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چکيده
طرح هايی  شکل گيری  باعث  بيکاری  نرخ  بودن  باال 
تسهيالت  طرح  آن ها  از  يکی  که  شده  ملی  سطح  در 
بنگاه های زود بازده بوده است. يکی از بخش های عمده 
که به استفاده از تسهيالت بنگاه های زود بازده پرداخته 
اين  اصلی  هدف  است.  بوده  دست باف  فرش  صنعت 
مطالعه بررسی اثربخشی تسهيالت بنگاه های زود بازده 
آذربايجان  استان های  در  دست باف  فرش  صنعت  در 
شرقی، خراسان رضوی و قم است. فاکتورهای بررسی 
اثربخشی شامل درآمد، هزينه، سود، توليد و اشتغال در 
سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۹ بوده است. جهت محاسبه ميزان 
استان های  در  زود بازده  بنگاه های  تسهيالت  اثربخشی 
مذکور در اين مطالعه از روش جور سازی استفاده شده 
کنترل  گروه  دو  به  آماری  جامعه  بدين منظور  است. 
تيمار  و  نکرده اند)  استفاده  اعتبارات  از  که  (افرادی 

شده  تقسيم  کرده اند)  استفاده  اعتبارات  از  که  (افرادی 
است. نمونه گيری در اين دو گروه با استفاده از روش 
نمونه گيری تصادفی ساده انجام شده است. نتايج مطالعه 
نشان می دهد پرداخت اعتبارات بنگاه های زود بازده در 
درآمد،  متغيرهای  رضوی بر  قم و خراسان  استان های 
هزينه، سود، توليد و اشتغال تأثيری نداشته اما در استان 
متغير ها  اين  معنی دار  افزايش  باعث  شرقی  آذربايجان 

شده است. ۱

تسهيالت  اعتبارات،  اثر  ارزيابی  کليدی:  واژه های 
بنگاه های زود بازده، جور سازی، الگوريتم ژنتيک.

مقدمه
بررسی وضعيت اشتغال کشور در سال های اخير حاکی 
از باال بودن نرخ بيکاری در کشور و رشد آن به خاطر 

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

محمد مظهری
استاديار پژوهشی، مرکز تحقيقات کشاورزی خراسان رضوی

حميد طاهرپور
کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

محسن مشرف
کارشناس مرکز ملی فرش ايران

 ۱-  اين مقاله برگرفته از طرحی تحقيقاتی است که به سفارش مرکز ملی فرش ايران انجام شده است. 
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افزايش نرخ رشد جمعيت افراد باالی ۲۰ و ۲۵ سال 
است. اين امر باعث شکل گيری و انجام طرح هايی کالن 
در سطح کشور شد که از جمله اين طرح های شاخص 
می توان طرح ضربتی اشتغال و همچنين ارائه تسهيالت 
به بنگاه های زود بازده را نام برد. يکی از بخش هايی که 
به سبب اندازه و مقياس کوچک فعاليت توليدکنندگان 
بنگاه های  تسهيالت  جذب  برای  مناسبی  بسيار  بستر 
تزريق  است.  دست باف  فرش  صنعت  بوده،  زود بازده 
مؤثری  عامل  می تواند  نه تنها  صنعت  اين  به  تسهيالت 
باشد،  جامعه  از  بخشی  برای  پايدار  درآمد  تأمين  در 
بلکه می تواند موجب ايجاد فرصت های شغلی در اين 
صنعت شود. با وجود اين در زمينه بررسی اثربخشی 
اعتبارات بنگاه های زود بازده در بخش فرش دست باف 

تاکنون مطالعه ای مستقل صورت نگرفته است. 
بخش ها  ساير  در  اعتبارات  اثر  ارزيابی  زمينه  در 
داخلی  مطالعات  از  که  شده  انجام  متعددی  مطالعات 
می توان مطالعات حيدری سنگلجی (۱۳۷۵) در زمينه 
بخش  افزوده  ارزش  بر  اعتبارات  تأثيرات  برآورد 
زمينه  در   (۱۳۸۰) سپهردوست  و  صادقی  کشاورزی، 
بر  ارزی  و  اعتباری-تسهيالتی  سياست  آثار  بررسی 
و  سيستان  روستايی  صنايع  در  کار  نيروی  بهره وری 
بلوچستان، سليمی فر و قوی (۱۳۸۲) در خصوص اثر 
تسهيالت بانک ها بر سرمايه گذاری خصو  صی در ايران، 
بر  اعتباری  سياست های  اثر  زمينه  در   (۱۳۸۳) نادران 
عينالی  و  افتخاری  ايران،  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 
بانک  خرد  اعتبارات  نقش  ارزيابی  زمينه  در   (۱۳۸۴)
کشاورزی در توسعه اقتصادی روستاهای حوزه آبريز 
مورد  در   (۱۳۸۸) بهزادی  مطالعه  و  خرارود  رودخانه 
ارزيابی تأثير اعتبارات خرد بانکی بر توسعه کشاورزی 

در دهستان محمديه اردکان را نام برد.
مطالعات  به  می توان  خارجی  مطالعات  جمله  از 
آدامز[۱] و همکاران (۱۹۸۴) در زمينه اثرات اعتبارات 
ارزان در توسعه روستايی، بينگسوانگر[۲] و خاندکر[۳] 
اقتصاد  بر  رسمی  اعتبارات  اثر  زمينه  در   (۱۹۸۸)
روستايی در هند، تلريا[۴] (۱۹۹۹) در خصوص اثرات 
اقتصادی-اجتماعی اعتبارات مشاغل کوچک در بخش 
غيررسمی در ماناگوا، ژو[۵] و لی[۶] (۲۰۰۷) در زمينه 

اعتبارات کشاورزی در چين، اکرم[۷]  اثرات برونزای 
روی  بر  اعتبارات  اثر  زمينه  در   (۲۰۰۸) همکاران  و 
 (۲۰۱۰) شيندلر[۸]  مطالعه  و  پاکستان  در  فقر  و  رشد 
در خصوص تأثير اعتبارات در زندگی زنان در شمال 

کشور غنا اشاره کرد.
بررسی اين مطالعات نشان می دهد که در اکثر موارد 
مورد  متغيرهای  بر  مثبت  اثر  دارای  اعتبارات  دريافت 
بررسی بوده است، هر چند می توان مواردی را نام برد 
که از اين قاعده مستثنی هستند. بررسی اين مطالعات 
در  تعيين کننده  عوامل  از  برخی  که  می دهد  نشان 
اثربخشی اعتبارات عبارتند از نوع اعتبارت (اعتبارات 
سرمايه ای و اعتبارات جاری)، منبع دريافت اعتبارات 
(رسمی و غيررسمی) و حجم اعتبارات دريافتی. به اين 
منابع  از  دريافتی  اعتبارات  جاری،  اعتبارات  که  معنی 
اثربخشی  دارای  اندک  دريافتی  اعتبارات  و  غيررسمی 

کم و يا فاقد اثربخشی است. 
اثر  مورد  در  شده  انجام  متعدد  مطالعات  وجود  با 
اعتبارات بر متغيرهای 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  اين  است.  نگرفته  انجام 
فراوانی بين موافقان و مخالفان اجرای طرح اعتبارات 
بنگاه های زود بازده در جريان بوده و هر کدام از اين دو 
گروه داليلی مبنی بر موفقيت و يا عدم موفقيت آن ذکر 
ميزان  مورد  در  نيز  رسمی  منابع  آمارهای  و  نموده اند 
موفقيت اين اعتبارات مغشوش و گاهی متناقض بوده 
است. بنابراين ارزيابی اثر تسهيالت بنگاه های زود بازده 
در صنعت فرش دست باف از جمله مسايلی است که 
بايد مورد مطالعه و بررسی بيشتر قرار گيرد. در همين 
راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی و ارزيابی اثربخشی 
تسهيالت زود بازده در صنعت فرش دست باف در سه 

استان آذربايجان شرقی، خراسان رضوی و قم است.

روش تحقيق
تأثير  زمينه  در  شده  انجام  مطالعات  درباره  مهم  نکته 
به  آن ها  توجه  عدم  اقتصادی  متغيرهای  بر  اعتبارات 
در  که  می شود  ناشی  آنجا  از  مسئله  اين  است.  مسئله 
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روش های معمول اقتصاد سنجی تمامی قرض گيرندگان 
شرايط  نظر  از  نکرده اند  دريافت  وام  که  کسانی  و 
بنابراين  می شوند.  فرض  همگن  وام  عرضه  يا  تقاضا 
نتايج حاصل از برآوردها، از طريق روش های معمول 
اقتصاد سنجی تورش دار است و ممکن است اعتبار الزم 
را نداشته باشد. روش جور سازی با لحاظ نمودن اين 
مسئله امکان برآورد های بدون تورش و متعبر را فراهم 

می سازد (شعبان زاده، ۱۳۹۰).

جور سازی[۹]
جور سازی  روش  به  مربوط  محاسبات  ارائه  از  پيش 
الزم است جهت آشنايی خواننده، در مورد تعدادی از 

اصطالحات به کار رفته توضيح داده شود.
است  خاصی  شرايط  يا  و  فعاليت  عمل،  تيمار:   - 
که بر روی تعدادی از اعضای جامعه اعمال شده 
به عنوان  شود.  بررسی  آن  اثرات  که  است  قرار  و 
مثال تيمار در مطالعه حاضر، اعطای تسهيالت به 

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

تسهيالت زود بازده استفاده کرده اند.

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

از تسهيالت زود بازده استفاده نکرده اند. 
 - رخداد: متغيری که قرار است اثر تيمار بر روی 
آن ارزيابی شود. به عنوان مثال متغيرهای درآمد يا 
يک  می توانند  کدام  هر  حاضر،  مطالعه  در  اشتغال 

رخداد باشند. 
تيمار  يک  ميانگين  اثر  تخمين  بخش  اين  هدف 
باينری (صفر و يک) بر يک رخداد نرده ای گسسته يا 
پيوسته است. فرض کنيد  برای هر 
واحد i،  نشان دهنده دو رخداد 

بالقوه زير باشد:
تيمار  به  که   وقتی  واحد   رخداد   :

اختصاص داده شود.
تيمار  به  که   وقتی  واحد   رخداد   :

اختصاص داده نشود.
    اگر  و  هر دو قابل مشاهده باشند، 
- به صورت  مستقيمًا  واحد   بر  تيمار  اثر 
اين  بر  عالوه  بود.  خواهد  مشاهده  قابل   
می توان ميانگين اثر تيمار جامعه و نمونه را برای گروه 

تيمار (PATT و SATT) به صورت زير تعريف کرد:

رابطه ۱ 

رابطه ۲ 

و ميانگين اثر تيمار جامعه و نمونه برای گروه کنترل به شکل زير است.
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دريافت  نشان دهنده  که  
و  و   تيمار  دريافت  عدم  يا 

 

کنترل  و  تيمار  گروه  واحدهای  تعداد  به ترتيب 
است. (آبادی و ايمبنس، ۲۰۰۱)

روش  تخمين زننده  اينکه  از  اطمينان  برای 
از  سازگار  و  تشخيصی  تخمين زننده هايی  جور سازی، 
می شود  فرض  باشند،  نظر  مورد  تيمار  اثرات  ميانگين 
رخدادها،  از  مستقل  تيمار  به  واحدها  اختصاص  که 
بودن  محدود  و  کمکی  متغيرهای  وقوع  به  مشروط 
يعنی  باشد.  واحد بين صفر و يک  اختصاص  احتمال 

:X تحت پوشش x به ازای هر
W مستقل از به شرط X=x باشد. 1
۲ .،cبه ازای برخی ازمقادير

فرضيه ۱ تعريفی دقيق از محدوديتی است که بيان 
می کند انتخاب واحدهای مشابه «کاملًا» تصادفی است. 
به عبارت ساده تر بايد بين ميانگين متغيرهای کمکی در 
دو گروه کنترل و تيمار توازن برقرار باشد. فرضيه ۲ 
يک فرضيه تشخيصی است. اگر همه واحدها با الگويی 
مفروض از بردار متغيرها، تيمار را انتخاب کنند، هيچ 
مشاهده ای برای واحدهای مشابه که تيمار را انتخاب 

کرده اند وجود نخواهد داشت.

الگوريتم جور سازی ژنتيک
رضايت بخش  کمکی  متغيرهای  توازن  که  صورتی  در 
کردن  پيدا  برای  ژنتيک  جور سازی  از  می توان  نباشد 
توازن  ژنتيک  جور سازی  نمود.  استفاده  بهينه  توازن 
و  تعيين  چند متغيره  جور سازی  از  استفاده  با  را  بهينه 
به طور خودکار به مجموعه ای از جور ها دست می يابد 
که اختالف بين توزيع بالقوه عوامل اختالط کننده در 
گروه تيمار و کنترل را به حداقل می رساند. در نتيجه 
حداکثر  کمکی  متغيرهای  توازن  فرآيند  اين  طول  در 
از  استفاده  با  می تواند  ژنتيک  جور سازی  شد.  خواهد 
توابع مختلف توازن بهينه را تعيين کند که شکل اين 

باشد  نامشخص  يا  و  مشخص  قبل  از  می تواند  توابع 
(سکان، ۲۰۱۱). به عنوان مثال می توان از فاصله متريک 

ساده زير استفاده نمود:

 
 

رابطه ۳
در معادله فوق،  مجموعه ای از واحدهای 
کنترل که با واحد تيمار i جور شده اند را نشان می دهد. 
از آنجا که در اين معادله اثر تيمار برای کل واحدهای 
گروه تيمار محاسبه می شود الزم است روی n واحد 
تيمار اين جمع انجام شود. اگر واحدهای تيمار به طور 
 D کامل با واحدهای کنترل جور شوند در اين صورت
صفر خواهد بود. اما اگر تطبيق های کامل در دسترس 
نباشند موضوع مقداری پيچيده خواهد شد (دهجيا و 

واهبا، ۱۹۹۸).

نتايج
فرش  بافندگان  شامل  مطالعه  اين  در  آماری  جامعه 
خراسان  شرقی،  آذربايجان  استان  سه  در  دست باف 
اثربخشی  سنجش  جهت  است.  قم  و  رضوی 
شامل  بخش  دو  به  آماری  جامعه  زود بازده،  تسهيالت 
دريافت کنندگان وام و کسانی که وام دريافت نکرده اند، 
جهت  نياز  مورد  اطالعات  سپس  و  است  شده  تقسيم 
استان  هر  در  زود بازده  تسهيالت  اثربخشی  سنجش 
تکميل  و  ساده  تصادفی  به روش  نمونه گيری  طريق  از 
تکميل  از  پس  است.  شده  جمع آوری  پرسش نامه 
پرسش نامه و حذف پرسش نامه های ناقص و غير 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 
متغيرهای درآمد، هزينه، سود، توليد و اشتغال بافندگان 
در سه استان آذربايجان شرقی، خراسان رضوی و قم 
مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که در قسمت های 
قبل نيز بيان شد استفاده از روش های جور سازی برای 
برآورد آثار درمانی مستلزم آن است که توازن متغيرهای 
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فرش ايران
شماره ٢٢
بهار١٣٩١
٣٩

جدول ۱: حجم نمونه مورد بررسی در استان های مورد بررسی (مأخذ: داده های تحقيق)

نام استان
حجم نمونه

جمع
متوسط اعتبار پرداخت 
شده به هر بافنده (ريال)

گروه تيمارگروه کنترل
۵۹۵۴۱۱۳۲۵,۰۲۰,۰۵۳آذربايجان شرقی
۵۹۶۱۱۲۰۱۳,۶۲۸,۵۴۴خراسان رضوی

۱۹۲۰۳۹۱۷,۷۹۱,۵۰۶قم

جدول ۲: معرفی متغيرهای استفاده شده در مدل جور سازی (مأخذ: داده های تحقيق)

معادل التيننام فارسیمعادل التيننام فارسی
SexجنسيتAgeسن

Incدرآمد (ريال)Residوضعيت محل سکونت

Costهزينه (ريال)Eduسطح تحصيالت

ساير  در  فعاليت  وضعيت 
Profسود (ريال)Otherمشاغل

Pتوليد (مترمربع)Expتجربه

Emاشتغال (نفر-سال)LPنوع فعاليت

متغير 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی
ميانگين 
گروه 
کنترل

ميانگين
 گروه 
تيمار

P
value

ميانگين
 گروه 
کنترل

ميانگين
P value گروه تيمار

Age۴۱/۴۹۲۳۹/۴۰۷۰/۱۳۷۱۱۳۷/۳۹۳۹/۴۰۷۰/۹۳۶
Resid۰/۹۳۲۲۰/۹۸۱۴۸۰/۱۹۶۲۴۱۰/۹۸۱۴۸۰/۳۱۷

Edu۱/۶۷۸۲/۳۷۰/۲۷۷۰۲۰۳۷/۲۲/۳۷۱
Other۰/۶۷۷۹۷۰۰/۴۴۵۱۰۰۱

Exp۲۳/۵۲۵۲۲/۹۴۴۰/۶۲۱۳۹۲۲/۹۴۴۲۲/۹۴۴۱

جدول ۳: بررسی توازن متغيرهای کمکی در استان آذربايجان شرقی (مأخذ: يافته های تحقيق)



دوفصلنامه 
علمی_ پژوهشی 
انجمن علمی 
فرش ايران
شماره ٢٢
بهار ١٣٩١
٤٠

متغير 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی
ميانگين 

گروه کنترل
ميانگين

 گروه تيمار
P

value
ميانگين

 گروه کنترل
ميانگين

P value گروه تيمار

Age۴۰,۸۳۱۴۰,۵۹۰,۸۷۶۴۰,۷۷۴۰,۵۹۰,۷۷۴
Resid۰,۹۱۵۲۵۰,۸۱۹۶۷۰,۱۲۳۰,۸۱۹۶۷۰,۸۱۹۶۷۱

Edu۰,۸۳۰۵۱۰,۷۷۰۴۹۰,۷۳۸۰,۷۷۰۴۹۰,۷۷۰۴۹۱
Sex۰,۲۳۷۲۹۰,۴۲۶۲۳۰,۰۲۷۰,۴۰۹۸۴۰,۴۲۶۲۳۰,۸۱۹

Other۰,۱۰۱۶۹۰,۰۸۱۹۶۷۰,۷۱۱۰,۰۸۱۹۶۷۰,۰۸۱۹۶۷۱
Exp۲۴,۵۲۵۲۷,۷۷۰,۰۴۷۲۷,۶۰۷۲۷,۷۷۰,۸۶۳
LP۰,۴۹۱۵۳۰,۴۷۵۴۱۰,۸۶۱۰,۴۷۵۴۱۰,۴۷۵۴۱۱

جدول ۴: بررسی توازن متغيرهای کمکی در استان خراسان رضوی (مأخذ: يافته های تحقيق)

جدول ۵: بررسی توازن متغيرهای کمکی در استان قم (مأخذ: يافته های تحقيق)

متغير 
کمکی

بعد از جور سازیقبل از جور سازی
ميانگين 
گروه 
کنترل

ميانگين
 گروه 
تيمار

P
value

ميانگين
 گروه 
کنترل

ميانگين
P value گروه تيمار

Age۵۲,۴۲۱۶۰,۹۵۰,۰۰۲۶۱,۰۵۶۰,۹۵۰,۹۵۹
Edu۲,۲۶۳۲۲,۱۵۰,۶۳۵۲,۱۲,۱۵۰,۷۹۸
Exp۳۱,۸۹۵۳۶,۸۵۰,۰۶۹۳۸,۱۳۶,۸۵۰,۶۵۳

جدول ۶: بررسی اثر تيمار در استان آذربايجان شرقی (مأخذ: يافته های تحقيق)

متغير
سال ۸۹سال ۸۶سال ۸۵

Pاثر تيمار
value

سطح
Pاثر تيماراطمينان

value
سطح
Pاثر تيماراطمينان

value
سطح
اطمينان

۲۲۹۵۴۰۷۰۰,۰۰۲۲۹۹,۷۸۲۹۶۷۲۰۷۰۰,۰۰۲۲۹۹,۷۸۷۳۰۷۶۲۸۰۰/۰۰۰۰۰۱۹۹,۹۹درآمد 
۱۳۴۱۴۷۳۰۰,۰۰۰۵۹۹,۹۵۱۵۱۴۲۱۵۰۰,۰۰۰۲۹۹,۹۸۳۴۸۸۶۵۴۰۰/۰۰۰۰۱۹۹,۹۹هزينه 
۹۵۳۹۳۴۰۰,۰۴۶۹۵,۴۰۱۴۵۲۹۹۲۰۰,۰۱۸۹۹۸,۱۱۳۸۱۸۹۷۴۰۰/۰۰۰۰۴۹۹,۹۹سود 
۱,۶۱۸۱۰,۰۳۱۹۹۶,۸۱۲,۵۱۲۳۰,۰۱۱۵۹۸,۸۵۶,۰۸۸۸۰/۰۰۰۰۰۰۰۳۹۹,۹۹توليد 
۰,۸۷۶۵۰,۰۰۰۳۹۹,۹۷۰,۸۴۷۲۰۸۰,۰۰۰۲۹۹,۹۸۱,۰۰۳۰۸۰/۰۰۰۰۲۹۹,۹۹اشتغال
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فرش ايران
شماره ٢٢
بهار١٣٩١
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قرار  بررسی  مورد  درمانی  آثار  برآورد  از  قبل  کمکی 
توازن  بررسی  از  حاصل  نتايج   ۵ تا   ۳ جداول  گيرد. 
آذربايجان  استان  سه  در  به ترتيب  را  کمکی  متغيرهای 
اين  در  می دهد.  نشان  قم  و  رضوی  خراسان  شرقی، 
جداول برای هر متغير 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 ميزان توزان[۱۰] متغيرها 
اختالف  هرچه  است.  شده  استفاده   P-Value آماره   از 
P-Value با يک کمتر باشد، به معنی توازن بهتر است. 
آذربايجان  استان  در  سن  متغير  ميانگين  مثال  به عنوان 
شرقی (جدول ۳) قبل از جور سازی برای گروه کنترل 
که  است  سال   ۳۹/۴۰۷ و   ۴۱/۴۹۲ به ترتيب  تيمار  و 
اختالف  اين  که  دارد  سال   ۲/۰۸۵ با  معادل  اختالفی 
 ((۱-۰/۱۳)  ۱۰۰X) درصد   ۸۷ معنی داری  سطح  در 
معنی دار است. در بخش دوم جدول ميانگين متغير سن 
در دو گروه کنترل و تيمار پس از جور سازی نشان داده 
شده است. اين رقم برای گروه کنترل و تيمار به ترتيب 
برابر با ۳۷/۳۹ و ۳۹/۴۰۷ سال است که دارای اختالفی 
معادل ۲/۰۱۷ سال است. بنابراين مشاهده می شود که 
اختالف ميانگين سن دو گروه کنترل و تيمار پس از 
بسيار  کاهش  اين  هرچند  می يابد.  کاهش  جور سازی 
جور سازی  از  پس   P-Value مقدار  اما  است،  اندک 
(۰/۹۳۶) تا حدود زيادی به يک نزديک شده است. اين 
مقدار نشان می دهد که اختالف ميانگين متغير سن پس 
از جور سازی تنها در سطح اطمينان ۷ درصد معنی دار 
از  پس  گروه  دو  در  متغير  اين  توازن  بنابراين  است. 

جور سازی به مراتب بهتر شده است. 
مشخص   ۵ تا   ۳ جداول  اطالعات  از  استفاده  با 
می شود که توازن متغيرهای کمکی پس از جور سازی 
در تمامی استان ها بهبود يافته و در برخی موارد توازن 
کامل برقرار شده است. الزم به ذکر است به دليل عدم 
وجود تغييرات در برخی از متغيرها، متغيرهای کمکی 
در استان های مختلف متفاوت هستند. پس از اطمينان 
دو  کمکی  متغيرهای  ميانگين  در  توازن  وجود  از 
گروه کنترل و تيمار اکنون می توان به بررسی اثر تيمار 

پرداخت.

مختلف  سال های  برای  تيمار  اثر  مقادير   ۶ جدول 
و سطح معنی داری آن ها را در استان آذربايجان شرقی 
ارائه می کند. مقادير نزديک به صفر P Value نشان دهنده 
آن است که فرضيه صفر يعنی برابری اثر تيمار با صفر 
قابل تأييد نيست و يا به عبارت ساده اختالف اثر تيمار 

با صفر از لحاظ آماری معنی دار است. 
درآمد  متغير  برای  تيمار  اثر   ۶ جدول  مطابق 
با  برابر  به ترتيب   ۸۹ و   ۸۶  ،۸۵ سال های  در   (Inc)
۲۲,۹۵۴,۰۷۰ ريال، ۲۹,۶۷۲,۰۷۰ ريال و ۷۳,۰۷۶,۲۸۰ 
از  استفاده  گفت  می توان  بنابراين  است.  بوده  ريال 
تسهيالت بنگاه های زود بازده در سال ۸۵ باعث افزايش 
در  که  است  شده  ريال   ۲۲,۹۵۴,۰۷۰ به ميزان  درآمد 
سطح بسيار بااليی (۹۹٪) نيز معنی دار است در حالی 
که در سال ۸۶ اين افزايش به ميزان ۲۹,۶۷۲,۰۷۰ ريال 
و در سال ۸۹ به ميزان ۷۳,۰۷۶,۲۸۰ ريال بوده است. 
اثر  به  مربوط  اطالعات  می شود  مشاهده  که  همانگونه 
تيمار برای سال های ۸۵، ۸۶ و بعد از آن با يک وقفه 
سه ساله برای سال ۸۹ محاسبه شده است. اين فاصله 
زمانی به اين دليل وارد محاسبات شده تا بتوان از طريق 
آن تأثيرات بلند مدت اعتبارات را مشاهده کرد و پاسخ 
اعتبارات  اثربخشی  آيا  که  کرد  مشخص  را  سؤال  اين 
اطالعات  ديگر  طرف  از  است.  بوده  پايدار  به صورت 
مربوط به سال ۸۵ و ۸۶ اثرات کوتاه مدت و ميان مدت 
دريافت اعتبارات را مشخص می کند. با توجه به اين 
توضيحات می توان گفت که دريافت اعتبارات اثر باال 
استان  در  بافندگان  درآمد  متوسط  روی  بر  پايداری  و 

آذربايجان شرقی داشته است.
تمامی  برای   P Value مقادير   ۶ جدول  اساس  بر 
سود،  هزينه،  درآمد،  شامل  بررسی  مورد  متغيرهای 
سطح  از  حاکی  و  بوده  پايين  بسيار  اشتغال  و  توليد 
متغيرهای  مورد  در  تيمار  اثر   (٪۹۹) باالی  معنی داری 
می دهد  نشان  همچنين   ۶ جدول  است.  مختلف 
صنعت  در  زود بازده  بنگاه های  تسهيالت  دريافت 
هزينه  افزايش  باعث  شرقی  آذربايجان  استان  فرش 
ريال   ۱۳,۴۱۴,۷۳۰ به ميزان  تسهيالت  دريافت کنندگان 
 ۸۶ سال  در  ريال   ۱۵,۱۴۲,۱۵۰ به ميزان   ،۸۵ سال  در 
و به ميزان ۳۴,۸۸۶,۵۴۰ ريال در سال ۸۹ شده است. 
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استفاده  به سبب  هزينه  در  افزايش  اين  می رسد  به نظر 
خريد  جهت  در  دريافتی  تسهيالت  از  وام گيرندگان 

نهاده ها بوده است.
استان  بافندگان  سودآوری  در  افزايش  ميزان 
آذربايجان شرقی در سال های ۸۵، ۸۶ و ۸۹ به ترتيب 
۹,۵۳۹,۳۴۰ ريال، ۱۴,۵۲۹,۹۲۰ ريال و ۳۸,۱۸۹,۷۴۰ 
تسهيالت  دريافت کنندگان  همچنين  است.  بوده  ريال 
 ۱/۶۱ متوسط  به طور   ۸۵ سال  در  زود بازده  بنگاه های 
مترمربع بيشتر از کسانی که وام دريافت نکرده اند، توليد 
داشته اند. اين اختالف در سال های ۸۶ و ۸۹ به ترتيب 
اطالعات  مطابق  است.  مترمربع   ۶/۰۸ و  مترمربع   ۲/۵
جدول ۶ متوسط اشتغال در گروه تيمار به ميزان ۰/۷۸ 
نفر در سال از گروه کنترل بيشتر بوده است. در سال 

۸۶ گروه تيمار به طور متوسط ۰/۸۴ نفر در سال بيشتر 
از گروه کنترل و در سال ۸۹ گروه تيمار به ميزان يک 
نفر در سال بيشتر از گروه کنترل موفق به ايجاد اشتغال 

شده اند.
برای  تيمار  اثر  به  مربوط  اطالعات   ۷ جدول 
سال های مختلف و سطح معنی داری آن ها را در استان 
به  اجمالی  نگاهی  با  می کند.  ارائه  رضوی  خراسان 
اين جدول می توان به مقادير پايين سطح اطمينان اثر 
تيمار برای متغيرهای مختلف پی برد که در مورد اکثر 
متغيرها در سال های مختلف مخصوصًا سال های ۸۶ و 
۸۹ مشهود است. اثر تيمار تنها برای متغير اشتغال در 
سال در سطح اطمينان ۹۵ درصد معنی دار بوده است. 
بنابراين اين فرض که اعتبارات بنگاه های زود بازده در 

جدول ۷: بررسی اثر تيمار در استان خراسان رضوی (مأخذ: يافته های تحقيق)

متغير
سال ۸۵ سال ۸۶ سال ۸۹

اثر تيمار P
value

سطح
اطمينان اثر تيمار P

value

سطح
اطمينان اثر تيمار P

value

سطح
اطمينان

درآمد  ۹,۷۱۰,۱۲۵ ۰,۱۰۳ ۸۹,۷ ۳۰۰۱۱۰۹ ۰,۷۵۹ ۲۴,۱ ۲۰۷۶۹۹۴۵ ۰,۰۹۴ ۹۰,۶
هزينه  ۸۷۷,۱۹۸ ۰,۳۴۰ ۶۶,۰ ۱۳۷۴۱۴۷ ۰,۲۵۱ ۷۴,۹ ۴۷۹۹۲۲۲ ۰,۱۴۳ ۸۵,۷
سود  ۸,۸۳۲,۹۲۷ ۰,۱۱۸ ۸۸,۲ ۱۶۲۶۹۶۱ ۰,۸۵۸ ۱۴,۲ ۱۵۹۷۰۷۲۳ ۰,۱۷۴ ۸۲,۵
توليد  ۱,۲۵۳۷- ۰,۳۲۸ ۶۷,۲ ۰,۲۷۹۶۴ ۰,۸۶۶ ۱۳,۴ ۰,۵۴۹۱۲ ۰,۷۰۵۴ ۲۹,۴۶
اشتغال ۰,۳۴ ۰,۰۴۶ ۹۵,۴ ۰,۲۷ ۰,۰۶۶ ۹۳,۴ ۰,۲۹ ۰,۲۵۵ ۷۴,۵

جدول ۸: بررسی اثر تيمار در استان قم (مأخذ: يافته های تحقيق)

متغير
سال ۸۵ سال ۸۶ سال ۸۹

اثر تيمار P
value

سطح
اطمينان اثر تيمار P

value

سطح
اطمينان اثر تيمار P

value

سطح
اطمينان

درآمد  ۲,۲۱۷,۲۱۸ ۰,۲۹۸ ۷۰,۲ ۳,۶۰۶,۲۶۹ ۰,۱۵۱ ۸۴,۹ ۲،۵۹۶،۱۶۹ ۰,۳۷۰ ۶۳,۰
هزينه  ۱,۱۰۹,۸۱۳ ۰,۵۱۳ ۴۸,۷ ۲,۳۸۴,۱۸۹ ۰,۲۵۳ ۷۴,۷ ۲،۱۱۹،۳۵۳ ۰,۳۹۴ ۶۰,۶
سود  ۱,۱۰۷,۴۰۵ ۰,۱۳۶ ۸۶,۴ ۱,۲۲۲,۰۸۱ ۰,۳۶۵ ۶۳,۵ ۴۷۶،۸۱۶ ۰,۵۷۶ ۴۲,۴
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توجهی  قابل  اثر  مجموع  در  رضوی  خراسان  استان 
بلند مدت  در  بافندگان  فعاليت  مختلف  ابعاد  روی  بر 

نداشته است، غيرقابل انکار است.
برای  تيمار  اثر  به  مربوط  اطالعات   ۸ جدول 
سال های مختلف و سطح معنی داری آن ها را در استان 
قم ارائه می کند. مطابق جدول در سطح اطمينان ٪۹۵ 
اثر تيمار بر روی هيچ کدام از متغيرهای درآمد، هزينه، 
معنی دار  قم  استان  در  بافندگان  اشتغال  و  توليد  سود، 
که  رسيد  نتيجه  اين  به  می توان  بنابراين  است.  نشده 
زود بازده  بنگاه های  اعتبارات  تأثيرگذاری  عدم  فرضيه 
بر متغيرهای مورد بررسی در استان قم غيرقابل انکار 

است.
 

نتيجه گيری
تأثير اعطای تسهيالت بنگاه های زود بازده بر روی ابعاد 
از  استفاده  با  مطالعه  اين  در  بافندگان  فعاليت  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  تسهيالت  اعطای  سياست 
استان آذربايجان شرقی در بهبود ابعاد مختلف فعاليت 
استان های  مورد  در  است.  بوده  تأثيرگذار  بافندگان 
تأثير  از  اطمينان  با  نمی توان  قم  و  رضوی  خراسان 
بافندگان  فعاليت  مختلف  ابعاد  بر  اعتبارات  پرداخت 
شامل توليد، اشتغال، درآمد هزينه و سود سخن گفت. 
در  تيمار  اثر  معدودی  موارد  در  تنها  استان ها  اين  در 
سطح اطمينانی قابل قبول معنی دار بوده است که البته 
با توجه به بی معنی بودن اثر تيمار برای اکثر متغيرهای 
و  آماری  خطای  انواع  وجود  و  استان ها  اين  در  ديگر 
خطا در اندازه گيری می توان از معنی داری اين متغير ها 
نيز صرف نظر کرد و به اين نتيجه گيری کلی رسيد که 
مختلف  ابعاد  بر  زود بازده  بنگاه های  تسهيالت  اعطای 
چندانی  اثر  مذکور  استان  دو  در  بافندگان  فعاليت 
نداشته است. اما در استان آذربايجان شرقی  اثر اعطای 
اين  داليل  دقيق  بررسی  است.  آشکار  کاملًا  اعتبارات 
اما  باشد،  ديگر  تحقيقی  موضوع  می تواند  خود  مسئله 
شايد بتوان يکی از داليل را تفاوت قابل مالحظه سطح 
نسبت  شرقی  آذربايجان  استان  در  بافندگان  فعاليت 

می توان  ساده تر  به عبارت  دانست.  استان ها  ساير  به 
بنگاه های  تسهيالت  شرقی  آذربايجان  استان  در  گفت 
زود بازده به بافندگانی تعلق گرفته که به صورت جدی 
ساير  در  که  حالی  در  بوده اند،  توليدی  فعاليت  درگير 
نکته  کرد.  مطرح  را  ادعايی  چنين  نمی توان  استان ها 
مهمتر آن است که در استان آذربايجان شرقی در ميان 
سه استان مورد بررسی تنها استانی است که تسهيالت 
بنگاه  های زود بازده، فقط به بافندگان خويش فرما تعلق 
گرفته است. در حالی که در ساير استان ها بخش مهمی 
از تسهيالت بنگاه های زود بازده به بافندگان کار مزدی 
دليل  مهم ترين  می تواند  مسئله  اين  است.  شده  داده 
استان  در  زود بازده  بنگاه های  تسهيالت  تأثير  تفاوت 
باشد.  استان  ها  ساير  با  مقايسه  در  شرقی  آذربايجان 
بافندگان  به  وام  اعطای  در  می شود  پيشنهاد  بنابراين 
دقت بيشتری صورت گيرد. بدون شک اعطای وام به 
سطح  افزايش  در  بيشتری  اثر  می تواند  فعال  بافندگان 
اين  در  بررسی  مورد  متغيرهای  و  بافندگان  فعاليت 

مطالعه به ويژه سطح اشتغال و توليد داشته باشد. 
خام  مواد  متفاوت،  نقشه های  و  طرح ها  وجود 
از  برخی  به همراه  آن ها  متفاوت  کيفيت  و  متفاوت 
کااليی  به  دست باف  فرش  شده  موجب  ديگر  عوامل 
سبب  مسئله  اين  شود.  تبديل  متنوع  بسيار  و  نا همگن 
می شود محاسبه  ميزان توليد در سطوح مختلف بافنده، 
باشد.  خاصی  پيچيدگی های  دارای  کشور  و  استان 
شيوه فعلی محاسبه توليد بر حسب مجموع مساحت 
فرش  های توليد شده است. اين شيوه محاسبه نواقص 
ممکن  شيوه  اين  در  مثال  به عنوان  دارد.  زيادی  بسيار 
است مساحت يک قاليچه تمام ابريشم با مساحت يک 
يک  توليد  به عنوان  و  شده  زده  جمع  پشمی  قاليچه 
بافنده در يک سال در نظر گرفته شود. اين مثال تنها 
يک نمونه ساده از نارسايی شيوه فعلی محاسبه توليد 
را نشان می دهد که باعث شده تحليل تغييرات توليد در 
طی سال  های مختلف با مشکل مواجه شود. جهت رفع 
توليد  برای  کلی  شاخص  يک  است  الزم  مشکل  اين 
فرش تعريف شود که دربرگيرنده ويژگی  هايی همچون 
و  خام  مواد  ترکيب  تراکم،  نقشه،  و  طرح  مساحت، 
کيفيت مواد خام باشد. عالوه بر اين برای ويژگی  هايی 
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کيفيت مواد  خام، و  چون طرح و نقشه، ترکيب مواد 
خام می توان شاخص  هايی جزيی تدوين نمود. وجود 
چنين شاخص  هايی می تواند تصويری دقيق از تغييرات 
توليد در سطح کشور به همراه همه ابعاد کيفی و کّمی 

آن را ارائه نمايد.
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