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 مقدمه

ویژه در ای بهمنطقه های توسعهها و راهبردها، برنامهفعالیت یهمهامروزه توسعه پایدار پیشرو 

طوری که توسعه و پیشرفت منطقه بدون توجه به توسعه پایدار میسر روستایی است؛ به هایناحیه

روستایی دارای ابعاد مختلفی از جمله  هایناحیهنخواهد شد. موضوع توسعه پایدار در و محقق 

. لذا دوام و (Rezvani et al., 2016) است (اکولوژیکیشناختی ) بوم اقتصادی، اجتماعی و

پیچیده این ابعاد گره خورده است، تا آنجا های رابطهها و روستایی با پویایی هایناحیهپایداری 

عنوان توسعه، بهروستایی کشورهای درحال هایناحیهاری از که امروزه توسعه پایدار، در بسی

ظر دگی و حفظ محیط زیست در ن، بهبود سطح زنتنگدستیاقتصادی، کاهش  رهیافتترین اصلی

روستایی، فرآیندی  هایناحیه. توسعه پایدار در (Sani Heidary et al., 2019) شودگرفته می

است که در عین برقراری توازن میان اجزای تشکیل دهنده نظام سکونت محلی )بوم شناختی، 

ین نیازهای مادی و معنوی متأ برایروستایی را  هایانایی اجتماعاجتماعی، اقتصادی و نهادی( تو

دیگر، توسعه پایدار روستایی بایستی عبارت(. بهFeali et al., 2010)بهبود و رشد بخشیده است 

موجود شکل یابد؛ یعنی از نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی  هاییفنّاوربه امکانات و  اتکابا 

 ,.Afrakhte et alباشد ) ، از نظر اجتماعی قابل قبول و از نظر محیطی مطلوبریپذهیتوج

 سه محور پیرامونروستایی  هایناحیههای مربوط به توسعه پایدار در تالشبنابراین  (.2013

 منظوربهاساسی قرار دارد که شامل امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی 

(. Sani Heidary, 2017است ) ستیزطیمحو حفظ منابع طبیعی و  تنگدستی کردن کنشهیر

ریزی توسعه روستایی در چارچوب بعد اقتصادی رو، با توجه به ابعاد توسعه پایدار، برنامهاز این

باید بر تامین معیشت و درآمد پایدار، در چارچوب بعد اجتماعی باید بر بهبود سطح زندگی و در 

 اهشیکشد. اما روند کید داشته باباید بر حفظ و احیای محیط زیست تأ بوم شناختیچارچوب بعد 

نشان  هگونو بیکاری و مواردی از این  تنگدستیروستایی، گسترش  هایجامعهوضعیت اقتصادی 

روستایی با  هایناحیهحیاتی توسعه پایدار در  هایهدفریزی و دهند که در عمل، برنامهمی

اخیر وضعیت  براین، طی چند دهه. افزون(Rezvani et al., 2016) شده است روداشواری روبه

چون  های اساسیروستایی با چالش هایناحیهروستایی کشور بیانگر آن است که، اکثر  هایناحیه

عی طبی رویدادهایآوری در برابر پذیری باال و کاهش تاب، نابرابری، مهاجرت، آسیبتنگدستی

 دلیل کمبود یا روستایی، به هایناحیهدر  هانارساییهستند. با این حال، بخش مهمی از  روروبه

 هایفعالیتتنوع در  نبوداین کمبود سرمایه ناشی از  ایجاد شده کهنبود سرمایه )یا اعتبارات( 
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های اقتصادی و نامناسب بودن شرایط کار فعالیت ناپایداریروستایی، پایین بودن سطح درآمد، 

راهبرد  تواند یکروستایی می هایناحیههای اشتغال خرد بومی در است. بنابراین، ایجاد طرح

و نابرابری و بهبود سطح زندگی و همچنین  تنگدستیمین معیشت پایدار، کاهش تأ برایمناسب 

 ,Rezvani et al., 2016; Sani Heidary) آور و پایدار باشدیک اقتصاد تاب سویحرکت به 

گی از ند. اما نکته مهم این است که روستاییان برای افزایش سطح تولید و بهبود سطح ز(2017

 نانآتوان مالی اندک روستاییان سبب شده که نیاز مند نیستند. مالی کافی و الزم بهره هایمنبع

دسترسی به خدمات و همچنین رفع نیازهای مصرفی و هزینه منظوربهبه سرمایه یا اعتبارات 

ه عنوان اعتبارات خرد برو، (. ازاینNajafi & Yaghoubi, 2005) شودهای جاری تولید، بیشتر 

 اندازگذاری و تقویت بنیاد مالی و پسیند سرمایهآمنظور تسریع فربه یک ابزار اساسی و مناسب

شود. یدر نظر گرفته م تنگدستیرسیدن به توسعه اقتصادی و کاهش  برایروستایی  هایناحیهدر 

ش، مهارت و تواند سطح داننیز می 1تأمین مالی خردبراین، تعامل خانوارها با نهادهای افزون

(. Phan et al., 2019را تغییر دهد ) شانرا بهبود بخشد و به صورت دائم معیشت آنان هایآموزه

ای هدر بیانیه هزاره سازمان ملل، اهمیت و نقش اعتبارات خرد در سیاست همچنین، به طور کلی

لف( ا مشخص به این شرح بیان شده است: هایهدفبه  دستیابی برایعمومی توسعه روستایی 

 گریآسانگذاری در آموزش و بهداشت عمومی و فردی؛ ب( افزایش سطح کارایی و سرمایه

 هاییتفعالوری و تنوع به اعتبارات خرد؛ ج( افزایش سطح بهره تنگدستان و نیازمنداندسترسی 

دیگر، . به عبارت(Fukuda-Parr et al., 2003) خرد روستایی از طریق دریافت اعتبارات خرد

 هایی، اثرگذاریریپذبیآسطریق چهار عامل مشارکت مالی، کاهش از تأمین مالی خرد های نهاد

کمک  1های توسعه پایدارهای پایدار، به آرمانی و توسعه زیرساختطیمحستیز -اجتماعی

 های توسعهمشارکت این بخش در دستیابی آرمان چگونگی( که Ahmed et al., 2015کنند )می

لذا اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی به  ارائه شده است. 1در پیوست  1پایدار در جدول 

اعتبارات خرد همان طور در نظر گرفته شده است.  نامستقیمای عنوان یک ابزار سیاستی مداخله

( ترسیم شده، جزئی از چرخه تأمین مالی توسعه روستایی است که از طریق 1که در شکل )

های اعتباری محلی، ها، اتحادیهبانک مانندمالی و اعتباری از  نهادهای رسمی و غیررسمی

 (.Sani Heidary et al., 2019شود )ها و غیره تأمین میتعاونی

 

                                           
1 Sustainable Development Goals(SDG) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4/4933/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبط م زیستی محیط هایچالشاجتماعی خانوار و  -با توجه به اهمیت شرایط اقتصادیبنابراین، 

زار یک اب عنوانبهنقش اعتبارات خرد ایدار و همچنین روستایی در چارچوب توسعه پ هایناحیهبا 

شامل توانمندسازی قشر  هاییهدفقوی در توسعه روستایی، ارزیابی نقش آن در رسیدن به 

 دارای ضرورت باالییامنیت غذایی،  نیتأموری تولیدات کشاورزی و محروم روستایی، بهبود بهره

اعتبارات خرد بر ابعاد توسعه پایدار روستایی براین، شناخت و بررسی نقش افزون بوده است.

رآهم ای فگذاران توسعه منطقهریزان و سیاستتواند یک تصویر شفاف و کاملی برای برنامهمی

های یاستو س ریزیاصلی توسعه پایدار روستایی، برنامه هایهدفبه  برای دستیابیآورد تا بتوانند 

 مالی روستا را تا حدودی بر هایمنبعمربوط به کمبود  هاینارساییمناسبی را در پیش گیرند و 

است که اثرگذاری اعتبارات خرد  پرسشپاسخ به این  به دنبال ، این پژوهشروز این. اسازدطرف 

ل در تحلیزیست خانوارهای روستایی چگونه خواهد بود؟ بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط

صورت گرفته که به این شرح  پرشماری های داخلیارزیابیبررسی و  ،اعتبارات خرد هایاثرگذاری

 Hasanzadeh et al (2006)و  Najafi & Yaghoubi (2005)چون  هایینتایج بررسیاست: 

شده است اما  تنگدستینشان دادند که اعتبارات خرد منجر به کاهش  Bakhtiyari (2010)و 

خود عدم کارایی اعتبارات  ررسینتایج بدر  Dargahi & Mazloumpoor (2015)مقابل  در

 Roknoddinچون هایی همچنین نتایج بررسیرا نشان دادند؛  تنگدستیخرد در کاهش 

Eftekhari et al (2006)  وSalimi et al (2013)  مثبتی  تأثیرنشان دادند که اعتبارات خرد

رد بر درآمد مثبت اعتبارات خ تأثیر Ghasemi et al (2012)بر توسعه کشاورزی داشته است؛ 

 بخش اعتبارات

 اعتبارات روستایی

 اعتبارات خرد اعتبارات کشاورزی

 ( جایگاه اعتبارات خرد در نظام اعتبارات1)شکل 
Figure (1) The position of microcredit in the credit system 
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 هایمخاطرهمثبت اعتبارات خرد در کاهش  تأثیر Rahmani et al (2010)و مصرف خانوارها و 

، Barimani et al (2012)چون  هایینتایج بررسیمالی خانوارها روستایی را نشان دادند؛ 

Faghiri et al (2014)  و  نمثبتی بر توانمندسازی زنا اثرگذارینشان دادند که اعتبارات خرد

 در نتایج Mohammadi Yeganeh et al (2013)در مقابل نیازمندان روستایی داشته است، 

 داننیازمن یاقتصاد ینشان دادند که اعتبارات خرد نتوانسته است توانمندسازهای خود بررسی

 Javanshiri et al (2017)و  Rezvani et al (2016) ینهمچنو  داشته باشد یرا در پ ییروستا

مثبتی بر پایداری و توسعه  گذارینشان دادند که اعتبارات خرد اثرهای خود بررسی ایجدر نت

 روستایی داشته است. هایناحیهاقتصادی 

اعتبارات خرد به این شرح است:  هایاثرگذاریخارجی در زمینه تحلیل  هایبررسیبراین، افزون

Mahjabeen (2008) و Akotey & Adjasi (2015) نشان دادند های خود سیبرر در نتایج

 Rahman & Ahmadمثبتی بر سطح رفاه خانوار داشته است؛  اثرگذاریکه اعتبارات خرد 

(2010)  ،Baoquoc & Tsai (2014)  وNajmi et al (2016) های خود در نتایج بررسی

رزی، و، اشتغال، توسعه اقتصاد کشاهزینهمثبتی بر درآمد،  اثرگذارینشان دادند که اعتبارات خرد 

انوار ثبات بازارهای مالی کشاورزی، آموزش و بهداشت افراد و بهبود کسب و کارهای خرد خ

و  Davis et al (2011) ،Roodman & Morduch (2014) روستایی داشته است؛ همچنین

Mazumder & Lu (2015) نشان دادند که اعتبارات خرد منجر به های خود در نتایج بررسی

نشان داد  Bateman (2012)بود سطح زندگی افراد شده است؛ ولی و به تنگدستیکاهش 

دیگر  نهادهای لهیوسبهموفق است که  هنگامیو توسعه روستا  تنگدستیاعتبارات خرد در کاهش 

 ندنشان دادهای خود نیز در نتایج بررسی، Luan & Bauer (2016)مورد پشتیبانی قرار گیرد. 

بر درآمد  یریتأث یچداده و ه یشرا افزا یرکشاورزیو درآمد غاعتبارات درآمد کل، درآمد سرانه 

نشان داد های خود در نتایج بررسی Goodspeed (2016)؛ افزون براین، نداشته است یکشاورز

محیط زیستی داشته است؛ این درحالی  هایتکانهمثبتی بر تنظیم  اثرگذاریکه اعتبارات خرد 

نشان دادند اعتبارات خرد تنها در های خود بررسی در نتایج Sica & Testa (2009)است که 

زایش اف نیز محیط زیستی هایچالشصورتی که با محیط زیست سازگار باشند و آگاهی افراد از 

در ، Mathur & Mathur (2016)مثبتی بر محیط زیست داشته باشد.  گذاریتواند اثریابد، می

طه تماعی یک راباج -ات خرد و زندگی اقتصادینشان دادند که بین اعتبارهای خود نتایج بررسی

 Pham et alدر نهایت،  شود.اجتماعی می -منجر به توسعه پایدار اقتصادی مثبت وجود دارد و
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مؤثر در هر دو  ایتوسعه راهبرد یکاعتبار خرد نشان دادند های خود در نتایج بررسی (2019)

 .سطح خرد و کالن است

های خاصی اعتبارات خرد تنها در بخش هایاثرگذاریکه تحلیل  مرور ادبیات موضوع نشان داد

، یتنگدست، کاهش در آموزش و بهداشت گذاریدار روستایی چون کشاورزی، سرمایهاز توسعه پای

شده است و به صورت جامع  بهبود رفاه و سطح زندگی انجام ،زاییدرآمد، توانمندسازی، اشتغال

اما این پژوهش سعی کرده توسعه پایدار روستایی نیست،  هایاثرگذاریمنعکس کننده و کامل 

 و با شناسایی و ترکیب (سیستمی) فراگیر و ساختارمند یک رویکرد است با در نظر گرفتن

پایداری های شاخص آغازدر زیست، ف ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطهای مختلمولفه

به تحلیل  پس از آنا برآورد و زیست خانوارهای روستایی ر اقتصادی، اجتماعی و محیط

در نهایت، حساسیت نتایج به اریب پنهان را با  بارات خرد بر این ابعاد بپردازد.اعت هایاثرگذاری

 .کندبررسی استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت 

 

 هامواد و روش
-و از لحاظ روش یک تحقیق توصیفی بودهاز لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی  این تحقیق

یشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و جامعه آماری آن، خانوارهای دو روستا چشمه گل پیما

خانوار است و از روش  111جامعه آماری این پژوهش ه است. بود 1931سال  درو یاقوتین 

روش  هبر پای. حجم نمونه شده است نمونه استفاده شمارگیری تصادفی ساده برای تعیین نمونه

سنجش پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن از  برایوار برآورد شده است. خان 993کوکران 

 هایپرسششده است. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای  روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده

است و در سطح مناسبی قرار  1/9تر از آمده و بزرگدستبه 7/9طیف لیکرت پرسشنامه برابر 

 قبول است.تماد پرسشنامه مورد تائید و قابل دارد، بنابراین قابلیت اع

و امکان  1، مسئله خودگزینشیباشندمیرو هعلوم اجتماعی با آن روب هایبررسیهایی که چالش

 هایمشاهدهمشخص روی  یا سیاست یک اقدام اثرگذاریدر بررسی  2اریب انتخاب رخداد

در  شود کهشی از آنجا ناشی میکننده و غیردریافت کننده آن، است. مسئله خودگزیندریافت

کنندگان و غیردریافت کنندگان، از نظر شرایط دریافت یهمههای معمول اقتصادسنجی روش

                                           
1 Self-Selection 

2 Selection Bias 
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 برقرار نیست به طور معمولشوند، در حالی که این فرض تقاضا یا عرضه وام همگن فرض می

(Sani Heidary et al., 2019; Shabanzadeh et al., 2013 )نتایج مقایسه  ،خاب. در اریب انت

کنندگان و غیردریافت بین متغیرهای خروجی )متغیرهای هدف یا تأثیرپذیر از اقدام( دریافت

ت کنندگان و غیردریافکنندگان اعتبارات خرد ممکن است گمراه کننده باشد؛ زیرا بین دریافت

 ایام یافتهنظهای قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده تفاوت کنندگان اعتبارات از نظر ویژگی

ن ، همگهامشاهدههای دیگر، نمونه مورد بررسی از نظر ویژگیعبارتوجود دارد. به (سیستماتیک)

های معمول اقتصادسنجی به علت لحاظ روش باحاصل از برآوردها،  دست آمدهبهنیست. بنابراین 

 ;Gitonga et al., 2013) اعتبار الزم نباشنددارای دار و ممکن است این فرض تورش نشدن

Luan & Bauer, 2016.) هابرای کاهش این تورش Rosenbaum & Rubin (1983)  روش

یابی های ارزاین روش اقتصادسنجی در گروه روش نمره تمایل را پیشنهاد کردند. پایهجورسازی بر 

یگر، دگیرد. به عبارت ثیر از آن قرار میبدون تأو  تأثیر بایک اقدام یا سیاست بر دو گروه  تأثیر

 ناشی از هایاثرگذارینمره تمایل، یک رهیافت شهودی برای برآورد  بر پایهرهیافت جورسازی 

میزان موفقیت اقدام یا سیاست اجرا شده  ایگستردهاجرای یک اقدام یا سیاست است که به طور 

بارات در این پژوهش، خانوار دریافت کننده اعت (.Pishbahar et al., 2019) کندمیرا ارزیابی 

 (لکنتر) شاهد عنوان گروه باعنوان گروه تیمار و خانوار غیردریافت کننده اعتبارات خرد  باخرد 

 نامیده شده است.

های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط )شاخص اعتبارات خرد بر متغیرهای خروجی گذاریاثر

ا احتماالت شرطی تمایل ی هاینمرهدر دو مرحله برآورد شده است. در مرحله اول  زیست(

خانوار ممکن است مبتنی بر  مبنیاین  شود. برکنندگان اعتبارات خرد برآورد میدریافت

در مرحله دوم و هزینه مورد انتظار وام، تصمیم به گرفتن اعتبارات کند.  سودمندی

 مطی سه الگوریت نمره تمایل پایهکنندگان اعتبارات خرد بر کنندگان و غیر دریافتدریافت

 شوند. ورسازی تطبیق داده میج

ترسیم شده  2در شکل  باالارتباط و توجیه نظری متغیرها در دو مرحله  (شماتیککلی )تصویر 

 شود.که در ادامه به مبانی نظری انتخاب و ارتباط متغیرها در مرحله اول و دوم  پرداخته می

 هاعاملسه گروه از  تأثیرروستایی تحت  هایناحیهبه طور کلی دسترسی به اعتبارات خرد در 

های اجتماعی و اقتصادی ویژگیهای فردی(، های جمعیت شناختی خانوار )ویژگییعنی ویژگی

سیل، د )ماننبیولوژیکی زیستی یا  بالهای طبیعی وشامل های محیطی و طبیعی نوار و ویژگیخا
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است  ها و سرقتاقلیم، بیماری هایتغییرپذیریی گیاهی(، هایماریبو  هاسالی، آفتخشک

(Sani Heidary, 2017 در این پژوهش متغیرهای سن سرپرست خانوار و .)فعالیت به  پیشینه

های جمعیت شناختی خانوار، تصمیم خانوار برای دریافت اعتبارات را تحت تاثیر عنوان ویژگی

اعتبار وام دهد. به عبارتی این متغیرها مطالبات اعتباری خانوار و درک وام دهنده از قرار می

کنند. با این حال، تأثیر این متغیرها بر احتمال دریافت اعتبارات مبهم است؛ گیرنده را بیان می

، Sani Heidary (2017) ،Luan & Bauer (2016) ها مانندبررسیبرخی از نتایج چرا که 

Cheng & Ahmed (2014)  وBarslund & Tarp (2008)  نشان دادند که سرپرست خانوار

های تعاونی و های محلی مانند اتحادیهتری در سازمانمشارکت فعال پیشینهن و کم جوا

اعتباری فعالیت بیشتری  هایمنبعتوانند در کسب اطالعات در مورد اند و میکشاورزان داشته

برخی ج نتایکنند. اما داشته باشند، بنابراین این افراد با احتمال بیشتری اعتبارات دریافت می

 & Akoteyو  Kasali et al (2016) ،Ibrahim & Bauer (2013) مانند هابررسیز دیگر ا

Adjasi (2016)  نشان دادند بین سن سرپرست خانوار و تقاضا برای اعتبارات یک رابطه مستقیم

 وجود دارد. 

ها با محیط پیرامون خود بوده و به عنوان سرمایه ویژگی اجتماعی خانوار، بیانگر تعامل آن

ای که هرچه این ارتباطات بیشتر باشد، سطح تعامل شود؛ به گونهها تلقی میماعی برای آناجت

ک تواند ییابد. حفظ یک موقعیت خاص در ساختار ارتباطات میاجتماعی خانوار نیز افزایش می

کند. بنابراین های اجتماعی و اقتصادی خانوار حمایت میدارایی ارزشمند باشد که از فعالیت

های یش تعامل و سرمایه اجتماعی باعث دسترسی به اطالعات و افزایش آگاهی خانوار از برنامهافزا

شود که این موضوع نیز دسترسی خانوار به اعتبارات را های جستجو میاعتباری و کاهش هزینه

حامیان خانوار و  شمار(. در این پژوهش متغیرهای Okten and Osili, 2004دهد )افزایش می

های اجتماعی خانوار در نظر گرفته شده ی به خدمات تعاونی و ترویجی به عنوان ویژگیدسترس

حامیان  شماری بعد سرمایه اجتماعی است و هرچه حامیان خانوار نشان دهنده شماراست. متغیر 

بیشتر باشد بیانگر سطح باالتری از تعامل اجتماعی است. بنابراین خانوارها با سطح باالتری از 

 Story(. Luan & Bauer, 2016اجتماعی، دسترسی بیشتری به اعتبارات خرد دارند ) تعامل

& Carpiano (2015) کنند ارتباط بهتر با بستگان، دوستان و همکاران وضعیت استدالل می
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اقتصادی خانوار را بهبود داده و درنتیجه دسترسی به اعتبارات خانوار افزایش یافته است. 

Dufhues et al (2011) نشان دادند، هرچه خانوار سطح سرمایه های خود در نتایج بررسی

ر یابد. همچنین متغیها افزایش میدر بازپرداخت وام هاآناجتماعی باالتری داشته باشند، توانایی 

دسترسی به خدمات تعاونی و ترویجی نیز منجر به بهبود سرمایه اجتماعی خانوار شده و سرمایه 

 ;Luan & Bauer, 2016شود )منجر به افزایش دسترسی به اعتبارات می این مسیراجتماعی از 

Sani Heidary, 2017.) 

ه توان باندازها می. از پسدارد یاعتبار نظامدر حفظ  یانداز نقش اساسپسدر ادبیات اعتبارات، 

 رویاروییضروری و غذایی و همچنین برای  هایمصرفگذاری در تولیدات آینده، عنوان سرمایه

دریافت ه ، تمایل کمتری بدارندانداز کافی که پس یاستفاده کرد. بنابراین خانوارهای هاتکانهبا انواع 

انداز به عنوان یک منبع مالی جایگزین برای پاسخ نیازهای دیگر، پسعبارتاعتبارات دارند. به

لی جایگزین آن را ما هایمنبعای خانوار استفاده شده و این موضوع تمایل خانوار برای سرمایه

 & Dong(. در این راستا، Luan & Bauer, 2016; Sani Heidary, 2017دهد )کاهش می

Featherstone (2012)  اندازپس به صورتاستدالل کردند، خانوارهایی که دارای سرمایه کافی 

ی بیان کردند، خانوارهای Newman et al (2008)اند. هستند، اعتبارات کمتری دریافت کرده

بخشی از درآمدشان کردند. یکی  اندازپسکه دسترسی کمتری به نهادهای مالی دارند، اقدام به 

وسعه سطح تولید کشاورزان است. دریافت اعتبارات، افزایش سطح زیرکشت یا ت هایهدفدیگر از 

های نبعمعبارتی، کشاورزانی که به دنبال افزایش سطح تولید خود هستند، نیاز بیشتری به به

استدالل کرد  Sani Heidary (2019)های تولید دارند. در این راستا برای تامین نهاده مالی و ...

که اختالف میانگین سطح زیرکشت در دو گروه از خانوار دریافت کننده اعتبارات و غیر دریافت 

میانگین سطح زیر کشت برای گروه خانوار دریافت کننده  میزانکننده  شایان توجه بوده و 

در نتایج  Rukhsana et al (2017)اعتبارات نسبت به گروه دیگر بیشتر بوده است. همچنین، 

که در مقایسه با کشاوزان  بزرگ مقیاس، کشاورزان کوچک مقیاس  نشان دادندهای خود بررسی

 ندهکننییتععامل مهم و  هاتکانهکنند. های اعتبارات خرد را دریافت میبا احتمال بیشتری وام

ی های اقتصادها خانوار روستایی را در معرض زیانتکانهمعیشت خانوار روستایی هستند؛ زیرا در 

الی، س)سیل، خشک زیستیهای طبیعی و تکانهدرآمدی،  تکانهها شامل تکانهدهند. این قرار می
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اقتصادی مانند  هایمسئلههای مربوط به تکانهی گیاهی( و هایماریبآفت زیستی و 

 ,Luan & Bauerشوند)های کلیدی میقیمت محصوالت کشاورزی و نهاده هایتغییرپذیری

2016; Sani Heidary, 2017ها (. بنابراین دسترسی خانوار به اعتبارات منجر به توانمندی آن

را به عنوان  اتاعتبار Diagne et al (2000)که، ایگونهشود. بهها میتکانهبا این  رویاروییدر 

 یعرفکشاورزان م یبرا آن یو راهبردها تکانهبا  رویارویی یهایتبهبود ظرف برای ار ابز ینتریاصل

استدالل کردند که دسترسی کشاورزان به اعتبارات  Branca & D'Acapito (2013) .ندکرد

 قیمتی و درآمدی و کمبود نقدینگی موثر است. هاینوسانهای طبیعی، تکانهبا  رویاروییبرای 

خرد به عنوان یک رهیافت کارآمد، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار،  امروزه اعتبارات

ش نهای شغلی، بهبود سطح آگاهی و دا، افزایش رفاه، ایجاد فرصتتنگدستینیازمندی و کاهش 

 Rahman & Ahmad (2010)  ،Baoquoc & Tsai (2014)که، ایگونهخانوار داشته است. به

ی مثبت اثرگذارینشان دادند که اعتبارات خرد های خود یج بررسیدر نتا Najmi et al (2016)و 

، اشتغال، توسعه اقتصاد کشاورزی، ثبات بازارهای مالی کشاورزی، آموزش و هزینهبر درآمد، 

بهداشت افراد و بهبود کسب و کارهای خرد خانوار روستایی داشته است. اما در مورد نقش 

شواهد و مبانی زیادی وجود ندارد که به صورت مشخص اعتبارات خرد بر پایداری محیط زیست 

ای هو روشن این ارتباط را نشان داده باشد. اما آنچه که در توسعه پایدار اهمیت دارد، سازگاری وام

بیشتر ادبیات موجود در مورد نهادهای تأمین مالی خرد،  اعطایی با محیط زیست است.

حیط های مدیگر، ویژگیاند. ازسویدر نظر نگرفته ست رامربوط به پایداری محیط زی هایدشورای

قدار که تولید از یک م هنگامیکنند، بلکه فرآیند تولید تغییر می آغاززیستی نه تنها از همان 

یری گهای محیط زیستی نیز افزایش چشمیمربوط به ویژگ هایتغییرپذیریبحرانی بیشتر شود، 

(. به همین دلیل نگرانی در مورد ارتباط Sica & Testa, 2009; Sani Heidary, 2017دارند )

بین نهادهای تأمین مالی خرد و محیط زیست به یک مشکل بسیار جدی تبدیل شده است. افزون 

اولیه رشد اقتصادی هستند، مردم  هایمرحلهبراین، کشورهای در حال توسعه به دلیل اینکه در 

جاد ای تغییرهاییرت دریافت اعتبارات، دهند و در صوبه طور کلی به محیط زیست اهمیت نمی

 سطح آلودگی هاموضوعشود و لذا این کنند که به طور غالب باعث تخریب محیط زیست میمی

مختلف  هاینتایج بررسیهمچنین، (. Sica & Testa, 2009دهد)بدون کنترل را افزایش می
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د، به دلیل ناکارآمدی فنی در های کوچک ایجاد شده به وسیله اعتبارات خردادند که بنگاه نشان

کنند های بزرگ ایجاد مینسبت به شرکت در محیط زیست فرآیند تولید خود، آلودگی بیشتری

(Kent 1991 .)Anderson et al (2002) نشان دادند که خانوارهای های خود نتایج بررسی

تری از گسترده روستایی که به اعتبارات دسترسی داشته، برای توسعه کشاورزی خود، استفاده

ست، محیط زیسموم دفع آفات و کودهای شیمیایی داشته و این موضوع نیز باعث افزایش آلودگی 

خاک و آب شده است. همچنین، اعطای اعتبارات خرد با هدف ایجاد واحدهای پرورش دام سبک 

یعی طب هایمرتعو  (هااکوسیستم) بوم نظام و سنگین نیز باعث تخریب زمین و از بین رفتن

دو برابر شده که درآمد  هنگامیاز دریافت اعتبارات خرد  ناشیمحیط زیستی  هایچالششود. می

 زدایی شوداضافی ناشی از دریافت اعتبارات برای خرید اراضی جدید به کار رود و باعث جنگل

(Sica & Testa, 2009 .) 
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مؤثر بر  هایعاملیل به تجزیه و تحل اول مرحلهاشاره شد در  پیشهای همان طور که در قسمت

 Gitongaاست ) (1)صورت معادله گرفتن اعتبارات خرد پرداخته شده که به تصمیم خانوار برای

et al., 2013; Luan & Bauer, 2016 :)

(1) MiiUiZiAC ,2,1,*   

( الگوی مفهومی پژوهش2)شکل   

Figure (2)The conceptual model of research 
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 Mاست.  2σمیانگین صفر و واریانس  جزء خطا بوده و داری توزیع نرمال با iU، (1)در معادله 

 پیشینه فعالیت، )کمی( سنچون  متغیرهای توضیحی ای ازمجموعهبیانگر  iZخانوار،  شمار

 خدمات ترویج )دامی(، تکانهتجربه  ،)کمی( ، سطح زیرکشت)کمی( انداز، پسکشاورزی )کمی(

متغیر  بیانگر یک iACرا و  فراسنجهبردار بیانگر   β )کمی(، و حامیان خانوار )دامی( و تعاونی

 صورت زیر تعریفشود و بهکه اعتبارات خرد دریافت شده مشاهده می هنگامیو تنها  استپنهان 

 (:Luan & Bauer, 2016شود )می

(2) 
*1: 0

0 : otherwise

i

i

if AC
AC

 
 


 

 22که خانوار در  هنگامیی وضعیت اعتباری خانوار است و نشان دهنده  ACi، (2)در معادله 

ماه گذشته یک وام دریافت کرده باشد، مساوی یک و در غیر این صورت صفر است. برآورد 

 شود:صورت زیر انجام میکنندگان با استفاده از روش پروبیت بهتمایل دریافت هاینمره

(9) )(1)0Pr()1Pr( *

iii ZFACAC  
ی یکی ط نمره تمایل پایهکنندگان اعتبارات خرد بر کنندگان و غیر دریافتدر مرحله دوم دریافت

جورسازی ج( ؛ 2ایجورسازی هستهب( ؛ 1ترین همسایهجورسازی نزدیکالف( سه الگوریتم 

(. مرحله دوم جورسازی بر اساس نمره تمایل، 3Gitonga et al., 201شوند )جور می 9شعاعی

ی رمان رود هایاثرگذاریوسیله میانگین اعتبارات خرد بر متغیرهای خروجی به اثرگذاریبرآورد 

 ,Luan & Bauerتعریف شده است )( 2معادله )صورت شود و بهگروه تحت درمان انجام می

2016): 

(2) 1 0ATT E(Y | D 1) E(Y | D 1)    
دهد. جزء اول از را نشان می تیماردرمان، در گروه  هایاثرگذاری، میانگین ATT( 2در معادله )

و جزء دوم یک خروجی فرضی برای خانوارهایی  کنندهجمله سمت راست نتایج خانوارهای دریافت

عنوان ( به2دهد. معادله )ند، را نشان میکه به اعتبارات دسترسی داشته اما اعتبار دریافت نکرد

کننده اعتبارات خرد، اعتبار دریافت یک برآوردگر برای نشان دادن این است که اگر خانوار دریافت

 سودمند هایاثرگذاری(. Luan & Bauer, 2016است )داشته  هاییاثرگذاریکردند، چه نمی

( نشان داده شد و نیاز به حذف بیشتر 2معادله ) باکننده اعتبارات خرد خانوارهای دریافت

                                           
1 Nearest Neighbor Matching  

2 Kernel Matching  

9 Radius Caliper Matching  



 

 

 

 

 

 

 

 

 59تحلیل اثرگذاری های ارتباطات...

( بیان 5صورت معادله )کننده اعتبارات خرد است که بهخانوارهای عدم دریافت هایاثرگذاری

 شده است:

(5) 0 0ATC E(Y | D 0) E(Y | D 1)    
دهد. جزء اول از را نشان می شاهددرمان، در گروه های اثرگذاری، میانگین ATC( 5معادله ) در

کننده و جزء دوم یک خروجی فرضی برای جمله سمت راست نتایج خانوارهای عدم دریافت

 دهد. اریبند، را نشان میخانوارهای که به اعتبارات دسترسی نداشته اما اعتبارات دریافت کرد

 (:Luan & Bauer, 2016شود )صورت زیر برآورد میدو مقدار به بین این

(1) 
1 0

Bias ATT ATC

Bias E(Y | D 1) E(Y | D 0)

 

    
برای کاهش اریب انتخاب در  بهینه و مناسبنمره تمایل، به یک ابزار  برپایهجورسازی  روش

 یهاروش همهشده در علوم اجتماعی، تبدیل شده است. مشاهده هایبررسیگیری از ایجاد نتیجه

 هاهمشاهد؛ یعنی شودها انجام میای از نمره تمایلفاصله بین برآوردهای نقطه پایهجورسازی، بر 

)غیر دریافت  شاهدگروه  هاسمشاهدهدر گروه تیمار )دریافت کنندگان اعتبارات خرد( با 

 هسازی شده و در نهایت هر مشاهده در گروه تیمار با یک مشاهدکنندکان اعتبارات خرد( همسان

ا دار یاین رویکرد این است که ایجاد یک معیار معنی دشواری شود.در گروه کتنرل متناظر می

قابل قبول برای ارزیابی نزدیک بودن واحدهای جورشده بدون دانستن خطای استاندارد نمره 

 وشگرایش به یک ر هاینمرهها، بسیار دشوار است. بنابراین برای ارزیابی خطای استاندارد تمایل

 1استرپاز الگوریتم بوت دشواریجدید نیاز است که در این پژوهش برای بر طرف کردن این 

الگوریتم بوت استرپ . (Austin & Small, 2014; Pan & Bai, 2015) استفاده شده است

های نمونه )چون خطای استاندارد و فاصله یک روش آماری برای ارزیابی درستی و دقت آماره

 است. آنتصادفی از  2گیریمبتنی بر برآورد توزیع تجربی نمونه از بازنمونه اطمینان( بوده که

 ,Simar & Wilson)استرپ در زیر ارائه شده است الگوریتم بوت هایمرحلهطور خالصه به

& Small, 2014; Pan & Bai, 2015 Austin; 1998; Subhash, 2004) :مرحله اول :

استرپنمونه بوت * *

1 , , NX X صورت تصادفی با جایگزینی توزیع تجربی بهNF  ،ارائه شده

توسط نمونه اصلی 1 , , NX X دوم: برآورد پارامتر  مرحلهشود.ساخته می

                                           
1 Bootstrap Algorithm 
2 Re-Sampling 
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* *

1
ˆ( , , )NX X  1برای هر یک از مقادیر( ) ( , , )N NF X X  مرحله سوم: مرحله .

صورتاسترپ به)اندازه نمونه اصلی( تکرار کرده و درنتیجه برآوردهای بوت Bاندازه دوم را به
*(b) *(b)

1
ˆ( , , ), 1, ,NX X b B  صورتتعمیم داده شده و توزیع تجربی آن به

1
ˆ( , , )NX X  :هایفراسنجهاطمینان برای  هایفاصلهاست. مرحله چهارم 

 /2 1 1 /2 1
ˆ ˆ( , , ), ( , , )N NX X X X    با محاسبه صدک (/ 21)( و / 2)  از

*صورت  توزیع نمونه ساخته شده و به *

/2 1
ˆ ( , , )NX X  و* *

1 /2 1
ˆ ( , , )NX X   تعمیم

 داده شده است.

 شپرس ی؛ اما جاشودمیبرآورد  یداریمعن یآمارهای اثرگذاری  رهیافت اگرچه با استفاده از

 یقو 2نشدهمشاهده هایعاملاز  یناش )اریب انتخاب( 1اریب پنهانها نسبت به آن یادارد که آ

کشف استحکام  یرا برا یتحساس یلو تحل یهتجز Rosenbaum (2002). یرخ یاهستند 

ین انشده گسترش داده است. مشاهده هایعاملاز  یناش هانپن یببه ار یافتهیقتطب یبرآوردها

به  هاتغییرپذیریکند. اگر ی حساسیت نتایج به اریب پنهان را فراهم میی از درجهروش، شواهد

ه کند کحساسیت ارزیابی می لیوتحلهیتجزنشده، گاما تعریف شود، علت متغیرهای مشاهده 

 شود.مشارکت در اعتبارات خرد می تأثیر جهینت دردر گاما منجر به تغییر  هاتغییرپذیریچگونه 

ه نشده را نسبت بمشاهده هاییژگیشده از و تیمار هایمشاهده یگاما نسبت برتریگر، دعبارتبه

وز احتمال بربیانگر  گاما. همچنین، دهدینشان م یژگی،و ینکنترل شده از ا هاسمشاهده یبرتر

 چگونهدهد که نشان می است و هنشدمشاهده هایعامل یلبه دل شاهدو  تیمارگروه  ینتفاوت ب

فرآیند دریافت اعتبارات خرد را به خطر بیاندازد تا پیامدهای تواند مینشده مشاهده یک متغیر

. برای سادگی کار، فرض (Sani Heidary, 2017) شودجورسازی تضعیف  لیوتحلهیتجز

iU{0,1}با  9نشده یک متغیر ساختگیمتغیر مشاهده،شودمی   .باشدRosenbaum (2002) 

جورشده اعتبارات را  خانواراد که نسبت احتمال برتری برای مقدار یک، که هریک از دو نشان د

 شود:زیر تعریف می صورتبهدریافت کنند، 

(7) 
(1 )1

(1 )

i j

j i

P P

P P


  

   

                                           
1 Hidden bias 
2 Unobserved covariate  
3 Dummy 
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1هر دو خانوار تطبیق داده شده تنها در صورتی    هستند و  همسانیباشند، دارای احتمال

غیر این صورت احتمال دریافت اعتبارات خرد تا آنجا که ممکن است متفاوت خواهد بود. در  در

دهد. در این پژوهش اندازه درجه خروج یک پژوهش بدون اریب پنهان را نشان می (،7معادله )

 ست.انجام شده ا 1آزمون رتبه اثر ویلکاکسون پایهبر حساسیت  لیوتحلهیتجز

های مختلفی چون جهان، یا مقیاس هاسطحهای مهم توسعه پایدار این است که در یکی از ویژگی

 ارتوسعه پایدهای ابعاد برای تحلیل شاخص و محلی قابل محاسبه و تحلیل است.ملی، منطقه 

 های ابعاد توسعهابتدا باید سطح یا مقیاس آن تعیین شود که در این پژوهش تحلیل شاخص

براین، برای ساخت . افزون(Dreher et al., 2008) است شده ر در سطح خانوار تحلیلپایدا

ابعاد توسعه  پایهاستفاده شده که براین  2توسعه پایدار هایهدفهای ابعاد توسعه پایدار از شاخص

پایدار به این صورت تعریف شده است: الف( شاخص اقتصادی: در ساخت این شاخص از معیارهایی 

های خانوار که امکان برآورد در خانوار، سطح زیرکشت محصوالت، اشتغال و داراییآمد در چون

سطح خانوار را داشته، استفاده شده است. این معیارها متناسب با هدف چهارم از آرمان اول 

اطمینان حاصل شود که همه مردان و زنان  2999کند تا سال توسعه پایدار است که بیان می

( ب( شاخص اجتماعی: Assembly, 2015صادی و اشتغال مناسب باشند )حقوق اقتدارای 

کند، آگاهی مردم از اطالعات مربوط به هدف هشتم از آرمان دوازدهم توسعه پایدار بیان می

(. Assembly, 2015حقوق خود و شیوه زندگی متناسب با توسعه پایدار را باید افزایش داد )

واد سرپرست خانوار، میزان آگاهی خانوار از وضعیت بنابراین در ساخت این شاخص سطح س

میزان مشارکت در  موجودی، میزان رضایتمندی از عملکرد نهادهای خدمات بهداشت و آموزش،

رضایت از وضعیت سکونت و زندگی در روستا و دسترسی به نهادهای  اجتماعی روستا، هایمسئله

 هایهدف: زیستاست. ج( شاخص محیط فاده شدهخدمات ترویج است و اجتماعی مانند تعاونی

آرمان هفتم به مدیریت و بهبود استفاده  هایهدفآرمان ششم به مدیریت و حفاظت منابع آبی، 

محیطی مواد شیمیایی اشاره کرده است از انرژی و هدف چهارم آرمان دوازدهم به مدیریت زیست

(Assembly, 2015 لذا برای ساخت این شاخص از میزان .)کود و سم در هر هکتار،  دکاربر

ده زیست استفاهزینه مصرف آب، هزینه انرژی )برق و گاز(، مصرف سوخت و نگرش افراد به محیط

 (.Adelle and Pallemaerts, 2009; Le Tourneau et al., 2013) شده است

                                           
1 Wilcoxon Sign Rank 
2 Sustainable Development Goals (SDGs) 
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مختص به خود  هایکاستیو  برتریهای ساخت شاخص، دارای از آنجایی که هریک از روش

ها استفاده ای از این روشتر از مجموعهدر این پژوهش برای رسیدن به نتایج مطلوب هستند،

، 1استاندارد -Zاز چهار روش  روستایی های توسعه پایدارشده است. لذا، برای ساخت شاخص

که به دلیل گستردگی مطالب به توضیح  استفاده شده 2و تحلیل عاملی 9گراناهان، مک2موریس

برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش در  همهبراین، . افزونخته نشده استها پردااین روش

 انجام شده است. 15نسخه  STATAنرم افزار 

 نتایج و بحث
های اثرگذاریاشاره شده هدف اصلی این پژوهش تحلیل  پیشهای همان طور که در قسمت

 ادی، اجتماعی و محیط زیستهای ابعاد توسعه پایدار یعنی پایداری اقتصاعتبارات خرد بر شاخص

خانوارها از دریافت اعتبارات خرد  هایهدفسهم هریک از  آغازروستایی است. در  هایناحیهدر 

خانوارها برای دریافت اعتبارات  هایهدفترین کلی مهم طوربه( گزارش شده است. 2در جدول )

دارایی و مصرف بوده است. ی غیرکشاورزی، خرید گذارهیسرماهای کشاورزی، خرد، شامل فعالیت

های فعالیت زمینه های اعتبارات خرد دردرصد از وام 99( حدود 2با توجه به نتایج جدول )

و  ونقلحملتجارت، خدمات،  جمله ازهای غیرکشاورزی درصد در فعالیت 13کشاورزی، 

رید دارایی درصد برای خ 29های خرد و غیره(، در مقیاس وسازساختی، دارمغازهی )خوداشتغال

 ی مصرف )مصرف مواد غذایی و آموزش کودکان( دریافت شده است. هنیزم دردرصد  21و 

 خانوارها از دریافت اعتبارات خرد هایهدفسهم هریک از ( 2جدول )
Table(2) Each share of household goals to receive microcredit 

 خانوارها هایهدف
Household goals 

 )درصد( هایهدفسهم هریک از 
Each share of goals (percent) 

 کشاورزی
Agricultural 

33  

 غیرکشاورزی
Nonagricultural 

19  

 خرید دارایی
Purchase of assets 

20  

 مصرف
Consoumer 

28  

 Source: Research Findings                                                                                  های پژوهش: یافتهمنبع

 

                                           
1 Z-Score 
2 Morris 

9 McGranahan 

2 Factor Analysis  
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موثر بر مشارکت خانوارها  هایعاملاعتبارات خرد، تحلیل تحلیل اثرگذاری  مرحله در نخستین

 خانوار بوده که 993اعتبارات خرد است. در این پژوهش کل خانوار مورد بررسی های در برنامه

دهد. با توجه به نتایج د را نشان میهای اعتبارات خرها در برنامهمشارکت آن( میزان 9جدول )

های اعتبارات خرد خانوار در برنامه 193درصد معادل  21/95(، از کل خانوارها، تنها 9جدول )

 های اعتبارات خرد مشارکتدر برنامهخانوار  299درصد معادل  72/12و  )گروه تیمار( مشارکت

 نداشته است. (شاهد)گروه 
 

 های اعتبارات خردها در برنامهخانوار ( سطح مشارکت3جدول )

Table(3) Households participation level in microcredit programs 

 گروه
Goroup 

 متغیر وابسته
Dependent variable 

 فراوانی
Frequency 

 درصد فراوانی
Percent Frequency 

 کنترل
Cotorol 

0 200 64.74 

 تیمار
Treated 

1 109 35.28 

 مجموع
Sum 

- 309 100 

 های پژوهش: یافتهمنبع
Source: Research findings 

(، 2. با توجه به جدول )( گزارش شده است2همچنین نتایج برآورد الگوی پروبیت در جدول )

فعالیت سرپرست خانوار با دسترسی به اعتبارات خرد رابطه منفی داشته  پیشینهمتغیرهای سن و 

ادار هستند. این دو متغیر به لحاظ اثرگذاری در این درصد معن 5و  19و به ترتیب در سطح 

 الیتپیشینه فعباشند. با افزایش یک سال در هریک از متغیرهای سن و پژوهش به یک مفهوم می

 یابد. کاهش می 9959/9و  2991/9احتمال دسترسی به اعتبارات خرد به ترتیب  

 دهند که سرپرستنشان می گرپرشمار دی هاینتایج بررسیبررسی شهودی منطقه و همچنین 

 پذیری کمتری نسبت به ابتکارات جدید و، ریسکی فعالیت بیشترپیشینهو با  پیرترخانوار 

ین مای. لذا این افراد برای تأسرمایهها بیشتر معیشتی بوده تا سرنوشت ساز داشته و دیدگاه آن

براین، سرپرست نند. افزوندهند که کار کنند تا اینکه وام دریافت کنیازهای خود ترجیح می

های های محلی مانند اتحادیهتری در سازمانمشارکت فعال پیشینه کاریخانوار جوان و کم 

اعتباری فعالیت  هایمنبعتوانند در کسب اطالعات در مورد اند و میتعاونی و کشاورزان داشته

ند. این کنات دریافت میبیشتری داشته باشند، بنابراین این افراد با احتمال بیشتری اعتبار

 & Sani Heidary (2017) ،Luan & Bauer (2016) ،Cheng هاینتایج بررسیاستدالل با 
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Ahmed (2014)  وBarslund & Tarp (2008)  سازگار است. اما این یافته با مطالعاتKasali 

et al (2016) ،Ibrahim & Bauer (2013)  وAkotey & Adjasi (2016) د که نشان دادن

 بین سن سرپرست خانوار و تقاضا برای اعتبارات یک رابطه مستقیم وجود دارد، ناسازگار است.

با دسترسی به اعتبارات خرد  اندازپسرود، میزان طور که انتظار می(، همان2با توجه به جدول )

ون ، با افزایش هر یک میلیگریدعبارتبه. استدرصد معنادار  1رابطه منفی داشته و در سطح 

این یافته  دهد.کاهش می 1239/9 حتمال دسترسی به اعتبارات خرد را، ااندازپسریال در میزان 

گذاری در تولیدات آینده، توان به عنوان سرمایهاندازها میکند که از پساین واقعیت را بیان می

. بنابراین ها استفاده کردتکانهبا انواع  رویاروییضروری و غذایی و همچنین برای  هایمصرف

گذاری انداز کافی هستند، تمایل کمتری به دریافت اعتبارات برای سرمایهپسدارای خانوارهای که 

ای اندازها به عنوان یک منبع مالی جایگزین برای پاسخ نیازهای سرمایهدیگر، پسعبارتدارند. به

یگزین آن را کاهش مالی جا هایمنبعخانوار استفاده شده و این موضوع تمایل خانوار برای 

 Luan & Bauer (2016)و  Sani Heidary (2017) هاینتایج بررسیدهد. این یافته با می

استدالل کردند، خانوارهایی که  Dong & Featherstone (2012)در این راستا،  .سازگار است

 Newman et alاند. هستند، اعتبارات کمتری دریافت کرده اندازپسدارای سرمایه کافی از 

 دازانپسبیان کردند، خانوارهایی که دسترسی کمتری به نهادهای مالی دارند، اقدام به  (2008)

 بخشی از درآمدشان کردند.

 1. ضریب این متغیر در سطح استخانوار  تکانهیکی دیگر از متغیرهای معنادار، متغیر تجربه 

ی ، خانوارهایگریدعبارتبهارد. مثبتی بر دسترسی به اعتبارات خرد داثرگذاری درصد معنادار و 

 کلی طوربهاند. وام دریافت کرده یبیشتربا احتمال درصد  71/95قرار دارند،  تکانهکه در معرض 

شود. این نتیجه مطابق با ها میتکانه تبارات خرد، منجر به کاهش تأثیردسترسی خانوار به اع

 .همخوانی دارد Branca & D'Acapito (2013)و  Diagne et al (2000)های یافته

مثبت و معناداری بر دسترسی به اعتبارات خرد داشته است.  تأثیرمتغیر سطح زیر کشت 

 9151/9، افزایش یک هکتار سطح زیر کشت احتمال دسترسی به اعتبارات را گریدعبارتبه

سطح  ،دولیافزایش ت برایکند، کشاورزانی که دهد. این نتیجه این واقعیت را بیان میافزایش می

های کلیدی دارند؛ بنابراین اعتبارات خرد دهند، نیاز بیشتری به نهادهزیرکشت خود را افزایش می

سازگار است.  Rukhsana et al (2017)تواند در این زمینه مؤثر باشد. این یافته با نتایج می
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مقیاس، کشاورزان زان  بزرگ رنشان دادند که در مقایسه با کشاو های خودآنان در نتایج بررسی

 کنند. های اعتبارات خرد را دریافت میکوچک مقیاس با احتمال بیشتری وام

 مثبتی بر دسترسی اثرگذاریمتغیر دسترسی به خدمات ترویج و تعاونی (، 2با توجه به جدول )

، دسترسی به خدمات گریدعبارتبه. استدرصد معنادار  19به اعتبارات خرد داشته و در سطح 

 یلاز دال یکی .دهددرصد احتمال دسترسی به اعتبارات خرد را افزایش می 17/19و تعاونی  ترویج

اطالعات خانوار از  یشمنجر به افزا یاست که خدمات توسعه کشاورز ینا یشافزا ینا یاحتمال

است.  Luan & Bauer (2016) هایبررسی یجهبا نت همخوانکه  شودیم یاعتبار هایمنبع

 یجنشان دادند، خدمات کارآمد تروهای خود در نتایج بررسی Hoang et al (2006) ینهمچن

 . بخشدیتوسعه را بهبود م هایهدفو  یاجتماع یهاشبکه یی،روستا یو تعاون یکشاورز
 PSM رهیافتدر  پروبیت الگوی به دست آمده از برآوردتایج ن( 4)جدول 

Table (4) Estimation Results of probit model in PSM method 

 متغیرهای توضیحی
Explanatory variables 

 هاضریب
Coefficients 

 استانداردانحراف 
Standard errors 

 Zآماره 
Z-value 

 اثرات نهایی
Marginal 

effect 
 های عمر(سن سرپرست )سال

Age of household heads (years) 
1.22- 0.69 

*1.75- 0.4338- 

 ای مشغول به کار(هسال شمارفعالیت) پیشینه
Experience(Year) 

0.01- 0.01 
**2.09- 0.0053- 

 (میلیون ریال) اندازپس
Saving (million rials) 

1.76- 0.37 
***4.73- 0.6293- 

 (0=تکانه بدون؛ 1=تکانهبا ) تکانهتجربه 
experience shock (1=Yes; No=0) 

1.00 0.17 
***5.91 0.3571 

 سطح زیر کشت )هکتار(
Cropland 

0.04 0.01 
***3.08 0.0158 

 بدون؛ 1دسترسی به خدمات تعاونی و ترویج)دسترسی=

 (0دسترسی=
Accession to cooperation and propogation 

services (Yes=1; No=0) 

0.37 0.20 
*1.84 0.1317 

 افرادی که شرایط کمک به خانوار را دارند )فرد(
The number of people who could  help 

(persons) 

0.09 0.04 
**2.14 0.0316 

 جزء ثابت
Intercept 

9.86 2.30 
***4.28 - 

 هامشاهده شمار
Number of observations 

309    

LR chi2(7) 82.64    

 سطح احتمال
probability level 

0.00    

Pseudo R2 0.21    

 درصد 1اداری در معن ***درصد،  5معناداری در  **درصد،  10معناداری در  *.1
1.* Significant at 10%;  ** Significant at 5%; *** Significant at 1% 

 های پژوهش: یافتهمنبع
Source: Research findings 
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ت مثباثرگذاری کمک به خانوار را دارند(  یطکه شرا یافراد یاخانوار )و  یانحام یرمتغ یت،درنها

 یبه ازا یگر،دعبارتر به اعتبارات خرد داشته است. بهخانوا یبر احتمال دسترس یو معنادار

 یشافزا 9911/9به اعتبارات خرد  رهاخانوا یخانوار، احتمال دسترس یاننفر از حام یکهر  یشافزا

اشد ب یشترب یانحام شماراست و هرچه  یاجتماع یهبعد سرما ینشان دهنده یرمتغ این. یابدیم

 هایارتباطخاص در ساختار  یتموقع یکاست. حفظ  یماعاز تعامل اجت یسطح باالتر یانگرب

وار خان یو اقتصاد یاجتماع هاییتارزشمند باشد که از فعال ییدارا یک تواندیم افراد در روستا

ه ب یشتریب یدسترس ی،از تعامل اجتماع یبا سطح باالتر رهاخانوا ین. بنابراکندیم یتحما

 Luan & Bauer (2016) ،Story هایبررسی یجبا نتا نهمخوا یجهنت یناعتبارات خرد دارند و ا

& Carpiano (2015)  وDufhues et al (2011)  .است 

لکه تصادفی نیست، ب صورتبهفرض براین است که دسترسی به اعتبارات خرد  PSM در رهیافت

غیرهای از متاعتبارات خرد،  هایاثرگذاریهای خانوار بستگی دارد. بنابراین برای ارزیابی به ویژگی

کار گرفته شده است. به   PSMرهیافت متغیرهای کمکی در  عنوانبهتوضیحی الگوی پروبیت 

به  ، سطح زیر کشت، دسترسیفعالیت پیشینهحامیان خانوار، سن،  شمار، متغیرهای مبنیبراین 

ورد آمتغیرهای توضیحی در بر عنوانبه تکانهو تجربه  اندازپسخدمات ترویج و تعاونی، میزان 

، توازن متغیرهای (5جدول )استفاده شده است.  کنندگانافتیدراعتبارات خرد بر  هایاثرگذاری

وه اعتبارات خرد( و گر کنندگانافتیدر) تیمارجورسازی بین دو گروه  پس ازو  پیشتوضیحی را 

 T-testآماره  ،(5جدول )دهد. با توجه به اعتبارات خرد( نشان می کنندگانافتیدر ریغ) شاهد

 اهدشمتغیرهای کمکی گروه تیمار و  یهمهبین میانگین جورسازی  پیش ازبیانگر آن است که 

اعتبارات خرد اعتماد کرد.  اثرگذاریتوان به نتایج رو نمیداری وجود دارد و از اینمعنی تفاوت

در متغیرهای کمکی  یهمهبرای  T-testآمار  پس از جورسازی، برمبنیاین درحالی است که 

 شود. به عبارتی، میانگین متغیرهای، فرضیه برابری میانگین تایید میشاهدهر دو گروه تیمار و 

شود. جورسازی برابر بود و فرضیه توازن متغیرهای کمکی تایید می پس ازکمکی در هر دو گروه 

 طورهب ،از جورسازی پس شاهدبراین، درصد اریب متغیرهای کمکی در هر دو گروه تیمار و افرون

جورسازی کاهش یافته و الگو توانسته شرایط جورسازی در گروه از  پیشبه  قابل توجهی نسبت

 .کندبا گروه تیمار را جستجو و پیدا  همسانیبرای  شاهد
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 و اریب انتخاب PSMالگوی  در متغیرهای کمکی آزمون توازن( 5جدول )
Table 5 Results from balance test in PSM method and selection bias 

 متغیرها
Variables 

 جورنشده
Unmatched 

 جور شده

Matched 

 میانگین

Mean 

 کاهشدرصد 

%Reduce 
 آماره

Statistics 

 درمان

Treated 
 کنترل

Control 
 اریب

Bias 
 | اریب | 

|Bias| 
T-test p-value 

 سن سرپرست
Age of household heads 

U 
M 

1.65 
1.66 

1.69 
1.65 

29.3- 
10.0 

65.9 2.48- 
0.71 

0.01 
0.48 

 فعالیت پیشینه
Experience 

U 
M 

22.97 
22.64 

27.65 
21.16 

35.8- 
11.3 

68.5 2.99- 
0.89 

0.00 
0.37 

 اندازپس
Saving  

U 
M 

5.17 
5.19 

5.28 
5.24 

46.2- 

19.3- 
58.2 

4.30- 

1.42- 
0.00 
0.16 

 تکانهتجربه 
experience shock 

U 
M 

0.74 
0.72 

0.38 
0.72 

79.6 
0.8 99.0 6.59 

0.06 
0.00 
0.95 

 سطح زیر کشت
Cropland 

U 
M 

4.10 
3.72 

2.60 
4.46 

26.3 
12.9- 51.0 

2.28 
0.72- 

0.02 
0.47 

دسترسی به خدمات تعاونی و 

 ترویج
Accession to cooperation 

and propogation services 

U 
M 

0.22 
0.23 

0.31 
0.26 

20.4- 

5.8- 
71.4 

1.69- 

0.42- 
0.09 
0.37 

افرادی که شرایط کمک به 

 خانوار را دارند
 The number 

 of people who could  help  

U 
M 

7.04 
6.96 

6.34 
6.98 

37.0 
-2.7 

92.6 
3.06 
0.19- 

0.00 
0.85 

 ای پژوهشه: یافتهمنبع

Source: Research findings 

 (کشماتیکلی ) نمایاز جورسازی به صورت  پسو  پیشهمچنین، درصد اریب متغیرهای کمکی 

دهد، اختالف (، نتایج نشان می9( و شکل )5( ترسیم شده است. با توجه به جدول )9در شکل )

 شایان توجهیاز جورسازی به طور  پس شاهدبین متغیرهای کمکی در هر دو گروه تیمار و 

د درص 33معادل  تکانهکاهش یافته است. به طوری که، بیشترین کاهش اختالف در متغیر تجربه 

 درصد بوده است. 51و کمترین کاهش اختالف در متغیر سطح زیرکشت خانوار معادل 
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، نشان ( گزارش شده1که در جدول ) برآورد شده از الگوی پروبیت 2Rشبه  نتایج ،همچنین 

ن دهند و ایدهد که چگونه متغیرهای کمکی احتمال دسترسی به اعتبارات خرد را توضیح میمی

 میزان، همانند طوربه. و پس از آن کاهش یافته است برآورد شدهورسازی باال از ج پیش میزان

ی همهجورسازی  پس ازجورسازی معنادار بوده که  پیش ،داری کل الگومعنی سطح احتمال

ای هدهند که تفاوتو نشان مینیستند های جورسازی معنادار برآورد شده از الگوریتم هایمیزان

اریب  ،تیدرنهاوجود ندارند.  شاهدو  تیمارزیع متغیرهای کمکی بین دو گروه در تو اینظام یافته

درصد کاهش یافته و بیانگر یک جورسازی  29از جورسازی به زیر  پیشمیانگین و میانه نسبت به 

 خوب است.
 های جورسازیهای آماری برای ارزیابی الگوریتمآزمون

Table 6- Statistical tests to evaluate the matching 
 جورسازی رهیافت

Matching method 
Pseudo R2 LR chi2(7) p > Chi2 اریب میانگین 

Mean bias 
 اریب میانه

Median bias 
 جورسازی پیش از

Before matching 
0.21 82.64 0.00 39.2 35.8 

 ترین همسایهنزدیک
Neighbor matching 

0.01 3.24 0.86 9.3 9.0 

 ایهسته
Kernel matching 

0.02 7.02 0.43 14.1 14.9 

 شعاعی
Radius matching 

0.01 2.89 0.90 9.0 10.0 

 ای پژوهشه: یافتهمنبع
Source: Research findings 

 جورسازی پسو  پیشدرصد اریب متغیرهای کمکی  (3)شکل 
Figure (3) %Bias of covariates before and after matching 
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 اهدشتوزیع برای هر دو گروه تیمار و  هایتابعتمایل  هاینمره میزان نمودار ،باالنتایج  افزون بر

ر دو ه کند که تابع توزیع چگالی نمره تمایلتایید می ( ترسیم شده است. این نمودار2)شکل در 

دارای پشتیبان مشترک هستند که این موضوع اعتبار برآورد  PSMگروه پس برآورد الگوی 

 دهد.را نشان می PSM رهیافت

 

 
 
 

 

از  پژوهشزیست در این  پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطهای برای ساخت شاخص

ت ، ضروری اسافتی دستکه بتوان به نتایج بهتری برای ایناستفاده شده و ها ای از روشمجموعه

های مورد استفاده بیشترین ارتباط ساختاری را با یکدیگر داشته باشند. لذا برای شناسایی تا روش

ها شنتایج همبستگی بین روکه  ها، معیار مناسبی استاین ارتباط، ضریب همبستگی بین روش

روش تحلیل ج این قسمت به دلیل حجم باالی مطالب گزارش نشده است( دهد )نتاینشان می

ها سازگاری کمتری دارد و سه روش دیگر همبستگی و سازگاری بیشتری با روش دیگرعاملی با 

 شود.می منتهی همانندینسبی به نتایج  طوربهیکدیگر دارند. بنابراین استفاده از این سه روش 

گیری )یا خطای استاندارد( از ترکیب الگوریتم اشی از خطاهای نمونهبرای کنترل اریب نهمچنین، 

بار  1999استرپ استفاده شده است. در این پژوهش خطای استاندارد از طریق جورسازی و بوت

 هاترک برای برآورد نمره تمایلها و پشتیبان مشارزیابی توزیع نمره تمایل (2)شکل 
Figure (4) Evaluation the distribution of the propensity scores and common  

support for propensity score estimation 
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بارات خرد اعت اثرگذاریاسترپ اصالح شده و برای تحلیل سازی با استفاده از الگوریتم بوتشبیه

سازی و سه الگوریتم از سه شیوه شاخصزیست جتماعی و محیطا های اقتصادی،بر شاخص

 باشند:شرح می شده که به این استفاده جورسازی

 هلیوسبهاعتبارات خرد  اثرگذاریاعتبارات خرد بر شاخص اقتصادی:  اثرگذاریالف( تحلیل  

بین  یهاختالفاورد شده و برآ شاهدبین متغیر خروجی گروه تیمار و  هااختالف میانگین

نامیده شده ( ATT) 1درمانی در گروه تیمار اثرگذاری میانگین عنوانبهاین دو گروه،  هایضریب

درمانی های اثرگذاری میانگینبرآورد . نتایج است تیماراعتبارات خرد بر گروه  اثرگذاریبیانگر  که

گزارش شده  (7استرپ در جدول )تیمار به وسیله رهیافت جورسازی و الگوریتم بوتدر گروه 

همسایه و شعاعی(  نیترکینزدای، ، اعتبارات خرد در هر سه شیوه )هسته(7جدول )است. با توجه 

 ریغخانوار ، در مقایسه با گریدعبارتبهمثبتی داشته است.  اثرگذاریبر شاخص اقتصادی 

ادی شاخص اقتص میزان دارایاعتبارات خرد  هکنندافتیدرخانوار  میانگین  طوربه، هکنندافتیدر

 نیترکینزدای، های هستهی روش موریس در هر سه الگوریتمبرا ATT میزانکه  بودهباالتری 

 شاهددرصد نسبت به گروه  22/22 میانگین  طوربهبرآورد شده که  92/9همسایه و شعاعی 

ه افت. این یاستسازی این تفسیر به همین صورت های شاخصروش دیگراست. برای  بیشتر بوده

های خود در نتایج بررسی Mathur & Mathur (2016). استسازگار  پیشرو هابررسیبا نتایج 

 نشان دادند که اعتبارات خرد منجر به افزایش پایداری اقتصادی و اجتماعی شده است. 

Bhuiyan et al (2012) متفاوتی نشان دادند که اعتبارات از راهکارهای های خود در نتایج بررسی

های درآمدزا کند. یکی از این راهکارها، ایجاد فعالیتشرایط معیشت پایدار خانوار را فراهم می

نیز   Najmi et al (2016)بوده که منجر به ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانوار شده است. 

 آمد، سطح استانداردمثبتی بر در اثرگذارینشان دادند، اعتبارات خرد های خود در نتایج بررسی

مثبت  اثرگذاریشده، بیانگر  بیان هایبررسینتایج  یهمهخانوار داشته است.  وکارکسبزندگی و 

 ATT. همچنین، در هر سه الگوریتم جورسازی برای ضریب استاعتبارات خرد بر بعد اقتصادی 

 N(، 7در جدول )شود. فاصله اطمینان برآورد شده که منجر به افزایش اعتبار این ضریب می

فاصله اطمینان اریب اصالح شده  BCفاصله اطمینان صدکی و  Pفاصله اطمینان تقریبی نرمال، 

 ATTای برای ضریب نمونه، در الگوریتم هسته عنوانبه(،  7با توجه جدول ) دهند.را نشان می

                                           
1Average Treatment Effect on the Treated (ATT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 51تحلیل اثرگذاری های ارتباطات...

های توزیع اطمینان برای هایفاصلهو پایین  درصد، حد باال 35تاندارد در سطح اس -Zشاخص 

 برآورد شده است. 22/1تا  29/1و  23/9تا  93/9مختلف، به ترتیب بین 
 خرد بر شاخص اقتصادی خانوار اعتبارات گذاریاثر نتایج (7جدول )

Table (7) Impact of microcredit accessed  on economic index 

الگوریتم 

 جورسازی

Matching 

method 

های روش

 سازیشاخص

Indexing 

methods 

ATT 
 اریب

Bias 
95%  

غیردریافت 

 کنندگان

non-

accessed 

دریافت 

 کنندگان

accessed 

 کل

Total فاصله اطمینان 

Confidence interval 

ته
هس

ی
ا

 K
er

n
el

 
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

2.25 0.04 1.28 3.22 (N) 189 109 298 
(0.49)  1.44 3.29 (P) 189 109 298 

***4.61  1.23 3.09 (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.04 0.001 0.02 0.06 (N) 189 109 298 
(0.01)  0.02 0.07 (P) 189 109 298 

***3.55  0.02 0.06 (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.20 0.01 0.75 1.65 (N) 189 109 298 
(0.23)  0.83 1.76 (P) 189 109 298 

***5.28  0.86 1.76 (BC) 189 109 298 

ک
دی

نز
یه

سا
هم

ن 
ری

ت
 

N
ei

g
h
b

o
r

 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

2.14 0.18 1.18 3.10 (N) 58 109 167 
(0.49)  1.49 3.45 (P) 58 109 167 

***4.41  1.11 3.15 (BC) 58 109 167 

 موریس

Morris 

0.04 0.01 0.01 0.07 (N) 58 109 167 
(0.02)  0.01 0.07 (P) 58 109 167 

**2.38  0.06 0.002- (BC) 58 109 167 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.17 0.05 0.72 1.62 (N) 58 109 167 
(0.22)  0.77 1.70 (P) 58 109 167 

***5.16  0.74 1.51 (BC) 58 109 167 

ی
عاع

ش
 R

ad
iu

s
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

2.18 0.007 1.33 3.04 (N) 189 109 298 
(0.43)  1.28 3.13 (P) 189 109 298 

***5.05  1.28 3.08 (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.04 0.001 0.02 0.06 (N) 189 109 298 
(0.01)  0.02 0.06 (P) 189 109 298 

***4.63  0.02 0.06 (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.13 0.03 0.72 1.55 (N) 189 109 298 
(0.21)  0.73 1.56 (P) 189 109 298 

***5.41  0.72 1.50 (BC) 189 109 298 
1 .N ،نرمال =P ،درصدی یا صدک =BCاریب اصالح شده =: 

1. N=normal, P = percentile, BC = bias-corrected 

 استرپده از الگوریتم بوتپرانتز خطای استاندارد برآورد شده با استفا درون. اعداد 2

2. Numbers within parentheses of standard error estimated using Bootstrap algorithm 
 ای پژوهشه: یافتهمنبع

Source: Research findings 
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 اعتبارات خرد بر شاخص اثرگذاریاعتبارات خرد بر شاخص اجتماعی: نتایج  اثرگذاریب( تحلیل 

دهند که شود، نتایج نشان می( ارائه شده است. همان طور که مشاهده می1دول )اجتماعی در ج

داری بر شاخص اجتماعی خانوار داشته مثبت و معنی اثرگذاریها روش یهمهاعتبارات خرد در 

های ترکیبی ای برای شاخصبرآورد شده در روش هسته ATTضریب  میزاناست. به عبارتی، 

Z- طوربه. به عنوان مثال، است 29/9و  29/9، 27/9مک گراناهان به ترتیب استاندارد، موریس و 

درصد  19/12اعتبارات،  کنندهافتیدرگراناهان( خانوار در روش مکشاخص اجتماعی ) میانگین 

اعتبارات افزایش یافته است. یعنی اعتبارات خرد منجر به  کنندهافتیدر ریغدر مقایسه با خانوار 

شده است. دلیل این امر آن است که ارتباط  شاهدار گروه تیمار نسبت به گروه بهبود آگاهی خانو

نسبت به حقوقشان و  هاآنبا نهادهای تأمین مالی خرد، باعث آگاهی  کنندهافتیدرخانوار 

گیری نیازهای خود و تصمیم لیوتحلهیتجزاقتصادی شده و از این آگاهی و دانش برای  هایمسئله

در  Phan et al (2019)  پیشرو سازگار است. هایبررسیاین یافته با نتایج  کنند.استفاده می

د تواننیز میتأمین مالی خرد نشان دادند که تعامل خانوارها با نهادهای های خود نتایج بررسی

استدالل کرد،  Jha (2016) ها را بهبود بخشد.آن هایآموزهسطح آگاهی، دانش، مهارت و 

های آموزشی منجر به توسعه اجتماعی شده است. برنامه با اجرایخرد  نهادهای تأمین مالی

اجتماعی و  هایموضوعتوانند میزان آگاهی مربوط به همچنین نهادهای تأمین مالی خرد می

نشان های خود نتایج بررسیدر  Mathur & Mathur (2016)اقتصادی را سازماندهی کنند. 

 Bhuiyan et alتی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. مثب گذاریدادند که اعتبارات خرد اثر

ایجاد های خود نتایج بررسینشان دادند، اعتبارات خرد های خود نتایج بررسیدر  (2012)

های درآمدزا، باعث بهبود سالمت خانوار، افزایش دسترسی به آموزش و مشارکت اجتماعی فعالیت

نشان دادند، های خود نتایج بررسی در Al Mamun et al (2012)براین، افزون شده است.

ده روستایی ش تنگدستدسترسی به اعتبارات خرد منجر به بهبود کیفیت زندگی خانوارهای 

  .است
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 خانوار اجتماعیاعتبارات خرد بر شاخص  گذاری( نتایج اثر8جدول )
Table (8) Impact of microcredit accessed  on social index 

الگوریتم 

 سازیجور

Matching 

method 

های روش

 سازیشاخص

Indexing 

methods 

ATT 
 اریب

Bias 

95%  
غیردریافت 

 کنندگان

non-

accessed 

دریافت 

 کنندگان

accessed 

 کل

Total فاصله اطمینان 

Confidence interval 

ته
هس

ی
ا

 K
er

n
el

 
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

3.47 0.02 2.91 4.02 (N) 189 109 298 
(0.28)  2.95 4.07 (P) 189 109 298 

***12.36  2.95 4.03 (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.20 0.002 0.18 0.22 (N) 189 109 298 
(0.01)  0.18 0.22 (P) 189 109 298 

***21.17  0.18 0.21 (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

0.40 0.01 0.29 0.51 (N) 189 109 298 
(0.05)  0.30 0.53 (P) 189 109 298 

***7.28  0.29 0.52 (BC) 189 109 298 

ک
دی

نز
یه

سا
هم

ن 
ری

ت
 

N
ei

g
h

b
o

r
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

3.31 0.13 2.49 4.13 (N) 58 109 167 
(0.41)  2.75 4.32 (P) 58 109 167 

***7.98  2.54 4.13 (BC) 58 109 167 

 موریس

Morris 

0.19 0.01 0.16 0.22 (N) 58 109 167 
(0.02)  0.17 0.23 (P) 58 109 167 

***14.44  0.16 0.20 (BC) 58 109 167 

 گراناهانمک

McGranahan 

0.37 0.01 0.24 0.51 (N) 58 109 167 
(0.07)  0.25 0.52 (P) 58 109 167 

***5.61  0.23 0.47 (BC) 58 109 167 

ی
اع

شع
 R

ad
iu

s
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

3.53 0.01 3.11 3.96 (N) 189 109 298 
(0.21)  3.18 4.00 (P) 189 109 298 

***16.55  3.18 4.00 (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.20 0.001 0.18 0.21 (N) 189 109 298 

(0.01)  0.18 0.21 (P) 189 109 298 
***22.17  0.18 0.21 (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

0.44 0.004 0.35 0.52 (N) 189 109 298 

(0.04)  0.35 0.52 (P) 189 109 298 
***9.65  0.37 0.52 (BC) 189 109 298 

1 .N ،نرمال =P ،درصدی یا صدک =BCاریب اصالح شده =: 
1. N=normal, P = percentile, BC = bias-corrected 

 استرپپرانتز خطای استاندارد برآورد شده با استفاده از الگوریتم بوت دروناعداد . 2

2. Numbers within parentheses of standard error estimated using Bootstrap algorithm 
 ای پژوهشه: یافتهمنبع

Source: Research findings 

Shah (2016)  اعتبارات خرد اثرگذاری مثبتی بر توسعه  نشان داد کههای خود نتایج بررسیدر

تواند مسئولیت اجتماعی در اجتماعی و اقتصادی دارد چرا که تأمین مالی خرد می
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شان را افزایش دهد و به کارآفرینان در حال ظهور برای تثبیت جایگاه اجتماعی کنندگانافتیدر

ن دادند که اعتبارات خرد نشاهای خود نتایج بررسیدر   Najmi et al (2016)کند. کمک می

ی نتایج کلی همه طوربهاثرگذاری مثبتی بر بهداشت خانوار و آموزش کودکان داشته است. 

. همچنین، برای استی اثرات مثبت اعتبارات خرد بر بعد اجتماعی های باال نشان دهندهبررسی

ن نمونه در الگوریتم ها به عنوافاصله اطمینان برآورد شده که این فاصله ATTافزایش اعتبار 

های درصد، حد باال و پایین فاصله 35استاندارد در سطح  -Zشاخص  ATTای برای ضریب هسته

 برآورد شده است. 35/2تا  31/2و  97/2تا  92/2های مختلف به ترتیب بین اطمینان برای توزیع

 زیست: اعتبارات خرد بر شاخص محیط گذاریج( تحلیل اثر

منفی و معناداری بر  گذاری(، برخالف انتظار دریافت اعتبارات خرد اثر3به جدول ) با توجه

گراناهان با استفاده از شاخص مک ATTضریب  میزانخانوار داشته است.  ستیز طیمحشاخص 

برآورد شده است و بیانگر آن است که اعتبارات خرد منجر به تخریب  -21/1ای الگوریتم هسته

 گین میان طوربه، کنندهافتیدر ریغ، در مقایسه با خانوار گریدتعباربه شده است. ستیزطیمح

 علت این نتیجه بهاند. شده ستیزطیمحدرصد بیشتر باعث تخریب  71/99 کنندهافتیدرخانوار 

این دلیل است که خانوارهایی که به واسطه اعتبارات خرد، به دنبال افزایش سطح تولیدات 

و کودهای شیمیایی داشته و یا خانوارهایی که به  هاسمتری از کشاورزی خود بوده، استفاده بیش

استفاده بیشتری از  اند،واسطه اعتبارات خرد، واحدهای پرورش دام سبک و سنگین ایجاد کرده

 ررسیبکلی بیشتر باعث تخریب محیط زیست در منطقه مورد اند، به طورطبیعی داشته هایمرتع

های نتایج بررسیدر  Sica & Testa (2009) و Anderson et al (2002)اند. در این زمینه شده

، هامسروستایی منجر به استفاده بیشتر از  هایناحیهنشان دادند که اعطای اعتبارات خرد در خود 

در کشورهای در حال توسعه به  ضمن اینکهطبیعی شده است؛  هایمرتعکودهای شیمیایی و 

 اهمیت بوده وتفاوت و بیش مردم به محیط زیست، بیروستایی، سطح نگر هایناحیهویژه در 

اولیه رشد اقتصادی حجم زیادی از  هایمرحلهبودن با  روروبهافزون براین این کشورها به دلیل 

منجر  تواندگیرند که این موضوع میسرمایه طبیعی را برای افزایش سطح تولید خود به کار می

 Stern et alهای نتایج بررسیستدالل نیز سازگار با ابه تخریب بیشتر محیط زیست شود. این 

(1996) ،Dinda (2004)  وCostantini & Monni (2008) های است؛ ناکارآمدی فنی بنگاه

خرد ایجاد شده ناشی از دریافت اعتبارات، نیز منجر به تخریب محیط زیست شده است و این 

 Allet & Hudon (2015)همچنین، ت. اس Kent (1991)های نتایج بررسیاستدالل سازگار با 
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نشان دادند که اندازه نهادهای تأمین های خود نتایج بررسیدر  Forcella & Hudon (2016)و 

 ، نهادهای تأمین مالیگریدعبارتبهرابطه مستقیم دارد.  هاآنی طیمحستیزمالی خرد با عملکرد 

ی دارند و آسیب بیشتری به طیحمستیزهای تر تمایل کمتری برای انجام سیاستخرد کوچک

پژوهش سازگار است؛ زیرا  این از به دست آمدهکنند. این یافته با نتیجه محیط زیست وارد می

که نهادهای تأمین مالی خرد مورد بررسی در این پژوهش، از نظر اندازه کوچک و از نظر اعطای 

ی طیمحستیز هایمسئلهی به باشند. لذا منطقی است که این نهادها توجه کمترها خرد میوام

که نشان داد اعتبارات  Goodspeed (2016)های نتایج بررسیداشته باشند. البته این یافته با 

 های محیط زیستی دارد، ناسازگار است.تکانهمثبتی بر تنظیم  گذاریخرد اثر

 اعتبارات خرد بر شاخص محیط زیست خانوار گذاری( نتایج اثر9جدول )
Table (9) Impact of microcredit accessed  on environment index 

الگوریتم 

 جورسازی

Matching 

method 

های روش

 سازیشاخص

Indexing 

methods 

ATT اریب 

Bias 

95%  
غیردریافت 

 کنندگان

non-

accessed 

دریافت 

 کنندگان

accessed 

 کل

Total فاصله اطمینان 

Confidence interval 

ته
هس

ی
ا

 

K
er

n
el

 
 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

3.86- 0.04- 4.76- 2.97- (N) 189 109 298 

(0.45)  4.79- 2.95- (P) 189 109 298 
***8.52-  4.77- 2.78- (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.16- 0.0005 0.20- 0.12- (N) 189 109 298 

(0.02)  0.20- 0.11- (P) 189 109 298 
***7.30-  0.20- 0.11- (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.26- 0.01 1.73- 0.80- (N) 189 109 298 

(0.24)  1.87- 0.91- (P) 189 109 298 
***5.35-  2.16- 0.99- (BC) 189 109 298 

ک
دی

نز
یه

سا
هم

ن 
ری

ت
 

N
ei

g
h
b

o
r

 

Z- استاندارد 

Z-score 

 

4.08- 0.09 5.53- 2.64- (N) 58 109 167 

(0.73)  5.55- 2.79- (P) 58 109 167 
***5.60-  6.04- 2.96- (BC) 58 109 167 

 موریس

Morris 

0.17- 0.003 0.23- 0.11- (N) 58 109 167 

(0.03)  0.23- 0.12- (P) 58 109 167 
***5.95-  0.24- 0.13- (BC) 58 109 167 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.38- 0.08 2.07- 0.70- (N) 58 109 167 

(0.34)  2.10- 2.10- (P) 58 109 167 
***4.01-  2.23- 2.23- (BC) 58 109 167 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4/4933/شماره 41اقتصاد کشاورزی/جلد  56

 ( نتایج اثرگذاری اعتبارات خرد بر شاخص محیط زیست خانوار9جدول )ادامه 
Table (9) Impact of microcredit accessed  on environment index 

الگوریتم 

 جورسازی

Matching 
method 

های روش

 سازیشاخص

Indexing 
methods 

ATT اریب 

Bias 

95%  
غیردریافت 

 کنندگان

non-
accessed 

دریافت 

 کنندگان

accessed 

 کل

Total فاصله اطمینان 

Confidence interval 

ی
عاع

ش
 R

ad
iu

s
 

Z- استاندارد 

Z-score 

3.67- 0.06 4.39- 2.94- (N) 189 109 298 

(0.36)  4.31- 2.90- (P) 189 109 298 
***10.07-  4.38- 3- (BC) 189 109 298 

 موریس

Morris 

0.15- 0.0002 0.18- 0.12- (N) 189 109 298 

(0.01)  0.18- 0.12- (P) 189 109 298 
***10.75-  0.18- 0.12- (BC) 189 109 298 

 گراناهانمک

McGranahan 

1.11- 0.01 1.42- 0.80- (N) 189 109 298 

(0.16)  1.36- 0.80- (P) 189 109 298 
***7.14-  1.35- 0.80- (BC) 189 109 298 

1 .N ،نرمال =P ،درصدی یا صدک =BCاریب اصالح شده =: 
1. N=normal, P = percentile, BC = bias-corrected 

 استرپاز الگوریتم بوت پرانتز خطای استاندارد برآورد شده با استفاده درون. اعداد 2

2. Numbers within parentheses of standard error estimated using Bootstrap algorithm 
 ای پژوهشه: یافتهمنبع

Source: Research findings 
 

نسبت به  PSMدر نهایت، نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت برای ارزیابی استحکام برآوردهای 

پایین سطح کران (، 19با توجه به جدول ) ( گزارش شده است.19) اریب پنهان، در جدول

درمان درست، کمتر از حد برآورد  هایاثرگذاریاین فرض است که  با( -Sigیعنی داری )معنی

این فرض است که  با( +Sigیعنی داری )است. همچنین کران باالی سطح معنیشده 

 ه است. ددرمان درست، بیش از حد برآورد ش هایاثرگذاری

ال که احتم توان ادعا کردکوچکی داشته باشند، می هایمیزانداری اگر کران پایین سطح معنی

نسبت  شده های برآورداثرگذاریزیاد است و بنابراین  به طور نسبینشده وجود یک متغیر مشاهده

 2 ، حتی با افزایش(19جدول )با توجه به به وجود متغیرهای مشاهده نشده حساس هستند. 

های اقتصادی هنوز قابل توجه است. این نتیجه با یافته های اجتماعی وبرابری گاما، نتایج شاخص

Duvendack & Palmer-Jones (2011, 2012) .سازگار است 

نشان دادند که نتایج ارزیابی های خود در نتایج بررسیبا استفاده از روش جورسازی  آنان 

نشده حساس هستند. همچنین، تخاب متغیرهای مشاهدهخرد به ان اعتباراتهای اثرگذاری
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افزایش یابد  2/9نشده )گاما( باید تا مشاهده هایعاملاحتمال بروز تفاضلی گروه درمان به علت 

، در گریدعبارتبهتغییر کند.  ستیزطیمحاعتبارات خرد بر شاخص تأثیر ی در مورد ریگجهینتتا 

درصد  229نشده احتمال دریافت اعتبارات خرد را شاهدهمتغیرهای متأثیر  ،2/9گاما  میزان

 مشارکت در اعتبارات خرد است. تأثیر( و یک تغییر قابل توجه از 2/9-99/1=2/2افزایش داده )% 
 ی رزنباموتحلیل حساسیت متغیرهای خروجی با محدوده( تجزیه11جدول )

Table (10) Sensitivity analysis with Rosenbaum bounds 

Gamma 

 زیستطیمحشاخص 
Environment Index 

 شاخص اجتماعی
Social Index 

 شاخص اقتصادی
Economic index 

Sig+ Sig- Sig+ Sig- Sig+ Sig- 
1 6.6E-09 6.6E-09 1.45E-10 1.1E-12 0.000 0.000 

1.2 4.2E-11 0.000 2.5E-10 1.8E-15 0.000 1.1E-09 
1.4 2.5E-13 0.000 1.1E-08 0 0.000 1.0E-11 
1.6 1.6E-15 0.000 0.000 0 0.000 8.9E-14 
1.8 0 0.000 0.000 0 0.000 7.8E-16 

2 0 0.001 0.000 0 0.010 0 
2.2 0 0.004 0.000 0 0.020 0 
2.4 0 0.010 0.000 0 0.040 0 
2.6 0 0.020 0.000 0 0.070 0 
2.8 0 0.035 0.001 0 0.110 0 
3 0 0.058 0.002 0 0.162 0 

3.2 0 0.087 0.004 0 0.223 0 
3.4 0 0.123 0.006 0 0.291 0 
3.6 0 0.166 010. 0 0.363 0 
3.8 0 0.214 0.015 0 0.435 0 
4 0 0.266 0.02 0 0.505 0 

 نشدهمشاهده هایعاملگاما: لگاریتم احتمال بروز تفاضلی گروه درمان به علت 

Gamma : Log odds of differential assignment due to unobserved factors 
Sig+سطح معناداری )اثرات درمان بیش از حد برآورد شده( : حد باال 

sig+: Upper bound significance level (overestimation of treatment effect) 
Sig-)حد پایین سطح معناداری )اثرات درمان کمتر از برآورد شده : 

Sig-:  Lower bound significance level (underestimation of treatment effect). 
 های پژوهشه: یافتمنبع

Source: Research findings 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 

 ای، یکی ازهای توسعه منطقهمند برنامهجانبه و نظامی پایدار روستایی در فرآیند همهتوسعه

همچنین، ها را به دنبال دارد. این برنامهها و معیارهای اساسی است که تداوم و پایداری ویژگی

 ها وروستایی تحت تاثیر پویایی هایناحیهای در های پیشرفت منطقهدوام و پایداری برنامه

امروزه توسعه پایدار، در بسیاری از  کهطوریبهپایدار است،  یابعاد توسعه یپیچیدههای رابطه
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طح و بهبود س تنگدستیاقتصادی، کاهش  هیافترترین عنوان اصلیتوسعه، بهکشورهای درحال

رای ب. بنابراین استفاده از ابزارهای مناسب شودزیست در نظر گرفته میزندگی و حفظ محیط

که طی چند  شتهروستایی بسیار اهمیت دا هایناحیهتوسعه پایدار در  هایهدفبه  دستیابی

 شده است. مطرحوسعه پایدار روستایی اخیر اعتبارات خرد به عنوان یک ابزار کارآمد در ت یدهه

 هایشخص است که اثرگذاری اعتبارات خرد بر پرسشهدف این پژوهش پاسخ به این  رو،از این

خ لذا برای پاس زیست خانوارهای روستایی چگونه خواهد بود؟پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط

ترکیب جام تکمیل و از ربتت ی شهرستانپرسشنامه از خانوار روستاها 993 ،پرسشبه این 

ر پنج د تحلیل نتایج این پژوهشکه  استفاده شد استرپبوت یتمالگور و PSM یونرگرس یافتره

موثر بر  هایعاملبه ارزیابی  ،ها، برای برآورد نمره تمایلاول مرحلهتنظیم شده است. در  مرحله

لگوی پروبیت پرداخته شده که نتایج های اعتبارات خرد با استفاده از امشارکت خانوارها در برنامه

ارات ه اعتبانداز، احتمال دسترسی بسرپرست خانوار و پس پیشینهمتغیرهای سن، آن نشان داد 

، سطح زیرکشت، دسترسی به خدمات تکانههمچنین متغیرهای تجربه دهند و خرد را کاهش می

در مرحله  دهند.افزایش می حامیان خانوار، احتمال دسترسی به اعتبارات خرد را شمارترویج و 

پرداخته  PSMتوازن متغیرهای کمکی، اریب انتخاب و اعتبار برآورد رهیافت  به ارزیابی دوم،

اریب  ده و درصد. نتایج این مرحله نشان داد که فرضیه توازن متغیرهای کمکی مورد تایید بوشد

یج نشان داد که طور شایان توجهی کاهش یافته است و همچنین نتامتغیرهای کمکی به

 PSMو تیمار به خوبی انجام شده که بیانگر اعتبار برآورد رهیافت  شاهدهمپوشانی بین دو گروه 

 یلو تحل گراناهان، مکیساستاندارد، مور -Zچهار روش . در مرحله سوم، با استفاده از باشدمی

و برای  زیست پرداختههای پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطشاخصبه ساخت  یعامل

داد که  این مرحله نشان. نتایج یار ضریب همبستگی استفاده شدها از معشناسایی ارتباط بین آن

ها کنار گذاشته ها سازگاری کمتری داشته و از مجموعه روشروش دیگرروش تحلیل عاملی با 

تحلیل  بهاسترپ و الگوریتم بوت PSMترکیب رهیافت با استفاده از  چهارم، مرحلهدر شده است. 

ماعی و محیط زیست پرداخته پایداری اقتصادی، اجتهای اعتبارات خرد بر شاخص هایگذاریاثر

مثبت و بر  اثرگذارینتایج نشان داد که اعتبارات خرد بر شاخص اقتصادی و اجتماعی . شد

 ،این مرحله برای هریک از نتایج براین، در. افزونمنفی داشته است گذاریاثر زیستمحیطشاخص 

 آخر با استفاده مرحلهسرانجام در دهد. دامنه اطمینان برآورد شده که اعتبار نتایج را افزایش می

که منجر به ای نشدهمشاهده هایعاملوتحلیل ام به تجزیهای رزنباز تحلیل حساسیت محدوده
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 و های اقتصادیها نشان داد حساسیت نتایج شاخصیافتهشوند، پرداخته شد. اریب نتایج می

. همچنین، احتمال بروز در گاما هنوز شایان توجه هستند برابری 2اجتماعی حتی با افزایش 

 اثرگذاریا افزایش یابد ت 2/9گاما( باید تا یا نشده )مشاهده هایعاملتفاضلی گروه تیمار به علت 

 زیست تغییر کند.اعتبارات خرد بر شاخص محیط

هش و نتایج برآورد شده در این پژو بررسیه مورد موجود در منطق هاینارساییبا توجه به 

 شود.مطرح می پیشنهادهای زیر

ی شود نهادهامی تأکید زیستبارات خرد بر شاخص محیطمنفی اعت اثرگذاریالف( با توجه به  

 هایوام یارائه از جمله هاییاقدام اعطایی اعتباراتمنفی  اثرگذاریبرای کاهش  مین مالی خردتأ

 رایبهایی برنامه یارائه ت و همچنینزیسحفاظت محیط برای اعطای تسهیالت خرد یعنی سبز

 زیست، انجام دهند.محیط هایچالشبا  آموزش و افزایش آگاهی وام گیرندگان

 ضرورت دارد در این زمینه ،مثبت اعتبارات خرد بر شاخص اجتماعی اثرگذاریب( با توجه به 

 یارائه از جمله هاییاقدامن اعتبارات، یامثبت  گذاریاثر بودبهمین مالی خرد برای نهادهای تأ

 یارائه، بود سطح تحصیالت و آموزش فرزندانشانبه برایاعتبارات خرد به خانوار روستایی 

ایی خانواره از حمایت برایها روستایی مانند تعاونیمشارکتی  هایتسهیالت خرد از طریق ساختار

منجر به ایجاد ی خود و به نوبه دنبه اعتبارات خرد را ندارکه از نظر فردی شرایط دسترسی 

ای هدر نظر گرفتن وثیقه و شوددسترسی به اعتبارات خرد می گریآساناجتماعی و  یسرمایه

اعطای تسهیالت به خانوارهای نهادهای اجتماعی( در در  یتاجتماعی )چون اعتبار خانواده و عضو

  روستایی.

ن تأکیذ بر آ ، در این ارتباطمثبت اعتبارات خرد بر شاخص اقتصادی یاثرگذارج( با توجه به 

ز ا هاییاقدام اعطایی،های مثبت وام هایاثرگذاری بهبودمین مالی خرد برای نهادهای تأ است که

و همچنین  آناناعطای وام سرمایه در گردش به افراد خوش حساب برای افزایش انگیزه  جمله

پرداخت بازتنفس دادن در پذیری و انعطاف ،هنگامبازپرداخت به  براین گیرندگا وام دیگرترغیب 

حمایت  برای های خرد اعطای وام، خانوارهاکسب و کار جدید حمایت از  برای اول  در سال هاوام

ادن کسب و اقتصادی و طبیعی در حال از دست د هاینوسانو  تکانهاز خانوارهای که به دلیل 

های های خرد با توجه به افزایش هزینهوام میزانافزایش اندازه یا نهایت هستند و در  کار خود

 زندگی و تولید در سطح روستا.
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و همچنین فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی  در در نهایت، با توجه به اهمیت اعتبارات خرد

 نهادهایاز دولت  بایستی ،روستایی هایجامعهدر زیست منفی آن بر محیط هایاثرگذاریکاهش 

؛ دکنحمایت که ساکنان تنگدست بیشتری دارند، دور و محروم  هایمنطقهمین مالی خرد در تأ

 هضمن اینک؛ سازدرا فراهم تری آسان و محیطی یک چارچوب قانونی خرد برای گسترش اعتبارات

له یی خدمات تکمیلی به وسهایی، سطح مهارت و دانش وام گیرندگان را با ارائهتخاذ سیاستبا ا

 .بخشدبهبود  باال برده و ها و نهادهای ترویجیتعاونی

 1پیوست 
 های توسعه پایدارآرمان درهای مالی و اجتماعی مشارکت بخش (1)جدول 

Table (1)Participation the financial and social sectors to Sustainable Development Goals 

 های توسعه پایدارآرمان

Sustainable Development Goals 

مشارکت 

 مالی

Financia 

Inclusion 

 بیآس کاهش

 یریپذ

Reduce 
Vulnerability 

 هایاثرگذاری

اجتماعی و 

 یطیمحستیز

Social and 
Environmental 

Impact 

توسعه 

 هازیرساخت

Infrastructure 
Development 

 جاهمهدر  تنگدستی. پایان دادن 1

1. End poverty everywhere 
      

. پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و 2

 بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

2.End hunger, achieve food security and improved 

nutrition and promote sustainable agriculture 

       

. اطمینان از زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه 9

 سنین

3.Ensure healthy lives and promote well-being for all 

at all ages 

       

. اطمینان از کیفیت آموزش فراگیر و عادالنه برای 2

 همه

4.Ensure inclusive and equitable quality education 

and promote lifelong learning opportunities for all 

     

ان و زن. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی 5

 دختران

5.Achieve gender equality and empower all women 

and girls 

      

. اطمینان از دسترسی و مدیریت پایدار آب و بهداشت 1

 برای همه

Ensure availability and sustainable management of 

water and sanitation for all 

      

 تهپیشرفپایدار و  ،اعتمادقابل.دسترسی به انرژی ارزان، 7

 برای همه

7.Ensure access to affordable, reliable, sustainable 

and modern energy for all 
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 های توسعه پایدارهای مالی و اجتماعی در آرمان( مشارکت بخش1جدول )ادامه 

Table (1) Participation the financial and social sectors to Sustainable Development Goals 

 های توسعه پایدارآرمان

Sustainable Development Goals 

مشارکت 

 مالی

Financia 

Inclusion 

 بیآس کاهش

 یریپذ

Reduce 
Vulnerability 

های اثرگذاری

اجتماعی و 

 یطیمحستیز

Social and 
Environmental 

Impact 

توسعه 

 هازیرساخت

Infrastructure 
Development 

 
ترویج رشد اقتصادی پایدار، اشتغال کامل و کارآمد . 1

 برای همه

8.Promote sustained, inclusive and sustainable 

economic growth, full and productive employment 

and decent work for all 

      

، ترویج صنعت ریپذانعطافهای . ایجاد زیرساخت3

 سازی پایدار و تقویت نوآوری

9.Build resilient infrastructure, promote inclusive 

and sustainable industrialization and foster 

innovation 

     

 . کاهش نابرابری در داخل و بین کشورها19

10.Reduce inequality within and among countries 
    

های انسانی امن، . ساخت شهرها و شهرک11

 دارو پای ریپذانعطاف

11.Make cities and human settlements inclusive, 

safe, resilient and sustainable 

     

 . اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار12

12.Ensure sustainable consumption and production 

patterns 
    

فوری برای مبارزه با تغییر اقلیمی و  هایاقدام.19

 آن یهاتأثیرگذاری

13.Take urgent action to combat climate change and 

its impacts 

     

 هادریایی، دریاها و اقیانوس هامنبع. حفظ پایدار از 12

14.Conserve and sustainably use the oceans, seas and 

marine resources for sustainable development 
     

 2915: احمد و همکاران، منبع
Source: Ahmad et al. (2015) 
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Extended Abstract 

Introduction 
Sustainable rural development in the comprehensive and systematic process of 

regional development programs is one of the basic features and criteria that lead to 

the continuity and sustainability of these programs. Also, the sustainability of 

regional development programs in rural areas is affected by the dynamics and 

complex relationships of sustainable development aspects, so that sustainable 

development is now considered in many developing countries as the main economic 

approach for reducing poverty and improving living standards and enhancing 

environmental protection. Therefore, the use of appropriate tools to achieve the goals 

of sustainable development in rural areas has been very important. In this regard, the 

microcredits has been proposed as an effective tool in sustainable rural development. 

So the purpose of this study is to answer the question of what will be the impact of 

microcredit on the economic, social and environmental sustainability of rural 

households? 

Methodology 
The present study is an applied research in terms of purpose and a descriptive-survey 

in terms of method. The research tool was a questionnaire and its statistical 

population was 861 households in Cheshmeh-Gol and Yaghootein villages in 2017. 

The sample size is estimated at 309 households based on the Cochran method. 

Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. 

In this study, the analysis of the effects of a specific action or policy on the 

observations has been done in two stages. In the first stage, a Probit model has been 

carried out to estimate the propensity scores and analyze the factors affecting 

household participation in microcredit programs. In the second step, a combination 

of propensity scoring regression and the Bootstrap algorithm was used to estimate 

the effect of microcredit on the different aspects of sustainable development. Also, 

four methods of Z-Score, Morris, McGranahan, and factor analysis have been used 

to construct the indices of economic, social and environmental sustainability of the 

household. Finally, the strength of the propensity score matching (PSM) model in 
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terms of tendency to latent bias was investigated using Rosenbaum bounds 

sensitivity analysis. 

Results and Discussion 
The analysis of the results in this research is set in four stages. In the first stage, the 

results of the Probit model showed that age, experience of household head, and 

savings reduce the probability of access to microcredit. By contrast, variables of 

shock experience, sown area, access to extension services and number of household 

sponsors increase the probability of access to microcredit. In the second stage, 

assessment of the balance of auxiliary variables showed that the hypothesis of 

balance of auxiliary variables was confirmed and the bias in auxiliary variables was 

significantly reduced. In the third stage, the results of the combination of PSM 

approach and bootstrap algorithm showed that microcredit had a positive effect on 

the economic and social indices, however, it would affect the household environment 

index negatively. In addition, at this stage, the confidence interval was estimated to 

increase the validity of the results. In the final stage, the Rosenbaum sensitivity 

analysis was done which revealed that the sensitivity of the results of economic and 

social indices, even with a fourfold increase in gamma, is still significant. Also, the 

probability of a difference in the treatment group due to unexplored factors (or 

gamma) should be increased to 3.2 to change the effect of microcredit on the 

environmental index. 

Conclusion and Suggestions 
Given the importance of microcredit at the rural communities due to the process of 

economic development (through increasing income, improving the economic 

situation of businesses, growth and reconstruction of rural economies), social 

development (through improving the level of awareness, increasing literacy, 

increasing the rate of participation and improvement of social structures of rural 

households), and also, its impact on the reducing of negative effects on the 

environment) It is recommended that the government should first support 

microfinance institutions in poor, remote and deprived areas; Secondly, provide a 

legal and environmentally friendly framework to expand microcredit; thirdly, 

improve the skill and knowledge level of borrowers by providing additional services 

through cooperatives and extension services and institutions. 
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