوامـل تأثيرگـذار بـر سـرمايه      دولت و اعتبارات بانك كشاورزي مهـم 
ـ ااز  يگـر يدنـه  ومن .استخصوصي در بخش كشاورزي  ـ نافتـه در تـونس   ين ي مشـاهده  ز ي

  ). Foltz, 2004(شود  يم
د ناخـالص اسـتان فـارس بـه     يـ درصد از تول شانزدهش از يهمواره ب ،ک دهه گذشتهيدر 

ن يـ در ا يگذارهيزان سرماياما م ؛)۱۳۹۳ران، يمرکز آمار ا(تعلق داشته است  يبخش کشاورز
 يهـا  بوده و برای نمونه، در اغلب سالتر نييپا یبخش نسبت به کل اقتصاد استان در سطح

بـرخالف  ). ۱۳۹۰فارس،  ياستاندار(درصد بوده است  چهارکمتر از  يحت ،۱۳۷۹-۸۶دوره 
استان به بخش  ييالت اعطايدرصد از تسه پانزدهحدود  ،۱۳۹۱در سال  ،يگذارهيسهم سرما

ـ تناسـب بـا سـهم آن از تول   م ،که در واقع) ۱۳۹۳ران، يمرکز آمار ا(تعلق گرفته  يکشاورز د ي
الت يافـت تسـه  يرغـم در  يعل ،استان يبخش کشاورز سخن، گريبه د. ناخالص استان است

ن ييار پـا يبسـ  يگـذار هياز سـهم سـرما   ،د ناخالص استانيمتناسب با سهم خود در تول يبانک
ـ ا ؛است يدر کشاورز ين بخش خصوصييپا يتوان مال ةدهند بوده، که نشانبرخوردار  ن در ي

جـاد  يا يبـرا  ياديـ ز تـوان  يدارافـارس  استان  ييو روستا ياست که بخش کشاورز يالح
الزم  ،ن منظـور يدو ب شودخرد تمرکز  ين ماليتأم يرو ديبا ،يطين شرايدر چن. اشتغال است

در حـوزه ضـرورت   . دصـورت گيـر  خرد  ين ماليتأم يد براوموج که ارزيابی از تواناست 
ن ي، بـد سـت ايگو يخـوب  ط بـه يز شـرا يدر استان ن يتعاون ياهتيق فعاليجاد اشتغال از طريا

 ۴/۱۲ يکـار ين اسـتان بـا نـرخ ب   ياستان فارس، ا ياقتصاد باال بودن توانرغم  يب که عليترت
 يکاريکه متوسط نرخ ب يدر حال باال قرار دارد، يکارينرخ ب يدارا يها ة استاندرصد در زمر

 ،ادشـده ي نکـات بـا توجـه بـه    ). ۱۳۹۳ان، ريمرکز آمار ا(درصد است  ۶/۱۰در کشور حدود 
منتخب استان فارس در خصوص  يهايتعاون يدگاه اعضايد يابيبا هدف ارزمطالعه حاضر 
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 کـه اسـت   شـايان يـادآوری   .صـورت گرفـت  جاد اشتغال يخرد و توان آنها در ا ين ماليتأم
در منـاطق   ،تيحوزه اشتغال و محل فعال از نظر ،منتخب استان فارس يهايتعاون بسياری از

ـ تول بـه ز ين ديگر ياريقرار دارند و بس ييو روستا يکشاورز يهاتيمجاور فعال  يد کاالهـا ي
 يتعاون يهاتيتوان توسعه فعال يم ،ثين حيو از ا ندپرداز می يع کشاورزيو صنا يکشاورز

 رحاض ةز مطالعيمتما يهايژگياز و يکي ،نيافزون بر ا. دانست ييساز توسعه روستانهيرا زم
 ، تـوان يرکشـاورز يو غ يکشـاورز  يهايمتشکل از تعاون ياآن است که با استفاده از نمونه

ـ  را اشتغال جاديخرد و ا ين ماليتأم برای يو کشاورز ييروستا يهايتعاون  يبا استدالل مبتن
 ين مـال يدر خصوص تـأم  اعضا يابيارز که الزم به ذکر است. کنديآشکار م يج تجربيبر نتا

  . ده شده استيسنج يتعاونخرد  ين ماليل به مشارکت آنها در تأميصورت تما هب

   قيو روش تحق ينظر يمبان
عوامـل   ييو شناسـا ها يتعاون ين ماليدر تأم يتعاون ياعضاتمايل به مشارکت  يابيارزبراي 

ـ  شد؛ عملگذاري مشروط روش ارزش به ،کنندهنييتع در  نیواعضـای تعـا  از  ،ين منظـور دب
ـ م. پرسش شـد  )۲(يتعاونصندوق در  يگذاربه سپرده آنها ليزان تمايخصوص م ل يـ زان تماي

ـ اد، زيز يليکرت و در قالب پنج سطح خيف ليبه مشارکت بر اساس ط و  ،اد، متوسـط، کـم  ي
ل به مشارکت در يمنظور از تما .نظر گرفته شد در يک تا پنج يهاصورت رتبه هب وکم  يليخ

 شـايان يـادآوری  . اسـت  يتعاون يوجوه خرد اعضا يگذارل به سپردهيخرد، تما ين ماليتأم
 ين مـال يل به مشارکت در تأمين عوامل مؤثر بر تماييافزون بر تع ة حاضر،است که در مطالع

جـاد  يصـندوق در ا  يت احتمـال يزان موفقياز آنها در خصوص م ها توسط اعضا،يخرد تعاون
. صورت گرفتکرت يل يسطح ف پنجيز بر اساس طين سنجش آنکه  ،ز پرسش شدياشتغال ن

عوامل مؤثر بر مشـارکت در   يابيعالوه بر ارز ،که در ادامه آمده است) ۱( ةاز رابط رو، از اين
ت يـ زان موفقيـ نسـبت بـه م   ة نگرش اعضاکنندنييعوامل تع ييشناسا برایخرد،  ين ماليتأم

، از )۱۳۷۹( البته در مطالعه کرمـي . ز استفاده شده استيجاد اشتغال نيدر ا) يتعاون(صندوق 
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مـؤثر بـر مشـارکت در     يهـا يژگـ يشـناخت و  بـرای ل به مشـارکت  يتما ةکنندنييعوامل تع
بـا شـناخت    نيـز ) ۱۳۹۳(روز يـ و پ يچراغـ بـه بـاور   . ه اسـت شـد بازپرداخت وام اسـتفاده  

 يدسترسـ  برایبرداران  ت بهرهيدر خصوص موقعتوان مي يبرداران کشاورزبهره يها يژگيو
  . درکبه اعتبارات قضاوت 

عوامـل مـؤثر   ) Niculescu-Aron and Mihaescu, 2014(و يهائسکيآرون و م - ويکولسکين
ب يمانند درآمد، نرخ بهره، بعد خانوار و ترک يرا عوامل يرومان يان خانوارهايانداز در مبر پس

از ) Ismail and Rashid, 2013( ديل و رشـ يز اسـماع يـ در پاکستان ن. داننديخانوار م ياعضا
) Ravallion and Chen, 2005(ون و چـن  يکه راوال يدر حال، مشابه بهره گرفتند ييهاريمتغ

الت و يماننـد تحصـ   ياجتمـاع  -ياقتصـاد  يرهـا يف متنـوع از متغ يـ ط يک ازگيری  به بهره
) Han and Sherraden, 2009(هـان و شـرادن   همچنين، . پرداختندز يبه امکانات ن يدسترس

ت يو جنسـ  ،خـانوار  يب اعضايالت، ترکي، تحصيدرآمد شغل جانبرها مانند يمتنوع از متغ یفيط
ـ انداز خانوارها مـؤثر ارز ل رفتار پسيرا در تحل  نيـز  )۱۳۹۳( يدر مطالعـه عبـدالملک  . دنـد کر يابي

بـه   مطالعة حاضر،در . شوديد مشاهده ميتول يتعاون يکت اعضال مشاريمشابه در تحل ييرهايمتغ
نـد  ا عبـارت که  شده،متعدد انتخاب  ياجتماع - ياقتصاد يرهايمتغ ،شدهادي های پيروی از پژوهش

ـ ، نـوع فعال يت در تعـاون يت، بعد خانوار، سابقه عضويسن، جنس :از ، يت، داشـتن شـغل جـانب   ي
از  يافتيـ الت دريبه بانـک، تسـه   ي، درآمد، دسترسيگذارخانوار، سپرده يب سنيالت، ترکيتحص
د کـاال و خـدمات   يـ ت توليـ ر حسب دو گروه فعالت بينوع فعال سنجش .هيزان سرمايو م ،يتعاون

 ياشتغال بـه کـل اعضـا    يواقع در دامنه سن يصورت سهم اعضا هب يب سنيترک. صورت گرفت
حسـب   بر ياز تعاون يافتيالت دريتسه و يارگذسپرده يرهايمتغ. شد يريگاندازه خانوادهشاغل 

ـ ليه بر حسب ميزان سرمايو مال يون ريليم ـ ارد ري بـه بانـک در محـل     يدسترسـ  ،و همچنـين ال ي
  .شده استلحاظ  يصورت موهوم هب يو داشتن شغل جانبت يفعال

  :مينشان ده )۱(ه ل به مشارکت افراد را با استفاده از رابطياگر تابع تما
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)۱                                                                (                      ε+β=∗ xy  

جمالت اخـالل   εو  ،ل به مشارکتيعوامل مؤثر بر تما xل به مشارکت، يتما y∗ ،آن که در
 ير واقعـ يرتبه مشخص باشند و مقـاد  يفقط دارا مشارکتل به ياگر سطوح تماآنگاه است، 

∗y م داشتيخواه ،قابل مشاهده نباشند )Greene, 2003 ؛Imai et al., 2010      :(  

  )۲(                            
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دهندگان از پاسخ کدام هر .برآورد شود βد با استفاده از ينامشخص است و با µريمقاد
و عوامـل  ) x( يريـ گاز عوامل قابل انـدازه  يل به مشارکت خاص خود را دارند که تابعيتما

افـراد   ،شنهاد شـود يمحدود پ يهانهيکه به افراد گز يدر صورت. است ε يريگقابل اندازهريغ
در اينجـا نيـز   . دکـر خود را انتخاب خواهنـد   يل به مشارکت ذهنينه به تماين گزيترکينزد

ع نرمـال  يـ توز يجمالت اخالل داراکه  کردتوان فرض يم ،يات دوجملهيهمانند مدل پروب
  ):Greene, 2003(ر خواهد بود يصورت ز هر احتماالت بيمقاد ،ن صورتيدر ا ؛هستند
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ـ ن bو  aشـده،  ب برآورديبردار ضـرا  βمستقل،  يرهايبردار متغ xر وابسته، يار متغمقد y که در آن، ز ي
   . دهدير مورد استفاده را نشان ميا بازه مقاديها از دامنه کدامر حداقل و حداکثر هر يمقاد ،بيترت به

  منتخب نمونهو  ها داده

بـا  انتخـاب نمونـه،    يبرا. استاستان فارس  يهايتعاون ياعضا شامل مطالعه يجامعه آمار
ـ ا، فـارس  ها در استانيتعاون يندگو پراک ييايجغراف تفاوتتوجه به   ةمـ ياسـتان بـه دو ن  ن ي

ـ ن يجنـوب  ةمـ يراز و از نيشهرسـتان شـ   يشمال ةمياز ن ،سپس. دشم يتقس يو جنوب يشمال ز ي
ـ ماز  ،در گـام بعـد  . ندانتخـاب شـد   يصورت تصـادف  هشهرستان کازرون ب  يهـا يان تعـاون ي

طور  هب يتعاون ياعضا از يز تعدادين نهايتو در  يتعاون يتعداد ، ابتدامنتخب يهاشهرستان
 ۱۳۹۴در سـال  اطالعـات مـورد نيـاز از طريـق تكميـل پرسشـنامه        .ندانتخاب شد يتصادف
مقـدار   ،ها و محصـول و همچنـين  دست آمده شامل مقادير نهاده ت بهاطالعا. شد يآور جمع
، اعضا ياجتماع -ياقتصاد يهايژگي، ومقياس فعاليت اعضاها، از اقالم نهاده کدامهر  ةهزين

و  ،هـا يتعـاون  ين مـال يل به مشـارکت در تـأم  ي، تماياعضا از تعاون يافتيزان اعتبارات دريم
 يابيارز ياطالعات برا از اين .استجاد اشتغال يها در ايت تعاونيموفق زانيمآنها از  يابيارز
ـ ارز ،نيخـرد و همچنـ   ين مـال يدر تأم به مشارکت اعضال يتما آنهـا از نقـش صـندوق     يابي

» يو کشـاورز  ييروستا« يهايها دو گروه تعاونيتعاون. جاد اشتغال استفاده شديدر ا يتعاون
ع يشـامل صـنا   يرکشـاورز يغ يهـا ياز تعـاون  يالبته برخ. گيرد را دربرمی »يرکشاورزيغ«و 

. نـد پرداز یمـ  يو کشـاورز  ييد کاال در محدوده منـاطق روسـتا  يتولبه  عمدتاًز ين يکشاورز
بـه   ،آن يکـه طـ   دشـ کنتـرل   ير موهوميک متغيها با استفاده از يد تعاونيت توليتفاوت ماه

 ةدکننـد يتول يهـا ياز تعاون کدامهر  .دشدنم يتقس »خدمات«و » کاال ةدکننديتول« يهايوناتع
   .ت دارنديفعال يرکشاورزيو غ يکشاورز هر دو حوزةهم در  ،کاال و خدمات
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کـرت و در  يف ليـ مطالعـه بـا اسـتفاده از ط   وابسـته   يرهايمتغ گفته شد، ترشيکه پ گونه همان
 شـد ن يـي تع )۶(با استفاده از رابطه اعضا اندازه نمونه  رو، از اين. ندشد يريگ سطح اندازه پنجقالب 

)Bartlett et al., 2001:(  

)۶ (                                                                                      ۲
d  /۲

s
۲

t  =n   

برابـر بـا    ،درصـد  پنج يدار يسطح معنبا توجه به انتخاب  بوده که t ةقدار آمارم t آن،در که 
دست  بهر ياز رابطه ز ،يفيک يها داده يزان انحراف استاندارد است که برايم S است، و ۹۶/۱

  :ديآيم

  =S )يفير کيتعداد سطوح متغ)/( تعداد انحراف استاندارد(                              )  ۷(

. خواهـد بـود    s=  ۵/  ۴=  ۲۵/۱اسـت،   ۵کرت که برابـر بـا   يف ليبا توجه به سطوح ط
  :شود ين ميير تعيصورت ز هب) d(رش يبل پذاق يمقدار خطا ،نيهمچن

  d) = ۵( ريتعداد سطوح متغ ×) ۰۵/۰( يداريسطح معن = ۲۵/۰                 )        ۸(    

  :دشن يير تعيصورت ز هز بين  n رو، از اين

۹۷  =۲)۲۵/۰ / (] ۲)۲۵/۱ (× ۲)۹۶/۱ ([  =n  

 يرهـا يمتغ يبـرا  ،خـود  يدر مطالعه آمـار  ،)Bartlett et al., 2001(بارتلت و همکاران 
بـاالتر از   يمارآجامعه و درصد  سه يارديبا سطح معن) فراتر از دو سطح يرهايمتغ(وسته يپ

است کـه در   شايان يادآوری. اندهدکر يابيمشاهده را مطلوب ارز ۱۲۰تعداد  ،نفرهزار  چهار
نوع اول تا سـطح   يزان خطايمبا  ،يعني ؛دشانتخاب  ۱۲۰تعداد نمونه برابر با  ة حاضر،مطالع

  . است ز اندازه نمونه مطلوبيندرصد  سه



   ۱۸۷  �۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام       ... های زايی در تعاونی تأمين مالی خرد و اشتغال

 

  ج و بحثينتا

هـا بـه   يمنتخـب تعـاون   يل اعضـا يـ عوامل مؤثر بـر تما  ، نخست،ج مطالعه در دو بخشينتا
مسـاعدت صـندوق    ةکننـد نيـي عوامـل تع  ،سپس و )۱جدول ( خرد ين ماليمشارکت در تأم

  .ه شده استئارا) ۲جدول ( يتعاون يجاد اشتغال از منظر اعضايدر ا يتعاون

  خرد ين ماليتأم به مشارکت در يتعاون يل اعضايعوامل مؤثر بر تما

مشـارکت   بـرای ل متوسط و باالتر يتما يدرصد دارا شصتش از يب ،منتخب يان اعضاياز م

ـ در ا. هـا هسـتند  يتعـاون خرد  ين ماليدر تأم بـا شـناخت   هـدف آن اسـت کـه     ،ن بخـش ي

ن يتـأم  ةنيزمبتوان  ،خرد ين ماليمشارکت در تأم به ل اعضاين بر تماافراد و اثر آ يها يژگيو

  .ساخت فراهمها را يونتعا يمال

در  .آمده استدر جدول خرد  ين ماليل اعضا به مشارکت در تأميتما ةکنندنييتععوامل 

ل يـ زان تمايـ م« ةر وابستيمتغرا يزاستفاده شده،  يات رتبهين پروبيتخم ياز الگو ،حين تصريا

ر يتفسـ  دست آمـده امکـان   به بيضرا. شده است يريگاندازه ياصورت رتبه هب »به مشارکت

ر ياداست که مقـ  شايان يادآوری .دشورها تمرکز يمتغ يياثر نها يد رويبا رو، از اينندارند و 

در  رو، از ايـن رها محاسبه شده اسـت و  ير متغيمده بر حسب متوسط مقاددست آ به يياثر نها

خـرد   ين مـال يل به مشارکت در تـأم ير در سطح تماييمتوسط تغ يبه معن ،ر وابستهيمورد متغ

   . اهد بودخو

 اسـت؛  يمـار آت يـ ر فاقد اهميتنها سه متغ ،مورد استفاده يحير توضيمتغ چهاردهان ياز م

ها نشـان داد   داده يبررس .منطقه است ،نيالت و همچني، تحصيرها شامل شغل جانبين متغيا

ـ از آنهـا ن  يمـ يش از نيبند و برخوردار يالت دانشگاهيتحص ازدرصد اعضا  ۴۵که حدود  ز ي

توان در خصـوص  ينم ،التيبر اساس سطح تحص البته .الت هستنديتحصاز  سطحن يفاقد ا

  .دکرل به مشارکت اظهار نظر يتما
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اثـر   خـرد  ين مـال يمل بـه مشـارکت در تـأ   يبر تما يو اجتماع يتيجمع يرهايمتغ يتمام
ـ با توجه به متغ. دارد يل اثر منفين سطح تمايت بر اير جنسيمتغ. ندداردار  يمعن  ير موهـوم ي
ل يـ خـرد تما  ين ماليممشارکت در تأ مردان کمتر از زنان به که توان گفت يم ،رد استفادهمو

 تمايـل  ط،ير شـرا يبا فرض ثابـت بـودن سـا    ،دست آمده به ييب اثر نهايبر اساس ضر. دارند
زنـان در   که رسد يبه نظر م. استاز مردان  شيدرصد ب ۲۳طور متوسط  هب در اين زمينه زنان

 ين مـال يمشـارکت در تـأم   رو، از ايـن و  يبه انجام کار گروه يشتريل بيتماسه با مردان يمقا
ت يل به فعاليش از زنان تمايط، مردان بير شرايبا فرض ثابت بودن سا ؛ به ديگر سخن،دارند
مردانـه   يتوانـد فضـا  يل بـه مشـارکت مـ   يـ ن تفاوت در تمايا يل احتماليدل. دارند يانفراد

اسـت کـه    يتعاون يگر سن اعضاير ديمتغ. باالتر باشد يريپذ، مخاطرهنيکار و همچنو کسب
ـ ي، بدل به مشارکت اثر مثبت دارديزان تمايبر م ل يـ سـن بـاالتر تما   يکـه افـراد دارا   ين معن

 يهـا دادهبـر پايـة   است کـه   شايان يادآوری. خرد دارند ين ماليبه مشارکت در تأم يشتريب
ـ ن بـاالتر از تجربـه بـاالتر   سـن   يافـراد دارا  ،مطالعه ه يـ ممکـن اسـت روح  . ز برخوردارنـد ي

ب اثـر  يالبته ضر. شود يتعاون يها تيمانع ورود آنها به فعالتر سنکم ياعضا يريپذ مخاطره
حـدود   يسال تفـاوت سـن   ی دهدر ازا که رود ين قرار دارد و انتظار ميين در سطح پاآ يينها

 يتوان گفت تفاوت سنيم که يا گونه ، بهل به مشارکت مشاهده شوديتما تفاوتدرصد  يک
  . شوديمحسوب نم يخرد مانع جد ين ماليب افراد به حضور در تأميدر ترغ

ـ ا ييهاب اثر نياما با مشاهده ضر .ز بر احتمال مشارکت افراد اثر مثبت دارديبعد خانوار ن ن ي
 يرود در ازا يکـه انتظـار مـ    يا گونـه  ، بـه باال قرار نـدارد  ین در سطحتوان گفت اثر آ ير ميمتغ
ـ  ين ماليمل به مشارکت در تأيتما ،ک نفر به بعد خانواريش يافزا درصـد   ۵/۳طـور متوسـط    هب
ک يل از يش تماياحتمال افزا ،نفر به خانواده کيش يافزا يدر ازاسخن، گر يبه د. ابديش يافزا

ـ متغ. درصد است ۵/۳گر برابر با يسطح به سطح د  يت در تعـاون يگـر سـابقه عضـو   ير مهـم د ي
ـ ي، بداست ير بر احتمال مشارکت منفيمتغ نياثر ا. است افـراد   احتمـال مشـارکت   کـه  ين معن

ـ ا. از افـراد داراي سـابقه کمتـر اسـت     ترنييپا يدر تعاونتر يشب ة عضويتسابق يدارا افتـه  ين ي
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ـ  باشد، يمجموعه تعاون ياز سو يه خدمات مالئاز عدم ارا يممکن است ناش ـ يدب کـه   ين معن
ـ تـر ا  باسـابقه  ياعضـا  ،ين مـال ياز خـدمات تـأم   يخـوردار ل عدم بريبه دلدر حال حاضر،  ن ي

ـ با ،خـرد  يدر جـذب منـابع مـال    ،ن اساسيبر ا. کنندينم يابيمشارکت را مؤثر ارز بـا  د ابتـدا  ي
د يـ د تأکيبا ؛ به ديگر سخن،گوشزد شود تمساعد يهانهيزم ،هاتيگونه فعال نيا پيشينة توضيح

 در ازای ،طير شـرا يبا فرض ثابت بودن سا. رديگيمد نظر قرار ين مورد تجديشيپ ةيشود که رو
  .يابد میکاهش  رتبهک يل يدرصد سطح تما ۵/۱با احتمال  ،شتريب ةهر سال سابق

کـاال   ةدکننديتول يهايشاغل در تعاون يبه دو گروه اعضا يت تعاونياعضا بر حسب فعال
 يان اعضـا يـ در م احتمـال مشـارکت   ،ر مورد استفادهيبر اساس متغ. نددشم يخدمات تقسو 

توانـد بـه   يز ميفته ناين يا. د کاالستيتول يهايباالتر از تعاون يخدمات يهايشاغل در تعاون
 کـاال، بـرای  د يـ تول يهـا يسـه بـا تعـاون   يدر مقا ،يخـدمات  يهـا يشتر بر تعاونيد بيتأک يمعن
احتمـال   ،ييب اثر نهايس ضربر اسا. خرد اعضا باشد يهابر سپرده يمبتن صندوق يانداز راه

شـاغل در   يباالتر از اعضـا  يخدمات يهايشاغل در تعاون يان اعضايل در ميآنکه سطح تما
  . درصد است شانزدهش از يب ،باشد کاال ديتول يهايتعاون

 يسـن  ةواقـع در دامنـ   ير سـهم اعضـا  يـ ت خانوارها با استفاده از متغيجمع يب سنيترک
و  يآمـار  يداريمعنـ ر هم از نظر ين متغيا اثر. لحاظ شدشاغل خانوار  ياشتغال به کل اعضا

، اسـت  يآن منفـ  يالبته جهـت اثرگـذار   دارد؛ت ياهم بسيارمده آدست  ب بهيهم از نظر ضر
ن يدامنه موجب کـاهش احتمـال مشـارکت در تـأم    اين ش افراد واقع در يکه افزا ين معنيبد
ـ ز اا. ه استشداستفاده  صورت نسبت هبر ين متغيا از .خرد خواهد شد يمال تـوان   يمـ  ،رو ني

سـه بـا   يدر مقا ،اشـتغال قـرار دارنـد    يسـن  ةآن در دامنـ  يکـه تمـام اعضـا    يخـانوار گفت 
طور متوسط حـدود   هقرار ندارند ب يسن ةدامن اين در آن ياز اعضا کدامچ يکه ه ييخانوارها

   .خواهند داشتخرد  ين ماليتأممشارکت در به کمتر ل يدرصد تما نوزده
سـه  يدر مقا ،انـد دهکر يگذارها سپردهيکه در حال حاضر در تعاون يعاونت يآن گروه از اعضا

انتظـار   ،ييب اثر نهايبر اساس ضر. دارند ين ماليمأبه مشارکت در ت يشتريل بيتما ،ر اعضايبا سا
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درصـد   يکاحتمال مشارکت اعضا حدود  ،يگذارسپردهال يون ريليم يکهر  که در ازای روديم
در صـندوق  خود را  يفعل يهادارند تا سپرده يآمادگ يتعاون يارسد اعض يمبه نظر . ابديش يافزا

 گـر يدبه . ندکن يگذارشد، سپرده يمعرف »خرد ين ماليتأم صندوق«عنوان ا مطالعه که ب يشنهاديپ
 راسـتای در  ينيتوانـد تضـم  يان آنهـا مـ  يانداز در مش پسيها و افزايمد تعاونآش دريافزا سخن،

ة مطالعـ  ةافتـ ين يگر که از اينکته مهم د ،نيهمچن. خرد باشد ين ماليا در تأمش مشارکت آنهيافزا
 يجـا  ود را بهخ يهاسپردهتا ل دارند يتما يتعاون ياعضان است که يا ،قابل استنباط است حاضر

  .ندکن يگذارسپرده يخرد تعاون ين ماليمها در صندوق تأبانک
ن ييل پـا يـ و تما درآمـد ق مقـدار  يدم اظهار دقل عيبه دل .مد استت درآياهمز ئر حايمتغديگر 

کـه   شـده، استفاده  يدا سطوح درآمي يدرآمد يهابر حسب گروه اين متغير از ،آن اعضا به اظهار
بـا  . کت اعضا مطـابق انتظـار مثبـت اسـت    ربر احتمال مشا درآمد رياثر متغ. استسطح  پنجشامل 

ک گـروه  يـ کـه از   يا گونـه  مد هر عضو بـه آش دريافزا که توان گفت يم ،ييتوجه به مقدار اثر نها
 يـازده زان يرا به م ين ماليدر تأم ياحتمال مشارکت و ،باالتر وارد شود يمدبه گروه درآ يآمددر

  . دانستت يز اهمئار حايبس یريمتغرا مد آتوان در يم رو، از اينش خواهد داد و يدرصد افزا
جـب کـاهش   مو يتعاون يت اعضايالبه بانک در محل فع يدسترس که روديانتظار م هرچند،

ن يـ شود که احتمال مشارکت ا ياما مشاهده م ،شود يدر صندوق تعاون يگذارنها به سپردهل آيتما
درصـد بـاالتر    دهحـدود   ،نـدارد  وجودت آنها بانک يکه در محل فعال ييسه با اعضاياعضا در مقا

بـه   يکـ يشـده بـا توجـه بـه نزد    ادي افراد ،د که در واقعکره ين توجيتوان چنيافته را مين يا. است
 يانـداز در صورت راه رو، از اينند و ی دارآگاه يگذارسپرده گونه اين ياياز مزا ،يسسات بانکمؤ

  . ندکنمنتقل  يخود را به صندوق تعاون يهاسپرده که ل هستنديما ،يصندوق توسط تعاون
از اعضـا در خصـوص    اسـت؛ بنـابراين،   يتعاون ياعضا يهيالت از انتظارات بديتسه ئةارا

مشـاهده   ۱کـه در جـدول    گونه همان. پرسش شد يالت از تعاونيافت تسهيا عدم دريافت يدر
 ييسه با اعضـا يقادر م ،انددهکرافت يالت دريتسه يکه از تعاون ييرود اعضايانتظار م ،شوديم

اوت در ن تفـ يـ متوسـط ا . به مشـارکت برخـوردار باشـند   بيشتر ل ياز تما ،اندافت نکردهيکه در
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ـ اول ةعيرسد اگر صندوق با وديبه نظر م. درصد است ده ش ازيب مشارکتل به يتما سـازمان   ةي
الت و يرا بـا پرداخـت تسـه   يـ ز ة آن هموارتر خواهـد شـد،  ر توسعيمس ،شود ياندازراهتعاون 
  .دکرب يترغ يگذارنسبت به سپردهرا  اعضاسهولت  توان به يدر خصوص آن م يرسان اطالع

. شـد هـا اسـتفاده   يت تعـاون يـ اس فعالياز مق ياريمع در قالبه ير سرمايمتغز همچنين، ا
ـ ي، بـد بر انتظـار اسـت   يمبتن يافته تا حدودين يا. است ير منفين متغيعالمت ا کـه   ين معن

را  يالت پرداختـ يت تسـه يـ ممکـن اسـت ظرف   ت بـاالتر نوعـاً  ياس فعاليمق يدارا يواحدها
ن يـ ب ايمقـدار ضـر  . داشته باشندبه مشارکت ل يتماکمتر  رو، کنند و از اين يابيارزتر  نييپا

در تـالش   کـه  دهديز نشان ميافته نين يا. درصد است دوال حدود يارد ريليهر م ير برايمتغ
بر اساس . ن مراجعه شودييت پاياس فعاليمق يدارا يبهتر است به واحدها ،ين ماليتأم يبرا

  .ت هستندياهم ويژه حائز هب يو کشاورز ييروستا يهايتعاون ،افتهين يا

  هايخرد تعاون ين ماليمنتخب در تأم يهايتعاون يل اعضاينتايج برآورد عوامل مؤثر بر تما - ۱جدول 
  يياثر نها zآماره   انحراف معيار  ضريب  متغير
  ٠٠٨/٠  ٦٧/٣  ٠٢٤/٠  ٠٨٩/٠∗∗∗  سن

  -٢٣٥/٠  -۹۴/۳  ٦٣٤/٠ -٥٠٢/٢∗∗∗  تيجنس
  ٠٣٥/٠  ٥٠/٢  ١٤٧/٠ ٣٦٨/٠∗∗  بعد خانوار

  -٠١٤/٠  -٤٦/٥  ٠٢٧/٠ -١٤٥/٠∗∗∗  تيسابقه عضو
  ١٦٥/٠  ٩٧/٢  ٥٨٨/٠ ٧٤٩/١∗∗∗  تينوع فعال

  -٠١٧/٠  -٥٣/٠  ٣٤٠/٠ -١٧٩/٠  يشغل جانب
  ٠١١/٠  -٥٦/٠  ٢٠٤/٠ -١١٤/٠  التيتحص

  -١٩٢/٠  -٧٩/٢  ٧٣٢/٠  -٠٤٤/٢∗∗∗  خانوار يب سنيترک
  ٠١٠/٠  ٦٠/٣  ٠٣٠/٠  ١٠٩/٠∗∗∗  يگذار سپرده

  ١١٠/٠  ٥٢/٥  ٢١١/٠  ١٦٥/١∗∗∗  درآمد
  ٠٩٩/٠  ٧٤/٢  ٣٨٢/٠  ٠٥٠/١∗∗∗  به بانک يدسترس

  ١٠٤/٠  ٠٨/٢  ٥٣٤/٠  ١٠٩/١∗∗  يالت تعاونيتسه
  -٠١٩/٠  -٢٤/٤  ٠٠٠١/٠  -٠٠٢/٠∗∗∗  هيسرما

  -٠٦٥/٠  -٣١/١  ٥٢٧/٠  -٦٨٨/٠  منطقه

  Pseudo R2  Likelihood  ها آماره
Ratio  

  ر وابستهيمتغ شدهينيبشين پيانگيم  ر وابستهيمتغ يقين حقيانگيم

۴۵۱/۰  )۰۰۰/۰(۸۵/۱۳۰  ۸۷/۲  ۷۴/۲  

 قيتحق يهاافتهي: مأخذ
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۲ة مارآمقدار 
Pseudo R نسـبت حـداکثر  . اسـت ح يتصـر ايـن  از مطلـوب بـودن    يحاک 

ـ . سـت ار بااليبس يداريح در سطح معنيتصر يدار ياز معن يز حاکين يينما درست  ،نيهمچن
ن يـ کـه ا  بـوده،  ۸۷/۲ر وابسـته برابـر بـا    يغمت يقيشود که مقدار حق يمشاهده م ۱در جدول 

برا نشان داد کـه   -ماره جارکوآمحاسبه . برآورد شده است ۷۴/۲ن توسط مدل برابر با يانگيم
  . استن نرمال يع جمالت اخالل حاصل از تخميتوز

  يتعاون ياز منظر اعضا اشتغالجاد يدر ا يمساعدت صندوق تعاون ةکنندنييعوامل تع

، هشـد  يابيجاد شغل ارزيدر ا يوص نقش صندوق تعاونصاه اعضا در خدگيد ،ن بخشيدر ا
و  بـوده ح قبل يز همانند تصرينمستقل  يرهايمتغ .سطح ابراز شده است پنجن نقش در يا که

ن يـ حاصـل از ا  يها افتهي. ه استنشدح استفاده ين تصريبه بانک در ا ير دسترسيمتغاز تنها 
در خصـوص   دگاه اعضايمورد استفاده بر د يرهاياغلب متغ. ده استآم ۲ح در جدول يتصر

ب يـ سن، ترک يرهايدار دارند و تنها متغيبر اشتغال اثر معن يصندوق تعاون ياحتمال اثرگذار
  .دار هستند يه فاقد اثر معنيو سرما ،يالت پرداختيخانوار، تسه يسن

را  يتعاون جاد شغل توسط صندوقيسه با مردان احتمال ايز زنان در مقايح نين تصريدر ا
سـه بـا مـردان احتمـال     يدر مقا نزنا ،طير شرايبا فرض ثابت بودن سا. اند کرده يابيباالتر ارز

ـ ا. انددهکر يابيدرصد باالتر ارز پنجدوق را حدود جاد شغل توسط صنيا اسـت   ين در حـال ي
جـاد  يصـندوق بـر ا   يهر چند اندک اما احتمال اثرگـذار بعد خانوار باالتر  يدارا يکه اعضا

 ،نفر کيزان يش بعد خانوار به ميافزا که در ازای يا گونه کنند، بهيم يابيتر ارزنييغل را پاش
  . خواهد بوددرصد  يکش از يبجاد اشتغال يااحتمال کاهش 

سابقه بـاالتر احتمـال    يدارا يشود که اعضايمشاهده م ،ح قبليهمانند تصردر اينجا نيز 
دست آمده در  به ييب اثر نهايالبته ضر. کنند يم يابيارزتر نييطور متوسط پا هبجاد شغل را يا

بـا سـابقه بـاالتر در     ياعضـا  که رسد يبه نظر م ،ياما به هر رو ؛ن قرار داردييار پايسطح بس
  .د دارنديتردجاد اشتغال يدر اصندوق  يخصوص کارکرد و اثربخش
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د يـ تول يهـا ينشاغل در تعـاو  يسه با اعضايخدمات در مقا يهايفعال در تعاون ياعضا

. کننـد يمـ  ينيبشيپ يجاد شغل توسط صندوق تعاونيا يبرا يشتريامکان ب يطور نسب هب کاال

  . درصد است سهدر حدود  تنها يينهاب اثرات يضر بر اساست ون تفايالبته ا

جـاد شـغل توسـط صـندوق     ياحتمـال ا  اعضار يسه با سايدر مقا يشغل جانب يافراد دارا

در ن افـراد  يـ ممکن است ا. کننديم يابيدرصد باالتر ارز سهط حدود طور متوس هرا ب يتعاون

از . داشـته باشـند   يترشـ يموجـود اطـالع ب   يهااز فرصت ،يشغل جانب يجوو جست نديفرا

ـ تـوان از تجربـه ا   يها مـ يجاد اشتغال توسط صندوق تعاونيا يهانهيمل زيدر تحل رو، اين ن ي

الت باالتر احتمـال  يتحص يافراد دارا، اعضاه از ن گرويبرخالف ا. گروه از افراد بهره گرفت

 ین احتمـال در سـطح  يالبته ا. کننديم يابيتر ارزنييرا پا يشغل توسط صندوق تعاون جاديا

متوسـط   ،دوتـر خـ  نييپـا  ةردسه بـا  يدر مقا يليتحص ةهر رد ،اما به هر حال ؛باال قرار ندارد

تواند يم يل احتماليک دلي. کنديم يابيزتر ارنييدرصد پا يکش از يجاد شغل را بياحتمال ا

 يکـه دارا  اعضـا گونه  نيکه ا ين معنيدب بر باشد،هيو سرما يجاد مشاغل تخصصيا يدشوار

، ابنـد ييبـر مـ  هيده و سـرما يـ چيمشـاغل را پ  ،الت خوديدر حوزه تحص ،الت باالترنديتحص

  .کننديم يابيارز يتوان صندوق تعاون و يرا فراتر از دسترس ايجاد شغلکه  يا گونه به

جاد اشـتغال را  ين شانس اييپا يدرآمد يهاسه با گروهيدرآمد باالتر در مقا يدارا ياعضا

بـا   رو، شـد؛ و از ايـن  لحـاظ   يمددرآ يهاگروه در قالبمد ر درآيمتغ. کننديم يابيباالتر ارز

بت بـه  مشـخص نسـ   يک عضو گروه درآمـد ي که ن گفتتوايم ،ييب اثر نهايتوجه به ضر

درصـد   ۵/۱حـدود  جاد شـغل را  يت صندوق در ايتر احتمال موفقنييپا يگروه درآمدعضو 

 يناش ،جاد شغليدگاه نسبت به احتمال اين تفاوت در ديممکن است ا. کنديم يابيباالتر ارز

ـ يدب باال باشد، يدرآمد يهاتوسعه توسط افراد گروه يهانهياز مشاهده زم کـه افـراد    ين معن

کـه   يياعضـا . ندمتصـور خود  يتوسعه شغل يبرا يشتريب يهانهيزم يتر حتدرآمد باال يدارا
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احتمـال   ،درآمد باال يدارا يهمانند اعضا ،انددهکر يدر صندوق تعاون يگذاراقدام به سپرده

ـ ارز ييرا بـاالتر از اعضـا   يجاد شغل توسط صـندوق تعـاون  يا کننـد کـه اقـدام بـه     يمـ  يابي

در مجمـوع بـه نقـش و     ااعضن ياکه توان گفت يالبته م .انددهکردر صندوق ن يگذار سپرده

در صندوق  يگذارروست که اقدام به سپرده نيدارند و از هم يشتريکارکرد صندوق اعتقاد ب

. کننـد  يمـ  يابيدرصد باالتر ارز نيمجاد اشتغال را حدود ين گروه احتمال ايا. انددهکر يتعاون

ـ   هندةد نشان التيتسهافت ير دريمتغ ،يگذارر سپردهيبرخالف متغ دار بـر احتمـال   ياثـر معن

 ،التيافـت تسـه  يدر ةکه پس از تجرب داردت يافته از آن جهت اهمين يا. نيستجاد شغل يا

ـ   گونه البته همان. ابديز کاهش ين يگذارسپرده ينها براآل يممکن است تما ـ تـر ن شيکـه پ ز ي

جـاد  يتواند منجر به ايم اعضا تياس فعاليسه با مقيالت در مقاين تسهيياس پايمق ،شد گفته

الت ين تسهيا ين اثربخشييت پاياس فعاليمق يدارا يممکن است اعضا. شود يطين شرايچن

ت باالتر در خصوص توان صـندوق  ياس فعاليمق يدارا يد اعضايترد .ندکن يابيرا باالتر ارز

ـ متغدار يرمعنـ يغب يجاد اشتغال بر اساس ضريدر ا يتعاون ـ يه کـه نما ير سـرما ي اس يـ مق ةدن

  . قابل استنباط است ،استاعضت يفعال

درصد  ده يداريدر سطح معنر منطقه يب متغيضر ،ح قبليبرخالف تصردر اين تصريح، 

اسـتان   يو مرکـز  يشـمال مناطق  که رسديبه نظر م ،رين متغيبر اساس ا. رش استيقابل پذ

ـ ياسـتان زم  يسه با منـاطق جنـوب  يراز در مقايت شيبا محور فارس اد اشـتغال توسـط   جـ يا ةن

  . کننديم يابيدرصد باالتر ارز دوش از يرا ب يصندوق تعاون

ـ  ،دهـد ينشان م يينما نسبت درست ةمارگونه که آ آن ،دست آمده ح بهيتصر  يدارياز معن

ـ ا يکه بـرا  ،درصد است ۳۵برازش برابر با  يب خوبيضرو  بودهباال برخوردار  ن گـروه از  ي

ـ غر متين مقاديانگيم. دکر يلقتوان آن را مطلوب ت يم هامدل  ۲/۳ر وابسـته برابـر بـا حـدود     ي

  . ده استکرورد آبر ۴/۲را برابر با  آنح مورد استفاده يکه تصر بوده،
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  جاد اشتغاليدر ا يمساعدت صندوق تعاون ةکنند نييعوامل تعنتايج برآورد  - ۲جدول 
  يياثر نها z ةآمار  انحراف معيار  ضريب  متغير
  ٠٠١/٠  ۷۶/۰  ٠٢٢/٠  ٠١٧/٠  سن

  -٠٤٧/٠  -٧٦/٢  ٥٧٥/٠  -٥٨٧/١∗∗∗  تيجنس
  -٠١٢/٠  -٧٤/٢  ١٥٠/٠  -٤١٠/٠∗∗  بعد خانوار

  -٠٠١/٠  -٧٦/١  ٠٢٢/٠  -٠٣٩/٠∗  تيسابقه عضو
  ٠٣٣/٠  ٠٢/٢  ٥٥٥/٠  ١٢٢/١∗∗  تينوع فعال

  ٠٢٧/٠  ٦٣/٢  ٣٤٦/٠  ٩٠٩/٠∗∗∗  يشغل جانب
  ٠١١/٠  -٧٨/١  ٢١٥/٠  -٣٨٢/٠∗  التيتحص

  -٠٢٦/٠  -٢٥/١  ٧٠٧/٠  -٨٨٣/٠  خانوار يب سنيترک
  ٠٠٥/٠  ٩٣/٣  ٠٠٥/٠  ٠١٩/٠∗∗∗  يگذار سپرده

  ٠١٤/٠  ٨٤/٢  ١٦٥/٠  ٤٧٠/٠∗∗∗  درآمد
  -٠٠٤/٠  -٢٦/٠  ٥٠٠/٠  -١٢٩/٠  يالت تعاونيتسه

  -٠١٩/٠  -٤٢/١  ٠٤٧/٠  -٠٦٧/٠  هيسرما
  ٠٢٣/٠  ٧٦/١  ٥٣٩/٠  ٩٤٨/٠∗  منطقه

  Pseudo R2  ها آماره
۳۵۰/۰  

Likelihood  
Ratio  

)۰۰۰/۰(۶۳/۷۷  

  ميانگين حقيقي
  متغير وابسته

۱۷/۳  

  شده متغير وابستهبينيميانگين پيش
۳۸/۲  

  قيتحق يهاافتهي: مأخذ

  شنهادهايو پ يريگجهينت

 ين مـال يتـأم در مشـارکت  بـه   ل اعضايتما ةکنندنييعوامل تع يابيبا هدف ارز ة حاضرمطالع
جـاد اشـتغال   يها به اينتعاون يامساعدت  يابيارز ،نيو همچناستان فارس  يهايتعاونخرد 

. حاصل شد يو کشاورز ييروستا يها يتعاون يبرا ييهااستنباط ،طور مشخص هب .انجام شد
ـ تر نييت پاياس فعاليمق دارای خرد نزد افراد ين ماليل به تأميتما که ج نشان دادينتا ش از يب

ـ را  يژگـ ين ويا ،هاداده يبررس بر پاية نتايج .استاعض ديگر تـوان در   یمـ طـور مشـخص    هب
حـوزه  ابتـدا  کـه  شـود  يشنهاد ميپ ،رو نيااز . ددي يو کشاورز ييروستا يهايتعاون ياعضا

اثـر  . شـود  انتخـاب خـرد   ين ماليتأم صندوقجاد يا يبرا يو کشاورز ييروستا يهاتيفعال
س يـ و و يمونتگـومر  ةدر مطالعـ  .بـود  يت آمـار يـ کت فاقـد اهم رالت بر مشايسطح تحص
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)Montgomery and Weiss, 2011 (نيبنابرا. شوديمشابه مشاهده م یجينتاز يدر پاکستان ن، 
ژه يالت باالتر توجه ويتحص يدارا يهابه گروه که در جذب مشارکت اعضا، شود يه ميتوص
ت يريو مـد  يزيـ رن افراد در برنامهيمشارکت دادن ا .شود همافرنه مشارکت آنها يتا زم شود
د شـ مشـاهده   ،نيهمچن .ش دهديافزا ين ماليدر تأمها را زه مشارکت آنيتواند انگيم يتعاون

ـ يزم ةدهنـد  جـه نشـان  ين نتيا. برخوردارند يل کمتريتر از تمايسابقه طوالن يکه افراد دارا  ةن
ن يراهکـار تـأم   ياثربخشـ  که شوديم شنهاديپ رو، از اين. است يکنونط يدر شرا اعضا يذهن
 بـيش از زنان  ،يطور نسب شد که بهمشخص  ،نيهمچن .ن افراد خاطرنشان شوديدبخرد  يمال

آکپـالو و همکـاران    هـای  بـر پايـة يافتـه    .خرد دارند ين ماليبه مشارکت در تأم ليمردان تما
)Akpalu et al., 2012( خـرد   ين مـال ياز طـرح تـأم   يريگزنان در بهرهمشارکت  يزدر غنا ن
بـا  ويـژه   به يمال يل تعاونيشکنسبت به تکه  شوديه ميتوص رو، از اين. از مردان است ثرترؤم

  . دشود يزنان تأک شتريمشارکت ب
 يخـدمات  يهـا  يشـاغل در تعـاون   يان اعضايخرد در م ين مالياحتمال مشارکت در تأم

ـ ابر اسـاس  . د کاالستيتول يها يباالتر از تعاون ـ افتـه ن ين ي بـرای   کـه  شـود يشـنهاد مـ  يپز ي
بـر  . دشـو تمرکـز  بيشتر  يخدمات يها يتعاون يروهاي خرد اعضا، اندازي صندوق سپرده راه

 يگـذار  هـا سـپرده  يدر تعـاون  اينـک که  يتعاون يآن گروه از اعضا دست آمده، به جينتاپاية 
انتظـار   رو، از ايـن . دارنـد  ين مـال يبه مشـارکت در تـأم   ليتما ، بيش از ديگر اعضااندنموده

ل بـه مشـارکت   يـ واند تمابت يت در قالب صندوق تعاونين برنامه توسعه فعاليتدو که رود يم
توسـعه صـندوق    يدر ابتـدا کـه  توان گفـت  يم ارتباط،ن يدر هم. ش دهدين گروه را افزايا

مطابق انتظار مشخص  ،نيهمچن. ن افراد برنامه توسعه اطالع داده شوديدالزم است ب ،يتعاون
  .  ندرخوردارمشارکت ب برای بيشتر ليتما ازدرآمد باالتر  يافراد دارا شد که

ن يمشارکت در طـرح تـأم   يل باالتر برايتما يدارا ياعضا که توان گفتيم ،يطور کل هب
ـ مقبـا   يخـرد افـراد   يمال ـ تما کـه سـابقه کمتـر هسـتند     و کوچـک ت يـ اس فعالي ل دارنـد  ي
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ـ  کننـد و  يگذارسپرده يصندوق تعاونخود را در  يها انداز پس  از يطـور نسـب   ، بـه نيهمچن
ز يـ ن گروه نيان ايدر م ،نيافزون بر ا. ندبرخوردار ترشاغل کم ياعضا وتر بزرگ يخانوارها

و  ،بعـد خـانوار بـاالتر    تر،نييت پاياس فعاليمق .نددارل به مشارکت يمردان تما بيش اززنان 
هـايی اسـت کـه     از جمله ويژگـی مختلف  يهايان تعاونيدر متر نييشاغل پا ياعضانسبت 

ـ ا. ددگـر  برمی يو کشاورز ييروستا يهايبه تعاون بيشتر ـ  ة حاضـر افتـه مطالعـ  ين ي طـور   هب
هنـد و   ييدر منـاطق روسـتا  ) Imai et al., 2010(و همکـاران   يمـا يا يهـا افتهيبا  يحيتلو

) ۱۳۸۹( ياريبخت نيز در پاکستان و) Montgomery and Weiss, 2011(س يو و يمونتگومر
 ،نـد کنيد مـ يأکتت در اعتبارات خرد ياس اندک فعاليمقبر که  ،)۱۳۹۲(و همکاران  يميو سل

  .همسو است
 يدارا ياعضـا  کـه  نشان داد بر اساس نگرش اعضاها يجاد اشتغال تعاونيا توانسنجش 

 داننـد؛ يتـر مـ  نييپـا  يجـاد شـغل را انـدک   يصندوق بر ا يبعد خانوار باالتر احتمال اثرگذار
تغال از جاد اشـ يها در ايت تعاونيسابقه باالتر در خصوص موفق يانتظار افراد دارا ،نيهمچن

جاد اشـتغال  يزنان احتمال ا ،گريد ياما از سو. استتر نييپا یجاد صندوق در سطحيق ايطر
هـا در  يممکن است زنان شاغل در تعاون. کننديم يابيها را باالتر ارزيتوسط صندوق تعاون

از  ؛ت خـود رصـد کـرده باشـند    يجاد اشتغال در حوزه فعاليا يرا برا ييهانهيحال حاضر زم
، يالت از صـندوق تعـاون  يافت تسهيدر يشود از آنها خواسته شود که برايم شنهاديپو، ر اين

. نـد کنه ئـ جاد اشتغال ارايد را با تمرکز بر ايت جديجاد فعاليا ايو  يت فعليطرح توسعه فعال
 را در هنـد  يشواهد تجرب توان ، میخرد ين ماليدر تأم ييدر خصوص تمرکز بر زنان روستا

شـاغل در بخـش خـدمات     ياعضـا  که ج نشان دادينتا. )Imai et al., 2010(د يادآور شز ين
بـاالتر   يانـدک ز يـ نجاد اشتغال را ياحتمال ا ،ين ماليکت در تأمرل باالتر به مشايافزون بر تما

و  ييروستا يخدمات يها تيدر فعال يگذارهيبه سرماتر نييپااز يبا توجه به ن. کننديم يابيارز
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 يسـو  بـه حرکـت  کـه راسـتای     شـود يه مـ يتوصـ  ،ربر بودن اغلب آنهاو نوعاً کا يکشاورز
   .باشد ييروستادر بخش  يخدمات يهاتيفعال

جاد شغل توسط صـندوق  يالت باالتر احتمال ايتحص يافراد دارا زيدر خصوص اشتغال ن
 ی ازکـ ي. کننـد يم يابيکمتر ارز يتر اندکنييالت پايتحص يدارا يرا نسبت به اعضا يتعاون

ـ يدانست، بـد بر  هيو سرما يجاد مشاغل تخصصيا يدشوار توان يمرا  يل احتماليدال  ين معن
ده و يـ چيت خـود مشـاغل را پ  اليالت باالتر در حوزه تحصيتحص يدارا گونه اعضای نيکه ا

. کننديم يابيارز يرا فراتر از توان صندوق تعاون ايجاد شغلکه  يا گونه ، بهداننديمبر هيسرما
را  يو کشـاورز  ييروسـتا  يهـا ينه وجود اشتغال در تعـاون يزم يحيطور تلو هب زيافته نين يا

  .دکنيم يابيارز يرکشاورزيغ يهايباالتر از تعاون
جاد اشـتغال را  ين شانس اييپا يدرآمد يهاسه با گروهيدرآمد باالتر در مقا يدارا ياعضا
الت و تخصـص  يتحصـ  يادار يتـوان بـه اعضـا   يم ،ن راستايدر هم. کننديم يابيباالتر ارز

ـ يدب ،ندبرخوردارن ييپا يتوان مال ند و ازترجوان معموالًکه اشاره کرد باالتر  کـه بـا    ين معن
 ،با درآمد باالتر يتر توسط اعضاباالالت يتحص يافراد دارا يها ت از طرحيحما ةنيجاد زميا
ـ ا. سـاخت  فـراهم هـا را  تيا توسعه فعاليد و يت جديفعال ياندازتوان امکان راهيم ن الگـو  ي

  .است يالت تعاونيآن با وساطت تشک ين ماليتأم سازی فراهمده و يد ايهمان تول
 ييتوانـد بـه شناسـا   بسـهولت   بـه  روديانتظار م گفته، که ة پيشکنندنيياز عوامل تعنظر  صرف

در  ،ين مـال يارکت در تـأم شـ ل باال به مين تمايکه ا داشتد اذعان يبا ،هدف کمک کند يهاگروه
ـ فعال ين مـال ين دولـت در تـأم  ييپا يتوان مالاست به  يپاسخ ،اقعو ـ  تي  يهـا  تيـ ژه فعاليـ و ههـا و ب

ـ از عدم توازن م ينوع گردد؛ به ديگر سخن، ان برمیمالک بيشتر به خردهکه  يو کشاورز ييروستا ان ي
مثبـت   اثـر  يافزون بر بعـد اقتصـاد  . دولت وجود دارد يها و توان ماليتعاون يگذارهيسرما يازهاين

) Akpalu et al., 2012؛ Carter, 1989( ييآو کار ديتولش يصورت افزا هکه ب ،خرد ين ماليتأم
؛ Montgomery and Weiss, 2011؛Imai et al., 2010( يط زنــدگيو بهبــود شــرا
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Mazumder and Lu, 2015 (از نگـاه   ين مـال يل به مشارکت در تأمين تمايا ،شوديمشاهده م
 يجـاد نـوع  يکه به ا ياگونه ت است، بهيز اهمئز حاين ييروستا ةژه توسعيو هبو توسعه و  ياجتماع

  ).Turvey and Kong, 2010( دانجاميم يقو ياجتماع ةيو سرما ياجتماع يهااز شبکه

  ها يادداشت
1. microfinance 

ان يک صندوق در ميس ين مالی خرد در قالب تأسيعنوان شد که اجرای تأم ،در پرسشنامه -۲
ل به مشارکت، يافراد در صورت تما ،ای تعاونی صورت خواهد گرفت که طی آناعض
  .دکرگذاری خواهند ن صندوق سپردهيهای خود را در ا انداز پس

 منابع

گذاري استان فارس در دوره برنامه پنجم  سند توسعه اشتغال و سرمايه ،)۱۳۹۰(فارس  ياستاندار
 .استانداری فارس: شيراز. )۹۴-۱۳۹۰(

د بر يران با تأکيا ياقتصاد يهابخش ييزااشتغال يررسب« ،)۱۳۸۸. (ف، يترحم و .ا. ، عيارياسفند
 .۱۱۵-۹۳ صص ،۶۷شماره ، ۱۷سال  ،اقتصاد كشاورزي و توسعه. »يبخش کشاورز

. »زايي بخش کشاورزي ايران بررسي و تحليل ظرفيت اشتغال« ،)۱۳۸۶( .، اجهانگردو . ، بيباصر
 .۱۴۶-۱۱۹ صص ،۵۹شماره ، ۱۵سال  ،عهو توس ياقتصاد کشاورز

و کاهش فقر  يد بخش کشاورزيش توليافزا يبرا يراهکار ،ه خرديمال« ،)۱۳۸۹( .، صياريبخت
 .۲۱-۱ صص ،۳۰شماره  ،دانش و توسعه. »ييروستا

مطالعه : يشغل يهادر توسعه فرصت ينقش اعتبارات بانک« ،)۱۳۸۳( .، فپاسبان و .، صياريبخت
 صص ،۴۶شماره  ،۱۲سال  ،و توسعه ياقتصاد کشاورز. »رانيا يورزبانک کشا يمورد

۷۳-۱۰۶. 

 يکشاورز يهاتيص اعتبارات به فعاليعوامل مؤثر بر تخص« ،)۱۳۹۳( .، اروزيپو . ، ديچراغ
، و توسعه ياقتصاد کشاورز. »جانيکشاورزان استان آذربا ياعتبار يهاتيل محدوديوتحل
 .۱۳۵-۱۱۵ صص ،۸۶شماره ، ۲۲سال 

بر  يبانک کشاورز ييالت خرد اعطاير تسهيتأث« ،)۱۳۹۲( .، بينجف ؛ و.، ميمنصور ؛.، غيميسل
جان يدر استان آذربا يبخش کشاورز يافتگيک درجه توسعهيبه تفک يتوسعه کشاورز

 .۲۴-۱ صص ،)۱۹ پياپی( ۳ ، شماره۵ دوره ،يقات اقتصاد کشاورزيتحق. »يغرب



  ...زاده، صمد زارعی،  زکريا فرج                                 ۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۲۰۰

 

در  ياعتبارات بانک کشاورز يدياثرات تول يابيارز« ،)۱۳۷۵( .، ميصدراالشرافو . فر، ر نيشاه
 .۲۷-۱۶ صص ،۹شماره  ،رانيا يلوم کشاورزع. »استان خراسان

 يهايل تعاونيل باغداران به مشارکت در تشکيعوامل مؤثر بر تما يبررس« ،)۱۳۹۳. (، ميعبدالملک
 .۶۹-۴۹ صص ،۴ه ، شمار۱۷ سال ،روستا و توسعه. »سرکانيد گردو در شهرستان تويتول

برداران كشاورزي به اعتبارات در تعيين عوامل مؤثر بر دسترسي بهره ،)۱۳۷۹( الهتي، آيکرم
 .رازيدانشگاه ش ،اقتصاد کشاورزی ارشد يکارشناس نامةانيپا. استان كهگيلويه و بوير احمد

. »رانيف اقتصاد امختل يهابخش ييزااشتغال يهاليپتانس يابيارز« ،)۱۳۸۳. (ر. کشاورز حداد، غ
 .۵۶-۳۹ صص ،۱۸شماره  ،۶سال  ،رانيا ياقتصاد يهاپژوهش

 :در یقابل دسترس .»استان فارس. ياطالعات استان« ،)۱۳۹۳(ران يمرکز آمار ا
http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=1642. 

بخش  يگذارهيسرما عوامل مؤثر بر يبررس« ،)۱۳۷۹( .ر. ، مسلويزاده جانو يعل و .، کيانيهژبرک
اقتصاد . »يرخطيران با استفاده از روش حداقل مربعات غيا يدر کشاورز يخصوص

 .۷۳-۴۵ صص ،۲۹ شماره، ۸سال  ،كشاورزي و توسعه
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