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  چكيده
عنوان  به 1980ي  دههاست كه در  ي جهانيابه معناي بانكي براي فقرا، پديده ،خردي  همالي

 فقـرا قبل از آن، به علت وجود اين عقيده در جوامـع كـه   . دشكاري جهت مقابله با فقر مطرح  راه
بـا   ،خـرد ي  ماليـه اما جنبش  ،توان بازپرداخت ندارند، به وام و اعتبار دسترسي چنداني نداشتند

فقرا را كاهش داده و به عنوان ابزاري هاي مالي خود توانست هزينه و ريسك وام دهي به نوآوري
خرد از سـوي كشـورهاي مختلـف مـورد     ي  ماليهامروزه . دبخش جهت كاهش فقر معرفي شو اثر

  .پردازندخدمات مالي خرد مي ي گيرد، در ايران نيز نهادهايي به ارائهاستفاده قرار مي
خرد بر درآمد و مصـرف خـانوار مـورد بررسـي     ي  ماليهاثر است تا شده  تالشدر اين تحقيق 

امـداد در اسـتان    ي كميتـه  صندوق خودكفـايي بدين منظور خانوارهاي تحت پوشش . قرار گيرد
در اين آزمـون، درآمـد   . اندو مورد ارزيابي قرار گرفتهشده له برگزيده أتهران جهت آزمون اين مس
جهـت   ،داقل مربعـات معمـولي  هـايي از رفـاه و روش رگرسـيوني حـ    و مصرف به عنوان شـاخص 
مـورد   ،درآمد و مصرف خانوارهـا بر هاي خانوار خرد و ويژگيي  ماليهبررسي اثر متغيرهايي چون 

  . استفاده قرار گرفته است
درآمدشـان   ،كه تمامي خانوارهاي بهره برده از خدمات مالي اين صندوق دهد نشان مينتايج 

درآمد و مصـرف ايـن خانوارهـا نسـبت بـه خانوارهـايي كـه از        . نسبت به قبل افزايش يافته است
  .است تر بيش ،اندخدمات اين صندوق بهره نبرده

���� ���	JEL :I32 D63.H81, 
  ، مصرف خانوارخرد، اعتبارات خرد، درآمد خانواري  ماليه: هواژكليد 

  

 

 مسئول ي نويسنده *



  مقدمه  - 1
شي در جهت ياري رساندن به فقرا و بهبود بخشـيدن معيشـت   خرد كه كوشي  ماليه

دهنـده  ء خدمات مالي خرد و محدود و با رويكردي ارتقا ي اقشار كم درآمد از طريق ارائه
اي نوظهـور اسـت كـه در    شـود، پديـده  تعريـف مـي   )جاي رويكرد حمايتي به(و خوداتكا 

. ي مالي پديدار شد توسعه قبليهاي هاي استراتژياز ميان تعارض ،1980ي  دهه ي نيمه
مـدل رشـد    ي هاي متـداول توسـعه بـر پايـه    استراتژي ،1960و  1950ي  دههدر طول 

گـذاري در مقيـاس وسـيع را موتـور رشـد      اقتصادي قرار داشت و صنعتي شدن و سرمايه
د كـه  مشـخص شـ  هـا  پس از گذشت چندين سـال از اجـراي ايـن سياسـت    . دانستمي

خـورده اسـت   ده و  شكسـت  بـو فق ؤتوسعه و كـاهش فقـر نـام    استراتژي رشد در ايجاد
  ).3-4ي  صفحه، 1998، 1بادرو(

د و شـ  1970ي  دهـه ي در استراتژي توسعه در آغاز بزرگرشد فقر منجر به تغييرات 
  دورهايـن  . دكـر روستايي آغاز به كـار  ي  توسعه كيد بر كاهش فقر وأرويكردي جديد با ت

امـا   هـاي روسـتايي بـود،   دولتـي بـه بخـش   اي يارانـه هاي اعتباري شاهد موجي از برنامه
هـاي حمـايتي و    شكسـت طـرح  . در روستايي نيز بـا شكسـت روبـرو شـ    هاي اعتبا برنامه
. اي و بـازاري سـوق داد   هاي غيريارانه گيري استراتژيكار بهها را به سمت دولت ،اي يارانه

اسـاس  بخـش خصوصـي و بر   ي هتـدارك اعتبـارات بـه وسـيل     ،ديدگاه غالب در آن زمـان 
خـدمات   ي ماليه خرد به عنوان راهي براي ارائـه  ي در اين شرايط ايده. هاي بازار بود نرخ

 ). 5-6، ص 1997، ٢جانسن و روگالي(مالي به فقرا به آرامي شكل گرفت 
خدمات مالي بـه فقـرا بـا شـرايط آسـان و       ي رائههدف اصلي خود را ا ،رويكرد جديد

 ي واسـطه  به ،كه براساس آن بهبود وضع محرومان ،بازاري قرار داده بودهاي  اساس نرخبر
هـاي   تمامي رويكـرد  بزرگخرد توانست مشكالت  ي ماليه .شدخودشان دنبال مي تالش

د، اين رويكرد در حـال حاضـر بـه عنـوان     كنحمايتي بعد از جنگ جهاني دوم را مرتفع 
خدمات مالي به فقرا در نقاط مختلف جهان مورد اسـتفاده قـرار    ي استراتژي مسلط ارائه

 ).1575، ص 1999، ٤؛ مردوچ2004، 3خردي  ماليهدروازه (گيرد  مي
خدمات مـالي خـرد    ي به ارائه ينهادهاي مختلف ،چون ديگر كشورها همدر ايران نيز 

بـه   هـا  سترسـي آن ده و امكـان د كـر هاي فقير را ياري خانواده وسيله بدينتا  ،اندپرداخته
ي امـداد   ي اين نهادها، صندوق خودكفـايي كميتـه   از جمله. خدمات مالي را فراهم آورند

  

 
1- Badru. 
2- Johnson, S. and Rogaly, B.  
3- Microfinance Gateway. 
4- Morduch. 



ي امداد رويكردي حمـايتي نسـبت بـه     هر چند رويكرد كلي كميته. باشدخميني مي امام
فقراست، اما صندوق خودكفـايي، رويكـردي ارتقـا دهنـده را برگزيـده و هـدف خـود را        

  .ارهاي تحت پوشش قرار داده استخودكفا كردن خانو
خانوارهـاي   درآمد و نيـز مصـرف  مالي خرد بر  تأميناين مطالعه به دنبال بررسي اثر 

صـندوق  علـت برگزيـدن   . امداد اسـت  ي كميته خودكفاييبهره برده از خدمات صندوق 
و دهـد  نيز ارائه ميي كه اين صندوق عالوه بر اعتبار، خدمات ديگر خودكفايي اين است

روش بررسي در . بندي شود خدمات مالي خرد دستهي  دهندهتواند در قالب نهاد ارائه مي
از روش پيمـايش   هـا،  اين مطالعه عالوه بر استفاده از اسناد و مدارك موجود و تحليل آن

نامـه اسـتفاده    آوري اطالعـات ميـداني از ابـزار پرسـش    به منظـور جمـع  . كندتبعيت مي
  . شود مي

 ي تحت پوشش كميتـه تمامي خانوارها قيق حاضر عبارت است از آماري تح ي جامعه
خانوارهاي تحت پوشـش كميتـه در    شاملها امداد امام خميني در استان تهران و نمونه

بـه عنـوان گـروه    انـد  دريافت كرده اعتباراين نهاد  صندوق خودكفايياستان تهران كه از 
 ،انـد دريافت نكرده اعتبارخانوارهاي تحت پوششي از اين استان كه  چنين همو  ١آزمايش

 و شـاهد  ٢به عنوان گـروه كنتـرل  . ي خرد هستند اما واجد شرايط دريافت خدمات ماليه
اين دو گروه تنها در دريافت وام متفاوتند و داراي خصوصيات اجتماعي، اقتصـادي  ( .است

نامـه مـورد    پرسـش  85ست در اين تحقيـق  شايان ذكر ا). باشند و جغرافيايي يكسان مي
 .ارزيابي قرار گرفته است

  
  مباني نظري تحقيق -2
  خرد و اعتبار خردي  ماليه -2 - 1

امـا   ،رونـد خرد و اعتبار خرد به جاي يكديگر به كـار مـي  ي  ماليهمعموال دو اصطالح 
خـرد،  ي  ماليـه . از هر گونه اشتباهي جلـوگيري شـود   مشخص وبايد تفاوت ميان اين دو 

شـامل  ) 1999( 3اين خدمات مالي طبق نظـر ليگـروود  ي خدمات مالي به فقراست،  ارائه
تواند ديگر خدمات مالي مانند بيمه و خدمات پرداخـت  اما مي ،شوداز و اعتبار مياند پس

  . گيردب را نيز در بر
  

 
1- Experiment group. 
2- Control group. 
3- Ledgerwood. 



ــه ،)339، ص 2001( 1شــراينر و كلمبــت ــرايكوششــي "خــرد را ي  مالي ــود  ب بهب
هاي فقير مورد غفلـت واقـع   هاي خرد براي خانوادههاي كوچك و وامدسترسي به سپرده
  .اندتعريف كرده ،"هاشده توسط بانك

بـراي  ... انداز، وام، بيمـه و خرد شامل تدارك خدمات مالي مانند پسي  ماليهبنابراين 
يـل خـدمات از بخـش    اين قب به يابي دست افراد فقير روستايي و شهري است كه قادر به

خـرد در نظـر   ي  ماليـه در كل مي توان معيارهايي را بـراي تعريـف   . مالي رسمي نيستند
  :گرفت
  .ها خرد و بسيار كم مقدارندوام: سايز -
  هاي كم درآمدكارآفرينان خرد و خانواده: هاي هدفگروه -
  انواع خدمات مالي ي ارائه: نوع خدمت -
كاربردهاي اجتمـاعي ماننـد    چنين همكار و  و كسبي  توسعه توليد درآمد،: كاربرد -

  ....تحصيل و بهداشت و
خـرد و فهـم آسـان و    ي  ماليـه هـاي  ضوابط و شـرايط وام  انعطاف: ضوابط و شرايط -

  .متناسب با شرايط محلي اجتماع
سـت جزئـي از   مل تأمين وام و اعتبار بـراي فقرا كه شا نظربنابراين اعتبار خرد از اين 

خرد شامل خدمات ديگري بـه غيـر از اعتبـار    ي  ليهشود، اما ما محسوب ميخرد ي  ماليه
  ...داز، بيمه، خدمات پرداخت، حواله ونامانند پس است
  
  خردي  ماليهظهور  -2-2

 ،هاي جنوب آسيا و آمريكاي التين به رشد و ترقي دست يافـت خرد از تجربهي  ماليه
بـه دنبـال قحطـي     ،1976در بنگالدش و در سال  ،ين آغازتر مهمترين و اما شناخته شده

هـيچ كـس از   . رخ داد 1971و نيز جنـگ سـخت آزادسـازي در     1974سال  ي گسترده
خـرد  ي  ماليـه بـه   ،كـرد اقتصادداني كه در دانشگاه چيتاگونگ تدريس مي ،محمد يونس

 2006خرد شناخته شده است، در سال ي  ماليهوي كه به عنوان مبدع  .تر نيستنزديك
در  1974در جريــان قحطــي  ،يــونس. صــلح نوبــل را بــه خــود اختصــاص داد ي جــايزه

 ،)ه بودنـد كه فقراي در حال مرگ پشت در خانه ثروتمندان شهر صف كشـيد ( بنگالدش
در بـنگالدش   2زنان روستاي جبرايگروهي چهل و دو نفره از دالري به  50تعدادي وام 

  

 
1- Schreiner and Colombet. 
2- Jobra. 



به آن روستا بازگشت مشاهده كرد كه آن  وقتي ي،كوتاهبعد از مدت زمان  .پرداخت كرد
 ،شان بودندها نه تنها قادر به بازپرداخت وامآن. اندهاي كوچكي به راه انداختهزنان حرفه

شان آن قدر سودمند بود كـه بتواننـد شـرايط زنـدگي خـود و      بلكه كسب و كار كوچك
اي بـراي شـرايط    ارهمتقاعد شد كه راه چبر اين اساس وي . شان را بهبود بخشند خانواده
تـا   ،هـاي فـردي بسـيار انـدك بـه تهيدسـتان       وامي  عرضـه : پيـدا كـرده اسـت    ها بد آن
انجـام  را هاي چوبي تـا خريـد يـك گـاو شـيرده       هاي مختلفي از ساخت چهارپايه فعاليت
هـاي وي بـراي وام دادن بـه     هاي محلي به خواهش بانككه  اينپس از  1976در . دهند

كار را بكنـد و بـه ايـن ترتيـب بانـك       او مصمم شد كه خودش اين ،فقرا توجهي نكردند
   .)5، ص 2005، 1اسووپ( سيس كردأگرامين را ت

هاي محمد يونس و بانك گرامين در بنگالدش آغـاز  خرد كه با تالشي  ماليهنبش ج
دهنـده بـه جـاي رويكـرد     ترقـي هـاي رويكـرد   مـالك  ي كنندهتأمينده كه كرشد، ثابت 
چنــان  عملكــرد يــونس و بانــك گــرامين در دادن اعتبــار بــه فقــرا آن . اســت حمــايتي

ي گـرامين در  يـ مـدل اجرا . خود جلب نموده است كه توجه بسياري را به كننده بود خيره
كشورهاي بوليوي، شيلي، چين، اتيوپي، هندوراس، هندوستان، مـالزي، مـالي، فيليپـين،    

مـورد تقليـد قـرار     ،، كانـادا، انگلسـتان و ويتنـام   سري النكا، تانزانيا، تايلند، اياالت متحده
  .)136، ص 2004، ٢مردوچ و دي آقين( گرفت
  

  خرد ي ابتكارات ماليه  - 3-2
كـارگيري   ي گذشته، بـه  خرد طي چند دهه ي ترين داليل مؤفقيت ماليه يكي از مهم
هـا  شـيوه هر چند اين . دهي مالي به فقرا بوده استهاي نوين در خدمتابتكارات و شيوه

هـاي  شوند، اما بـه عنـوان ويژگـي   كار بسته نمي خرد به ي از سوي تمامي مؤسسات ماليه
  :برخي از اين ابتكارات عبارتند از. اند خرد شناخته شده ي اصلي ماليه

اي ايجاد بانك در روستاها و در مجاورت اجتماعات محلي، به گونه: هاي روستابانك -
ها به خدمات  تر آن غلبه شود و امكان دسترسي بيش كه بر مشكل عدم تحرك مشتريان

  ).25، ص 1998، ٣براندسما و چااولي(آورد مالي را فراهم 
اسـتفاده از  . اين روش به عنوان جايگزيني براي وثيقه مطرح شـد : دهي گروهيوام -

 ،خـرد ي  ماليـه  ي مؤسسـه هاي مبادلـه بـراي   ضمن كاهش هزينه گروهي، دهي روش وام
  

 
1- Swope. 
2- de Aghion. 
3- Brandsma and Chaouli. 



مخاطرات اخالقـي و ضـمانت اجرايـي     شكالت ناشي از انتخاب نامساعد،موجب كاهش م
چنــين  دهــي گروهــي هــموام .)137-140، ص 2004مــردوچ و دي آقــين، (شــود  مــي

  ).28، ص 2006، ١متوو(دهد ها را نيز افزايش ميي اجتماعي اعضاي گروه سرمايه
مسأله بوده است كه فقـر  تمركز بر زنان ناشي از اين : پرداخت وام با تمركز بر زنان -

  ).2002، 2چستون وكان(تر از مردان است تر و عميقميان آنان گسترده
انـداز  خرد، به پس ي عالوه بر اعتباردهي در مؤسسات ماليه: اندازتأكيد ويژه بر پس -

گويي به نياز مشتريان و هـم بـه    انداز، هم در جهت پاسختكيه بر پس. شودنيز توجه مي
  .)1999، مردوچ(باشد خرد مي ي ري مالي مؤسسات ماليهمنظور پايدا

. بازار اسـت  ي نرخ بهره ي خرد بر پايه ي مؤسسات ماليه ي نرخ بهره: باال ي نرخ بهره -
تـر انجـام    گيري بر مشتريان براي انجام كار و تـالش بـيش  تعيين اين نرخ با هدف سخت

ي  ي هزينـه  مطالبـه . د نظر استگيرد و از سوي ديگر پايداري مالي مؤسسات نيز مورمي
گيـري فقـرا   بازار، ثابت كرده است كه خدمات مالي بـا هـدف   ي نرخ بهره ي باالتر بر پايه

  ). 1، ص 1998براندسما و چااولي، (تواند سودآور باشد  مي
يابي به پايـداري مـالي    خرد تأكيد خاصي بر دست ي مؤسسات ماليه: پايداري مالي -

هـاي  هـاي دولتـي و يـا كمـك    استقالل مالي و عدم وابستگي به كمـك دارند، به معناي 
  ).2، ص 1998براندسما و چااولي، (خيرين 
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  : عبارتند از خرد ي سازوكارهاي اجرايي ماليه

 ، پرداخت وام به فرد و تعهد خود فرد به تنهايي٣مدل فردي -
 در گروه و تعهد مشترك گروه  ،اخت وام به فرد، پرد4هاي منسجممدل گروه -
 )1387آقابابايي، (، پرداخت وام به گروه و تعهد مشترك 5رهاي خوديامدل گروه -

. گيـرد  مـي انجام  هاي فردي خدمات به فقرا با استفاده از روش ي در مدل فردي، ارائه
دهي فردي بايد تنها بـر فـرد و    خدمت براي استفاده از روش وامي  دهندهارائه  ي مؤسسه

 ،خـدمات ي  دهنـده  ارائـه  مؤسسـه، در اين حالت الزم است . ارزش اعتباري او تمركز كند
هاي مبادله  بديهي است در اين روش هزينه. دكنگيرنده اعمال  نظارت دقيقي بر روي وام
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 ،دهنده خواهد بـود  وام ي رت بر او بر عهدههاي كنترل و نظا كم و هزينه ، گيرنده براي وام
وام را  ي بهره  نرخ ،يابي به پايداري مالي شوند براي دست ات مجبور ميمؤسسلذا اين نوع 

 ي ات ماليـه مؤسسـ معتبرتـرين  . نـد كنافزايش دهند و يا از مشتريان خود وثيقه دريافت 
آقابابـايي،  ( ندونزي استبانك راكيات ا ،كنند دهي فردي استفاده مي خرد كه از روش وام

دهي فردي اين است كه خود فقرا چندان اسـتقالل و خـودگرداني    از معايب وام). 1387
خرد هستند كه تصـميم   ي ات ماليهمؤسساين كارمندان وام و پرسنل  حقيقتدر . ندارند
 ،در ايـن روش . ندباش ها ميآوري و پرداخت وام دار جمع عهده چنين هم ها آن. اندگيرنده

يـاري رسـاندن بـه     بـراي خـرد بـه جـاي توانمندسـازي افـراد       ي پرسنل مؤسسات ماليه
 .ندكن مي حمايتها  را  خودشان، آن

رفته شود، توسط بانك گرامين به كار گگروهي ناميده مي/كه فردي دومترتيبات نوع 
در ايـن  . شـوند هستند كه توسط خودشان انتخاب مي نفر 5ها به تعداد شده است، گروه

شود، اما تمام گروه عـالوه بـر خـود فـرد مسـئول بازپرداخـت       وام به فرد داده مي ،روش
هـا  در ايـن مركـز افـراد گـروه    . دهندتشكيل يك مركز را مي گروه با يكديگر 8. اعتبارند

هاي دريافتي را بـه تنـاوب در ايـن جلسـات     كنند و اقساط وامجلسات هفتگي برگزار مي
ي از افراد گروه وام خود را بازپرداخت نكند، بقيه متعهـد بـه   اگر يك. كنندميبازپرداخت 

تمـام گـروه از دريافـت وام     هـا،  پرداخت آن هستند و در صورت عدم پرداخت توسط آن
وجود درجاتي از پيوندهاي اجتماعي براي اعمال فشار  جا اينلذا در  ،شوندبعدي منع مي

. زپرداخت اعتبـارات دريـافتي الزم اسـت   به با ها و تنبيه به افراد خاطي براي واداشتن آن
گيـران عمـده   خرد در اين مـدل تصـميم  ي  ماليهات مؤسساين بدان معناست كه پرسنل 

در بسـياري مـوارد    هـا  و لـذا آن است امور به خود افراد واگذار شده  برخيبلكه  ،نيستند
 ). 10، ص 2001، ١زللر( داراي استقالل هستند

و  هشد ين استقالل براي افراد فراهم آورده تر بيش ،هميارهاي خوديار يا  در مدل گروه
نفـر در قالـب يـك     20تا  10گروهي از افراد بين . شود داده مي ها مسئوليت كامل به آن

 هـا  كننـد كـه بـه آن    گروه شكل گرفته و با يك بانك به شكل گروهي قرارداد منعقد مي
بـه   ،خدمات اسـت و گـروه   ي ارائهبانك، مسئول . اندازي ارائه كندخدمات اعتباري و پس

هيچ يك . كند مياقدام انداز  هاي پس دهي مديريت اعضا بر حساب زا به شكل شكل درون
مواجـه   بلكه اين كـل گـروه اسـت كـه بـا بانـك       ،از اعضاي گروه با بانك مرتبط نيستند

در بازپرداخـت آن تعهـد   اعضـا   ي همـه شـود كـه    وامي كلي به گـروه داده مـي  . شود مي
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1اين مدل كه به مـدل پيونـدي  . ك دارندمشتر
، نيازمنـد روابـط   شـود نيـز شـناخته مـي    

يكـي از  ). 2001زللر، (است ميان اعض اجتماعي بسيار نزديك و پيوندهاي قوي اجتماعي
در ايـن روش  . هندوستان بـوده اسـت  بانك نبرد در  ،يار هاي هم ين تجربيات گروهتر مهم

اعضـاي   ،معموال فقيرترين افرادو شود  هاي مبادله به گروه تحميل مي بار زيادي از هزينه
ي  دهنـده ارائـه  ي در ايـن مـدل مؤسسـه   ). 2006 ٢زهلمـ (دهند  ها را شكل مياين گروه

ز و اعتبار ااند پسين هزينه را براي مديريت تر كم ،خورد ن پيوند ميه آخدمت كه گروه ب
خـرد  ي  ماليـه ات مؤسسـ اين بدان معناست كه در ايـن مـدل پرسـنل     ،شود متحمل مي

در  هـا  امور به خود افراد واگـذار شـده و لـذا آن    ي همهبلكه  ،گيران عمده نيستندتصميم
    ).10، ص 2001زللر، ( بسياري موارد داراي استقالل هستند
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خرد بر روي متغيرهاي گوناگون از سوي پژوهشگران مختلـف بـه    ي اثر ماليه ارزيابي
هـا از چنـد قالـب     آن ي مرور اين مطالعات حاكي از آن است كه همه. انجام رسيده است

  :ها عبارتند است ازكنند، كه اين روشكلي در روش بررسي پيروي مي
خرد در دو  ي ه در ماليهكنندهاي مختلف در مورد افراد مشاركتبررسي شاخص) الف

مكـي نلـي و    ي به عنـوان مثـال مطالعـه   . مقطع زماني قبل از مشاركت و بعد از مشاركت
  .كنداز اين روش تبعيت مي... و  )1998( ٤خاندكار، )1998( ٣دانفورد
خرد به عنوان  ي كنندگان در ماليههاي مختلف در مورد مشاركتبررسي شاخص) ب

خـرد بـه    ي كنندگان داراي واجد شرايط شـركت در ماليـه  تگروه آزمايش و غير مشارك
، چن )1997( 6براندراپ و همكاران، )1999( ٥به عنوان مثال موسلي. عنوان گروه كنترل

  .اند، از اين روش استفاده كرده)2001(و اسنودگراس 
خـرد بـه عنـوان     ي كنندگان ماليههاي مختلف در مورد مشاركتبررسي شاخص) پ

كنندگان واجد شـرايط شـركت در برنامـه، كـه در منـاطق      گروه آزمايش و غير مشاركت
كنندگان واجد شرايط شـركت در  خرد ساكنند و نيز غيرمشاركت ي ي ماليه داراي برنامه

ي ماليه خرد، اما واجـد شـرايط ايجـاد برنامـه سـكونت       برنامه كه در مناطق بدون برنامه
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 ٣، كلمـن )1996( ٢، هـولم و موسـلي  )1996( 1هاشمي و همكارانمثال  به عنوان. دارند
از اين  ،...و ) 2003(خاندكار )  2002( ٥، مك كرنان)1998( ٤، پيت و خاندكار)1999(

  .اندهاي خود بهره بردهاين روش در ارزيابي
هـاي قبـل و مشـكالت    در اين مطالعه، با توجه به فقـدان اطالعـات مربـوط بـه دوره    

جايي كه صـندوق خودكفـايي    ها، از روش اول استفاده نشده است، از آن آندسترسي به 
در كليه نواحي مورد بررسي شعبه داشت، روش سوم نيز مـورد اسـتفاده قـرار نگرفـت و     

  .روش دوم براي آزمون، انتخاب شد
  
  گرفتهانجام  مروري بر مطالعات -3

 ،تواند با ايجاد بسترهاي رفاهيكه آيا نظام مالي خرد مي  مسألهتحليل اين  به منظور
يـم كـه   تالش دارموجبات افزايش درآمد و مصرف خانوارها را فراهم آورد؟ در اين بخش 

ـ ي  رابطـه گرفته گواه بر وجود انجام  ببينيم آيا مطالعات تجربي ي و همبسـتگي ميـان   علّ
  د يا خير؟ هستنخرد و افزايش درآمد و مصرف خانوارها ي  ماليه
  

  خرد بر روي درآمدي  ماليهمربوط به اثر  مطالعات - 3 - 1
خرد روي درآمد در سـطوح شخصـي،   ي  ماليهيابيم كه اثر با مروري بر ادبيات در مي

كـه   ايـن مبنـي بـر   شـواهدي  . رار گرفتـه اسـت  و كـار مـورد ارزيـابي قـ    خانواده و كسب 
نوار منتفـع  خرد شركت دارند از افزايش درآمد خاي  ماليههاي هايي كه در برنامه خانواده

، وجـود  )20، ص 2002، ٧؛  سيمانو ويتز و والتر5، ص 2002، ٦مردوچ و هالي(شوند مي
تـر   بيشمديريت نقدينگي و مصرف و نيز توانايي از افزايش در  چنين هم ها آن وجود دارد

؛ 5، ص 2002؛ مردوچ  و هـالي،  148، ص 1998خاندكار، (برند كسب سود بهره ميدر 
خـرد روي  ي  ماليـه موردي در اثـر   ي چندين مطالعه). 3، ص 2002سيمانو ويتز و والتر، 

  :درآمد خانوارهاي فقير وجود دارد
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شـواهدي را از   ،1)يونيسـف (صندوق كودكان سـازمان ملـل متحـد     ،1996در سال  
شـان را  داري درآمـد خـانواده  گيرندگان به طور معنـي قرض% 97دهد كه ويتنام ارائه مي

  .اندافزايش داده 1996تا  1994هاي بين سال
خـرد گونـاگون   ي  ههاي ماليمطالعات مختلفي را روي برنامه ،)1996(هولم و موسلي 

اثـر  ي  در زمينـه اند و به شواهد در ارتبـاط بـا محكمـي    در كشورهاي بسياري انجام داده
ايـن  . انـد گيرنـدگان دسـت يافتـه   مثبت بين دسترسي به اعتبـار و سـطوح درآمـدي وام   

تري از زايـش درآمـدي    منافع بيش ،تراند كه فقراي متوسط و غنين دادهنويسندگان نشا
 ،)1998(خانــدكار و همكــاران  ي در مطالعــه. كننــدنســبت بــه فقيرترهــا دريافــت مــي

كه نشـان  سطح روستا مورد بررسي قرار گرفته، هاي اعتباري خرد در بنگالدش در  برنامه
بـه ويـژه در   نوارهـا،  خا ي درآمـد سـاالنه  ها اثر مثبتـي بـر متوسـط    داده است اين برنامه

اي را در غنـا و  ، مطالعـه )1998(مكي نلي و دانفورد . هاي غيركشاورزي روستا دارد بخش
هـاي  خرد در مورد برنامـه ي  هو به ارزيابي اثر مالي دادهبوليوي ترتيب  در 1999در سال 
كـه   نشـان داده اسـت  غنـا  مطالعه در . پردازنداند ميكه با آموزش همراه بوده اي اعتباري

دالر را به صورت ماهانـه   36افزايش درآمدي به مقدار  ،خردي  ههاي ماليمشتريان برنامه
هـاي   كـه ايـن مقـدار در گـروه    در حـالي  ،ندا هشان تجربه كرددر درآمدهاي غيركشاورزي

بوليوي اين دو محقق به افزايش سـود   مربوط به ي در مطالعه. ه استدالر بود 17كنترل 
غيركشاورزي مشتريان دست نيافتند اما يك افزايش عمـده در سـود خـانوار را مشـاهده     

  . كردند
بنگالدش نشان داد كه گرامين ي  همطالعات توسع ي مؤسسهبانك جهاني با همكاري 

كننـده در برنامـه شـده    كاهش فقر و افزايش رفاه خانوارهاي شـركت  سببنه تنها  ،بانك
ده كمـك كـر  كسب سود و درآمدي ثابت  برايها به خانوادهموارد  تر در بيشبلكه  ،است
 .است

 2خرد شـهري و  ي  همالي ي مؤسسههاي پرداختي توسط دو ، اثر وام)1999(موسلي 
وي به ايـن نتيجـه   . دهدروستايي را روي فقر در بوليوي مورد ارزيابي قرار مي ي مؤسسه

 ،دارندگيرندگان ي با درآمد وامارتباط مثبت ي  مؤسسه 4خرد در اين ي  هرسد كه ماليمي
  . تر باشد تر كمگيرندگان غنيگيرندگان فقيرتر نسبت به واماين اثر براي وام حتي اگر

در تحقيقي كه در مورد بانـك اعتبـاري خـرد در بوليـوي انجـام       ،سيمانوويتز و والتر
ه از مشتريان گزارش شد% 66 ي افزايش درآمد به وسيله كه كنند مياند، چنين بيان  داده
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هـاي ايجـاد   كنندگان اين توانمند شدن را منسوب به بسط فعاليـت  تر شركت بيش. است
ي، دسترسي خريد عمده يا به صورت نقد ي هاي محصول در نتيجهدرآمد، كاهش هزينه

هاي جديدشان در توليد كه از طريق دسترسي بـه  و نيز فعاليت به بازارهاي فروش جديد
مردوچ و هـالي  ). 23، ص 2002سيمانوويتز و والتر، (دانستند ممكن شده بود، مي اعتبار

مـالي خـرد بـر روي اهـداف      تأمينهاي وسيعي را در مورد اثر برنامه ي مطالعه ،)2002(
 8هـدف از   6بـر   تواننـد  مـي  هـا اند كه اين برنامهدهو به اين نتيجه رسي هزاره انجام داده

كه از  باشد، ميكاهش سطح فقر  ،يكي از اين اهداف. دنشته باشهدف هزاره اثر مثبتي دا
بـا   ،خـرد ي  هد كه ماليـ ان بيان كردهاين دو محقق . دشوطريق افزايش درآمد حاصل مي

بهـره بـرده از خـدمات     تواند منجر به كاهش فقـر خانوارهـاي  افزايش درآمد خانوارها مي
  . دمالي خرد شو

ــه ،)2006( 1سنگســوريوانگ ــوس 6را در اي مطالع ســال  ي در فاصــله ،روســتاي الئ
ي  هروسـتاي مـورد بررسـي وي همگـي داراي برنامـ      6. داده اسـت  انجام 2006-2005
روسـتاي   3تر و در  قديمي ،خدمات مالي ي روستا از نظر ارائه 3كه  ،ندا هخرد بودي  همالي

ورد بررسـي  خانوارهاي مـ . دشيك سال بود كه خدمات مالي خرد ارائه مياز تر  ديگر كم
وي در . خرد بودندي  ههاي ماليروستا شامل دو گروه عضو و غير عضو در برنامه 6در اين 

هـا  هاي عضو برنامـه خرد اثرات مثبتي بر گروهي  ههاي ماليد كه برنامهكن نهايت بيان مي
درآمد ناشي از توليدات دامي و كشاورزي خانوارهاي  دارد، كه يكي از اين اثرات، افزايش

  .ستها كنندهكننده در برنامه نسبت به غير شركتشركت
اثـر   ،اي در ويتنـام بـا رويكـرد رگرسـيوني    ، طي مطالعـه )2007( 2كئلي و همكاران

ي  ماليـه رفاه خانوارهـاي عضـو    ي با هدف مقايسه ،خرد بر مصرف و درآمد خانواري  ماليه
در نهايت به اين نتيجـه رسـيدند كـه    . بررسي كردندرا نوارهاي غير عضو فقير خرد و خا

با اين حال افزايش درآمدي  ،خرد اثر نسبتا كمي بر افزايش درآمد و مصرف داردي  ماليه
  . دشو ها تواند منجر به بهبود سطح زندگي آنشود ميكه حاصل مي

خرد به عنوان ابـزار  ي  ماليه توان گفت شواهد به روشني در حمايت ازدر مجموع مي
افزايش درآمد خانوار، هموارسازي جريان مصرف و توانايي كسب سود به صـورت پايـدار   

د كه درآمـد كـافي كسـب    كنخرد بسياري از خانوارهاي فقير را قادر ميي  ماليه. ندهست
در كاهش فقـر   مؤثرخرد ابزاري ي  ماليهكنند و خود را از خط فقر باال بكشند و بنابراين 

  .درآمدي است
  

 
1- Sengsourivong. 
2- Coelli and et al. 
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و  1996(پيت و خانـدكار  . خرد استي  ماليهگيري اثر معيار ديگري در اندازه ،هزينه
زنان و مردان را براي بانك گـرامين و   ي وسيله بهاثر اعتبارات خرد دريافت شده  ،)1998
هـاي  دهـي در بـنگالدش روي شـاخص   گروه وامي  هيگر بر پايخرد دي  ي ماليه نامهدو بر

مختلـف   هـاي  راههـا از  اند كه مشتريان برنامـه نشان داده ها آن. اندگوناگون بررسي كرده
ده ها نشـان دا  ي آن همطالع. ندمند شو بهرهخرد ي  ماليههاي توانند از شركت در برنامهمي

اعتبار خرد مانند بانـك گـرامين   ي  نامهبا دسترسي به وام يك بر ،است كه مصرف سرانه
تحقيقي را در مـورد اثـرات بلندمـدت    ، )2003(چنين خاندكار  هم. اند افزايش يابدتومي
با تعيـين انـواع   وي . خرد روي مصرف  خانوار و فقر در بنگالدش انجام داده استي  ماليه
خوراك، مخـارج  ي  سرانهكل، مخارج ي  هانخروجي خانوار شامل مخارج سر 6روي بر اثر 

ي غير زمين خانوار و شيوع فقر ميانـه و شـديد، بـه ايـن     ها غير خوراكي، داراييي  سرانه
تر از اثر آن خيلي ضعيف ،گيرندگان مرد خرد بر روي وامي  ماليهرسد كه اثرات نتيجه مي

. ي دائـم وجـود دارد  گيـر و كاركرد كاهشي در مورد قرضاست گيرندگان زن بوده بر وام
غيرخـوراك   ي خوراك از هزينـه  ي گذاري بر هزينهتأثيردارد كه و بيان مياعالوه بر اين، 

ي  ماليـه هـا از  دهد كـه فقيرتـرين  ، وي نشان ميها در كنار اين. مشخص بوده است تر كم
خـرد يـك اثـر پايـدار بـر حسـب كـاهش فقـر بـين          ي  ماليهكنند و خرد بهره كسب مي

خرد اثرات سـرريزي  ي  هبرد كه ماليگذشته از اين نويسنده پي مي. برنامه داردمشتريان 
خـرد داراي اثـرات خـارجي    ي  هبه معناي ديگر مالي ،در كاهش فقر در سطح روستا دارد

هـاي واجـد شـرايط    كند كه خـانواده ، استدالل مي)1999(هر چند مردوچ . رفاهي است
ي تـر  كمي سطوح مصرف گير چشمخرد به طور  ي ي ماليه برنامه 3كننده در اين شركت

كئلـي و همكـاران   . نسبت به خانوارهاي واجد شرايط در روستاهاي بـدون برنامـه دارنـد   
افزايش مخـارج   سببيابي به خدمات مالي خرد  ، چنين نتيجه گرفتند كه دست)2007(

در حالي كـه مخـارج مربـوط بـه پزشـك و درمـان را        ،دشوتحصيل، غذا و سرگرمي مي
  .دهدكاهش مي
گفت كه مطالعات گذشته در مورد متغيـر درآمـد   توان با توجه به مطالب فوق ميلذا 

خرد افزايش درآمد خانوار و نيز توانايي كسـب سـود   ي  هآن است كه ماليي  هنشان دهند
و در مـورد متغيـر هزينـه، افـزايش مخـارج تحصـيل، خـوراك و        تر را موجب شـده   بيش

  .درمان را به دنبال داشته استسرگرمي و كاهش مخارج 
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اي از امـداد بـه عنـوان نمونـه     ي در اين بخش از تحقيق صندوق خودكفـايي كميتـه  
خرد بر روي رفاه و سـطح زنـدگي   ي  هشده تا اثر مالي تأمين مالي خرد استفادهات مؤسس

بـدين وسـيله    ود اقتصادي خانوارهاي تحت پوشش اين صندوق مورد بررسي قـرار گيـر  
شد، عمـال   اشارهمطالعات گذشته به آن به ي كه در بخش قبل با توجه علّي  هوجود رابط

  . مورد ارزيابي قرار گيرد
  

  ي فعاليت صندوق خودكفايي نحوه  -4- 1
هدف از ايجاد صندوق خودكفايي ايجاد اشتغال براي فقرا و به تبع آن افزايش درآمد 

 تـأمين زندگي است كه به طور مستقل و خودكفا توانـايي  و رسيدن خانوار به سطحي از 
هاي نقدي و غيرنقدي اين نهـاد  خانواده را داشته و به بيان ديگر نيازي به دريافت كمك

حـول محورهـاي    ،خودكفايي مـددجويان  ي هاي اين نهاد در زمينهفعاليت. نداشته باشد
  :زير متمركز است

مهـارت و تـوان اجرايـي    ي  هتعيين درجـ شناسايي مددجويان مستعد خودكفايي و  -
 ها آن

 هاي خودكفايي، تهيه و واگذاري مواد اوليه و وسيله كارپرداخت وام -
هـاي علمـي و   اي بـه منظـور ارتقـاي سـطح آگـاهي     هاي فني و حرفهارائه آموزش -
 اي مددجويانهاي فني و حرفهمهارت
هـاي  مقدمات الزم بـراي خودكفـايي جمعـي و گروهـي، از طريـق كارگـاه       ي تهيه -

 آموزشي و توليدي
هـاي اشـتغال و خودكفـايي مـددجويان و     رسيدگي و نظارت بر حسن اجراي طرح -

  ها كنترل كيفيت محصوالت توليدي آن
 كمك در بازاريابي و فروش محصوالت توليدي مددجويان -
 فضاي خودكفايي تأمين -
هاي خودكفايي به منظور پيشگيري از سقوط آنان ن طرحاجتماعي مشموال ي بيمه -

 فقر ي به چرخه



بــه منظــور  ،شناسـايي منــابع و امكانــات بــالقوه و بالفعــل منــاطق مختلــف كشــور  -
امـداد،   ي آمـاري كميتـه   ي  سـالنامه (هـاي شـغلي   فرصت ي گيري در جهت توسعه بهره

 ).147، ص 1386
ها مانند پرداخت اعتبارات خـرد بـه فقـرا،    در برخي ويژگيصندوق خودكفايي امداد، 

ي خدمات بيمه، تأكيد ويژه بـر زنـان سرپرسـت خـانوار، داشـتن شـعب در نـواحي         ارائه
ي خدمات آموزشي و برگزيدن هدف خودكفاسازي خانوارها، به ماليه خـرد   مختلف، ارائه

عـدم توجـه بـه پايـداري     هايي چون عدم اخذ نرخ بهره، شباهت دارد و با داشتن ويژگي
  .ي خرد دارد هايي با ماليهدهي گروهي، تفاوتمالي و عدم استفاده از روش وام

  
  انتخاب متغيرها  -2-4

كه خصوصـيات خـانوار و    ،متغيرهاي گوناگوني بر درآمد و مصرف يك خانوار اثر دارد
  .هايي از آن هستندنمونهخرد ي  ماليههاي مربوط به ويژگي

ن، متوسـط تحصـيل   هايي چون نرخ وابستگي، تعداد شـاغال از ويژگي در اين پژوهش
تحصـيل سرپرسـت    و خـانواده، سـن سرپرسـت خـانوار    ي  اندازهافراد در سن كار، بعد يا 

  .ده استمؤثر در رفاه استفاده شخانوار به عنوان متغيرهاي 
از تقسيم تعداد افرادي كـه زيـر سـن كـار      ،نرخ وابستگي يا به معناي ديگر بار تكفل
سـال در نظـر    60تـا   16كه سن كـار نيـز   (قرار دارند بر تعداد افراد خانواده در سن كار 

رود كه خانوارها بـا نـرخ وابسـتگي بـاالتر     آيد و انتظار ميميبه دست  )گرفته شده است
  .ي در بهبود استانداردهاي زندگي داشته باشندتر بيشمشكالت 
ظرفيت توليد خانوار اسـت و انتظـار بـر آن اسـت كـه      ي  دهندهن نشان شاغال تعداد

قـادر بـه ايجـاد درآمـد     تر، در صورت ثبـات سـاير شـرايط،     بيشخانوارهاي با نيروي كار 
  . باالتري باشند

توانايي در يـادگيري و  ي  دهندهمتوسط سطح تحصيل افراد در سن كار خانواده نشان
اين انتظار وجـود دارد كـه خانوارهـاي بـا متوسـط      . وليد استگيري تكنولوژي در تكار به

ي از مصـرف را  تـر  بـيش تحصيل باالتر توان توليد سطح باالتري از درآمـد و نيـز سـطح    
  .داشته باشند

جهـت مـورد توجـه اسـت كـه گويـاي        ليـ ه اين دلسطح تحصيل سرپرست خانوار ب
ئوليت اصلي كسب درآمـد  به عنوان شخص اول خانواده كه مس(توانايي سرپرست خانوار 



انتظار نيز . گيري علوم و فنون نوين در كسب درآمد استكار بهدر ) باشدبر عهده وي مي
  . ي داشته باشدتر بيشدرآمد  ،بر آن است كه سرپرست با تحصيالت باالتر

خانواده به معناي تعداد افراد خانواده نيز متغيري اسـت كـه بـر رفـاه خـانوار      ي  اندازه
بـا مشـكالت    تـر  بـزرگ انتظار بر آن است كـه خانوارهـا بـا سـايز و ابعـاد       .شدبا مي مؤثر
  .ي جهت بهبود اوضاع زندگي خود مواجه باشندتر بيش

 غيـره  هـايي ماننـد بيمـاري، دزدي، از دسـت دادن محصـول، آتـش سـوزي و       شوك
تواند شوك مي  به طور خاص،. د اثر قابل توجهي بر درآمد و مصرف داشته باشندنتوان مي

ي كند، منجـر  تر كمخانوار را مجبور به سطح مصرف   درآمد جاري خانوار را كاهش دهد،
لـذا   ،خـانوار را كـاهش دهـد   ي   آينـده ي شود و بنابراين درآمـد  ور بهرهبه كاهش شديد 
كه آيا خـانوار در   سئوالو تحت اين  1توان به عنوان يك متغير مجازيمتغير شوك را مي

  .در نظر گرفت ،وكي را تجربه كرده استماه گذشته ش 12طول 
شامل مبلـغ وام   ي خرد، هاي مربوط به ماليهدر مورد ويژگيمتغيرهاي برگزيده شده 

ي وام دريافـت  تـر  بـيش انتظار بر آن اسـت خانوارهـايي كـه مبلـغ     . باشد ميگرفته شده 
بـاالتري  درآمـد و مصـرف   د و در نتيجـه از  نـ ربهـا ب ي از برنامـه تـر  بيش ي بهره ،اند كرده

  )11، ص 2007كئلي و همكاران، (برخوردار باشند 
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مـورد   ي متغيرهـاي عمـده  با توجه به شباهت اقتصادي، اجتماعي خانوارهاي نمونـه،  

) اندده و خانوارهايي كه وام نگرفتهكرخانوارهايي كه وام دريافت (در هر دو گروه  بررسي
سـال   40گروه تقريبـا   2سط سن سرپرست خانوار در به عنوان مثال متو. هستندمشابه 

نفـره بـوده و    3سـال سـواد، خانوارهـا     8است، سرپرست خانوار به طور ميـانگين داراي  
داراي يك فرد شاغل هستند، متوسط تحصيل افراد در سن كار در هـر دو گـروه    تر بيش

خانوارهـا در   تـر  بـيش ديگر متغيرها بيـانگر ايـن امـر اسـت كـه      . باشدسال مي 9تقريبا 
هـاي ملكـي   كنند و تنها حدود يك درصد خانوارها در خانهاي زندگي ميهاي اجاره خانه

بـيش از دو  . باشدمتر و داراي يك اتاق مي 60ها به طور متوسط در حدود خانه. ساكنند
. ندهسـت  منـد سوم خانوارها در هر دو گروه به فاضالب دسترسي دارند و از تلفن نيز بهره

بدين معنا كه بيش از دو سوم خانوارها  است،مورد مالكيت رايانه اين رقم برعكس  اما در
از  تـر  كـم دهد مالك بودن اتومبيل نيز ارقام نشان مي مورددر . از داشتن رايانه محرومند

  

 
1- Dummy Variable. 



 3از هـر   ،با توجه به متوسـط سـايز خانوارهـا   . يك درصد خانوارها مالك اتومبيل هستند
يـك  . درمـان هسـتند   ي داراي تلفن همراه و دو نفر داراي بيمهيك نفر  ،عضو يك خانوار

سوم خانوارها با ترك تحصيل فرزندانشان و بيش از نيمي از خانوارها در طول يك سـال  
را دچـار   هـا  منتظره كه بار مالي خـانوار را افـزايش داده و آن  ي غير گذشته با يك حادثه

قابل ذكر اسـت كـه ايـن رقـم      چنين هم. اندروبرو شده ،)شوك(مشكل مالي نموده است 
درصد و براي خانوارهايي كه وام دريافـت   50وام حدود  ي كنندهبراي خانوارهاي دريافت

در مواجهه با حوادث  تر بيشكه اين امر نشانگر ضعف مالي  ،باشددرصد مي 70 ،انددهكرن
، متوسـط  چنـين  هـم . باشداند، ميدهافت نكرغير منتظره در مورد خانوارهايي كه وام دري

هـزار تومـان و متوسـط درآمـد      230 ،وام ي كننـده خانوارهـاي دريافـت   ي درآمد ماهانه
  . هزار تومان است 135 ،اندخانوارهايي كه وام دريافت نكرده ي ماهانه

گرفتـه پـس از دريافـت    خانوارهاي وام ي همهدهد كه درآمد بررسي آمارها نشان مي
ايـن امـر   . وار در همان سطح درآمد قبل باقي مانده استوام افزايش يافته و تنها يك خان

بـه ايـن    صـندوق هـاي پرداخـت شـده از سـوي     باشد كه وام   مسألهتواند بيانگر اين مي
كـه ايـن درآمـد در مقايسـه بـا       ،ده استشايجاد درآمدي از محل كسب  سببخانوارها 

  .شودمي ي را شاملتر بيشمبلغ  ،انددرآمدي كه قبل از دريافت وام داشته
شـامل  (عنوان مجموع قبوض پرداختي در ماه گذشته  بادر اين مطالعه متغير ديگري 

 ،رفـاه  ي مقايسـه  برايها به عنوان متغير جايگزين هزينه) هاي تلفن، برق، گاز و آب قبض
دهد كه متوسط قبـوض  آمده نشان ميبه دست  آمارهاي. مورد استفاده قرار گرفته است

 28هزار تومان و متوسط قبوض پرداختي گروه ديگر  38 ،دگان وامكننپرداختي دريافت
 باشـد، بيانگر تفاوت سطح رفاه دو گـروه   تواندمياين دو رقم  ي مقايسه. هزار تومان است

برخـورداري از سـطح بـاالتري از     دليـل وام به  ي كنندهبدين معنا كه خانوارهاي دريافت
  . اندخانوارهايي دارند كه وام دريافت نكرده باالتري نيز نسبت به ي متوسط هزينه ،رفاه
 2ندگان نزديك به گير وام تر بيشآمارهاي مربوط به دريافت وام نشانگر آن است كه  

جـا افتـادن كـار و     بـراي انـد و در نتيجـه فرصـت كـافي     سال است كه وام دريافت كرده
ريـافتي توسـط   متوسـط مبلـغ د  . درآمد و رفاه آنان وجود داشـته اسـت  اثرگذاري وام بر 

در مـورد بازپرداخـت    ،مطلـب ديگـر قابـل ذكـر    . ميليون تومـان بـوده اسـت    3خانوارها 
حـداقل يـك   ) بيش از نيمي از آنان(خانوارها  تر بيشدهد كه آمارها نشان مي ،هاست وام

بار  2اي كه به طور متوسط هر خانوار اند، به گونهبار در بازپرداخت وام دچار مشكل بوده



تواند نشانگر ضعف مـالي خانوارهـا و از   كه اين امر مي ،بازپرداخت داشته استتعويق در 
  .بازپرداخت باشد برايدر ايجاد انگيزه  صندوقسوي ديگر گوياي عملكرد نامناسب 

هاي بـانكي  خانوارها از وام ي مطلب ديگر مورد پرسش قرار گرفته، دليل عدم استفاده
از . انـد  ها را دليل  اين امر دانسـته رايط سخت واماغلب خانوارها نداشتن وثيقه و ش. است
بـه دليـل شـرايط     ،خـرد ي  ماليـه ات مؤسسـ ايجاد  ي توان دريافت كه فلسفهمي ها پاسخ

در  ،خدمات مالي و نداشتن وثيقه از سـوي خانوارهـاي فقيـر    ي ارائه برايها سخت بانك
   .كندمورد خانوارهاي مورد پرسش قرار گرفته نيز صدق مي

  
  تحليل اقتصادسنجي  -5

  ي الگوي اقتصادسنجيها تصريح ويژگي
) 2004(لـدونادو  فاه اقتصادي خانوار، از مـدل م خرد بر ري  ماليهبه منظور بررسي اثر 

  :كنداستفاده شده است، كه از فرم تابعي زير تبعيت مي 1)2002(و مك كرنان 
  Ln Yij = β0 + β1Dij + β2X ij* +µij  در آنو:  

Ln Yij ،به جاي درآمد، مصرف را (هاي رفاه خانوار مانند درآمد است لگاريتم شاخص
  ).توان در نظر گرفت مي نيز

Dij مقدار  ،انددهكر، متغير مجازي است كه براي افرادي كه از وام خودكفايي استفاده
  .استمقدار صفر  ،اندكه وام دريافت نكرده ها يك و براي آن

X ij*= Ln X ij ، كهX ij  سن، تحصيل، سـايز و  چون همبرداري از خصوصيات خانوار.... 
  .است
β1  وβ2    هم پارامترهاي مدل هستند كه با استفاده از روش حداقل مربعـات معمـولي

  . تخمين زده خواهند شد

گيرنــدگان را گيرنــدگان و غيــر واماخــتالف بــين وام ،β1بــاال، پــارامتر ي  معادلــهدر 
خـرد بـر روي مشـتريانش را نشـان     ي  ماليـه ي ديگـري اثـر   كند و به بيـان بيني مي پيش
درآمد (هاي انتخابي رفاه ارتباط بين خصوصيات منتخب خانوار و شاخصنيز  β2. دهد مي

  .كندگيري ميرا اندازه) و مصرف
  

  

 
1- Maldonado (2004) and McKernan (2002). 



  خرد بر مصرف و درآمد خانوارهاي  ماليهاثرات  - 5- 1
آمده ) 1(بزرگساالن خانواده در جدول خرد بر درآمد و مصرف به ازاي ي  ماليهاثرات 

  . است
هاي گوناگون خرد بر درآمد و مصرف خانوار در مدلي  ماليهالزم به ذكر است كه اثر 

سطح درآمـد كـل، درآمـد سـرانه و      3بدين معنا كه درآمد در  فت،گرقرار مورد ارزيابي 
رف سـرانه و  سطح مصرف كـل، مصـ   3درآمد به ازاي بزرگساالن خانوار و مصرف نيز در 

هـايي از  شد كـه پـس از بررسـي مـدل     منظورمصرف به ازاي بزرگساالن خانوار در مدل 
نتـايج   ،درآمد كه به ازاي بزرگسـاالن و مصـرف بـه ازاي بزرگسـاالن بهـره بـرده بودنـد       

متغيرهاي مستقل گوناگون نيز در مدل قرار گرفتنـد   چنين هم. دندايجاد كر تري را دقيق
هاي يك مـدل خـوب، متغيرهـاي زيـر بـه      ه به خصوصيات و ويژگيكه در نهايت با توج

الزم به ذكر است كه شاخصي به  چنين هم. شدند ان متغيرهاي نهايي مدل برگزيده عنو
عنوان شاخص جايگزين مصرف در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت مجمـوع    

   .قبوض آب و برق، گاز و تلفن خانوارهاست ي هاي ماهيانههزينه
  

  خرد بر درآمد و مصرفي  ماليهاثرات  - 1جدول 

مصرف به ازاي   درآمد به ازاي بزرگساالن  هاي مستقل متغير
  بزرگساالن

  tي  هآمار  ضريب  tي  هآمار  ضريب
  64/2  (**)46/0  74/2  (**)57/0  دريافت وام

  -89/2  (**) -78/0  -05/3  (**) -02/1  لگاريتم سايز خانواده
  65/3  (**) 05/0  88/1  (*)03/0  لگاريتم نرخ وابستگي

لگاريتم متوسط تحصيل افراد در سـن  
  56/2  (**)64/0  08/1  1/0  كار خانواده

  -25/0  -17/0  -15/0  -06/0  لگاريتم سن سرپرست خانوار
  47/0  08/0  40/0  08/0  لگاريتم تحصيل سرپرست خانوار

R2 44/0  50/0  
  14/2  96/1  واتسوندوربين 

  (**) F 01/5 (**)  21/7ي  هآمار
  مدل مصرف  مدل درآمد  معيار  نوع آزمون

 83/1 48/1 برا -جارك  آزمون نرمال بودن

 )وايت(آزمون واريانس ناهمساني 
 F 40/0 54/1ي  هآمار

Obs*R-squared 42/0 56/1 

 )رمزي(آزمون تورش تصريح  
 F 39/0 65/1ي  هآمار

 82/1 48/0 نسبت درستنماييلگاريتم 

 P            (**)05/0 < P > 10/0(*)  گرفته انجام  محاسبات: منبع



محاسـباتي و   Fي  آمـاره با توجـه بـه مقـدار     ،ددهمي باال نشانكه جدول  طور همان
 99توان اظهار داشت كه هـر دو مـدل در سـطح احتمـال     مي ،جدولF آن با  ي مقايسه

  . ندهستدرصد داراي اعتبار 
ي مربوط به نرمال بودن توزيع، خودهمبستگي، واريانس ناهمساني و تورش ها آزمون

نرمـال بـودن توزيـع، عـدم وجـود      (صـفر   ي  فرضـيه پـذيرش   ي تصريح نشان دهنـده و 
  . ستها در تمامي آزمون) خودهمبستگي، همساني واريانس و نبود تورش تصريح
كنندگان وام مقـدار يـك و   دريافت(م متغير مجازي در مورد دريافت و عدم دريافت وا

در هـر دو طـرف درآمـد و مصـرف داراي     ) نـد دارمقدار صفر  ،اندكه دريافت نكرده ها آن
خرد اثـر مثبتـي بـر    ي  ماليهد كه دهمينشان كه اين امر . دار استعالمت مثبت و معني

اثر بـر   ،شودمشاهده مي چه چنان. درآمد و مصرف خانوارهاي عضو به همراه داشته است
ن در بهبـود داد  ،هـاي اعطـايي  وام دهـد  نشان مـي درآمد بيش از اثر بر مصرف است كه 
يـك دليـل بـراي ايـن موضـوع ايـن اسـت كـه         . انـد  درآمد بيش از مصرف تمركز داشته

كـه   توليد تشويق كرده است بيش از آن برايافراد را به مصرف وام ،  دهندهوام ي  مؤسسه
  . است داشتهگيرند و بر اين امر نيز نظارت  كار بهخود  وام را جهت نيازهاي مصرفي

 ،بوده اسـت  تر كم تر بزرگدرآمد و مصرف به ازاي بزرگساالن براي خانوارهاي با سايز 
عالمت منفـي مـورد   . دار استكه لگاريتم بعد خانوار داراي عالمت منفي و معني طوريبه

ي تـر  بـيش چرا كـه انتظـار بـر آن اسـت خانوارهـايي كـه از تعـداد اعضـاي          ،انتظار بوده
مـالي و   تـأمين  بـراي ي تر بيشنسبت به خانوارهاي كم جمعيت با مشكالت  ،برخوردارند
  . ي برخوردار باشندتر كمهاي خانوار مواجه و در نتيجه از رفاه نيز هزينه

انتظـار   ،فل بر نيروي كار استكه نرخ وابستگي به معناي نرخ افراد تحت تك جا آن از
و در نتيجـه درآمـد و مصـرف     تـر  كمكه خانوار با نرخ وابستگي باالتر، نيروي كار ود رمي

شود كه ضريب برآورد شـده بـراي   اما برخالف انتظار مشاهده مي ،باشدتري داشته  پايين
 تـر  بـيش كه تواند اين باشد يك دليل براي اين امر مي. دار استاين متغير مثبت و معني

، فاقـد شـغل   شوندافرادي كه در سنين كار قرار دارند و به عنوان نيروي كار محاسبه مي
بلكـه بـه اقتضـاي سـن خـود       ،كنندلذا نه تنها درآمدي كسب نمي ،ندبوده و بيكار هست

  .كنندي را نيز به خانواده تحميل ميتر بيشهزينه 
 ي سـرمايه  ي عنوان متغير نمايندهمتغير متوسط تحصيل افراد در سن كار خانواده به 

سـهم  . انساني اثر مثبت بر درآمد و اثر مثبت و معني داري بر مصرف خانوار داشته اسـت 
مثبت تحصيل نيروي كار بيانگر اين موضوع اسـت كـه خانوارهـاي بـا تحصـيالت بـاالتر       



كه ايـن   ،هاي جديد دارندگيري مهارتكار بهي براي يادگيري و تر بيشظرفيت و توانايي 
دار نبودن اثر اين متغيـر بـر   معني. دشو ميتواند منجر به افزايش درآمد و مصرف امر مي

دار بودن تأثير آن بر مصرف، حاكي از آن است كه تمامي افراد در سن كار درآمد و معني
داري بر درآمد نداشته اسـت  ها تأثير معني خانواده فاقد درآمد بوده و سطح تحصيالت آن

ها افـزايش   ا افزايش سطح تحصيالت سطح توقعات و در نتيجه ميزان مصرف آنهرچند ب
 .يافته است

يعنــي تحصــيل سرپرســت خــانوار  ،انســاني ي ســرمايه ي دو متغيــر ديگــر نماينــده
داراي اثـرات  ) مـنعكس كننـده تجربـه   (و سن سرپرست خانوار ) دانش ي كننده منعكس(

اثر سن بـر درآمـد را از دو منظـر    . م نيستندو معني دار ه مشابه بر درآمد و مصرف بوده
  . تجربه ديدگاهاز ديدگاه كارايي و از  ،كرد بررسيتوان مي

هـاي جديـد كـاهش    گيري مهارتكار بهكارايي فرد در  ،يي كه با افزايش سنجا آن از
سـوي  از . توان گفت كه اثر منفي سن بر درآمد مورد انتظـار بـوده اسـت   لذا مي ،يابدمي
قابـل  ، اثـر منفـي غير  يابـد فرد افـزايش مـي   ي تجربه ،يي كه با افزايش سنجا آن از ديگر

در اين ارزيابي، اثر سن بر هر دو متغيـر، منفـي بـه دسـت آمـده و ديـدگاه       . توجيه است
در مورد تحصيل سرپرست خانوار هم انتظـار بـر آن   . كارايي را مورد تأييد قرار داده است
و  تـر  بيشتوانايي كسب درآمد  ،االتري برخوردار باشداست كه هر چه فرد از تحصيالت ب

تـري برخـوردار    از رفـاه بـيش   و به دنبـال آن تر و مصرف باالتري داشته باشد مصرف باال
  .شود، كه چنين نيز شده است

  
  ي گير جمع بندي و نتيجه - 6

و  1980ي  دههدر  ،خدمات مالي به فقرا ي هئخرد به عنوان كوششي براي اراي  ماليه
رفته در اين ابـزار منجـر    كار بههاي ابتكارات و نوآوري. ددر بنگالدش كار خود را آغاز كر

ني پيدا كند و مـورد تقليـد قـرار    طرفداراخرد به تدريج در سراسر جهان ي  ماليهشد كه 
لـذا امـروزه كشـورهاي مختلفـي در جهـان از ايـن ابـزار بـراي غلبـه بـر نـاتواني             ،گيرد

خـرد  ي  ماليـه . ندگير بهره مي ،خدمات مالي به فقرا ي توسعه در ارائهي قبلي ها استراتژي
با  اند، هخدمت رساني به قشر فقير خود برگزيد برايدر كشورهاي مختلف كه اين ابزار را 

توانسته است اثرات مثبتي اقتصادي، فرهنگي و سياسي متفاوت،  وجود شرايط اجتماعي،
گرفته انجام  مطالعات مشاهده شد، چه چنان. دهاي گوناگون رفاهي داشته باشبر شاخص
  . ندكردمي تأييدنيز اين اثر مثبت را  زمينهدر اين 



ي امـداد بـر روي متغيرهـاي     صندوق خودكفايي كميته اثرات وام در اين پژوهش نيز
، پس از انجام تحليل آماري و تخمـين مـدل بـا    درآمد و مصرف، مورد بررسي قرار گرفت

  :آمدبه دست  رگرسيوني حداقل مربعات معمولي، نتايجي به شرح زير استفاده از الگوي
خانوارهـاي   ي تـوان گفـت كـه درآمـد و نيـز هزينـه      با توجه به تحليـل آمـاري مـي   

در سـطح   ،انـد وام نسبت به خانوارهايي كه از اين خدمت استفاده نكردهي  هكنند دريافت
وام بعـد از   ي كننـده هـاي دريافـت  درآمـد خانوار  ي مقايسـه  چنـين  هم. باالتري قرار دارد

كه خـدمات مـالي خـرد     ،ييد اين امر بوده استأدريافت و قبل از دريافت نيز در جهت ت
از سوي ديگـر  . ده استفزايش درآمد اين خانوارها شارائه شده توسط اين نهاد منجر به ا

 صـندوق خودكفـايي  هاي اعطايي توسط محاسبات اقتصادسنجي حاكي از آن بود كه وام
لـذا بـا    ،اين خانوارها اثر مثبت داشته است ي امداد بر متغير درآمد و نيز هزينه ي كميته

آمده از اين مطالعه و نيز با توجه به مطالعات گذشته مي توان ي به دست  توجه به نتيجه
خرد با ايجاد بسترهاي رفاهي موجبات افزايش درآمـد و مصـرف را فـرآهم    ي  ماليهگفت 
امـداد توانسـته    ي كميتـه  صندوق خودكفايييد فراموش كرد كه هر چند اما نبا .آورد مي

برخي انتقادات نيـز بـر عملكـرد     ،است موجبات بهبود رفاه برخي خانوارها را فراهم آورد
امداد ايجاد اشتغال براي  ي كميته صندوق خودكفاييهر چند هدف : اين نهاد وجود دارد

ـ      ه سـطح درآمـدي دسـت يابنـد كـه بـه       خانوارهاي كم درآمد اسـت تـا بـدين وسـيله ب
،  دهنـده خودكفايي برسند، و لذا رويكرد برگزيده شده براي اين صـندوق رويكـردي ارتقا  

اين كميتـه يـك نهـاد دولتـي بـوده و از       چوناما . باشدخرد ميي  ماليهرويكرد  چون هم
تبـاري  خـدمات اع  ي رويكرد حمايت از فقرا را دنبال كرده اسـت در ارائـه   ،ابتداي فعاليت

اي كــه خانوارهــاي بــه گونــه ،شــودنيــز در عمــل نتــايج رويكــرد حمــايتي ديــده مــي 
هاي مـالي  بگيران اين نهاد و وابسته به كمكاز مستمريچنان  هماعتبار  ي كننده دريافت

از سوي ديگر عدم استقالل مالي ايـن نهـاد و وابسـتگي بـه     . هستند و غير مالي اين نهاد
يـابي   اي براي دسـت شده است كه اين نهاد هيچ انگيزه سببهاي مردمي و دولتي كمك

 .توان ديداعتبارات خرد مي ي ارائهي  نحوهبه پايداري مالي نداشته باشد و نتايج آن را در 
هـايي  همه نشـانه  ،هاگيري در بازپرداخت وامعدم سخت انداز، نرخ بهره وعدم وجود پس

عدم وجود نرخ بهـره و  . هاي اعطايي استت واماز عدم نياز و وابستگي اين نهاد به بازگش
متقاضيان نيـز بـه خـود سـخت      است كه دهسبب شگيري در بازپرداخت نيز عدم سخت

نگيرند و تالش چنداني را نيز براي كسب درآمـد بـاالتر، حـداقل جهـت يـافتن توانـايي       
بـه   ،تگيـري در بازپرداخـ  زيرا وجود نرخ بهره و نيـز سـخت   ،داشته باشندنبازپرداخت، 



از آن جـايي كـه   . كسب درآمد باالتر را در افراد ايجاد كند ي تواند انگيزه خود مي ي نوبه
از ابتكارات گونـاگون   ،يابي به پايداري مالي هستند خرد به دنبال دستي  ماليهات مؤسس

توان به موارد ذيـل اشـاره   اين ابتكارات مي ي اند، از جملهنيز در اين راستا استفاده كرده
هـاي  وام ي وام مجدد به عنوان تنبيه عـدم بازپرداخـت، ارائـه    ي تهديد به عدم ارائه: دكر

كه هم بـر مشـكل    ،ها به صورت گروهيوام ي صعودي به عنوان تشويق بازپرداخت، ارائه
 سببتر را به دنبال داشته است و از سوي ديگر وثيقه فائق آمده و هم بازپرداختي جدي

هـاي ابتكـاري   تمـامي روش . انساني و اجتماعي ميان افراد شده اسـت  ي افزايش سرمايه
خـود باشـند و بـه    ي  دهنـده ذكر شده در راستاي اين امر بوده است كه فقرا خود نجـات 

مالي خـرد   تأمينات مؤسس حقيقتدر . حداقلي از استقالل و توانمندي دست پيدا كنند
وضعيتشـان  ي  دهنـده خـود بهبـود    اين هدف را دارنـد كـه فقـرا    ،با دادن فرصت به فقرا

امداد، تعداد افـرادي كـه    ي ست كه به علت رويكرد حمايتي كميتها  اين در حالي ،باشند
  . اند، محدود استبه استقالل مالي دست يافته

  
  پيشنهادها

يكـي از رمـوز    ،خرد و نيز بـا توجـه بـه اهـداف آن    ي  ماليهاساس مباني نظري بر -1
فقـرا خـود    ،خـرد ي  ماليه، بر اساس نگرش رصت به فقراستت اين نهضت، دادن فموفقي

خودشان  ،از فقر ها اصلي آني  دهندهنجات حقيقتدر  .زندگي خود باشند ي بايد سازنده
ات حمايتي و نيـز  مؤسساندركاران اران و نيز دستگذ سياستشود هستند، لذا توصيه مي

رويكردهـاي ارتقادهنـده    ،در كنار رويكردهاي صرف حمايتي ،مالي خرد تأمينات مؤسس
هايي را جهت كاهش فقر د و روشنوشند و اين رويكردها در عمل نيز پياده گير كار بهنيز 

به طوري كـه فـرد احسـاس توانمنـدي      ،استفاده كنند كه استقالل افراد را افزايش دهد
در ايـن  . به تـالش و كـار بپردازنـد    ،كرده و با اين باور كه خود سازنده زندگي خود است

ين استقالل را نيـز  تر بيشداري پيوندي است كه  مسير بهترين راه پياده كردن نظام بانك
  .دهدرا نيز افزايش مي براي فرد به همراه دارد و عزت نفس افراد

دهـي اسـت كـه بـا نـام      گيري روشي جديد در وامكار بهخرد ي  ماليهاز ابتكارات  -2
فقيـت  ؤين علـت م تـر  مهمتوان گفت هي شناخته شده است، بدون اغراق ميدهي گرو وام

از جملـه مزايـاي ايـن    . مالي خرد در جهان استفاده از اين روش بـوده اسـت   تأميننظام 
دهي عـالوه بـر رفـع    وام ي توان به اين موارد اشاره كرد كه استفاده از اين شيوهروش مي

مشكل مربوط به وثيقه فقرا، موجبات كاهش هزينه براي سيسـتم بـانكي را نيـز فـراهم     



هاي گروهي رشد فعاليت سببآورد و از سوي ديگر روابط و اعتماد متقابل ميان افراد مي
لذا  ،كنداجتماعي و انساني را نيز ميان افراد تقويت مي ي  شود و سرمايهو ايجاد وفاق مي

اين ابتكار نيـز در   ،خرد در كشوري  ماليهگيري سيستم كار بهشود در صورت پيشنهاد مي
زيرا با توجه به مزاياي اين روش استفاده از آن يك تيـر بـا چنـد     ،سيستم گنجانده شود

 .نشان زدن است
خرد به وقوع ي  ماليهات مؤسسيابي به پايداري مالي هر چند در بسياري از  دست -3

عدم وجـود ايـن هـدف در نهادهـايي     . اما به عنوان يك هدف وجود دارد ،تنپيوسته اس
 هاجهت بازپرداخت وام هاگيريسخت از بسياري تاده است سبب شامداد  ي مانند كميته

اما بايـد   ،باشدهاي اين نهاد هاي مكرر در بازپرداخت وامنپذيرد و نتيجه آن تعويقانجام 
گيري و نظـارت بـر رونـد فعاليـت      د نرخ بهره و پيگيري در بازپرداخت، وجوگفت سخت

 هـا  افراد باشد و جديت آن تر بيشتواند انگيزه و محركي براي كار و تالش افراد، خود مي
گيري كـار  بـه شود در كنار را موجب شود، لذا توصيه مي تر بزرگيابي به اهداف  در دست

آورد نيز استفاده مشتريان را فراهم ميهايي كه بازپرداخت به موقع از روش ،خردي  ماليه
جديت افراد در كسب درآمد  سببنه تنها  مسألهزيرا  همان طور كه گفته شد اين  ،شود
هـا بـا   خرد هم با اطمينان از بازپرداخـت بـه موقـع وام   ي  ماليه ي  مؤسسهبلكه  ،شودمي

يري نبوده و تـوان  پذشود و اين ذهنيت نيز كه فقرا افراد بانكمشكالت مالي مواجه نمي
 . رودبازپرداخت ندارند نيز از بين مي

 :گيردانجام  هاي زيردر نهايت نيز پيشنهاد مي شود مطالعاتي در زمينه  -4
ي شغلي پايدار با ساختار و كـاركرد اعتبـارات خـرد وجـود     ها اي بين فرصتآيا رابطه

الگـوي مناسـب    ي دارد؟تـأثير خرد چـه  ي  ماليهاز در كاركرد اند پسداشتن برنامه  دارد؟
  خرد جهت پياده كردن در ايران چه الگويي است؟ي  ماليه
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