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يهاگروهردخطرتیریمديوهیشويریپذبیآسزانیمنییتع
پانليهادادهوخطرمیتقسمدلکاربرد: خردياعتبار

١زهرا طیبی و بهاءالدین نجفی

18/6/1390: تاریخ پذیرش30/1/1389: تاریخ دریافت

دهیچک
خودیـار  يهـا ي صندوق اعتبارات خرد زنان و گـروه       انوار روستایی در دو برنامه    خ يپذیراین مقاله به تعیین میزان آسیب     

در اسـتان فـارس     خانوار روستایی در دو برنامـه        280مصرف و درآمد ماهانه براي       يهاداده. پردازدمالی در استان فارس می    
هاي پانل کارگیري دادهاستفاده و با به  ) ریسک(از چارچوب تقسیم خطر      يپذیري میزان آسیب  براي محاسبه . جمع آوري شد  

نتایج نشان داد که گروه خودیار مالی و صندوق اعتبـار زنـان در تقـسیم و                 . و کل گروه برآورد گردید     خانوارپذیري هر   آسیب
هاي ناشی از خطرهاي مصرف را در میـان خانوارهـاي عـضو     خانوارها زیان و   مصرف موفق بوده   هاي ناشی از  مدیریت خطر 

در. پذیر اند از خانوارهاي عضو، آسیب   % 45و   48در گروه خودیار مالی و صندوق اعتبار زنان به ترتیب           . کنندگروه تقسیم می  
ـ عضويخانوارهايریپذبیآسیمالاریخودوهگردرورعضویغيخانوارهايریپذبیآسزنان،خرداعتباراتصندوق تـر شیب

هاي اعتباري خرد در جهت کاهش و تقسیم خطر ناشی از مصرف خانوارها امري الزم گسترش برنامهج،ینتابهتوجهبا. است
.رسدبه نظر می

,JEL:C23يبندطبقه G21,G32,O18

هاي پانلر، ریسک، دادهپذیري، تقسیم خطاعتبارات خرد، آسیب:هاي کلیديواژه

ي کشاورزي دانشگاه شیرازخش اقتصاد کشاورزي، دانشکدهکارشناس ارشد و استاد ب-1
Email: paliz27@yahoo.com banajfi@gmail.com
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مقدمه
کـه یانییروسـتا ژهیوبهدستانتهیبهکوچکيهاوامياعطابرخرداعتباراتیسنتطوربه

ـ شـناخت سـبب بهزمانطولدر. استداشتهدیتاکاند،داشتهتیفعاليدیتولاموردر تـر شیب
يازهـا ینبـه ییگوپاسخبرايدستانتهیکهاستدهیگردحاصلجهینتنیادستان،تهیيازهاین

انـداز، پـس يبـرا یامنـ يجـا شـامل خـدمات نیا. دارندازینگوناگونیخدماتبهشانروزانه
ـ ايهمـه . انـد ییمهیبخدماتووامافتیدرپول،جاییجابه ـ یمـال خـدمات نی بـه توانـد یم

ـ نماکمـک نـده یآيبـرا يزیربرنامهو) سکیر(خطرکاهشدردستانیته ). 1384،ینجفـ (دی
انـداز بـراي    هاي مصرفی، تولیـدي و درمـانی و ایجـاد پـس           موسسات اعتباري خرد با دادن وام     

پـذیري از   مدیریت خطـر و کـاهش آسـیب       . کنندهاي خانوار سهیم می   خانوار، خود را در خطر    
هاي ضروري از موارد به کارگیري اعتبارات خـرد       انداز و استفاده از وام    هاي اقتصادي، پس  فشار
کاهش . است يپذیربراي کاهش آسیب  یهاي مصرفی موارد بسیار مناسب    اندازها و وام  سپ. است

هـاي بـه کـارگرفتن اعتبـارات     انداز از جمله مزیتخطر مشتریان به هنگام دریافت وام و یا پس 
شود که از امکانات و     پذیر به افرادي گفته می    آسیب). 1993گ،یروسنزو(خرد عنوان شده است     

رفاهازینییپاسطحدربرند و   تر بهره می  بیمه و خدمات بهداشتی و درمانی کم      خدمات رفاهی،   
دسـت نیـز تلقـی    پـذیر، تهـی  گر چه در بسیاري از موارد افراد آسیب       . دارندقرارجامعهیعموم

پـذیر،  درایـن مطالعـه خانوارهـاي آسـیب    . دسـت نیـستند  شوند ولی ایـن افـراد لزومـا تهـی    می
هـاي  ها و ضربهانداز، درمعرض خطر بود پس وند که به علت نبود یا کم      شخانوارهایی دانسته می  

ـ بینی نـشده  و یا خطرهاي پیش   ) مانند مخارج دارویی و پزشکی    (مصرفی  ) هايشوك( قـرار   یی
ـ ا. دهددارند که مصرف را تحت تأثیر قرار می       ازاسـتفاده بـا کـه داردآنبـر یسـع مطالعـه نی

جملـه ازخـرد ياعتبـار يهـا برنامـه درکنندهشرکتافراديریپذبیآسخطر،میتقسينظریه
.کندمحاسبهراییروستازنانخرداعتباراتصندوقویمالاریخوديهاگروه

ـ م،یدسـت یتهـ بـر خـرد ياعتبـار يهابرنامهیبررسينهیزمدر يتوسـعه واشـتغال زانی
مونتگـومري وجـان     ،)2000(زمانکهطورهمان. استگرفتهصورتيادیزمطالعاتییروستا
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وبخـشوده ومختلـف يکـشورها در) 2001(رنوپـارك و) 2003(کریخاند،)2005(ویس  
افـراد بـه رسـاندن کمـک درخـرد ياعتباريهابرنامهکهدادندنشانندر ایرا ) 1384(یسالم
بهيریپذبیآسیکميمحاسبهينهیزمدراما. استکردهیانیشاکمکریپذبیآسودستتهی

.   استاندكمطالعاتخردياعتباريهابرنامهدریاقتصادسنجيهاروش
ن حفـظ وضـعیت     یچـون انداز و هـم   با توجه به اهمیت اعتبارات خرد در ایجاد و تجهیز پس          

انداز خانوار به دلیل حفـظ  گویند که پسمی) 2004(هاي مالی، مار و انامه  ضربه برابردر  خانوار
اندازها ضـمانتی بـراي     پس. مختلف مالی بسیار اهمیت دارد     يهاضربه رابرب وضعیت خانوار در  

وارد بـر  يهـا ضـربه . تر و بهتر اعتبـارات کمـک خواهـد کـرد          بیش یرسافراد است و به دست    
بـا جمـع    ) 2004(جرویس و کلین    . دهدهاي مصرف را افزایش می    خانوارهاي کم درآمد، خطر   

در یک زمان معین به بررسی تقـسیم خطـر حاصـل از              هاي مصرف و در آمد خانوار     آوري داده 
آنـان نـشان دادنـد      . مصرف و درآمد پرداختند و از تجزیه و تحلیل تقسیم خطر استفاده کردنـد             

دهـد و باعـث افـزایش خطـر     وارد بر تولید محصول، مصرف را تحت تاثیر قرار مـی      يهاضربه
. شودمصرف می

هاي تقسیم خطر   تقسیم خطر مصرف و کانال    ي  ضمن تخمین درجه  ) 2003(کیم و همکاران    
ي تقـسیم  کننـد و درجـه    در کشورهاي آسیاي غرب، از تجزیه و تحلیل تقسیم خطر استفاده می           

بـا اسـتفاده از     ) 2003(امـین و همکـاران      . داننـد خطر مصرف در این نواحی را بسیار پایین می        
يو مدل تقسیم خطر در برنامـه      ماه   12خانوار روستایی در     229هاي پانل درآمد و مصرف      داده

پـذیري هـر خـانوار را تعیـین کردنـد و بـه بررسـی روابـط میـان                    بانک گرامین، ضریب آسیب   
آنان معتقد اند با وجود این که  بانک         . پذیري و فقر براي افراد عضو و غیرعضو پرداختند        آسیب

در کمـک بـه افـراد       دست موفـق بـوده،      گرامین درکاهش فقر و پرداختن اعتبارات به افراد تهی        
. پذیر ناموفق بوده استآسیب

خـرد ياعتبـار يهابرنامهيعمدهاهدافازیکیگفتتوانیمبا توجه به مطالب گفته شده       
. اسـت خطـر تیریمـد ومیتقـس يلهیوسـ بـه افراديریپذبیآسکاهشفقر،کاهشبرعالوه
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يمحاسبهمطالعهنیاازهدف. سدرمینظربهيضروريرامریپذبیآسافرادییشناسابنابراین
خـرد اعتبـارات صـندوق ویمالاریخوديهاگروهدرریپذبیآسافرادويریپذبیآسبیضرا
.میباشداشتههابرنامهنیاازيمختصریمعرفکهاستالزمراستانیادر. استییروستازنان

یمالاریخوديهاگروهیمعرف
يبـرا کـه اسـت نفـر 20حـدود تعدادبههمگونيرادافازمتشکلیمالاریخودگروهکی
يهـا انـداز پـس هاآن. ندینمایماندازپسمنظموداوطلبانهصورتبهمشتركمشکالتبرغلبه
گـروه، تیفعالازماه6ازپس. برندیمکاربهاعضابهداربهرهوامدادنيبراراشدهيآورجمع

بانـک وام. شـود یمـ دادهگـروه بـه بانکي  سوازییهااموها،گروهاندازپسزانیمبهتوجهبا
بـا هـا گـروه نیافارساستاندر. شودیمدادهیبانکيبهرهاساسبروقهیوثدرخواستبدون

شـده لیتـشک يکـشاورز بانـک و(IFAD) کـشاورزي  يتوسعهیالمللنیبصندوقيهمکار
ـ ا. سـت ایمالاریخوديهاگروهتیموفقيبناریزآموزش،. است دسـته دوبـه هـا آمـوزش نی
وبانـک مقـررات ونیقـوان آمـوزش کـه پروژهيرااج اندرکاراندستآموزش: شودیممیتقس

ـ نهـا گـروه آموزش. شودیمشاملراهاگروهوکتابحسابي  دارنگهيوهیش يهـا آمـوزش زی
شاملراییحرفهویفن،یتیریمد،يدارحسابویماللیمسابهمربوطيهاآموزش،یمشارکت

.شودیم

ییروستازنانيبراخرداعتباريبرنامهیمعرف
يهـا نهادلیتشکویانسانمنابعيتوسعهییروستازنانخرداعتباراتصندوقیاصلهدف

ییروسـتا جوامـع دریاجتمـاع يهیسـرما تیتقووجادیاهدفبازنانيبرایرسمیاجتماع
يهیسرماعنوانبهالیرونیلیم20مبلغيکشاورزجهادوزارتییروستازناناموردفتر. است

موظـف اعـضا ودهدیمقرارصندوقاریاختدروامشکلبههاصندوقلیتشکيابتدادرهیاول
یگروهـ یدهـ وامروشازصـندوق نیا. کنندبازپرداختدفتربهراآننیمعیمدتازپساند
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ویفنيهاآموزشمانندیمتفاوتیآموزشيهاورهدگروهنیايسازآمادهيبرا. کندیماستفاده
شده یطراحزناناموردفتريسوازیمشارکتيهاآموزشوتیریمدويدارحساب،ییحرفه

.  اندشدهآشناخرداعتباريهابرنامهاصولباهاآنهادورهنیادرکهاستدرآمدهاجرابهو

قیتحقروش
خطرمیتقس
بعـضی از   . کنـد کـم درآمـد را تهدیـد مـی         يهـا نامـشخص و نـامعلوم خـانواده       ییهاآسیب

ي طبیعی که به    نشدهبینیفراگیر، جنگ و حوادث پیش     يهاچون بیماري زندگی هم  يهادادروي
دست بـراي   تهی يهاخانواده. دهدها را تحت تاثیر قرار می     افتد، زندگی خانواده  ندرت اتفاق می  

هـا را بـا     اندازهاي خود استفاده کنند، یـا خطـر       ا این تهدیدها ممکن است از پس      رو شدن ب  روبه
تجربـه نـشده و      توانند موارد مشکوك،  ها می با تقسیم خطر، خانواده   . گرفتن وام مدیریت نمایند   

يهـا توانـد تمـامی فـشار   هرچند تقسیم خطـر نمـی  . تر از سر بگذرانند  بزرگ را آسان   يهازیان
تـرین  کی از مهـم   ی. دهد؛ ولی ابزاري مهم و موثر براي مدیریت خطر است          اقتصادي را پوشش  

کـه  ). 1993روسنزویگ، (اشکال تقسیم خطر در کشورهاي جهان سوم، اعتبارات مصرفی است          
هـا وجـود دارد و قراردادهـا        ها و به تعویق انداختن بازپرداخـت      در آن، امکان بخشیدگی بدهی    

رضـایت افـراد ارتبـاط را    ). 2006اگـدن،   (گیرنده وابسته اسـت     دهنده و وام  کامال به شرایط وام   
بـرد  ترین راه این موارد مهم  . رابطه و عمل متقابل است     يکند و عامل مهمی براي ادامه     حفظ می 

ـ ا). 1998فافکمـپ، (براي به وجود آوردن آرایش تقـسیم خطـر غیررسـمی اسـت          ـ آرانی شی
ـ ببـر نـه یبهخطـر میتقس. شديبندرمولف1988سالدرمبالیکيلهیوسبهبارنینخست نهیشی
واصـالح بـه ) 1991(پالتـو و) 1995و1994(تانـسند بعـدها . اسـت اسـتوار تیمطلوبکردن
مطالعهنیادريریپذبیآسبیضرانییتعيبراکهیمدل. پرداختندشیآرانیاکاربردولیتکم

ـ گویمـ مطالعهنیادرنهیبهخطرمیتقس. استخطرمیتقسشیآراازیشکلرفتهکاربه کـه دی
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میتقـس گـروه ياعـضا میـان دروتیریمدرایمصرفيهاضربهوهاخطرکاملطوربهخانوار
). 1997تن،ید(کندیم

يریپذبیآسزانیميمحاسبهيبراشدهدادهمدل
وارخانهردرمصرفیینهاتیمطلوبتمیلگاردررییتغ،)کامل(نهیبهخطرمیتقسازیشیآرا

ـ  يداراکـه ییخانوارهامیکنیمضفر. استگروهو ـ خطرگرکی ) CARA(ثابـت مطلـق يزی
):2003همکارانونیام،1997تنید(دارندراریزتیمطلوبتابعهستند،
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ـ ابهتوجهبا. شدواردرابطهدريدرآمديهاضربهگرفتننظردري  براtkکه در آن     کـه نی
ـ عنـوان بـه درآمـد ندارد،یبستگیتصادفعواملبهتنهامصرف ـ تغدرمـوثر عامـل کی راتیی

hيهاضربهکهنیافرضبانیبنابرا. شودیمگرفتهنظردرفمصر
tکیمانندخانواربروارد

واسـت، بـسته همرغی یحیتوضي  رهایمتغگریدباوکندیمرفتارصفرنیانگیمباخطايجمله
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t
hy :خانواردرآمدراتییتغhزماندرt

MDt :زماندرروستادرکلموجوديهاضربهمهاري برايمجازيریمتغtتاس .
یشـکل کـه رابطهنیادر. شداستفادههیپايریپذبیآسزانیميمحاسبهيبرا) 3(يرابطهاز

hخطايجملهکهشودیمفرضاست،خطرمیتقسشیآرااز
tيمجـاز ریمتغودرآمدریمتغبا

ریتـأث تحـت رامـصرف خانواردرآمدبروارديهاضربه. استبستههمریغرابطهدرشدهوارد
ـ تغازروسـتا کـل درخـانوار درآمد. دهدینمقرار ـ ولیسـ ویخـشک ماننـد یفـصل راتیی ای

نیهمـ بـه . اسـت جداخانواريفرديهاضربهازهاضربهنیاکهردیگیمریتأثگریديهاضربه
فرضنیچونهم. شودیمکنترلMDtيمجازریمتغبامطالعهنیادرهاضربهگونهنیامنظور

.استمحدودزینخانواراندازپسکهشودیم
وخوراكشاملخانواریمصرفمخارجهمانمصرفازمنظورالگونیادرکهاستی  گفتن
بردرهمبارادرآمدومصرفدکننده،یتولیخودمصرفکهنیالیدلبهنیچونهم. استپوشاك

ـ بـه رابطـه قـت یدرحق. شـد حاظلدرآمددرخانواریمصرفخودرد،یگیم ییخانوارهـا یمعرف
ـ خـانوار ایفردفکرطرزومصرفازیناشيهاضربهوهاخطربهنسبتکهپردازدیم ازشیب
تحـت راخـانوار مـصرف يریپذبیآسکهگفتتوانیم. دارندقراربیآسمعرضدرگرانید

يمعادلـه ونیرگرسدر. داردهمراههبرايترکممصرفباالتريریپذبیآسودهدیمقرارریتأث
کهی  هنگام،)3( hتخمینی بیضرشود،گرفتهنظردر̂،ي هیپايریپذبیآسبیضر

̂بیضـر باشد) کامل(نهیبهخطرمیتقسیوقتدیگویمصفريهیفرض. دهدیمنشانراگروه

يبـرا صفريهیفرضکهدیگویم̂داریمعنمثبتبیضر. ستینریپذبیآسوگروهاستصفر
ـ نکامـل روسـتا ودرگروهخانوارهامیاندرخطرمیتقسوشودیمردگروهکل گـروه وستی
ـ پايریپـذ بیآسـ (̂بیضـر گروهکليبراقیتحقنیادر. استریپذبیآس هـر يبـرا و) هی

.شدزدهنیتخم) 3(يرابطهازاستفادهبا) خانوارهريهیپايریپذبیآس(ĥبیضرخانوار
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. شـود یمنظرگرفتهدرخانواربروارديهاضربهازیمهمندهینماعنوانبهيماریبيهاضربه
ـ راکـاهش خانوارمصرف،يماریبيهاضربه يبـرا ) 3(يرابطـه ازیشـکل نیبنـابرا . دهـد یم

:است) 4(يرابطهصورتبهکهشدنظرگرفتهدردارند،ییدارومخارجماهدرکهییهاخانوار
)4(h

t
h
tt

h
t

hh
t XMDyc   ~

hخانوارییدارومخارج
tXهاضربهيبراییندهینماعنوانبهزمانهردرh

tاست.
خانواربهنسبتيترشیبيریپذبیآسيدارااستممکنزنتسرپرسباخانوارن  یچونهم

:استریزصورتبه) 3(يرابطهازيگریدشکلنیبنابرا. باشدمردسرپرستبا
)5(h

tFttt
y
t

hh
t FMDyc  ~

Fشدگرفتهنظردرکیخانوارسرپرستزنانيبراکهاستيمجازریمتغکی.
يریپـذ بیآسـ بیضـرا نیتخمـ يبـرا مجزايالگوسهصورتبه) 5(و) 4(،)3(يهارابطه

.شدمحاسبهيریپذبیآسبیضرنوعسهوشدگرفتهنظردرخانوار
بیضـر اگـر کـه شودیمفرض) قیدقيریپذبیآس(يریپذبیآسازترقیدقفیتعرکیدر

يریپذبیآسبیضراباشد،ترشیبگروهيریپذبیآسبیضرازخانوارهريهیپايریپذبیآس
واسـت صفريریپذبیآسبیضرصورتنیرایغدروهستندهیپايریپذبیآسبیضرامانه

ـ پادرحالتيریپذبیآسبیضرامطالعهنیادرنیبنابرا. ستینریپذبیآسخانوار يرابطـه (هی
خـانوار سرپرسـت زنـان گـرفتن نظـر دربـا ،)6يرابطه(یپزشکمخارجگرفتننظردربا،)3
. شدمحاسبهترقیدقفرضگرفتننظردرباو) 5يرابطه(

کـه کـرد یبررسـ دیباه،یپايریپذبیآسبیضرانییتعيبرا) 3(يرابطهيریکارگبهازقبل
ـ یبشیپـ حـوادث وهايماریبمانندشدهواردي  خطرهاگروههردرموجودخانوار رانـشده ین

نیتخمـ ي  بـرا ) 3(يطـه رابازخطـر، میتقـس وتیریمـد صـورت در. ریخایکندیمتیریمد
ـ وارونیانگیميمحاسبهبا. کرداستفادهتوانیميریپذبیآسبیضرا درآمـد ومـصرف انسی
ـ واراگـر گفتتوانیمگروهيخانوارهاکل ـ وارازمـصرف انسی باشـد، تـر کـم درآمـد انسی

ـ کنند،یممیتقسگروهدرعضويخانوارهامیانراآنوتیریمدراخطرخانوارها میستقـ یول
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) ̂(يریپذبیآسبیضرو) 3(يرابطهنیتخمبا. )1997تن،ید(نباشدنهیبهاستممکنخطر
ـ یتخمبیضراگرکهي  طوربه. بردیپخطرمیتقسبودنکاملبهتوانیمگروههردر صـفر ین

.بودخواهدنهیبهوکاملگروهکلدرخطرمیتقسباشد

يریپذبیرآسیتعب
بـود  پذیر، خانوارهـایی هـستند کـه بـه علـت نبـود یـا کـم                این مطالعه خانوارهاي آسیب   در
و یـا   ) ماننـد مخـارج دارویـی و پزشـکی        (مـصرفی    يهـا ها و ضـربه   انداز، درمعرض خطر  پس

. دهدقرار دارند که مصرف را تحت تأثیر قرار میییبینی نشدهخطرهاي پیش
انداز خـانوار محـدود باشـد بـا افـزایش درآمـد،             ساگر پ ) 3(يرابطهبا فرض ارائه شده در      

مثبـت اسـت و ضـرایب منفـی قابـل توجیـه             ĥو ̂بنابراین ضرایب   . ابدیمصرف افزایش می  
کـه اسـت نیبـرا فـرض گفـت توانیميریپذبیآسداریمعنمثبتبیضرریتعبيبرا. نیست

تغییـرات مـصرف خـانوار افـزایش         شـود یمـ دورتـر کاملخطرمیتقسازخانوارکهچونانهم
.ابدییمشیافزايریپذبیآسĥشیافزاباوابدییمشیافزاĥبنابراین. ابدیمی

هاي تلفیقیبا استفاده از دادهيپذیرمراحل تخمین ضرایب آسیب
ـ ميمحاسـبه يبرا،)3يرابطه(دهشدادهيرابطهگرفتننظردرباحال يریپـذ بیآسـ زانی

280يبراماه6دردرآمدومصرفيهادادهکهنیالیدلبه. کردمشخصرانیتخمروشدیبا
اسـتفاده یقـ یتلفيهـا دادهازيریپـذ بیآسبیضراومدلنیتخميبرااست،ییروستاخانوار

دهـد و الگـو بـا       آزادي را افـزایش مـی     ي  هاي سـري زمـانی و مقطعـی، درجـه         تلفیق داده . شد
ارآیی کـ  هـاي پانـل، موجـب     ن اسـتفاده از داده    یچونهم. شودتري مواجه می  هاي کم محدودیت

گیـري و  هـا، خطاهـاي انـدازه   آوري دادهدر مقابـل ایـن مزایـا، جمـع        . شودتر برآوردها می  بیش
انجـام ازبعـد ). 2001لتـاجی، با(ها است   ترین مشکل این داده   ها، مهم هاي گردآوري داده  هزینه
پانـل، روشبـه نیتخمـ تیقابلآزمونونهیبهمدلنییتع،ییستایا،یسانناهمانسیوارآزمون



4/1390شماره ي /5جلد/اقتصاد کشاورزي34

ـ خودگروهدوهريبرا بیضـرا هـا گـروه کـل وزنـان خـرد اعتبـارات صـندوق ویمـال اری
.شدریتفسونیتخميریپذبیآس

هاي پانلتصریح مدل در الگوي داده
هایی که در رابطه با عـرض از        هاي پانل به فرض   هاي رگرسیون داده  که برآورد مدل  جا  از آن 

شود، بستگی دارد، تـصریح مـدل در ایـن الگوهـا            مبدأ، ضرایب شیب و جزء اخالل ساخته می       
هـاي بـا اثرهـاي ثابـت و اثرهـاي      کلـی مـدل  يهاي پانل به دو دسـته  مدل. اهمیت زیادي دارد  
هـاي جـزء خطـاي یـک سـویه و دو      ، با معرفی مدل)2001(التاجی ب. گردندتصادفی تقسیم می  

:هاي پانل را به صورت زیر معرفی کرده استمدل رگرسیون داده،سویه
)6(TtNiuXy ititit ,,1;,,1   

در . دهـد به عبارتی بعـد مقطعـی را نـشان مـی          . گر  افراد یا خانوارها است     نشان iزیرنویس
  ،1kبـردار   . یـک اسـکالر اسـت      . گـر  زمـان اسـت      نـشان  tکه  حالی      اسـت وitX ،

Fزمـون   براي بررسی اثرهاي ثابـت و تـصادفی آ        . متغیر توضیحی است   kام براي   itيمشاهده

طـور کـه در قـسمت نتـایج بیـان شـده       همان(نتایج این آزمون در هر دو گروه    . صورت گرفت 
بنابراین در این مطالعه بـه علـت وجـود       . دهد که مدل داراي اثرهاي ثابت است      نشان می ) است

.اثرهاي ثابت، مدل جزء خطاي یک سویه و دو سویه با اثرهاي ثابت تشریح شد

و دو سویه با اثرهاي ثابتمدل جزء خطاي یک سویه
: اخالل در شکل برداري به صورت زیر استيمدل جزء خطاي یک سویه براي اجزا

)7( Zu

 NT1NT221T111 u,,u,,u,u,u,,uu  است .Z    ي ماتریس انتخاب کننـده
به عنـوان    iاگر  . متغیرهاي موهومی است   ماتریس Zتر  به بیان ساده  . ها است ها یا صفر  یک
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ــود،   ــت فـــرض شـ ــارامتر ثابـ ــاب مـــیZپـ ــدیـــک را انتخـ . کنـ N1 ,,   و
 NT1NT111 ,,,,,,  است.

. دنـد انـد کـه بایـد بـرآورد گر    عوامـل ثابـت فـرض شـده       iدر مورد مدل اثرهاي ثابـت،       
انـد  به صورت همانند و مستقل از هم توزیع شده         itهاي اخالل جمله  2,0~  IIDit .

:این مدل به صورت زیر است. استtو iي براي همهitمستقل از itXبنا به فرض 
)8(  ZZZXy NT

ماتریس X,Z NT    با ابعاد 1KNT      است در آنNT         برداري از اعـداد یـک بـه
.استNNTماتریس متغیرهاي موهومی فردي با ابعاد Zو . استNTابعاد 
. گیردانجام می) آزمون چاو(Fاداري توأم متغیرهاي موهومی با استفاده از آزمون معن

)9(
0H 1N210  

 
 

 
  KTNN

H

F

KNNT
URSS

N
URSSRRSS

F 






 110 ,~
1 0

RRSS هاي مقید که با تخمین ، مجموع مجذورهاي باقیماندهOLS بـه دسـت   ) 6(از مدل
) 8(از مـدل    LSDVهاي نامقید که با تخمین      ، مجموع مجذورهاي باقیمانده   URSSو. دآیمی

.آیدبه دست می
. در شکل برداري معروف به مدل جزء خطاي دو سویه است) 10(مدل 

)10(  ZZu

Z ، وــیش ــده پ ــف ش ــر تعری ــدت ــانی و  Z. ان ــومی زم ــاي موه ــاتریس متغیره م
 T1 ,,   متغیرهاي موهـومی توسـط    در مدل جزء خطاي دو سویه، معناداري      . است

.شود، آزمون می)11(ي در رابطهFيآماره
صـفر بـه صـورت    ي، فرضـیه Fفاده از آزمون داري توأم متغیرهاي موهومی با است   براي معنی 

0H 1N10   01وT1  است.
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) 6(از مـدل     OLSهاي مقید که با تخمین      ، مجموع مجذورهاي باقیمانده   RRSS:که درآن 
از  LSDVهاي نامقید که با تخمـین       ، مجموع مجذورهاي باقیمانده   URSSو. آیدبه دست می  

.آیدبه دست می) 10(مدل 
صـفر بـه     يبراي آزمون وجود اثرهاي فـردي بـا توجـه بـه اثرهـاي زمـانی معـین، فرضـیه                   

0Hصورت 1N10  1وT,1t  ,0t ي مورد آمـاره در این . است

F  داراي توزیع ) 11(يدر رابطه     K1T1N,1N

H

2 F~F
0

 نیچـون هـم . استURSS  مجمـوع
RRSS.آیـد به دست مـی   ) 7(از مدل    LSDVهاي نامقید که با تخمین      مجذورهاي باقیمانده 

ي متغیرهـاي  هاي مقید از رگرسـیونی اسـت کـه تنهـا دربردارنـده     مجموع مجذورهاي باقیمانده 
. موهومی زمانی است

صـفر بـه   يدر نهایت وجود اثرهاي زمـانی بـا توجـه بـه اثرهـاي فـردي معـین بـا فرضـیه                   
0Hصورت 1T10     1وN,1i  ,0i       يبا اسـتفاده از آمـارهF

ــع) 11(ي در رابطــه ــه داراي توزی ک     K1T1N,1T

H

3 F~F
0

ــی ــون م ــه. شــودآزم ي در رابط
)11(،RRSS      هـاي مقیـد از رگرسـیونی اسـت کـه تنهـا             برابر مجمـوع مجـذورهاي باقیمانـده

هاي نامقیـد   مجموع مجذورهاي باقیمانده  URSS. ي متغیرهاي موهومی فردي است    دربردارنده
.آیدبه دست می) 7(از مدل LSDVا تخمین است که ب

آمار و اطالعات مورد استفاده
آمار و اطالعات مورد نیاز براي رسیدن به اهداف مطالعـه، بـه صـورت تحقیـق پیمایـشی و                    

خودیـار مـالی در اسـتان    يهـا نامه در صندوق اعتبارخرد زنان روستایی و گـروه        تکمیل پرسش 
با مراجعه بـه سـازمان مـدیریت بانـک کـشاورزي و سـازمان جهـاد                 . آوري گردید فارس جمع 
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اعتبـارخرد صـندوق زنـان    يشهرستان دو برنامه   8کشاورزي استان فارس مشخص شد که در        
منتخـب، سـه     يهـا از میـان شهرسـتان    . شـود زمان اجـرا مـی    روستایی و گروه خودیار مالی هم     

هـا  هـا در آن رفـت گـروه  دشت، کازرون و ارسنجان بر این مبنا که تعداد و پیش          تان زرین شهرس
3تعـداد   . گذرد، انتخاب شدند  ها می تر است، و هم مدت زمان زیادي از شکل گیري گروه          بیش

دشـت، جمعیـت مـورد مطالعـه را     روستا در زرین4روستا در کازرون و      2روستا در ارسنجان،    
گـروه اول شـامل     . طبقـه بنـدي شـد     ) طبقـه (عیت مورد مطالعه به دو گـروه        جم. تشکیل دادند 
گروه دوم  نیز    . ها وجود دارد  است که صندوق اعتبارات خرد زنان در آن       ) روستا 5(روستاهایی  
.ها وجود دارداست که گروه خودیار مالی در آن) روستا5(روستاهایی يدر بردارنده

:ي زیر استفاده شدآماري از رابطهيمونه از جامعهمناسب کل نيبراي انتخاب اندازه

)12(
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i=1,2که i) طبقه(کل گروه ياندازه= Ni،  نمونهياندازه=nکه در آن 

N =جمعیت مورد مطالعه برابر با ياندازهN=N1+N2

Wi =يوزن جامعهi

D =است15/0مینان باال برابر با سطح اطمینان است که در سطوح اطيمشخص کننده.
i =   در این مطالعه خطاي    . (تصادفی است  يطبقه بندي شده   يخطاي معیار میانگین نمونه

.)معیار میزان اعتبارات به افراد روستایی در روستاهاي مورد نظر است
تصادفی در هـر دو  خانوار روستایی در این روستاها به صورت 329نمونه يبر اساس اندازه  

280در نهایـت    . صندوق اعتبارات خرد زنـان و گـروه خودیـار مـالی انتخـاب شـدند                يبرنامه
مـاه  6مربوط به درآمد و مصرف خانوار در   يهانامه به صورت کامل تکمیل شده و داده       پرسش

.استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت
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، ارزش خرید پوشـاك  ...)د گندم، برنج ومانن(مصرف خانوار شامل ارزش خرید مواد غذایی     
در حالی کـه درآمـد      . و مخارج پزشکی و مخارجی دیگر ناشی از حمل و نقل و خدمات است             

ملک یـا    يپروري، درآمد اجاره  خانوار سود محصوالت تولید شده توسط هر خانوار، درآمد دام         
. شودحاصل از اشتغال را شامل میيزمین و درآمد ماهانه

و بحثنتایج 
پـذیري خـانوار و   داده شـده، ضـرایب آسـیب     يهـا ها و الگو  در این قسمت با توجه به مدل      

.پذیر در دو گروه اعتباري خرد مورد بررسی تعیین شددرصد افراد آسیب
آزمون تقسیم خطر

ـ بايریپـذ بیآسبیضرانییتعيبراقبلفصلدر) 3(يرابطهيریکارگبهازقبل آزمـون دی
ـ وارونیانگیميسهیمقاراهازآزموننیا. شودنجاماخطرمیتقس کـل درآمـد ومـصرف انسی

آزمون براي هر دوگروه مورد مطالعه در این تحقیـق   . گرفتقراریبررسموردگروهيهاخانوار
.آورده شد) 1(انجام و نتایج در جدول 

هاآزمون تقسیم خطر در گروه). 1(جدول
میانگینواریانسمتغیرگروه

69026186167/151161درآمد
روه زنانگ

29837923525/81491مصرف
40007028071/187134درآمد گروه مالی خودیار
33620309408/93589مصرف

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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تـر کـم گوید که واریانس مصرف از واریانس درآمد در هـر دو گـروه           می) 1(مطالب جدول   
رامـصرف بـر شـده وارديهاضربهوهاخطرگروهدرخانوارهارسدمیظرنبهنیبنابرا. است

هاي این بدین معنی است که خانوارها، زیان      . کنندیممیتقسگروهياعضامیانراآنوتیریمد
ها بـا  خانواده. کننداعتبارات خرد تقسیم می   يهاهاي مصرف را میان اعضاي گروه     ناشی از خطر  

تـر از سـر     هـاي بـزرگ را آسـان      ارد مشکوك و تجربه نـشده و یـا زیـان          تقسیم کردن خطر، مو   
بـراي  ) 3(ي تـوان از رابطـه  می) 1(دست آمده از جدول بهيحال با توجه به نتیجه    . گذرانندمی

اگر تقسیم خطر میان خانوار بهینـه باشـد و          . کل گروه استفاده نمود    يپذیرتعیین ضرایب آسیب  
تخمینی برابـر    يپذیرروه به طور کامل تقسیم شود، ضریب آسیب       ها در گ  تمامی خطرها و زیان   

خواهد بود ولی در غیـر ایـن صـورت بـراي هـر خـانوار یـک ضـریب                    ) یا تقربیاً صفر  (صفر    
. وجود دارديپذیرآسیب

براي هر سه گروه يپذیرضرایب آسیبيمحاسبه
) 5(و  ) 4(و  ) 3(يهـا رابطـه  داده شده در   يهاهاي مصرف و درآمد، رابطه    داده از با استفاده 
. ماه تخمین زده شد6خانوار روستایی در 280هاي پانل براي در قالب داده

براي گروه زنانيپذیرضرایب آسیبيمحاسبه
رود تر است، انتظار می   به دلیل این که طول زمان مورد بررسی در این مطالعه از یک سال کم              

هاي پانـل ابتـدا بایـد روش تخمـین را           براي داده . تا باشد مورد بررسی ایس   يهامتغیر يکه همه 
. صورت گرفت ) براي آزمون وجود اثرهاي ثابت    (Fبراي این منظور ابتدا آزمون      . مشخص کرد 

داري تـوام اثرهـاي ثابـت       داري اثرهاي ثابت فردي و زمانی بررسی و معنـی         سپس آزمون معنی  
ـ             Fمقـدار    يمقایـسه ) 1(ي  در رابطـه  . ذیرفتفردي و زمانی با استفاده از آزمون چـاو انجـام پ

تـوان فـرض   نشان داد کـه مـی   % 5و   1داري  با مقادیر بحرانی در سطوح معنی      06/8محاسباتی  
وجـود اثرهـاي فـردي در       . داري اثرهاي ثابت فردي و زمانی را رد کرد        صفر مبنی بر نبود معنی    
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حاصـل از  يبـا توجـه بـه نتیجـه      . مدل با توجه به اثرهاي زمانی معین مورد آزمون قرار گرفت          
تـوان گفـت کـه بـراي     هاي بحرانی مـی   با کمیت ) 21/1(آزمون   يآماره يآزمون چاو و مقایسه   

در صندوق زنان، مدل جزء خطـاي دو سـویه بـا اثرهـاي زمـانی                 يپذیرتخمین ضرایب آسیب  
ا مقـادیر بحرانـی     ب) 010/8(محاسباتی   Fيبا مقایسه ) 2(ي  در رابطه . معین تقریباً مناسب است   

حاصل از آزمون چاو     ين با توجه به نتیجه    یچونهم. نشان داد که مدل داراي اثرهاي ثابت است       
توان گفت براي تخمـین ضـرایب در   بحرانی میيهاباکمیت) 47/0(آزمون  يآماره يو مقایسه 

ي در رابطـه  . این رابطه نیز مدل جزء خطاي دو سویه با اثرهاي زمانی معین تقریباً مناسب است              
بـا  ) 11/1(حاصـل از آزمـون چـاو         ين نتیجـه  یچونو هم ) 82/8(محاسباتی   Fيبا مقایسه ) 3(

توان گفت که در این رابطه نیز مدل جزء خطاي دو سویه بـا       بعد می  يمقادیر بحرانی در مرحله   
.اثرهاي زمانی معین تقریباً مناسب است

LMمقـدار  يمقایـسه . سانی انجام شدنس ناهمقبل از تخمین مدل در این گروه آزمون واریا 

صـفر   ينشان داد کـه فرضـیه     % 5و   1داري  با مقادیر بحرانی در سطوح معنی      8/216محاسباتی  
) 2(ي در رابطـه  . سانی اسـت  ها را رد کرد و مدل دچار واریانس ناهم        سانی واریانس مبنی بر هم  
ـ   ) 4/231(محاسباتی  LMينیز مقایسه  ی نـشان داد کـه مـدل داراي واریـانس     بـا مقـادیر بحران

نتایج حاصل از تخمین ضـرایب  . تخمین زده شدGLSبنابراین روابط با روش. سانی استناهم
دیـده  ) 2(داده شده در فـصل قبـل درجـدول           يرابطهبراي گروه زنان در هر سه        يپذیرآسیب

.شودمی
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ندر گروه زنايپذیرنتایج تخمین روابط آسیب). 2(جدول
ضرایب

نام متغیر
)3(ي رابطه)2(ي رابطه)1(ي رابطه

9/1223018/1222676/122496عرض از مبدأ

342/0*341/0*340/0*درآمد ماهانه
-015/0-مخارج پزشکی
-34/1--زنان سرپرست

Fixed Effects (Period)
-c16/2637-
-c256/4275
-c352/1086-
-c442/4128
-c569/3615-
-c683/1063-

Fixed Effects(Period)
-c137/2735-
-c299/4277
-c338/1078-
-c433/4169
-c50/3555-
-c675/1078-

Fixed Effects(Period)
-c14/2814-
-c235/4387
-c313/782-
-c43/4243
-c55/3797-
-c64/1242-

F)000/0(43/33)000/0(63/28)000/0(89/28
R261/059/063/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ
%5دار در سطح معنی*

و  59،  61گویاي آن است که در هر سه مدل به ترتیـب حـدود              ) 2(نتایج تخمین در جدول     
. شـود بسته توسط متغیرهاي مستقل منظور شده در مدل توضـیح داده مـی            تغیرات متغیر وا  % 63

يپـذیر دار و مثبت بودن ضـرایب آسـیب  با توجه به معنی. دار استدر سه مدل معنی    Fيآماره
توان نتیجه گرفت که در صندوق زنان، تقـسیم خطـر     در هر سه رابطه می    ) ضریب متغیر درآمد  (

اگر تقسیم خطر میان اعضاي صندوق کامل بود و تمـامی           . پذیر است بهینه نیست و گروه آسیب    
. بـود براي کل گروه صفر میيپذیرشد، ضریب آسیبها به طور کامل تقسیم می     خطرها و زیان  

وجـود دارد و     يپذیربنابراین درصندوق اعتبارات خرد زنان براي هر خانوار یک ضریب آسیب          
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خانوارها ضـریب   % 45ضو در صندوق زنان     هاي ع خانواردر میان   . این ضرایب تخمین زده شد    
. دار دارندمثبت و معنی

در میـان  ) 1رابطـه (پـذیري کـل   دار آسـیب با در نظر گرفتن ضرایب تخمینی مثبـت و معنـی      
از خانوارهـاي عـضو   % 45توان گفـت کـه      عضو در صندوق اعتبارات خرد زنان می       يهاخانوار

ـ نشدهبینیها و خطرهاي پیش   نسبت به کل ضربه    کـه مـصرف خـانوار را تحـت تـأثیر قـرار          یی
دارویـی و    يهاپذیري با در نظر گرفتن ضربه     تخمین ضرایب آسیب  . پذیر هستند دهد، آسیب می

يهـا خانوارهاي عضو درگـروه زنـان، نـسبت بـه ضـربه      % 28گوید که   می) 2ي  رابطه(پزشکی  
با در نظـر  يپذیرآسیبدر نهایت با توجه به ضرایب تخمینی   . پذیر اند پزشکی و دارویی آسیب   

% 31توان گفـت کـه      می) 3يرابطه(دادن سرپرست مرد خانوار     ناشی از ازدست   يگرفتن ضربه 
ازدسـت دادن مـرد سرپرسـت خـانوار     يعضو در گروه زنـان نـسبت بـه ضـربه        يهااز خانوار 

.پذیر اندآسیب
براي گروه خودیار مالیيپذیرضرایب آسیبيمحاسبه

به ترتیـب  ) 3(و روابط ) 2(، روابط )1(اتی براي تعیین مدل بهینه در روابط  محاسب Fيآماره
١بـا مقـادیر بحرانـی      Fمحاسـباتی    يآمـاره  يبا مقایـسه  . است) 51/8(و  ) 90/8(،  )96/8(برابر  

يبعـد نتیجـه    يدر مرحلـه  . روابط داراي اثرهـاي ثابـت اسـت        يتوان نتیجه گرفت که همه    می
، )12/1(بـه ترتیـب برابـر    ) 3(و ) 2(، )1(آزمـون در روابـط    يارهحاصل از آزمون چـاو و آمـ       

توان نتیجـه گرفـت   می2بحرانیيهااین مقادیر با کمیت  ياست که با مقایسه   ) 01/1(و  ) 03/1(
. روابط نیز مدل جزء خطاي دو سویه با اثرهاي زمانی معین تقریباً مناسـب اسـت                يکه در همه  

و ) 5/209(بـه ترتیـب برابـر     ) 2(و  ) 1(اسـباتی در روابـط      مح LMمقـدار    ين مقایسه یچونهم

32/1، 24/1به ترتیب برابر است با %5، 1مقادیر بحرانی در سطح -١
51/1، 38/1به ترتیب برابر است با %5و 1مقادیر بحرانی در سطح -2
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نشان داد که مدل دچـار واریـانس     1مقادیر محاسباتی با مقادیر بحرانی     يمقایسه. است) 1/214(
نتـایج حاصـل از تخمـین       . براي تخمـین اسـتفاده شـد       GLSبنابراین از روش    . سانی است ناهم

.شوددیده می) 3(جدول براي گروه خودیار مالی در يپذیرضرایب آسیب
درگروه خودیار مالیيپذیرنتایج تخمین روابط آسیب). 3(جدول

ضرایب
)3(ي رابطه)2(ي رابطه)1(ي رابطهنام متغیر

1/14760*147763*1/185866*عرض از مبدا
428/0*430/0*257/0*درآمد ماهانه

--037/0-مخارج پزشکی
860/0--زنان سرپرست

Fixed
Effects(Period)

-c16/8563-
-c29/1768
-c31/1264-
-c48/3568
-c58/6114
-c65/2565-

Fixed
Effects(Period)

-c163/3057-
-c214/3037
-c364/6622-
-c424/153-
-c530/7028
-c620/6347-

Fixed
Effects(Period)

-c167/3142
-c280/2852
-c357/6433-
-c430/230-
-c518/7065
-c65/6397-

F)000/0(74/25)000/0(26/26)000/0(27/25
2R75/076/076/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ
% 5دار در سطح معنی*

34/164، 8/178به ترتیب برابر است با % 5و 1مقادیر بحرانی در سطح -1
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در ) ضـریب متغیـر درآمـد   (يپذیرشود، ضرایب آسیبدیده می ) 3(در جدول   طور که   همان
اسـت کـه هـر سـه ضـریب      428/0و430/0، 257/0بـه ترتیـب برابـر    ) 3(و  ) 2(و  ) 1(روابط  

يهـا هـا و خطـر  توان نتیجه گرفت که در گروه خودیار مـالی، زیـان          بنابراین می . دار است معنی
شود و تقسیم خطر کامل  نیـست و         یان گروه تقسیم نمی   ناشی از مصرف خانوار به طور کامل م       

يپذیردار میزان آسیب  ن با در نظر گرفتن ضرایب مثبت و معنی        یچونهم. پذیر است گروه آسیب 
از خانوارهـاي عـضو،     % 48تـوان گفـت     عضو در گروه خودیارمالی می     يهاکل در میان خانوار   
کـه مـصرف خـانوار را تحـت تـأثیر قـرار             ییبینی نشده پیش يها و خطرها  نسبت به کل ضربه   

پزشـکی و دارویـی   يهـا نـسبت بـه ضـربه   % 29از خانوارهـاي عـضو    . پذیر اند دهد، آسیب می
ازدسـت  يخانوارهاي عضو نـسبت بـه ضـربه       % 32توان گفت که    در نهایت می  . پذیر اند آسیب

.  پذیر انددادن مرد سرپرست خانوار آسیب
هاگروهدررعضویغوعضويخانوارهايریپذبیآسزانیمنیانگیميسهیمقا
رعـضو یغوعـضو يخانوارهـا يریپـذ بیآسـ تفـاوت یبررسـ بهمطالعهازقسمتنیادر

خــرداعتبــاراتيهــاگــروهعــضوي خانوارهــامینــیببمیخــواهیمــقــتیحقدر. میپــردازیمــ
. ریخایدارنديترشیبيریپذبیآس

زنانگروهدررعضویغوعضويخانوارهايریپذبیآسزانیمنیانگیميسهیمقا). 4(جدول
میانگینtارزش  متغیر

عضوخانواريهیپايپذیرمیزان آسیب
663/3*غیرعضوخانواريهیپايپذیرمیزان آسیب

92/1
24/2

عضوخانوار) مخارج پزشکی(يپذیرمیزان آسیب
321/0غیرعضوخانوار) مخارج پزشکی(يپذیرمیزان آسیب

31/2
39/2

عضوخانوار) زنان سرپرست(يپذیرمیزان آسیب
900/1غیرعضوخانوار) زنان سرپرست(يپذیرمیزان آسیب

61/1
52/1

عضوخانوار)  دقیق(يپذیرمیزان آسیب
941/1*خانوار غیرعضو) دقیق(يپذیرمیزان آسیب

67/1
83/1

%5سطحدرداریمعن*هاي تحقیقیافته: ماخذ
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يهاخانوارمیانمختلفيهاحالتدريریپذبیآسزانیمنیانگیميسهیمقاازاصلحجینتا
ـ گویم) 4(جدولدرزنانگروهدررعضویغوعضو ـ دقيریپـذ بیآسـ میـان کـه دی کـل وقی

ـ دارد،وجـود داریمعنـ اختالف% 5سطحدررعضویغوعضويخانوارها ي هـا حالـت دریول
در. نـدارد وجـود داریمعنـ اختالفرعضویغوعضويوارهاخانيریپذبیآسزانیممیانگرید
ـ مه،یپايریپذبیآسزانیم ـ منیانگی ـ مو) 92/1(عـضو يخانوارهـا يریپـذ بیآسـ زانی نیانگی

کـه دهـد یمـ نشاننیانگیمدونیايسهیمقا. است) 24/2(رعضویغيخانوارهايریپذبیآس
ـ مقابـا نیچـون هـم . اسـت عضويخانوارهاازترشیبرعضویغيخانوارهايریپذبیآس يسهی
ـ ترتبـه رعضویغوعضويخانوارهاقیدقيریپذبیآسنیانگیم تـوان یمـ ) 83/1(و) 6/1(بی

ـ بکـه اسـت، عضويخانوارهاازترکمرعضویغيخانوارهايریپذبیآسنیانگیمگفت گـر انی
صـندوق درکـه تگفتوانیمجینتانیاطبقبر. استرعضویغيخانوارهابودنرتریپذبیآس

.استعضويهاخانوارازترشیبرعضو،یغيخانوارهايریپذبیآسزانیمزنانخرداعتبارات

گـروه دررعـضو یغوعـضو يخانوارهـا يریپـذ بیآسـ زانیمنیانگیميسهیمقا). 5(جدول
یارمالیخود

میانگینt ارزش متغیر

عضوخانواريهیپايپذیرمیزان آسیب
غیرعضوخانواريهیپايرپذیمیزان آسیب

*127/1
22/1
09/1

عضوخانوار) مخارج پزشکی(يپذیرمیزان آسیب
غیرعضوخانوار) مخارج پزشکی(يپذیرمیزان آسیب

*980/1
86/2
74/1

عضوخانوار) زنان سرپرست(يپذیرمیزان آسیب
غیرعضوخانوار) زنان سرپرست(يپذیرمیزان آسیب

700/0
03/1
98/0

عضوخانوار) دقیق(يپذیرن آسیبمیزا
غیرعضوخانوار) دقیق(يپذیرمیزان آسیب

093/1
69/0
01/1

هاي تحقیقیافته: ماخذ
%5سطحدرداریمعن*
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ـ پايریپذبیآسزانیممیانکهدهدیمنشان)  5(جدولدریمالگروهدرجینتا ـ موهی زانی
يداریمعنـ اخـتالف رعضویغوعضوهاي  خانواریپزشکمخارجنظرگرفتندربايریپذبیآس
ـ مقاه،یپايریپذبیآسزانیمدرامادارد،وجود% 5سطحدر ـ ميسهی عـضو يخانوارهـا نیانگی
عـضو يخانوارهـا يریپـذ بیآسزانیمکهدهدیمنشان) 09/1(رعضویغيخانوارهاو) 22/1(

صـندوق بـرخالف یمـال اریخوددرگروهکهگفتتوانیمنیبنابرا. استترشیبگروهنیادر
ـ عـضو يخانوارهـا يریپـذ بیآسـ زانیمزنان،خرداعتبارات ـ مازتـر شیب يریپـذ بیآسـ زانی
. استرعضویغيخانوارها

نهادهاشیپويریگجهینت
انداز، بود پس پذیر، خانوارهایی هستند که به علت نبود یا کم        دراین مطالعه خانوارهاي آسیب   

يو یـا خطرهـا    ) ماننـد مخـارج دارویـی و پزشـکی        (صرفی  مـ  يهـا ها و ضربه  درمعرض خطر 
نتـایج حاصـل از آزمـون       . دهـد قرار دارند که مصرف را تحت تأثیر قرار مـی          ییبینی نشده پیش

. تـر اسـت   تقسیم خطر بیان داشت که واریانس مصرف از واریانس درآمد در هر دو گـروه کـم                
ار متاثر از تغییرات درآمد نیست، بـه این فرضیه که تغییرات مصرف خانون با توجه بهیچونهم

مصرف را در میان دیگـر خانوارهـاي عـضو   يهاناشی از خطريهارسد خانوارها زیاننظر می
اعتباري خرد در تقـسیم و مـدیریت     يتوان گفت که دو برنامه    بنابراین می . کنندگروه تقسیم می  

ر و مثبـت بـودن ضـرایب        دابـا توجـه بـه معنـی       . انـد ناشی از مـصرف موفـق بـوده          يهاخطر
در هر سه رابطه در هر دو گروه اعتباري خرد مورد بررسی            ) ضریب متغیر درآمد  (يپذیرآسیب

خودیار مالی تقسیم خطر بهینـه نیـست و   يهاتوان نتیجه گرفت که در صندوق زنان و گروهمی
خطرهـا و  هـا کامـل بـود و تمـامی        اگر تقسیم خطر میان اعضاي گـروه      . پذیر اند ها آسیب گروه
شـد،  براي کل گـروه برابـر صـفر مـی          يپذیرشد، ضریب آسیب  ها به طور کامل تقسیم می     زیان

بنابراین درصندوق اعتبارات خرد زنان و گروه خودیـار مـالی بـراي هـر خـانوار یـک ضـریب          
بـا در نظـر گـرفتن ضـرایب تخمینـی           . پذیري وجود دارد و این ضرایب تخمین زده شد        آسیب
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عضو در صـندوق اعتبـارات خـرد         يهاکل در میان خانوار    يپذیرمیزان آسیب  دارمثبت و معنی  
از خانوارهاي عـضو، نـسبت بـه        % 48و     45توان گفت به ترتیب     زنان و گروه خودیار مالی می     

دهـد،  که مـصرف خـانوار را تحـت تـأثیر قـرار مـی           ییبینی نشده پیش يها و خطرها  کل ضربه 
دارویـی و پزشـکی     يهـا با در نظر گـرفتن ضـربه       يپذیرتخمین ضرایب آسیب  . پذیر اند آسیب

در گـروه خودیـار مـالی، نـسبت بـه           % 29خانوار عضو در گروه زنان و       % 28نشان می دهد که     
يپذیردر نهایت با توجه به ضرایب تخمینی آسیب       . پذیر اند پزشکی و دارویی آسیب    يهاضربه

توان عنوان کرد کـه بـه ترتیـب    وار میازدست دادن سرپرست مرد خانيبا در نظر گرفتن ضربه    
ازدسـت  يعضو در گروه زنان و گروه خودیار مالی نسبت بـه ضـربه         يهااز خانوار % 32و   31

اعتبـارات صـندوق درکـه دهدمینشانگریدجینتا. پذیر اند دادن مرد سرپرست خانوار آسیب    
يریپذبیآسزانیمیمالاریخودگروهدرورعضویغيخانوارهايریپذبیآسزانیمزنان،خرد

.استترشیبعضويخانوارها

:شودیمدادهریزي نهادهاشیپمطالعهنیاازآمدهدستبهجینتابهتوجهبانیبنابرا
ناشی از مصرف موفـق      يهااعتباري خرد در تقسیم خطر     ينظر به این که دو برنامه     -١
و تقـسیم خطـر ناشـی از مـصرف           اعتباري خرد در جهت کاهش     يهااند، گسترش برنامه   بوده

.رسدخانوارها امري الزم به نظر می
يخانوارهاي عضو مربـوط بـه ضـربه        يپذیرن درصد آسیب  یتردلیل این که بیش   به-٢

ازدست دادن سرپرست خانوار است، ایجاد تـسهیالت و امکانـات بـراي ایـن خانوارهـا میـزان          
.دهدشان را کاهش میيپذیرآسیب
خانوار غیرعضو در صـندوق اعتبـارات زنـان          يپذیرمیزان آسیب  با توجه به این که    -٣
غیرعـضو در ایـن   يتر براي جذب خانوارهاتر از خانوار عضو است، تشویق و تالش بیش    بیش

.گروه ضروري است
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