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چکیده

طرح هایی  شکل گیری  باعث  بیکاری  نرخ  بودن  باال 
تسهیالت  طرح  آن ها  از  یکی  که  شده  ملی  در سطح 
بنگاه های زود بازده بوده است. یکی از بخش های عمده 
که به استفاده از تسهیالت بنگاه های زود بازده پرداخته 
این  اصلی  است. هدف  بوده  صنعت فرش دست باف 
مطالعه بررسی اثربخشی تسهیالت بنگاه های زود بازده 
آذربایجان  استان های  در  دست باف  فرش  صنعت  در 
شرقی، خراسان رضوی و قم است. فاکتورهای بررسی 
اثربخشی شامل درآمد، هزینه، سود، تولید و اشتغال در 
سال های 85، 86 و 89 بوده است. جهت محاسبه میزان 
استان های  در  زود بازده  بنگاه های  تسهیالت  اثربخشی 
مذکور در این مطالعه از روش جور سازی استفاده شده 
کنترل  گروه  دو  به  آماری  جامعه  بدین منظور  است. 
تیمار  و  نکرده اند(  استفاده  اعتبارات  از  که  )افرادی 

استفاده کرده اند( تقسیم شده  اعتبارات  از  )افرادی که 
است. نمونه گیری در این دو گروه با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. نتایج مطالعه 
نشان می دهد پرداخت اعتبارات بنگاه های زود بازده در 
استان های قم و خراسان رضوی بر متغیرهای درآمد، 
هزینه، سود، تولید و اشتغال تأثیری نداشته اما در استان 
متغیر ها  این  معنی دار  افزایش  باعث  شرقی  آذربایجان 

شده است. 1

تسهیالت  اعتبارات،  اثر  ارزیابی  کلیدی:  واژه های 
بنگاه های زود بازده، جور سازی، الگوریتم ژنتیک.

مقدمه
بررسی وضعیت اشتغال کشور در سال های اخیر حاکی 
از باال بودن نرخ بیکاری در کشور و رشد آن به خاطر 

بررسی اثربخشی تسهیالت 
بنگاه های زود بازده در صنعت 
فرش دست باف
ناصر شاهنوشی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد

محمد مظهری
استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی

حمید طاهرپور
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

محسن مشرف
کارشناس مرکز ملی فرش ایران

 1-  این مقاله برگرفته از طرحی تحقیقاتی است که به سفارش مرکز ملی فرش ایران انجام شده است. 
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افزایش نرخ رشد جمعیت افراد باالی 20 و 25 سال 
است. این امر باعث شکل گیری و انجام طرح هایی کالن 
در سطح کشور شد که از جمله این طرح های شاخص 
می توان طرح ضربتی اشتغال و همچنین ارائه تسهیالت 
به بنگاه های زود بازده را نام برد. یکی از بخش هایی که 
به سبب اندازه و مقیاس کوچک فعالیت تولیدکنندگان 
بنگاه های  تسهیالت  جذب  برای  مناسبی  بسیار  بستر 
تزریق  است.  دست باف  فرش  بوده، صنعت  زود بازده 
نه تنها می تواند عامل مؤثری  این صنعت  به  تسهیالت 
باشد،  جامعه  از  بخشی  برای  پایدار  درآمد  تأمین  در 
بلکه می تواند موجب ایجاد فرصت های شغلی در این 
صنعت شود. با وجود این در زمینه بررسی اثربخشی 
اعتبارات بنگاه های زود بازده در بخش فرش دست باف 

تاکنون مطالعه ای مستقل صورت نگرفته است. 
بخش ها  سایر  در  اعتبارات  اثر  ارزیابی  زمینه  در 
داخلی  مطالعات  از  که  شده  انجام  متعددی  مطالعات 
می توان مطالعات حیدری سنگلجی )1375( در زمینه 
بخش  افزوده  ارزش  بر  اعتبارات  تأثیرات  برآورد 
زمینه  در   )1380( سپهردوست  و  صادقی  کشاورزی، 
بر  ارزی  و  اعتباری-تسهیالتی  سیاست  آثار  بررسی 
و  سیستان  روستایی  صنایع  در  کار  نیروی  بهره وری 
بلوچستان، سلیمی فر و قوی )1382( در خصوص اثر 
تسهیالت بانک ها بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران، 
بر  اعتباری  سیاست های  اثر  زمینه  در   )1383( نادران 
افتخاری و عینالی  ایران،  افزوده بخش صنعت  ارزش 
بانک  خرد  اعتبارات  نقش  ارزیابی  زمینه  در   )1384(
کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای حوزه آبریز 
مورد  در   )1388( بهزادی  مطالعه  و  رودخانه خرارود 
ارزیابی تأثیر اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزی 

در دهستان محمدیه اردکان را نام برد.
مطالعات  به  می توان  خارجی  مطالعات  جمله  از 
آدامز]1[ و همکاران )1984( در زمینه اثرات اعتبارات 
ارزان در توسعه روستایی، بینگسوانگر]2[ و خاندکر]3[ 
اقتصاد  بر  رسمی  اعتبارات  اثر  زمینه  در   )1988(
روستایی در هند، تلریا]4[ )1999( در خصوص اثرات 
اقتصادی-اجتماعی اعتبارات مشاغل کوچک در بخش 
غیررسمی در ماناگوا، ژو]5[ و لی]6[ )2007( در زمینه 

اعتبارات کشاورزی در چین، اکرم]7[  اثرات برونزای 
روی  بر  اعتبارات  اثر  زمینه  در   )2008( همکاران  و 
پاکستان و مطالعه شیندلر]8[ )2010(  فقر در  رشد و 
در خصوص تأثیر اعتبارات در زندگی زنان در شمال 

کشور غنا اشاره کرد.
بررسی این مطالعات نشان می دهد که در اکثر موارد 
مورد  متغیرهای  بر  مثبت  اثر  دارای  اعتبارات  دریافت 
بررسی بوده است، هر چند می توان مواردی را نام برد 
که از این قاعده مستثنی هستند. بررسی این مطالعات 
در  تعیین کننده  عوامل  از  برخی  که  می دهد  نشان 
اثربخشی اعتبارات عبارتند از نوع اعتبارت )اعتبارات 
سرمایه ای و اعتبارات جاری(، منبع دریافت اعتبارات 
)رسمی و غیررسمی( و حجم اعتبارات دریافتی. به این 
منابع  از  دریافتی  اعتبارات  جاری،  اعتبارات  که  معنی 
اثربخشی  دارای  اندک  دریافتی  اعتبارات  و  غیررسمی 

کم و یا فاقد اثربخشی است. 
اثر  مورد  در  انجام شده  متعدد  مطالعات  با وجود 
اعتبارات بر متغیرهای مختلف اقتصادی که به بخشی 
از آن ها اشاره شد، تاکنون مطالعه ای در مورد اثربخشی 
اعتبارات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دست باف 
مباحث  که  است  حالی  در  این  است.  نگرفته  انجام 
فراوانی بین موافقان و مخالفان اجرای طرح اعتبارات 
بنگاه های زود بازده در جریان بوده و هر کدام از این دو 
گروه دالیلی مبنی بر موفقیت و یا عدم موفقیت آن ذکر 
میزان  مورد  در  نیز  رسمی  منابع  آمارهای  و  نموده اند 
موفقیت این اعتبارات مغشوش و گاهی متناقض بوده 
است. بنابراین ارزیابی اثر تسهیالت بنگاه های زود بازده 
در صنعت فرش دست باف از جمله مسایلی است که 
باید مورد مطالعه و بررسی بیشتر قرار گیرد. در همین 
راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی و ارزیابی اثربخشی 
تسهیالت زود بازده در صنعت فرش دست باف در سه 

استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و قم است.

روش تحقیق
تأثیر  زمینه  در  شده  انجام  مطالعات  درباره  مهم  نکته 
به  آن ها  توجه  عدم  اقتصادی  متغیرهای  بر  اعتبارات 
ناشی  آنجا  از  مسئله  این  است.  گزینشی  خود  مسئله 
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می شود که در روش های معمول اقتصاد سنجی تمامی 
قرض گیرندگان و کسانی که وام دریافت نکرده اند از 
نظر شرایط تقاضا یا عرضه وام همگن فرض می شوند. 
بنابراین نتایج حاصل از برآوردها، از طریق روش های 
است  ممکن  و  است  تورش دار  اقتصاد سنجی  معمول 
اعتبار الزم را نداشته باشد. روش جور سازی با لحاظ 
و  تورش  بدون  برآورد های  امکان  مسئله  این  نمودن 

متعبر را فراهم می سازد )شعبان زاده، 1390(.

جور سازی]9[
جور سازی  روش  به  مربوط  محاسبات  ارائه  از  پیش 
الزم است جهت آشنایی خواننده، در مورد تعدادی از 

اصطالحات به کار رفته توضیح داده شود.
است  یا شرایط خاصی  و  فعالیت  عمل،  تیمار:   - 
که بر روی تعدادی از اعضای جامعه اعمال شده 
به عنوان  شود.  بررسی  آن  اثرات  که  است  قرار  و 
مثال تیمار در مطالعه حاضر، اعطای تسهیالت به 

تعدادی از بافندگان است.
 - گروه تیمار: گروهی از اعضای جامعه یا نمونه 
مطالعه  در  گرفته اند.  قرار  تیمار  تحت  که  هستند 
از  که  هستند  بافندگانی  تیمار،  گروه  حاضر 

تسهیالت زود بازده استفاده کرده اند.

 - گروه کنترل: گروهی از اعضای جامعه یا نمونه 
هستند که تحت تیمار قرار نگرفته اند. به عنوان مثال 
در مطالعه حاضر گروه کنترل، بافندگانی هستند که 

از تسهیالت زود بازده استفاده نکرده اند. 
 - رخداد: متغیری که قرار است اثر تیمار بر روی 
آن ارزیابی شود. به عنوان مثال متغیرهای درآمد یا 
مطالعه حاضر، هر کدام می توانند یک  اشتغال در 

رخداد باشند. 
تیمار  یک  میانگین  اثر  تخمین  بخش  این  هدف 
باینری )صفر و یک( بر یک رخداد نرده ای گسسته یا 
پیوسته است. فرض کنید  برای هر 
واحد i،  نشان دهنده دو رخداد 

بالقوه زیر باشد:
تیمار  به  که   وقتی  واحد   رخداد   :

اختصاص داده شود.
تیمار  به  که   وقتی  واحد   رخداد   :

اختصاص داده نشود.
    اگر  و  هر دو قابل مشاهده باشند، 
- به صورت  مستقیمًا  واحد   بر  تیمار  اثر 

این  بر  عالوه  بود.  خواهد  مشاهده  قابل   
می توان میانگین اثر تیمار جامعه و نمونه را برای گروه 

تیمار )PATT و SATT( به صورت زیر تعریف کرد:

رابطه 1 

رابطه 2 

و میانگین اثر تیمار جامعه و نمونه برای گروه کنترل به شکل زیر است.
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دریافت  نشان دهنده  که  
و  و   تیمار  دریافت  عدم  یا 

 

کنترل  و  تیمار  گروه  واحدهای  تعداد  به ترتیب 
است. )آبادی و ایمبنس، 2001(

روش  تخمین زننده  اینکه  از  اطمینان  برای 
از  سازگار  و  تشخیصی  تخمین زننده هایی  جور سازی، 
باشند، فرض می شود  نظر  مورد  تیمار  اثرات  میانگین 
رخدادها،  از  مستقل  تیمار  به  واحدها  اختصاص  که 
بودن  محدود  و  کمکی  متغیرهای  وقوع  به  مشروط 
احتمال اختصاص واحد بین صفر و یک باشد. یعنی 

:X تحت پوشش x به ازای هر
W .1 مستقل از))Y(1و)0(Y) به شرط X=x باشد.

،c2. به ازای برخی ازمقادیر

فرضیه 1 تعریفی دقیق از محدودیتی است که بیان 
می کند انتخاب واحدهای مشابه »کاملًا« تصادفی است. 
به عبارت ساده تر باید بین میانگین متغیرهای کمکی در 
دو گروه کنترل و تیمار توازن برقرار باشد. فرضیه 2 
یک فرضیه تشخیصی است. اگر همه واحدها با الگویی 
مفروض از بردار متغیرها، تیمار را انتخاب کنند، هیچ 
مشاهده ای برای واحدهای مشابه که تیمار را انتخاب 

کرده اند وجود نخواهد داشت.

الگوریتم جور سازی ژنتیک
متغیرهای کمکی رضایت بخش  توازن  که  در صورتی 
کردن  پیدا  برای  ژنتیک  جور سازی  از  می توان  نباشد 
توازن  ژنتیک  جور سازی  نمود.  استفاده  بهینه  توازن 
و  تعیین  چند متغیره  جور سازی  از  استفاده  با  را  بهینه 
به طور خودکار به مجموعه ای از جور ها دست می یابد 
که اختالف بین توزیع بالقوه عوامل اختالط کننده در 
گروه تیمار و کنترل را به حداقل می رساند. در نتیجه 
حداکثر  کمکی  متغیرهای  توازن  فرآیند  این  طول  در 
از  استفاده  با  می تواند  ژنتیک  شد. جور سازی  خواهد 
توابع مختلف توازن بهینه را تعیین کند که شکل این 

باشد  نامشخص  یا  و  مشخص  قبل  از  می تواند  توابع 
)سکان، 2011(. به عنوان مثال می توان از فاصله متریک 

ساده زیر استفاده نمود:

 
 

رابطه 3
در معادله فوق،  مجموعه ای از واحدهای 
کنترل که با واحد تیمار i جور شده اند را نشان می دهد. 
از آنجا که در این معادله اثر تیمار برای کل واحدهای 
گروه تیمار محاسبه می شود الزم است روی n واحد 
تیمار این جمع انجام شود. اگر واحدهای تیمار به طور 
 D کامل با واحدهای کنترل جور شوند در این صورت
صفر خواهد بود. اما اگر تطبیق های کامل در دسترس 
نباشند موضوع مقداری پیچیده خواهد شد )دهجیا و 

واهبا، 1998(.

نتایج
فرش  بافندگان  شامل  مطالعه  این  در  آماری  جامعه 
خراسان  شرقی،  آذربایجان  استان  سه  در  دست باف 
اثربخشی  سنجش  جهت  است.  قم  و  رضوی 
به دو بخش شامل  آماری  تسهیالت زود بازده، جامعه 
دریافت کنندگان وام و کسانی که وام دریافت نکرده اند، 
نیاز جهت  تقسیم شده است و سپس اطالعات مورد 
استان  هر  در  زود بازده  تسهیالت  اثربخشی  سنجش 
به روش تصادفی ساده و تکمیل  نمونه گیری  از طریق 
تکمیل  از  پس  است.  شده  جمع آوری  پرسش نامه 
پرسش نامه و حذف پرسش نامه های ناقص و غیر معتبر 
سنجش  به  اقدام  جور سازی  روش  از  استفاده  با 

اثربخشی شده است.
از  استفاده  با  الزم  اطالعات  جمع آوری  از  پس 
بر  زود بازده  بنگاه های  اعتبارات  اثر  جور سازی  روش 
متغیرهای درآمد، هزینه، سود، تولید و اشتغال بافندگان 
در سه استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و قم 
مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در قسمت های 
قبل نیز بیان شد استفاده از روش های جور سازی برای 
برآورد آثار درمانی مستلزم آن است که توازن متغیرهای 
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قرار  بررسی  مورد  درمانی  آثار  برآورد  از  قبل  کمکی 
توازن  بررسی  از  حاصل  نتایج   5 تا   3 جداول  گیرد. 
آذربایجان  استان  به ترتیب در سه  را  متغیرهای کمکی 
این  در  می دهد.  نشان  قم  و  رضوی  خراسان  شرقی، 
جداول برای هر متغیر دو قسمت وجود دارد. قسمت 
و  جور سازی  عمل  از  قبل  را  تعادل  آماره های  اول 
قسمت دوم آماره های تعادل را بعد از عمل جور سازی 
نشان می دهند. برای سنجش میزان توزان]10[ متغیرها 
اختالف  است. هرچه  استفاده شده   P-Value آماره   از 
P-Value با یک کمتر باشد، به معنی توازن بهتر است. 
آذربایجان  استان  در  متغیر سن  میانگین  مثال  به عنوان 
شرقی )جدول 3( قبل از جور سازی برای گروه کنترل 
که  است  سال   39/407 و   41/492 به ترتیب  تیمار  و 
اختالف  این  که  دارد  سال   2/085 با  معادل  اختالفی 
 ))1-0/13(  100X( درصد   87 معنی داری  سطح  در 
معنی دار است. در بخش دوم جدول میانگین متغیر سن 
در دو گروه کنترل و تیمار پس از جور سازی نشان داده 
شده است. این رقم برای گروه کنترل و تیمار به ترتیب 
برابر با 37/39 و 39/407 سال است که دارای اختالفی 
معادل 2/017 سال است. بنابراین مشاهده می شود که 
اختالف میانگین سن دو گروه کنترل و تیمار پس از 
بسیار  کاهش  این  هرچند  می یابد.  کاهش  جور سازی 
جور سازی  از  پس   P-Value مقدار  اما  است،  اندک 
)0/936( تا حدود زیادی به یک نزدیک شده است. این 
مقدار نشان می دهد که اختالف میانگین متغیر سن پس 
از جور سازی تنها در سطح اطمینان 7 درصد معنی دار 
از  پس  گروه  دو  در  متغیر  این  توازن  بنابراین  است. 

جور سازی به مراتب بهتر شده است. 
مشخص   5 تا   3 جداول  اطالعات  از  استفاده  با 
می شود که توازن متغیرهای کمکی پس از جور سازی 
در تمامی استان ها بهبود یافته و در برخی موارد توازن 
کامل برقرار شده است. الزم به ذکر است به دلیل عدم 
وجود تغییرات در برخی از متغیرها، متغیرهای کمکی 
در استان های مختلف متفاوت هستند. پس از اطمینان 
دو  کمکی  متغیرهای  میانگین  در  توازن  وجود  از 
گروه کنترل و تیمار اکنون می توان به بررسی اثر تیمار 

پرداخت.

برای سال های مختلف  تیمار  اثر  مقادیر  جدول 6 
و سطح معنی داری آن ها را در استان آذربایجان شرقی 
ارائه می کند. مقادیر نزدیک به صفر P Value نشان دهنده 
آن است که فرضیه صفر یعنی برابری اثر تیمار با صفر 
قابل تأیید نیست و یا به عبارت ساده اختالف اثر تیمار 

با صفر از لحاظ آماری معنی دار است. 
درآمد  متغیر  برای  تیمار  اثر   6 جدول  مطابق 
با  برابر  به ترتیب   89 و   86  ،85 سال های  در   )Inc(
22,954,070 ریال، 29,672,070 ریال و 73,076,280 
از  استفاده  گفت  می توان  بنابراین  است.  بوده  ریال 
تسهیالت بنگاه های زود بازده در سال 85 باعث افزایش 
در  که  است  شده  ریال   22,954,070 به میزان  درآمد 
سطح بسیار باالیی )99%( نیز معنی دار است در حالی 
که در سال 86 این افزایش به میزان 29,672,070 ریال 
و در سال 89 به میزان 73,076,280 ریال بوده است. 
اثر  به  همانگونه که مشاهده می شود اطالعات مربوط 
تیمار برای سال های 85، 86 و بعد از آن با یک وقفه 
سه ساله برای سال 89 محاسبه شده است. این فاصله 
زمانی به این دلیل وارد محاسبات شده تا بتوان از طریق 
آن تأثیرات بلند مدت اعتبارات را مشاهده کرد و پاسخ 
اعتبارات  اثربخشی  آیا  را مشخص کرد که  این سؤال 
اطالعات  دیگر  از طرف  است.  بوده  پایدار  به صورت 
مربوط به سال 85 و 86 اثرات کوتاه مدت و میان مدت 
دریافت اعتبارات را مشخص می کند. با توجه به این 
توضیحات می توان گفت که دریافت اعتبارات اثر باال 
استان  بافندگان در  متوسط درآمد  بر روی  پایداری  و 

آذربایجان شرقی داشته است.
تمامی  برای   P Value مقادیر   6 اساس جدول  بر 
سود،  هزینه،  درآمد،  شامل  بررسی  مورد  متغیرهای 
سطح  از  حاکی  و  بوده  پایین  بسیار  اشتغال  و  تولید 
متغیرهای  مورد  در  تیمار  اثر   )%99( باالی  معنی داری 
می دهد  نشان  همچنین   6 جدول  است.  مختلف 
صنعت  در  زود بازده  بنگاه های  تسهیالت  دریافت 
هزینه  افزایش  باعث  شرقی  آذربایجان  استان  فرش 
به میزان 13,414,730 ریال  دریافت کنندگان تسهیالت 
 86 سال  در  ریال   15,142,150 به میزان   ،85 سال  در 
و به میزان 34,886,540 ریال در سال 89 شده است. 
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جدول 1: حجم نمونه مورد بررسی در استان های مورد بررسی )مأخذ: داده های تحقیق(

نام استان
حجم نمونه

جمع
متوسط اعتبار پرداخت 
شده به هر بافنده )ریال(

گروه تیمارگروه کنترل

595411325,020,053آذربایجان شرقی
596112013,628,544خراسان رضوی

19203917,791,506قم

جدول 2: معرفی متغیرهای استفاده شده در مدل جور سازی )مأخذ: داده های تحقیق(

معادل التیننام فارسیمعادل التیننام فارسی
SexجنسیتAgeسن

Incدرآمد )ریال(Residوضعیت محل سکونت

Costهزینه )ریال(Eduسطح تحصیالت

سایر  در  فعالیت  وضعیت 
مشاغل

Other)سود )ریالProf

Pتولید )مترمربع(Expتجربه

Emاشتغال )نفر-سال(LPنوع فعالیت

متغیر 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی
 میانگین 
گروه 
کنترل

 میانگین
 گروه 
تیمار

P
value

 میانگین
 گروه 
کنترل

 میانگین
 گروه تیمار

P value

Age41/49239/4070/1371137/3939/4070/936
Resid0/93220/981480/1962410/981480/317

Edu1/6782/370/27702037/22/371
Other0/6779700/4451001

Exp23/52522/9440/6213922/94422/9441

جدول 3: بررسی توازن متغیرهای کمکی در استان آذربایجان شرقی )مأخذ: یافته های تحقیق(
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متغیر 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی

 میانگین 
گروه کنترل

 میانگین
 گروه تیمار

P
value

 میانگین
 گروه کنترل

 میانگین
 گروه تیمار

P value

Age40,83140,590,87640,7740,590,774
Resid0,915250,819670,1230,819670,819671

Edu0,830510,770490,7380,770490,770491
Sex0,237290,426230,0270,409840,426230,819

Other0,101690,0819670,7110,0819670,0819671
Exp24,52527,770,04727,60727,770,863
LP0,491530,475410,8610,475410,475411

جدول 4: بررسی توازن متغیرهای کمکی در استان خراسان رضوی )مأخذ: یافته های تحقیق(

جدول 5: بررسی توازن متغیرهای کمکی در استان قم )مأخذ: یافته های تحقیق(

متغیر 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی

 میانگین 
گروه 
کنترل

 میانگین
 گروه 
تیمار

P
value

 میانگین
 گروه 
کنترل

 میانگین
 گروه تیمار

P value

Age52,42160,950,00261,0560,950,959
Edu2,26322,150,6352,12,150,798
Exp31,89536,850,06938,136,850,653

جدول 6: بررسی اثر تیمار در استان آذربایجان شرقی )مأخذ: یافته های تحقیق(

متغیر
سال 89سال 86سال 85

اثر تیمار
P

value
سطح

اثر تیماراطمینان
P

value
سطح

اثر تیماراطمینان
P

value
سطح

اطمینان

229540700,002299,78296720700,002299,78730762800/00000199,99درآمد 

134147300,000599,95151421500,000299,98348865400/0000199,99هزینه 

95393400,04695,40145299200,018998,11381897400/0000499,99سود 

1,61810,031996,812,51230,011598,856,08880/0000000399,99تولید 

0,87650,000399,970,8472080,000299,981,003080/0000299,99اشتغال
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استفاده  به سبب  هزینه  در  افزایش  این  می رسد  به نظر 
خرید  جهت  در  دریافتی  تسهیالت  از  وام گیرندگان 

نهاده ها بوده است.
استان  بافندگان  سودآوری  در  افزایش  میزان 
آذربایجان شرقی در سال های 85، 86 و 89 به ترتیب 
9,539,340 ریال، 14,529,920 ریال و 38,189,740 
تسهیالت  دریافت کنندگان  همچنین  است.  بوده  ریال 
 1/61 متوسط  به طور   85 سال  در  زود بازده  بنگاه های 
مترمربع بیشتر از کسانی که وام دریافت نکرده اند، تولید 
داشته اند. این اختالف در سال های 86 و 89 به ترتیب 
اطالعات  مطابق  مترمربع است.  مترمربع و 6/08   2/5
جدول 6 متوسط اشتغال در گروه تیمار به میزان 0/78 
نفر در سال از گروه کنترل بیشتر بوده است. در سال 

86 گروه تیمار به طور متوسط 0/84 نفر در سال بیشتر 
از گروه کنترل و در سال 89 گروه تیمار به میزان یک 
نفر در سال بیشتر از گروه کنترل موفق به ایجاد اشتغال 

شده اند.
برای  تیمار  اثر  به  مربوط  اطالعات   7 جدول 
سال های مختلف و سطح معنی داری آن ها را در استان 
به  اجمالی  نگاهی  با  می کند.  ارائه  رضوی  خراسان 
اثر  این جدول می توان به مقادیر پایین سطح اطمینان 
تیمار برای متغیرهای مختلف پی برد که در مورد اکثر 
متغیرها در سال های مختلف مخصوصًا سال های 86 و 
89 مشهود است. اثر تیمار تنها برای متغیر اشتغال در 
سال در سطح اطمینان 95 درصد معنی دار بوده است. 
بنابراین این فرض که اعتبارات بنگاه های زود بازده در 

جدول 7: بررسی اثر تیمار در استان خراسان رضوی )مأخذ: یافته های تحقیق(

متغیر
سال 85 سال 86 سال 89

اثر تیمار P
value

سطح
اطمینان اثر تیمار P

value

سطح
اطمینان اثر تیمار P

value

سطح
اطمینان

درآمد  9,710,125 0,103 89,7 3001109 0,759 24,1 20769945 0,094 90,6
هزینه  877,198 0,340 66,0 1374147 0,251 74,9 4799222 0,143 85,7
سود  8,832,927 0,118 88,2 1626961 0,858 14,2 15970723 0,174 82,5
تولید  1,2537- 0,328 67,2 0,27964 0,866 13,4 0,54912 0,7054 29,46
اشتغال 0,34 0,046 95,4 0,27 0,066 93,4 0,29 0,255 74,5

جدول 8: بررسی اثر تیمار در استان قم )مأخذ: یافته های تحقیق(

متغیر
سال 85 سال 86 سال 89

اثر تیمار P
value

سطح
اطمینان اثر تیمار P

value

سطح
اطمینان اثر تیمار P

value

سطح
اطمینان

درآمد  2,217,218 0,298 70,2 3,606,269 0,151 84,9 2،596،169 0,370 63,0
هزینه  1,109,813 0,513 48,7 2,384,189 0,253 74,7 2،119،353 0,394 60,6
سود  1,107,405 0,136 86,4 1,222,081 0,365 63,5 476،816 0,576 42,4

تولید  1,5314 0,113 88,7 1,6926 0,091 90,9 1,3832 0,182 81,8
اشتغال -0,0625 0,847 15,3 0,16145 0,796 20,4 -0,569 0,224 77,6
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توجهی  قابل  اثر  مجموع  در  رضوی  خراسان  استان 
بلند مدت  در  بافندگان  فعالیت  مختلف  ابعاد  روی  بر 

نداشته است، غیرقابل انکار است.
برای  تیمار  اثر  به  مربوط  اطالعات   8 جدول 
سال های مختلف و سطح معنی داری آن ها را در استان 
قم ارائه می کند. مطابق جدول در سطح اطمینان %95 
اثر تیمار بر روی هیچ کدام از متغیرهای درآمد، هزینه، 
معنی دار  قم  استان  در  بافندگان  اشتغال  و  تولید  سود، 
که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  بنابراین  است.  نشده 
زود بازده  بنگاه های  اعتبارات  تأثیرگذاری  عدم  فرضیه 
بر متغیرهای مورد بررسی در استان قم غیرقابل انکار 

است.
 

نتیجه گیری
تأثیر اعطای تسهیالت بنگاه های زود بازده بر روی ابعاد 
از  استفاده  با  این مطالعه  بافندگان در  فعالیت  مختلف 
در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  جور سازی  روش 
مجموع می  توان گفت که از چهار استان مورد بررسی، 
در  تنها  زود بازده  بنگاه های  تسهیالت  اعطای  سیاست 
استان آذربایجان شرقی در بهبود ابعاد مختلف فعالیت 
استان های  مورد  در  است.  بوده  تأثیرگذار  بافندگان 
تأثیر  از  اطمینان  با  نمی توان  قم  و  رضوی  خراسان 
بافندگان  فعالیت  مختلف  ابعاد  بر  اعتبارات  پرداخت 
شامل تولید، اشتغال، درآمد هزینه و سود سخن گفت. 
در  تیمار  اثر  معدودی  موارد  در  تنها  استان ها  این  در 
سطح اطمینانی قابل قبول معنی دار بوده است که البته 
با توجه به بی معنی بودن اثر تیمار برای اکثر متغیرهای 
آماری و  انواع خطای  استان ها و وجود  این  دیگر در 
خطا در اندازه گیری می توان از معنی داری این متغیر ها 
نیز صرف نظر کرد و به این نتیجه گیری کلی رسید که 
ابعاد مختلف  بر  بنگاه های زود بازده  تسهیالت  اعطای 
چندانی  اثر  مذکور  استان  دو  در  بافندگان  فعالیت 
نداشته است. اما در استان آذربایجان شرقی  اثر اعطای 
این  دالیل  دقیق  بررسی  است.  آشکار  کاملًا  اعتبارات 
اما  باشد،  تحقیقی دیگر  مسئله خود می تواند موضوع 
شاید بتوان یکی از دالیل را تفاوت قابل مالحظه سطح 
نسبت  شرقی  آذربایجان  استان  در  بافندگان  فعالیت 

می توان  ساده تر  به عبارت  دانست.  استان ها  سایر  به 
بنگاه های  تسهیالت  آذربایجان شرقی  استان  در  گفت 
زود بازده به بافندگانی تعلق گرفته که به صورت جدی 
در سایر  که  در حالی  بوده اند،  تولیدی  فعالیت  درگیر 
نکته  کرد.  مطرح  را  ادعایی  چنین  نمی توان  استان ها 
مهمتر آن است که در استان آذربایجان شرقی در میان 
سه استان مورد بررسی تنها استانی است که تسهیالت 
بنگاه  های زود بازده، فقط به بافندگان خویش فرما تعلق 
گرفته است. در حالی که در سایر استان ها بخش مهمی 
از تسهیالت بنگاه های زود بازده به بافندگان کار مزدی 
دلیل  مهم ترین  می تواند  مسئله  این  است.  شده  داده 
استان  در  زود بازده  بنگاه های  تسهیالت  تأثیر  تفاوت 
باشد.  استان  ها  سایر  با  مقایسه  در  شرقی  آذربایجان 
بافندگان  به  وام  اعطای  در  می شود  پیشنهاد  بنابراین 
دقت بیشتری صورت گیرد. بدون شک اعطای وام به 
افزایش سطح  در  بیشتری  اثر  می تواند  فعال  بافندگان 
این  در  بررسی  مورد  متغیرهای  و  بافندگان  فعالیت 

مطالعه به ویژه سطح اشتغال و تولید داشته باشد. 
خام  مواد  متفاوت،  نقشه های  و  طرح ها  وجود 
از  برخی  به همراه  آن ها  متفاوت  کیفیت  و  متفاوت 
کاالیی  به  دست باف  فرش  شده  موجب  دیگر  عوامل 
این مسئله سبب  تبدیل شود.  متنوع  بسیار  نا همگن و 
می شود محاسبه  میزان تولید در سطوح مختلف بافنده، 
باشد.  خاصی  پیچیدگی های  دارای  کشور  و  استان 
شیوه فعلی محاسبه تولید بر حسب مجموع مساحت 
فرش  های تولید شده است. این شیوه محاسبه نواقص 
ممکن  شیوه  این  در  مثال  به عنوان  دارد.  زیادی  بسیار 
است مساحت یک قالیچه تمام ابریشم با مساحت یک 
یک  تولید  به عنوان  و  شده  زده  جمع  پشمی  قالیچه 
بافنده در یک سال در نظر گرفته شود. این مثال تنها 
یک نمونه ساده از نارسایی شیوه فعلی محاسبه تولید 
را نشان می دهد که باعث شده تحلیل تغییرات تولید در 
طی سال  های مختلف با مشکل مواجه شود. جهت رفع 
تولید  برای  کلی  شاخص  یک  است  الزم  مشکل  این 
فرش تعریف شود که دربرگیرنده ویژگی  هایی همچون 
و  خام  مواد  ترکیب  تراکم،  نقشه،  و  طرح  مساحت، 
کیفیت مواد خام باشد. عالوه بر این برای ویژگی  هایی 
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چون طرح و نقشه، ترکیب مواد خام، و کیفیت مواد 
خام می توان شاخص  هایی جزیی تدوین نمود. وجود 
چنین شاخص  هایی می تواند تصویری دقیق از تغییرات 
تولید در سطح کشور به همراه همه ابعاد کیفی و کّمی 

آن را ارائه نماید.
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