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چکیده 
کننده تسهیالت ارائـه شـده توسـط    اورزان دریافتدیدگاه کشبررسیهدفبا،استمقطعیاز نوع پیمایشتحقیق حاضر که 

جامعه آمـاري پـژوهش   . شدانجام اثرگذار بر آن عوامل این تسهیالت و خود در استفاده ازکارآمد بودنبانک کشاورزي نسبت به 
شاورزي کهايبراي اجراي پروژه1391سال بود که از طریق سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر در طول کشاورز  205شامل 

132با استناد بـه جـدول کرجسـی و مورگـان تعـداد      . وام شده بودنددریافتمعرفی و موفق به استان بوشهر به بانک کشاورزي 
انـد،  بیشتر کشاورزانی که اقدام به دریافت وام نمـوده بر اساس نتایج مطالعه، کشاورز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. 

کننـده  دریافـت کشـاورزان درصـد انـدکی از   دادهـا نشـان  اند. همچنین یافتـه یالت پایین و متأهل بودهمسن، داراي سطح تحص
کننـد توصیف میکارآمد خود را موفق و اي که گیرندههاي تحقیق، کشاورزان وامس یافتهدانند. بر اسایکارآمد متسهیالت، خود را 

تفـاوت آمـاري   مختلـف هـاي  ضی، ارتباط با کارشناسان و آشنایی با ارگـان تحصیالت، میزان اراز نظر متغیرهاي چهارگانه سطح ا
هاي حاصل از مطالعـه،  بر اساس یافتهدارند.،کنندخود را ناکارآمد دانسته و احساس عدم موفقیت میکشاورزانی که داري با معنی

ئه گردیده است.  پیشنهادهاي کاربردي جهت افزایش موفقیت و بهبود احساس خودکارآمدي کشاورزان ارا

، استان بوشهرخودکارآمدياحساس کشاورزان، بانک کشاورزي، تسهیالت :ي کلیديهاواژه

مقدمه
در کشورهاي در حال توسعه براي افزایش رکشاورزان فقی

سطح تولید و بهبود سطح زندگی خود، اصوالً منابع مالی الزم 
هاي حذف ز راهیکی ااین در حالی است که ندارند. در اختیاررا

از ). 11این مانع، استفاده از اعتبارات کوچک مقیاس است (
ها سیاست توسعه اعتبارات هاي اخیر، دولتاین رو طی دهه

مالی را در نواحی روستایی و با هدف دستیابی به توسعه 
. بر این اساس، در )4(انددر پیش گرفتهو اقتصادي کشاورزي 

راي دسترسی کشاورزان به کشورمان ایران نیز اقداماتی ب
ترین یافتهشده است که یکی از سازماناعتبارات مالی انجام
ها و تجربیات وزارت جهاد کشاورزي دراین اقدامات، تالش

.)13(استهاي بانک کشاورزيچارچوب فعالیت
بیان 1المللی توسعه کشاورزيبر اساس آنچه صندوق بین

کارآفرینی وخرد،کند، هدف از اعطاي این اعتباراتمی
افزایش اعتماد و عزت زایی، ایجاد تحرك اجتماعی، اشتغال

نفس در کشاورزان و فراهم ساختن زمینه کار گروهی براي 
اورزي در راستاي هاي توسعه کشایجاد دارایی و زیرساخت

همچنین، این اعتبارات از طریق فراهم .تولید محلی است
و کمک براي فراهم عوامل ارتقاي تولید و مصرف ساختن

در بهبود وضعیت روستاییان و ،کردن ابزار معیشت پایدار
).16ویژه خانوارهاي فقیر مؤثر خواهند بود (به

توسطياعتباردسترسی به تسهیالت از آنجا که
راحتی امکانپذیر ه ببه دلیل سختگیرانه بودن قوانین کشاورزان

ریافت چنین نیست، انتظار آن است کشاورزانی که موفق به د
نموده و اعتباراتاي از این شوند، استفاده بهینهتسهیالتی می

اقتصادي از جمله کشاورزي و هاي گذاري در فعالیتبا سرمایه
یا توسعه واحدهاي کوچک، ضمن کمک به پیشرفت اقتصادي 

). 3تا حدي از مشکالت زندگی خویش بکاهند (جوامع محلی، 
نشان ایرانها در و بررسیشواهدبرخی ین در حالی است که ا

شده توسط کشاورزان دهد بسیاري از اعتبارات دریافتمی
ه توسع، همچنینآنهابه بهبود زندگیتوجهیکمک قابل

هرچند درك ). 13،18(اندکشاورزي و اقتصادي منطقه نکرده
اند تغییر واقعی این موضوع که آیا این تسهیالت توانسته

روستایی ایجاد نمایند نیازمند مثبتی در زندگی خانوارهاي
ها نسبت به کننده این وامبررسی دیدگاه کشاورزان دریافت

که استاستفاده از این تسهیالت درشانکارآمدي و موفقیت
تاکنون پژوهش چندانی بر روي آن صورت نگرفته است. 

آن است که باشدسؤالی که در این پژوهش مطرح میبنابراین
پس از دریافت این ت کننده تسهیالتکشاورزان دریافآیا 

پاسخ به این دانند یا خیر؟ کارآمد میموفق و خود را تسهیالت 
ها و انجام استتدوین سیدر یهتوجقابلتواند نقشسؤال می

و مؤثر براي ارائه کارآمدتر تسهیالت هايریزيبرنامه
نماید.ایفاهاریزي و نظارت بر استفاده از آنبرنامه

شخصیتی فرد در رویارویی با مسائل ه از بنیآمديخودکار
درونی هدهد. انگیزها خبر میرسیدن به اهداف و موفقیتدر

طور خودانگیخته در محیط تالش شود که فرد بهمیموجب
).15(باورهاي کارآمدي خود دست یابدبهکند و
پردازان کارآفرینی معتقدند خودکارآمدي نقش بسیار نظریه

گیري قصد کارآفرینی داشته و توسعه و کلمهمی در ش
). 6دهد (تأثیر قرار میموفقیت کسب و کار را تحت

1- International Fund for Agricultural Development

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
نی در کشاورزيراهبردهاي کارآفری
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احساس برمؤثرعواملزمینهدرشدهانجامحقیقاتت
دهند کهمینشاندر کسب و کارهاي مختلفکارآمدي خود
از کوچکاقتصاديهايفعالیتشکستدرصد90ازبیش

ریشه درونیعواملرزي، ازهاي مرتبط با کشاوجمله فعالیت
براياستفادهموردهايروشازیکیدر واقع،.)5(گیردمی

هايبررسی ویژگیگیرنده،کشاورزان وامخودکارآمديدرك 
فرضرویکردایندر.استآنهاشناختی و اجتماعیجمعیت

شناختی و اجتماعی ي جمعیتهاداراي ویژگیافرادکهشودمی
تواند بریتی مشابهی دارند که مییکسان، خصوصیات شخص

موفقیت یا عدم موفقیت آنها در کسب و احساس کارآمدي و
یگانه و براي مثال، محمدي. )5(کارشان اثرگذار باشد

به این نتیجه رسیدند که با اي مطالعه) در 13ن (همکارا
هاي دریافتی و در نتیجه افزایش سن، میزان کارایی وام

یابد. از سویی میورزان کاهشکشاخودکارآمدياحساس 
دیگر، نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش میزان 

زي، اعتبارات دریافت تحصیالت و عالقه به فعالیت کشاور
احساس خودکارآمديهزینه شده و يبهترشده به نحو 

، )8حسین چاري و همکاران (یابد.کشاورزان افزایش می
در مطالعات خود به این )، 9زاده و سامري (همچنین حسین

که جنسیت تأثیري بر احساس خودکارآمدي نتیجه رسیدند
) نشان داد که 14نورگاد و همکاران (مطالعه افراد ندارد. 

ارتباطات اجتماعی، احساس خودکارآمدي شغلی را در بین 
نتایج همچنین، دهد. متخصصان حوزه سالمت افزایش می

داد که میزان تجربه ) نشان2مطالعه اسدالهی و همکاران (
افراد در یک زمینه، تأثیر مثبتی بر احساس خودکارآمدي آنها 

) 1اي دیگر، ادیکو و همکاران (در مطالعهدر آن زمینه دارد. 
نشان دادند که میزان عالقمندي به شغل رابطه مثبتی با 
احساس خودکارآمدي کارکنان کتابخانه در نیجریه دارد. 

نیز در مطالعه خود نشان دادند که ) 12مارکمن و همکاران (
ود با احساس خودکارآمدي بین پشتکار افراد در زمینه شغلی خ

عالوه بر این، سان اي مثبت وجود دارد. زمینه رابطهآنها در آن
) در مطالعه خود در چین دریافتند که سطح 17و همکاران (

پایین درآمد و وضعیت اقتصادي ضعیف ارتباط مستقیمی با 
ودن احساس خودکارآمدي افراد دارد. ضعیف ب

این تحقیق هدف با توجه به آنچه بیان شد، در مجموع، 
در استان بوشهر در طول گیرندهکشاورزان وامدیدگاه درك 
کارآمدي و موفقیت خود به دنبال خودنسبت به 1391سال 

هاي فردي، اقتصادي، مدیریتی و ژگییمقایسه وودریافت وام
دانند با گروهی که خود که خود را موفق مینشی کشاورزانیدا
. استکنند، ناموفق احساس میناکارآمد و را 

هامواد و روش
-توصـیفی ر یک پژوهش کاربردي و از نـوع حاضمطالعه

همبستگی اسـت کـه بـه شـیوه پیمـایش انجـام شـده اسـت.         
اي و االت (کوتـاه پاسـخ، گزینـه   از سؤاي با ترکیبی پرسشنامه

عنوان ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهـاي  ه ب) طیف لیکرت
پرسشـنامه روایـی صـوري  پژوهش مورد استفاده قرار گرفـت. 

متخصص از سازمان جهاد کشـاورزي فـارس  6ی ازتوسط پانل
یید گردید و براي سـنجش پایـایی از آمـاره آلفـاي کرونبـاخ      أت

محاسـبه  70/0تـا 67/0استفاده گردید که پایایی متغیرها بین 
گیرنـده از بانـک   وامکشـاورز 205عـه آمـاري شـامل    جامشد.

اسـتان  يزکشـاور طریـق سـازمان جهاد  کشاورزي بود کـه از 
هاي کشـاورزي  براي اجراي پروژه1391طول سال دربوشهر

به بانک کشاورزي معرفی شـده بودنـد. بـا اسـتفاده از جـدول      
که بـا  برآورد شد نفر 132، حجم نمونه )7(کرجسی و مورگان

متناسـب،  با انتسابتصادفیبنديگیري طبقهاز نمونهاستفاده
بـه  تعـدادي نمونـه   ، به تناسب حجـم نمونـه،  هر شهرستاندر

ــد.  ــت،صــورت تصــادفی انتخــاب ش ــذف در نهای ــس از ح پ
پرسشـنامه  122هـاي نـاقص، تجزیـه و تحلیـل بـا      پرسشنامه

نگـرش  متغیر وابسته در این پـژوهش،  . شدتکمیل شده انجام 
کارآمـدي بـود کـه بـا یـک سـؤال دو وجهـی        خودنسبت بـه 

ــد ( ــد (1(ناکارآم ــت.   2) و کارآم ــرار گرف ــنجش ق ــورد س )) م
فـردي  هايویژگیهمچنین، متغیرهاي مستقل پژوهش شامل 

تجربـه  شـغلی اصـلی،   وضعیت تأهل، (سن، سطح تحصیالت، 
عضـویت در  درآمـد کشـاورزي)،   میـزان اراضـی و  ،کشاورزي

) و 1گویه دووجهـی بلـه (  5ا هاي مختلف (بها و سازمانگروه
آشــنایی بــا وظــایف ، ) مــورد ســنجش قــرار گرفــت)0خیــر (
هاي مختلف (شـامل جهـاد کشـاورزي، تعـاون و بانـک      ارگان

) تا بسـیار زیـاد   1کشاورزي بر روي طیف لیکرت از بسیار کم (
عالقمندي به کار، اندیشـیدن بـه   هاي شخصیتی (ویژگی))، 5(

د شرایط موجود کـار، داشـتن   سود اقتصادي، تالش براي بهبو
پشتکار و تالش، جایگاه شانس در موفقیت، داشتن مـدیریت و  

که هر یک بـا یـک سـؤال بـر روي طیـف      ریزي در کاربرنامه
) مـورد سـنجش قـرار    5) تا بسیار زیاد (0لیکرت از بسیار کم (

هاي آموزشـی،  ارتباطی (شرکت در دورههاي ویژگی) و گرفتند
ارتبـاط بــا  ارآفرینی و تولیـدي مشـابه،   بازدیـد از واحـدهاي کـ   

هـاي چـاپی، دریافـت    دریافت اطالعات از رسـانه کارشناسان، 
اطالعات از رادیو، دریافـت اطالعـات از تلویزیـون و دریافـت     

) 0که بر روي طیف لیکرت از بسیار کـم ( اطالعات از اینترنت
بودند. براي تجزیه ) ) مورد سنجش قرار گرفتند5تا بسیار زیاد (

هــاي توصــیفی (میــانگین، درصــد، تحلیــل آمــاري از آمــارهو
کاي همچون ) 10(انحراف معیار و جدول توافقی) و استنباطی 

(براي بررسی رابطه بین نگرش نسبت به خودکارآمدي یراسکو
(براي مقایسه میـانگین  tآزمون ، و متغیرهاي مستقل پژوهش)

رآمـد و  گیرنـده کا متغیرهاي فـردي و ارتبـاطی کشـاورزان وام   
(بـراي مقایسـه   ویتنـی یـو  آمـاره ناپـارامتري مـن   وناکارآمد)

اي متغیرهـاي شخصـیتی و آموزشـی کشـاورزان     میانگین رتبه
افـزار آمـاري   نـرم بـا اسـتفاده از  ) گیرنده کارآمد و ناکارآمـد وام

SPSS بهره گرفته شد.22نسخه

نتایج و بحث
فـردي  هايبه منظور به دست آوردن درکی کلی از ویژگی

کشاورزان مورد مطالعه، از میانگین و درصـد فراوانـی اسـتفاده    
حـاکی از آن  1جدول دردست آمده نتایج بهشد. در این راستا،

گیرندگان مورد مطالعه بـیش از  وامدرصد از63حدود است که 
جوان بوده و آنها ازدرصد10سال سن داشته و تنها حدود 50

منـدان از  سـطح تحصـیالت بهـره   .انـد سال داشته30کمتر از 
18طـوري کـه در مقابـل    باشد، بـه بانکی پایین میتسهیالت
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انـد،  درصد کشاورزانی که داراي تحصیالت دیپلم و باالتر بوده
سواد و یـا داراي سـطح سـواد در حـد خوانـدن و      درصد بی50

افراد مـورد مطالعـه   اکثر همچنین . )1(جدول باشندنوشتن می
میـانگین تجربـه   اند.بودهو همه آنها مرد هل أ) متدرصد2/93(

50و حداکثر 2سال با حداقل 33کشاورزي افراد مورد مطالعه 
سال بوده است. عالوه بر این، میانگین بعد خانوار افـراد مـورد   

نفــر بــوده اســت. 12و حــداکثر 2نفــر بــا حــداقل 5مطالعــه 

گیرندگان مورد مطالعههاي فردي وامویژگی- 1جدول
Table 1. Demographic characteristics of the studied borrowers

درصدفراوانیطبقهویژگی

سن (سال)

128/9سال و کمتر30
انحراف معیار 15=

میانگین=7/54

40-31137/10
50-41204/16
60-51373/30
408/32سال61بیش از 

سطح تحصیالت

373/30بی سواد

مد= سوادبی

247/19در حد خواندن و نوشتن
255/20ابتدایی

145/11راهنمایی
179/13متوسطه

51/4دانشگاهی

درصـد افـراد   90هاي پژوهش، نزدیک بـه  بر اساس یافته
کـه ایـن درصـد    اند، در حـالی بار وام کشاورزي گرفته2یک یا 

درصـد  10اند، بیش از گرفتهبار وام 3براي کسانی که بیش از 
گیرنـدگان،  وامچهـارم آن، مبلغ وام حـدود سـه  است. عالوه بر

هرچند در میـان افـراد مـورد    ،باشدمیلیون تومان می5حداکثر 
در ایـن  میلیون تومانی نیـز وجـود دارد.   150مطالعه، مبلغ وام 

میلیـون تومـان   15هایی بـاالتر از  درصد وام6/8حدود میان، 
15تـا  5درصـد افـراد نیـز بـین     1/17اند و مبلغ وام هاخذ کرد

میلیون تومان بوده است.
کـه حـدود  دهـد، نشـان مـی  ) 2هاي تحقیق (جدولیافته

هـاي  دریافت وامکشاورزان مورد مطالعه، با وجوددرصد 7/60

ــان خــود را  تولیــدي و کــاري يدر حیطــهکشــاورزي، همچن
احسـاس رضـایت   آنهـا  درصـد از  3/39دانسته و تنها کارآمدنا

همچنـین نتـایج   . موفـق مـی داننـد   کارآمـد و  داشته و خود را 
) نشـان داد کـه رابطـه مثبـت و     2اسکویر (جـدول  آزمون کاي

و کـارآفرینی  مـد بـودن  کارآداري بین نگرش نسبت بـه  معنی
گیرنـدگان همـراه بـا    وامدرصـد  59طوري کـه  وجود دارد، به

تنهـا  نیز دانسته و رآفرینخود را غیرکابودن،ناکارآمداحساس 
بودن و کارآفرین بـودن را  کارآمدنگرش ،درصد18نزدیک به 

ایـن  با یکدیگر دارند. این در حالی است که از نظر آماري نیـز 
اســــتدارمعنــــیدر ســــطح یــــک درصــــد پــــراکنش 

)Chi2= 32.43 ; Sig.= 0.000(  .

گیرندگانان کارآفرین بودن وامپراکنش توافقی نگرش نسبت به خودکارآمدي و میز- 2جدول 
Table 2. Dispersion of attitude towards entrepreneurship and the sense of efficiency of borrowers

کارآفر
ین

جمعغیرکارآفرین

نگرش نسبت خودکارآمدي 
212546تعدادکارآمد

9/174/213/39درصد

26971تعدادناکارآمد
7/1597/60درصد

2394117تعدادجمع
7/193/80100درصد

000/0Sig=,526/0Phi=,43/32Chi2=

که بین حاکی از آن است) 3هاي تحقیق (جدول یافته
احساس کارآمد بودنسطح تحصیالت و 

وجود داردپنج درصدي در سطح داررابطه مثبت و معنی
)Chi2=4.141, Phi= 0.187, Sig.= . به این )0.042

نگرشمفهوم که کشاورزانی با سطح تحصیالت کمتر، 
این یافته .اندداشتهنخود کارآمد بودندر مورد میزانمطلوبی

) مطابقت دارد. از 13مطالعه محمدي یگانه و همکاران (با 
ش و پراکن،)χ)χ2مجذور نتایج حاصل از آزمون سویی دیگر، 

نسبت به کارآمد ل و نگرش هداري بین وضعیت تأرابطه معنی
.نشان نداددر بین افراد مورد مطالعه بودن را
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همواره مورد هاي اجتماعی و گروها عضویت در تعاونی
ریزان بوده است. عضویت در ید پرسنل اجرایی و برنامهکأت

تعاونی تولید نیز یک ها تجلی نوعی از مشارکت است.تعاونی
که مدیریت مشارکتی استبرداري از منابع تولید سیستم بهره

ها به دلیل ماهیت رفت که اعضاء تعاونیطلبد. انتظار میرا می

دن بیشتري داشته و اهداف تشکیالتی خود، احساس کارآمد بو
دهد که بین عضویت نشان می4هاي جدول باشند. اما یافته

ها (تعاونی روستایی و تعاونی تولید) و نگرش در تعاونی
دار وجود گونه رابطه و پراکنش معنیود، هیچآمیز به خموفقیت
ندارد.  

هاي روستایی و تولیداونیپراکنش توافقی نگرش نسبت به کارآمد بودن شغلی و  عضویت در تع-4جدول 
Table 4. Dispersion of attitudes toward job efficiency and membership in rural and productive cooperative

تعاونی تولیدتعاونی روستایی
عجمعدم عضویتعضویتجمععدم عضویتعضویت

نگرش نسبت به
خودکارآمدي

کارآمد
43346271845تعداد
5/935/67/3960408/39درصد

67370383069تعدادناکارآمد
7/953/43/609/551/442/60درصد

11061166548113تعدادجمع
8/942/51005/575/42100درصد

Chi2=0.283,   Phi= -0.49,   Sig.= 0.595Chi2=0.188,   Phi= 0.041, Sig.= 0.665

نشان 5در جدول تجزیه و تحلیل آماريهمچنین 
شغله بودن (فقط کبین یداريیمعندهد که رابطهمی

شغل شغله بودن (داشتن شغلی عالوه بر کشاورزي) و چند

تهوجود نداشکارآمد بودنکشاورزي) با نگرش نسبت به 
)Phi=-0.58 , Sig.= و بین آنها پراکنش )0.342

=.Chi2=392, Sig(داري غیرمعنی د دارد. ) وجو0342

گیرندگانپراکنش توافقی نوع شغل و نگرش نسبت به کارآمد بودن وام- 5جدول
Table 5. Dispersion of job type and attitude towards the efficiency and career success of borrowers

جمعفقط کشاورزيکشاورزي و غیر کشاورزي

نگرش
به خودکارآمدينسبت 

113546تعدادکارآمد
3/97/2939درصد

215172تعدادناکارآمد
8/172/4361درصد

3286118تعدادجمع
1/279/72100درصد

Chi2=392,   Phi= -0.58,   Sig.= 0.342

گیرندهپراکنش توافقی نگرش نسبت به کارآمد بودن با سطح سواد و وضعیت تاهل کشاورزان وام- 3جدول 
Table 3. Dispersion of attitude toward effectiveness with level of education and marital status of borrowers

جمعمتاهلمجردجمعسوادبا*سوادبی

نگرش
به خودکارآمدينسبت 

کارآمد
18284634346تعداد
3/157/23395/24/3639درصد

ناکارآمد
42307256772تعداد
6/354/25612/48/5661درصد

جمع
60581188110118تعداد
8/502/491008/62/93100درصد

Chi2=4.141,   Phi= 0.187,   Sig.= 0.042Chi2=0.008,   Phi= -0.08,   Sig.= 0.929

.اندسواد درنظر گرفته شدهعنوان بیهبندي، افراد کم سواد هم بدر این گروه:*
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ــر  ــهب ــق (جــدول  اســاس یافت ــاي تحقی ــاورزان 6ه ) کش
ــده وام ــدگیرن ــد و ناکارآم ــه کارام از نظــر متغیرهــاي چهارگان

(تحصیالت، میزان اراضی، ارتباط با کارشناسـان و آشـنایی بـا    
داري بـا هـم دارنـد. بـه    هاي مرتبط) تفاوت آماري معنیارگان

انـد،  گیرندگانی که احساس موفقیت شغلی داشتهوامنحوي که
بـر اسـاس   همچنـین باشند.داراي سطح تحصیالت باالتر می

ر کـل میـزان اراضـی    از نظکارآمد و ناکارآمدگروه دوها،یافته
دار معنـی و درآمـد کشـاورزي تفـاوت آمـاري    (زراعی و باغی)

6/12طور متوسط ه عبارتی اراضی کشاورزان موفق به دارند. ب
از .اسـت نها حدود سه برابر گروه دیگـر  درآمد آهکتار بیشتر و

دار آمـاري دو  کننده تفاوت معنیمنعکس6جدول سویی دیگر، 
ن اجرایـی محلـی و   گروه از نظر ارتباط با کارشناسان و عـامال 

به طـوري کـه افـراد موفـق ارتبـاط بیشـتري بـا        ،اداري است
همچنـین آشـنایی   اند. گروه موفقکارشناسان و مدیران داشته

همچون سازمان جهاد کشـاورزي  هاي مرتبط بیشتري با ارگان
اند. این تفـاوت در میـزان آشـنایی بـا     بانک کشاورزي داشتهو

، 6دار است. بر اسـاس جـدول   معنیدرصد5ها در سطح ارگان
مشـاهده  داري تفـاوت آمـاري معنـی   در رابطه با سایر متغیرها، 

نشد.

)t-testگیرنده کارآمد و ناکارآمد (انگین متغیرهاي فردي و ارتباطی کشاورزان واممقایسه می- 6جدول 
Table 6. Comparison of demographic and communicative variables among efficient and inefficient borrower

انحراف معیارمیانگینهاگروهحداکثر)متغیر (حداقل/
Equality of

Variances(Levene’s Test)tSig.درجه آزادي
FSig.

سال)21-88سن (
7/512/16کارآمد

9/1174/08/1-078/0115 8/563/14ناکارآمد

1/36/1063/0802/02/2033/0116کارآمدسال)0- 15تحصیالت ( 5/25/1ناکارآمد

305/0111-1/315/16039/0843/003/1کارآمدل)سا2- 50تجربه کشاورزي ( 3/349/15ناکارآمد

8/393/319/8004/04/2019/01/68کارآمدهکتار)15-45میزان اراضی ( 2/275/20ناکارآمد

759/0106-892/0221/0639/0308/0کارآمد)6-10عضویت اجتماعی ( 1/891/0ناکارآمد

2/65/31/5026/078/1079/02/66کارآمد)1-14ها (استفاده از رسانه 57/2ناکارآمد

9/81/69/7006/06/3001/01/54کارآمد)3-15ارتباط با کارشناسان ( 4/55/2ناکارآمد

9/82/2330/0567/02/2033/0112کارآمد)3-15ها (آشنایی با ارگان 1/81/2ناکارآمد
میلیون 2-20درآمد کشاورزي (

تومان)
5/96/11802/13000/0889/2006/08/40کارآمد 3/33/3ناکارآمد

دربرگیرنـده متغیرهـاي شخصـیتی و آموزشـی و     7جدول 
منابع کسب اطالعات افراد مورد مطالعـه اسـت. بـا توجـه بـه      

ت مقایسـه افـراد دو گـروه از    اي بودن این متغیرهـا، جهـ  رتبه
هـا  یافتـه اسـتفاده گردیـد.   »من ویتنی یـو «آزمون ناپارامتري 

12مورد از 8در ناکارآمدو کارآمددهد که کشاورزان نشان می
داراي احسـاس  دار دارنـد. کشـاورزان  مورد با هم تفاوت معنـی 

عالقمنـدي بیشـتري بـه کـار     کارآمدي و موفقیت بـاالتر، خود
، بیشـتر از  )81/53در مقابل 41/68اي انگین رتبهداشته (با می

اندیشـــند کشـــاورزان نـــاموفق بـــه ســـود اقتصـــادي مـــی
)Mann-Whitney U= 1119.5, Sig.= )، در مقایسه 0.004

در مقابـل  16/67با کشاورزان ناموفق تـالش بیشـتري (رتبـه    
تکار و تـالش  شـ کنند و پ) براي بهبود شرایط موجود می6/54

خــالف ) دارنــد. بــر46/53در مقابــل 17/66بیشــتري (رتبــه 
ـ   انتظار،کشاورزان موفـق بـه مؤ   عنـوان عامـل   ه لفـه شـانس ب

کشاورزانی که خود اند.موفقیت بیشتر از گروه دوم توجه داشته
و مـدیریت 38/67اي بـا میـانگین رتبـه   داننـد، را کارآمد مـی 

میـانگین  بـا  (کشاورزان ناموفقتري نسبت به ریزي بیشبرنامه
د.ن) دار76/53ايبهرت

از نظر متغیرهاي آموزشی و منابع کسب اطالعات (جدول 
بازدیدهاي آموزشی بیشـتري نسـبت بـه    کارآمد)، کشاورزان 7

) و 96/54در مقابـل  79/58اند (رتبه داشتهناکارآمدکشاورزان 
. )46/51در مقابـل  56/68رتبـه  انـد ( از رادیو بیشتر بهره برده

دار هـا از نظـر آمـاري معنـی    این تفـاوت این در حالی است که
است. این دو گروه از نظر سایر متغیرهاي آموزشی (شـرکت در  

هاي هاي آموزشی) و کسب اطالعات از سایر منابع (رسانهدوره
داري ندارند.نوشتاري، تلویزیون و اینترنت) تفاوت آماري معنی

هاي بخش دیگري از پـژوهش (جـدول   در این خصوص، یافته
هاي چاپی داراي کمتـرین اسـتقبال   رسانهدهد که شان می) ن7

هـا از این رسـانه درصد اصال62ًبوده اند، به نحوي که حدود 
8/51سـوادي  اند کـه بـا توجـه بـه میـزان بـی      استفاده نکرده

. نیست)، آمار دور از انتظاري 3دول درصدي (ج
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63.................... ................................................................................................1397/ بهار و تابستان 9سال پنجم/ شماره راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/

(Mann-Whitney)گیرنده کارآمد و ناکارآمد ی کشاورزان واماي متغیرهاي شخصیتی و آموزشمقایسه میانگین رتبه- 7جدول 
Table 7. Comparison of the mean rank of personality and emotional variables of efficient and inefficient

borrower (Mann-Whitney)

مقدارکشاورزان ناکارآمدکشاورزان کارآمد
Mann-Whitney

Sig.
nايمیانگین رتبهnايمیانگین رتبه

4641/687281/531246016/0مندي به کارهعالق
4512/69717/515/1119004/0اندیشیدن به سود اقتصادي

4616/67726/545/1303041/0تالش براي بهبود شرایط موجود کار
4617/667046/531257037/0داشتن پشتکار و تالش

4548/507158/635/1236036/0جایگاه شانس در موفقیت
4538/677276/531243025/0ریزي در کارداشتن مدیریت و برنامه

4579/586796/545/1404521/0هاي آموزشیشرکت در دوره
بازدید از واحدهاي کارآفرینی و تولیدي 

مشابه
4623/687102/535/1208011/0

4532/636970/535/1290077/0هاي چاپیدریافت اطالعات از رسانه
4456/687146/515/1097004/0دریافت اطالعات از رادیو

4326/647226/541279108/0دریافت اطالعات از تلویزیون
454/627103/561422138/0دریافت اطالعات از اینترنت

افزایش سطح تولیـد و بهبـود   براي کشاورزاندر حالی که
ــد،   ــار ندارن ــابع مــالی الزم را در اختی ــدگی خــود، اغلــب من زن

هــاي کشــاورزي تــالش مؤسســات اعتبــاري از جملــه بانــک
و تسـهیالت، زمینـه را بـراي افـزایش     کننـد بـا ارائـه وام   مـی 

ایـن در حـالی اسـت    موفقیت این قشر از جامعه فراهم نمایند. 
ياعتبـار دن دسترسـی بـه تسـهیالت    رغم مشکل بوعلیکه

بـه دلیـل سـختگیرانه بـودن قـوانین، اغلـب       شاورزانکتوسط
شـوند،  تسـهیالتی مـی  کشاورزانی که موفق به دریافت چنـین  

نمایند. بـا توجـه بـه ایـن     نمیاي از این اعتباراتاستفاده بهینه
کشاورزانی کهآن استشدموضوع، سؤالی که در اینجا مطرح 

اند، داراي چـه  یافت وام از بانک کشاورزي شدهکه موفق به در
موفقیـت  بـه  ها تا چـه حـد   هایی بوده و دریافت این وامویژگی

نتایج مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه     آنها کمک نموده است. 
انـد، مسـن،   بیشتر کشاورزانی که اقدام بـه دریافـت وام نمـوده   

. همچنــین هســتندو متأهــل داراي ســطح تحصــیالت پــایین
گیرنـده،  د که درصـد انـدکی از کشـاورزان وام   ها نشان دایافته

دانند. عالوه بر ایـن، بـر اسـاس    و کارآفرین میکارآمدخود را 
از ناکارآمـد و کارآمـد گیرنـده  هاي تحقیق، کشاورزان وامیافته

تحصـیالت، میـزان اراضـی،    نظر متغیرهاي چهارگانـه سـطح   
رتبط تفـاوت  هـاي مـ  ارتباط با کارشناسان و آشنایی بـا ارگـان  

بـه طـوري کـه اغلـب     دارنـد. یکـدیگر داري بـا  آماري معنـی 
کننـد، داراي  کشاورزانی که احساس خودکارآمدي بیشتري مـی 

سطح تحصیالت باالتر بوده، میزان اراضـی بیشـتري داشـته و    
تري با کارشناسان دارند. در ایـن راسـتا، رابطـه    ارتباط گسترده

احساس خودکارامدي مثبت سطح درآمد و وضعیت اقتصادي با 
) اسـت کـه نشـان    17هاي سـان و همکـاران (  منطبق با یافته

دادند درآمد و وضـعیت اقتصـادي ضـعیف منجـر بـه کـاهش       
رابطـه مثبـت   شـود. همچنـین،   احساس خودکارآمدي افراد می

سطح تحصیالت با احساس خودکارآمـدي در بـین کشـاورزان    
و همکـاران  یگانهمورد مطالعه، نتایج حاصل از مطالعه محمدي

، رابطه به دست از سویی دیگردهد. ) را مورد تأیید قرار می13(
آمده بـین احسـاس خودکارآمـدي و ارتبـاط بـا کارشناسـان و       

هاي مرتبط، نتایج بـه دسـت آمـده از مطالعـه     آشنایی با ارگان
) مبنی بر ایـن کـه ارتباطـات اجتمـاعی     14نورگاد و همکاران (

آمدي شغلی افـراد دارد را مـورد   تأثیر مثبتی بر احساس خودکار
دهد.تأیید قرار می

عالقمنـدي  کارآمدر اساس نتایج این مطالعه، کشاورزان ب
بـه سـود   ناکارآمـد بیشتري به کار داشته، بیشتر از کشـاورزان  

تـالش  ناکارآمـد  اندیشند، در مقایسه با کشاورزان اقتصادي می
ــراي بهبــود شــرایط موجــود   و مــدیریت وداشــتهبیشــتري ب

عـالوه  دارند.ناکارآمد ریزي بیشتري نسبت به کشاورزان برنامه
بازدیدهاي آموزشی بیشـتري نسـبت   کارآمد کشاورزان بر این، 

رادیو منابع اطالعاتی، از بیندرو داشتهناکارآمد به کشاورزان 
عالقمندي به کـار بـا   رتباط ادر این راستا، . برندمیبیشتر بهره 

هاي به دست آمـده از  ان با یافتهاحساس خودکارآمدي کشاورز
ادیکـو و همکـاران   ) و 13یگانه و همکاران (محمديمطالعات 

، رابطه مثبت پشتکار و تـالش  عالوه بر این) مطابقت دارد. 1(
هاي به دسـت آمـده از   با احساس خودکارآمدي مطابق با یافته

) است. 12مطالعه مارکمن و همکاران (
ه، بـه منظـور کمـک بـه     با توجه به نتایج بـه دسـت آمـد   

استفاده بهینه از اعتبارات کشاورزي توسط کشـاورزان و بهبـود   
ــه،      ــر از جامع ــن قش ــت ای ــزایش موفقی ــدگی و اف ــطح زن س

پیشنهادهاي زیر ارائه می شود:
هاي مطالعه، عالقمندي بـه کـار و داشـتن    بر اساس یافته
ریـزي در کـار منجـر بـه افـزایش احسـاس       مدیریت و برنامـه 

در ایـن راسـتا،   شـود.  العه میي کشاورزان مورد مطخودکارآمد
يافزایش عالقمندي کشاورزان به حیطـه ایجاد شرایطی براي 

هاي مناسب و امیدوارکننـده  کاري خود از طریق سیاستگذاري
هاي آموزشی در زمینه نحوه براي آنها، همچنین برگزاري دوره

ن ریــزي بــراي موفقیــت در اداره آمــدیریت مزرعــه و برنامــه
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64............................ .............................کننده تسهیالت بانک کشاورزيدریافتکشاورزان کارآمدي خودنگرش نسبت بهبر رثمؤهاي فردي و آموزشیویژگی

تواند احساس خودکارآمدي و در نتیجـه انگیـزه موفقیـت را    می
در کشاورزان مورد مطالعه افزایش دهد. 

رابطه مثبتی که بین میزان ارتباطات اجتمـاعی،  با توجه به 
ــاط   ــژه ارتب ــه وی ــت   ب ــا موفقی ــان ب ــا کارشناس ــاس ب و احس

، دیــده شــدهــاي کشــاورزياده از وامدر اســتفيکارآمــدخود
بـه  هـایی د یکی از شـرایط اعطـاي چنـین وام   شومیپیشنهاد

، معرفی یـک کارشـناس کشـاورزي و ترویجـی بـه      کشاورزان
هاي ارائه شده باشد، به نحـوي کـه میـزان    عنوان مشاور طرح

بازدید این کارشناسان از طرح و تعامل کشـاورزان بـا آنهـا بـه     
توسـط عنوان یکـی از مسـائل مـورد نظـر در برنامـه نظـارت       

ک گنجانیده شود. بانکارشناسان 

با توجه به رابطـه مثبـت میـزان بازدیـدهاي آموزشـی بـا       
گیرنده، پیشنهاد و احساس کارآمد بودن کشاورزان وامموفقیت 

شود بانک کشاورزي از طریق هماهنگی با سـازمان جهـاد   می
هـاي دسـت انـدرکار، زمینـه آمـوزش      کشاورزي و دیگر ارگان

ــود را از    ــدگان خ ــراي وام گیرن ــب ب ــزاري  مناس ــق برگ طری
بـه  هاي مشابه موفق فراهم نماید. بازدیدهاي آموزشی از طرح

رسد برگزاري این بازدیـدها خـود مشـوقی در اسـتفاده     نظر می
کننـده انگیـزه بـراي    هاي دریافت شـده و ایجـاد  صحیح از وام

و تالش و پشـتکار بیشـتر کشـاورزان بـراي کسـب موفقیـت       
بود. خواهد مدي آنها کارآخودافزایش احساس 
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Abstract
The present study, which is a cross-sectional survey, was conducted to investigate the views

of the farmers who had received the facilities provided by the Agricultural Bank on their self-
efficacy in using these facilities and factors affecting it. The statistical population of the study
consisted of 205 farmers who were introduced by Jihad Agriculture Organization of Bushehr
Province during the year 1391 to the Agricultural Bank for receiving loan in order to implement
agricultural projects. Using Krejcie and Morgan Table, 132 farmers were selected as the sample
of study. The finding showed that most of farmers were old with low level of education. Also,
the results indicated most of farmers don’t consider themselves as a successful and entrepreneur
individual. In addition, there was a significant difference between two groups of farmers (who
have the sense of self-efficacy and who have not the sense of self-efficacy) about variables
education level, the extent of land and level of communication with specialists and various
organizations.

Keywords: Agriculture Bank credits, Bushehr province, Farmers, Self-efficacy
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