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در ایجاد اشتغال و ) SME(هاي زود بازده نقش تسهیالت پرداختی بانک کشاورزي به بنگاه
مشتریان بانکتولید بخش کشاورزي از دیدگاه 

3و محمدباقر سلیمی2، شقایق خیري1یداهللا رجائی

چکیده
در ایجاد تولید و ) SME(بازده هاي زود تحقیق حاضر بررسی نقش تسهیالت پرداختی بانک کشاورزي به بنگاهاز هدف

. باشدهمبستگی می-تحقیق حاضر از نوع توصیفیروش . باشدهاي ابهر و خرمدره میاشتغال در بخش کشاورزي در شهرستان
میلیون ریال از 50با مبالغ بیش از 1384-1391هاي اي در طی سالکنندگان تسهیالت سرمایهجامعه آماري شامل کلیه دریافت

جهت تعیین حجم . نفر انتخاب شدند135اي با انتساب متناسب گیري طبقهبا استفاده از روش نمونهکهاورزي بودندبانک کش
ظاهري و رواییکه گردیدها استفاده جهت گردآوري دادهساخت از ابزار پرسشنامه محقق. نمونه از فرمول کوکران استفاده شد

یید أبه ت)α=0.75-0.80(با استفاده از فرمول کرونباخ محاسبه وو پایایییید شدأمحتوایی بر اساس نظرات متخصصین مربوطه ت
و تحقیق نشان داد پاسخگویان به میزان زیادي اذعان داشتند که تسهیالت استفاده شده منجر به توسعه کشاورزينتایج . رسید

ته نشان داد درآمد پاسخگویان قبل و بعد از همبسtآزمون . نیز سبب افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر  بنگاه شده است
هاي حاصله پس از دریافت تسهیالت اساس میانگیندرصد داشته است و بر5داري در سطح دریافت تسهیالت تفاوت معنی

.درآمد پاسخگویان افزایش داشته است

، بخش کشاورزيتولید،سسات زودبازده، اشتغالمؤ، بانکیتسهیالت: هاي کلیديواژه

مقدمه
ترین عواملمعضل بیکاري به عنوان یکی از مهم

هاي اجتماعی ایران از دو دهه گذشته مورد توجه آسیب
از آنجا که جمعیت فعال، بخش عمده ).19(قرار گرفت

دهد، و اصلی نیروي کار در هر جامعه را تشکیل می
اطالعات جمعیت فعال کشور در سه دهه گذشته 

درصد 4/51، 1365در سال . قع شودتواند مفید وامی
قرار ) سالگی64تا 15(جمعیت ایران در سنین فعالیت 

درصد 56معادل 1375این رقم براي سال . داشتند
درصد جمعیت 41/71برابر 1385جمعیت و براي سال 

زایی براي جمعیت این ارقام بیانگر اهمیت اشتغال. است
عال در فعال و آموزش و تحصیل براي جمعیت غیرف

زیرا هرم سنی . به بعد و دهه پیش رو است75هاي سال
جمعیت به آرامی از شکل جوان به میانه نزدیک شده و 

از سوي دیگر ). 12(این روند تا زمان حاضر ادامه دارد
ترین منبع اشتغال به تجربه ثابت شده است که مهم

هاي اقتصادي کوچک و جدید، کارآفرینی و بنگاه
.خصوصی خواهند بودمتوسط در بخش

هاست که در کشورهاي توسعه یافته و برخی سال
هاي کوچک و کشورهاي در حال توسعه، گسترش بنگاه

هاي افزایش اشتغال زود بازده به عنوان یکی از استراتژي

زیرا صنایع . گیردو درآمد سرانه مورد توجه قرار می
ز کوچک به سرمایه کمی به ازاي هر نفر نیروي کار نیا

در صنایع بزرگ دارند در حالی که چنین شرایطی عمدتاً
افزون از سوي دیگر افزایش روز). 14(فراهم نیست

جمعیت، نیاز جامعه را به مواد غذایی افزایش داده و این 
هاي اخیر گرایش به امر با عنایت بر اینکه در طی دهه

هاي صنعت و خدمات بیش از بخش اشتغال در بخش
معضل دیگري را افزون بر بیکاري بر کشاورزي است، 

هاي مذکور در ایجاد بنگاه. معضالت جامعه افزوده است
تواند می) جهت تولید مواد غذایی(بخش کشاورزي 

زایی را به خود هاي اشتغالبخش مهمی از سیاست
اختصاص داده و پاسخگوي مشکل بیکاري در کشور 

).19(ایران باشد 
وري در گرو رشد و توسعه اقتصادي هر کش

هاي تولیدي آن و هاي مولد و فعالیتگذاريسرمایه
از موانع رشد و . جوش استهاي درونبخصوص فعالیت

توسعه کشورهاي در حال توسعه، کمبود سرمایه و عدم 
اي موجود بکارگیري صحیح و اصولی منابع سرمایه

عنوان یکی از هکه سرمایه بطوريولی همان. باشدمی
وامل رشد و پیشرفت اقتصادي شناخته شده ترین عمهم

است، استفاده بهینه و کاراتر از سایر عوامل تولید مانند 

زنجانواحددانشیار، دانشگاه آزاد اسالمی-1
)Kheiri_sh@yahoo.com: نویسنده مسوول(واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار، -2

واحد ابهردانشگاه آزاد اسالمی،کارشناس ارشد-3
19/7/94: تاریخ پذیرش28/3/94: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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کار و یا عامل زمین در کشاورزي نیز از اهمیت فراوانی 
ها و منابع پولی الزم و کافی حال اگر سرمایه. برخوردارند

از زمین، به در اختیار بخش کشاورزي قرار گیرد، قطعاً
توان عامل مهم تولیدي، استفاده بیشتري میعنوان یک

هاي ترین راهدر مباحث اقتصادي یکی از مرسوم. برد
مین سرمایه واحدهاي تولیدي، اعطاي اعتبار و رفع أت

. باشدنیازهاي پولی آنها توسط سیستم بانکی کشور می
ترین در نظام بانکی ایران، بانک کشاورزي به عنوان مهم

هیالت و اعتبارات به بخش کننده تسبانک اعطا
مین سرمایه مورد نیاز این أثري در تؤکشاورزي، نقش م

). 11(بخش دارد
هاي هاي اولیه حاکی از آن است که در زمینهبررسی

مرتبط با این موضوع، تحقیقاتی در سطح ملی و 
المللی انجام شده که در این بخش به اختصار به بین

.گرددبرخی از آنها اشاره می
هاي ، در رابطه با اهمیت بنگاه)7(هقان دهنوي د

مذکورهاي بازده بر این عقیده است که بنگاهکوچک زود
کنندگان و صنایع بزرگ اي ارتباطی بین مصرفحلقه

هاي صنعتی بیشترین خالقیت و نوآوريتواند است و می
و تحقیقات کاربردي را در جهت تنوع بخشیدن به 

.نمایدبازارهاي جهانی ایجاد تولیدات و حضور بیشتر در
، نقش اعتبارات بانک کشاورزي )5(بختیاري و پاسبان 

نتایج . شغلی را بررسی کردندهاي در توسعه فرصت
مدت نشان داد اعتبارات بانک کشاورزي در کوتاهه حاصل

ثیر مثبت أگذاري تمدت بر سرمایهبر اشتغال و در دراز
ارات خرد بر ، اثرات اعتب)25(یعقوبی .داشته است

. داشتغال زنان روستایی استان زنجان را بررسی نمو
نتایج نشان داد اعتبارات خرد پرداخت شده در زمینه 

ثیر را در تثبیت شغل قبلی زنان أترین تاشتغال، بیش
دوز باشی پور و پوشفیض.کننده وام داشته استدریافت

هاي کوچک و متوسط صنایع ، به شناسایی بنگاه)10(
یدي با رشد سریع و تعیین سهم آنها در ایجاد تول

نتایج . اشتغال در برنامه دوم توسعه اقتصادي پرداختند
از نیمی از اشتغال یاد شده طی دوره نشان داد که بیش

هاي کوچک و مورد بررسی توسط درصد اندکی از بنگاه
دیواندري و . متوسط با رشد سریع صورت گرفته است

ه خود به ارزیابی اثر بخشی طرح ، در مطالع)8(همکاران 
اي در استان تهران هاي زودبازده و کارآفرین توسعهبنگاه

هاي نتایج حاصل نشان داد اجراي طرح بنگاه. پرداختند
اي منجر زود بازده و کارآفرین در کسب و کارهاي توسعه

زایی، رشد فروش، سودآوري و جذب به افزایش اشتغال
.افت تسهیالت شده استمشتري نسبت به قبل از دری

نشان داد که )20(زاده و همکارانشعبانمطالعات 
ثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد أاعتبارات ت

.شده استصنعت دامپروريگذاري جدید در سرمایه

نشان داد) 17(و میررحیمی سورهنتایج تحقیقات
ازغیرروستاهاي کشوره منابع مالی غیررسمی درک

ي همانند اعتبارات، کارکردهاي متفاوت دیگراعطاي
به بر عهده دارند کشاورزي امورمین نیازهاي روزمره وأت

هاي اعطایی به روستاییان ازوامازدرصد30طوري که 
منابع .پرداخت گردیده استطریق منابع غیررسمی

مین نقدینگی روستاییان، در اجارهأغیررسمی عالوه بر ت
پیش و نیز ادوات کشاورزي آالت وندادن ماشیو نسیه

هایی مانند دراین منابع مزیت.خرید محصوالت فعالند
مقابل، درنیاز به وثیقه دارند، اماو عدم دسترس بودن

.باشندمینسبت به منابع رسمی داراي نرخ بهره باالتر
نشان داده است که افزایش نیزتایج مدل الجیتن

، احتمال استفاده از هاي زیرکشتهاي زمینمساحت
همچنین .دهدبخش مالی غیررسمی را افزایش می

پذیري به دلیل ریسک(افزایش سن سرپرست خانوار 
افزایش درآمد غیرکشاورزي خانوار و)پایین افراد مسن

منابع غیررسمی موجب کاهش احتمال استفاده از
ثیر أبررسی تطی ) 26(یعقوبی و ترکمانی .گرددمی

ی بر سود و تولید کشاورزان در شهرستان اعتبارات رسم
با افزایش سطح به این نتیجه رسیدند که مرودشت 

کشت دسترسی به اعتبارات رسمی بهتر صورت زیر
متغیرهاي سن زارع و درآمد سال قبل بر . پذیرفته است

ثیر داشته و متغیر فاصله أدسترسی به اعتبارات رسمی ت
به اعتبارات ثیر منفی بر دسترسیأتا بانک داراي ت

متغیر وام دریافتی کشاورزان از .رسمی داشته است
داري بر ثیر مثبت و معنیأمنابع اعتباري رسمی داراي ت

سود و تولید کشاورزان بوده است بنابراین با افزایش 
اعتبارات دریافتی کشاورزان سوددهی و تولید آنها 

در اندونزي ) 22(همکاران واهسج. افزایش داشته است
مین اعتبارات کشاورزي أبت نمودند که، افزایش تثا

.شودتوسط دولت، موجب فرار کشاورزان از فقر می
درآمد کشاورزان وارد اعتبارات ضربه کوچکی در تولید و

همچنین میزان توزیع اعتبار از سوي دولت .کرده است
درآمد ولی تولیدات کشاورزي و.افزایش یافته است
یر روندي روبه رشد نداشته هاي اخکشاورزان در سال

عالوه بر آن تمایل به بازپرداخت اعتبارات کاهش .است
در صورتیکه تقاضا جهت جذب اعتبارات .یافته است

درصد به 10در منطقه مورد مطالعه .افزایش یافته است
ثیر أمتوسط اعتبارات در درآمد خالص کشاورزان تطور

درصد موجب افزایش تولیدات5داشته است و
اي که محقق از همچنین نتیجه.کشاورزي شده است

برخی از کشاورزان گرفته است نشان طریق مصاحبه با
داده است که اعتبارات موجب فعال نمودن کشاورزي از 

دامداري وهاي کشاورزي وشیوهطریق اجراي بهتر
همچنین .شده استها همچنین استفاده بهینه از نهاده
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توانایی وبه سطح مالی وبازپرداخت اعتبارات را 
.گیزه کشاورزان مرتبط دانسته استشخصیت وان

د ناي نشان دا، در مطالعه)6(برون و همکاران 
اندازي ترین فاکتور در تشویق و راهاعتبارات مهم

هاي کوچک بوده و نقش فراوانی در اشتغال و بنگاه
ایوزیان و سنتور .کندهاي کوچک ایفا میفروش بنگاه

هاي ثیر برنامه اعتباري بانک جهانی روي بنگاهأت، )2(
نتایج . کوچک و متوسط کشور سریالنکا را بررسی کردند

نشان داد برنامه اعتباري بانک جهانی سبب کاهش 
ها شده و سطوح هاي مالی بنگاهمحدودیت

.گذاري آنها را افزایش داده استسرمایه
که اي در روستاهاي پنجاب نشان داده است مطالعه

هاي رشد عوامل دسترسی به منابع مالی منجر به فرصت
کاندکر و ). 21(گرددبرداري میاقتصادي از تولید تا بهره

کشاورزي در ثیر اعتباراتأبررسی تبه) 13(فروکی 
90کنند که ند ایشان بیان میکشور پاکستان پرداخت

هاي رسمی کشاورزي از طریق بانک توسعه درصد وام
هاي غیررسمی از طریق درصد از وام2/57کشاورزي و 

این در حالی است که .شودان و آشنایان اعطا میتدوس
هاي اعطایی منابع رسمی در جهت تولید و بیشتر وام

هاي گذاري در بخش کشاورزي و بیشتر وامسرمایه
اعطایی منابع غیررسمی در جهت هموارسازي مصرف در 

در ) 1(ران احمد و همکا.گرددطول زندگی مصرف می
ثیر اعتبارات بر افزایش أاي به بررسی تمطالعه
عی و دامی در کشور اتیوپی هاي تلفیقی زراسیستم
دستیابی به اعتبارات یکی از نتایج نشان داد. ندپرداخت

هایی است که در تطبیق کشاورزان ترین استراتژيمهم
. ثر واقع شودؤتواند مهاي بهبود عملکرد میبا تکنولوژي

طاي اعتبار کاالیی نظیر کود و بذر، باعث ارزش اع
.محصول تولیدي خانوار و سطح مصرف آن خواهد شد

چه تاکنون تحقیقاتی چند در زمینه چگونگی اگر
توزیع اعتبارات توسط بانک کشاورزي و نقش آن در 
افزایش تولیدات کشاورزي انجام گرفته اما تحقیقات 

ت بانکی را در جامعی که بتواند نقش پرداخت تسهیال
افزایش سطح تولید و اشتغال نیروي کار را بسنجد، 

از آنجایی که اعطاي . تاکنون انجام نپذیرفته است
عنوان تسهیالت و اعتبارات توسط بانک کشاورزي، به

ثر ؤبازوي اعتباري دولت در بخش کشاورزي بسیار م
ثیر تسهیالت أباشد، تحقیق حاضر سعی کرده تمی

ایجاد بازده در هاي زودشاورزي به بنگاهپرداختی بانک ک
در بخش کشاورزي و افزایش تولید اشتغال 
استان زنجان را مورد هاي ابهر و خرمدره درشهرستان

بررسی قرار دهد و گامی هرچند کوچک در جهت 
هاي زایی و رفع معضل بیکاري در شهرستاناشتغال

.برداردمذکور
روش تحقیق

ن اصول هر پژوهش، چارچوب و ترییکی از اساسی
در .گیردروشی است که بر اساس آن پژوهش انجام می
شود که هر تحقیق، تعیین چنین روش علمی باعث می

تر شده و میزان دستیابی به روند کار پژوهشی شفاف
تحقیق لذا در . اهداف از پیش تعیین شده، افزایش یابد

از نظر کاربردي وروش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از 
- توصیفیروشنحوه بررسی رابطه متغیرها، از 

زیرا از یک سو به توصیف .ستفاده شداهمبستگی 
شرایط موجود و از سوي دیگر رابطه میان متغیرهاي 
مستقل و وابسته را بر اساس هدف تحقیق مورد بررسی 

ها از آوري دادهبه منظور جمع. و تحلیل قرار می دهد
. تفاده شده استاسمحقق ساخت پرسشنامه 

کلیه تحقیق حاضر شامل جامعه آماري 
هاي اي در طی سالکنندگان تسهیالت سرمایهدریافت
میلیون ریال از بانک 50با مبالغ بیش از 1391-1384

باشد که هاي ابهر و خرمدره میکشاورزي در شهرستان
تسهیالت دریافتی را در بخش کشاورزي مصرف 

کنندگان با استناد به آمار یافتتعداد کل در.اندنموده
نفر 210کشاورزي استاناخذ شده از مدیریت بانک

و 126ابهر که به تفکیک شهرستان)N=210(باشد می
براي تعیین حجم نمونه از .باشندنفر می84خرمدره 

135فرمول کوکران استفاده شد و تعداد نمونه مورد نیاز 
.نفر برآورد گردید

N =نفر210= ه کلحجم جامع
P = 5/0= احتمال وجود صفت
N =اندازه نمونه
q =5/0= احتمال عدم وجود صفت
d =05/0= دقت احتمالی مطلوب
t = تعداد اشتباه استاندارد الزم براي دستیابی به ضریب

95اطمینان قابل قبول است که در سطح اطمینان 
بر این.شوددر نظر گرفته می96/1، والًدرصد معم

.نفر تعیین گردید135اساس حجم نمونه 

هامواد و روش
ها در آوري دادهدر تحقیق حاضر به منظور جمع

اي و اسنادي، روش کتابخانهمراحل مختلف تحقیق، از
روش میدانی و ،رسانیهاي جهانی اطالعکاوش در شبکه

در این تحقیق . استفاده شده استپرسشنامه تشکیل 
سنجش روایی محتوایی و ظاهري ابزار جهت تعیین و
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هاي اولیه در اختیار تحقیق چندین نسخه از پرسشنامه
سپس با . صاحب نظران در این زمینه گذاشته شد

استفاده از نظرات آنها، اصالحات الزم در محتوا و فرم 
.ها اعمال گردید و پرسشنامه نهایی تنظیم شدپرسشنامه

ر ابزار تحقیق آن است که ظور از پایایی یا اعتبامن
اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله، تحت 

گیري کنیم، نتایج به دست اندازهشرایط مشابه مجدداً
. )3(آمده تا چه اندازه مشابه، دقیق و قابل اعتماد است

در این مطالعه جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق، تعداد 
آماري مورد هایی مشابه جامعهپرسشنامه در جامعه30

هاي پس از وارد کردن داده. نظر توزیع گردید
ضریب آلفاي ،SPSS16افزار آماري آوري شده نرمجمع

. محاسبه شد785/0براي پرسشنامهکل کرونباخ 
آوري شده ازهاي جمعدادهدر ادامه 

مورد تجزیه و تحلیل قرار کنندگان تسهیالت دریافت
توصیفی و آمار مشتمل بر دو بخش آمار کهگرفت

در بخش توصیفی به بررسی وضعیت . باشداستنباطی می
شود و به همین موجود متغیرهاي تحقیق پرداخته می

هاي آماري همچون فراوانی، درصد، منظور از مشخصه
، میانه و انحراف معیار استفاده )مد(میانگین، نما

در بخش تحلیلی به بررسی روابط بین .شودمی
جهت دستیابی به . شودق پرداخته میمتغیرهاي تحقی

هاي آماري استنباطی نظیر تحلیل این هدف از روش
شود، سپس جهت مقایسه همبستگی استفاده می

من ویتنی و کروسکال والیس ، Tمیانگین از آزمون 
.استفاده گردیده است

نتایج و بحث
تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده در خصوص 

دهد که میانگین سنی نشان میسن افراد مورد مطالعه
باشد می2/6با انحراف معیار سال43پاسخگویان تقریباً

. ساله است59ترین و مسن22ترین فرد جوانکه 
دهد بررسی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه نشان می

9/11(نفر 16متأهل و ) درصد1/88(نفر 119که  
میانگین . باشنداز افراد مورد مطالعه مجرد می) درصد

با 4/3تعداد افراد تحت تکفل پاسخگویان مورد مطالعه، 
و صفرباشد که حداقل آن می75/1انحراف معیار 

ررسی وضعیت تحصیلی افراد مورد ب.باشدمی8حداکثر 
20، درصد بیسواد51/18دهد که مطالعه نشان می

درصد در سطح 1/28درصد در حد خواندن و نوشتن، 
درصد در 6/6د در سطح فوق دیپلم، درص7/20دیپلم، 
کارشناسی ارشددرصد در سطح 9/5و کارشناسیسطح 

در کار تجربه میانگین. اندو باالتر تحصیل کرده
35/9با انحراف معیار 8/12افراد مورد مطالعه کشاورزي 

بررسی وضعیت .سال است40و حداکثر و حداقل صفر
یشترین دهد که بان میشنشغل اصلی پاسخگویان

نفر و 69مربوطه به بخش زراعت با فراوانی فراوانی 
نفر 17اوانی فرکمترین فراوانی مربوط به دامپروري با

.)1جدول (باشدمی)درصد6/12(

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اشتغال اصلی-1جدول
درصدفراوانیطبقه
176/12دامدار

691/51زارع
295/21دامدار و زراع

208/14سایر
135100کل

درخصوص وضعیت مالکین نتایج به دست آمده 
درصد از پاسخگویان 3/76حاکی از آن است که اراضی 
3/16،مالکیت شخصیهاي کشاورزي بازمینداراي

درصد مالکیت 4/7و اشتراکیدرصد داراي مالکیت 
در خصوص سطح 2جدول یجه نت. باشنداي میاجاره

دهد، اراضی زراعی آبی افراد مورد مطالعه نشان می
هکتار زمین 1- 5بیشترین فراوانی مربوط به گروه داراي

و کمترین ) درصد7/60(نفر 82زراعی با فراوانی 
17هکتار با فراوانی 16ها مربوط به طبقه باالي فراوانی

.باشدمی) درصد6/12(نفر 

زیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سطح اراضی زراعی آبیتو-2لجدو
درصد تجمعیدرصدفراوانی)هکتار(طبقه

0183/133/13
5-1827/601/74

15-6183/134/87
16176/12100بیشتر از 

--135100کل
100: بیشینه2: نما3: میانه837/6: میانگین

03/134: ریانسوا57/11: انحراف معیار0: کمینه
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نتایج تجزیه و تحلیل در خصوص سطح اراضی باغی 
دهد، بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه نشان می

9/51(هکتار اراضی باغی 1/0-5مربوط به گروه داراي 
1/5ها مربوط به طبقه باالي و کمترین فراوانی) درصد
8/34شایان ذکر است که . باشدمی) درصد3/13(هکتار 

.اندفاقد اراضی باغی بودهدرصد
60(نفر 81دهد که اراضینشان می3جدول نتایج 

17(نفر 23قطعه و اراضی 1-5از پاسخگویان )درصد
6/15(نفر21قطعه و نیز اراضی10-6بین ) درصد
.باشدقطعه می10بیشتر از ) درصد

د قطعات اراضیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعدا-3جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانی)قطعه(طبقه

0104/74/7
5-181604/67

10-623174/84
11216/15100بیشتر از 

--135100کل
30: بیشینه4: نما4: میانه07/6: میانگین

03/29: واریانس38/5: انحراف معیار0: کمینه

درصد 3/99نیاز به وام کشاورزيدر خصوص 
نیاز به دریافت تسهیالت اعالم کردند که پاسخگویان 

اند اذعان داشتهدرصد پاسخگویان 4/90و دارندبانکی
.انداز نحوه دریافت تسهیالت اطالع کافی داشتهکه 

درصد 3/19ها حاکی است که دادهتجزیه و تحلیل

. اندپاسخگویان تاکنون تسهیالتی دریافت نکرده
17مرتبه و 1-5رصد پاسخگویان د7/63همچنین

مرتبه تسهیالت دریافت 6درصد پاسخگویان بیشتر از 
.)4جدول (اندنموده

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد تسهیالت دریافتی-4جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانیطبقه

0263/193/19
5-1867/6383

62317100بیشتر از 
--135100کل
30: بیشینه2: نما2: میانه65/3: میانگین

33/18: واریانس28/4: انحراف معیار0: کمینه

درصد از پاسخگویان 7/46دهد که نتایج نشان می
510- 1000درصد بین2/25، ریالمیلیون 500-10

ریالمیلیون 1000درصد بیشتر از 1/28و ریالمیلیون 
.)7دول ج(اندتسهیالت تقاضا نموده

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقدار وام تقاضا شده-7جدول
درصد تجمعیدرصدفراوانی)ریالمیلیون (طبقه
500 -10637/467/46

1000-510342/259/71
1000381/28100بیشتر از 

--135100کل
40000: بیشینه500: نما600: میانه83/551: میانگین

3/240828: واریانس74/490: انحراف معیار20: ینهکم

درصد از 1/88نتایج حاکی است که همچنین 
خود را به موقع پاسخگویان تسهیالت درخواستی 

درصد از پاسخگویان نسبت به 8/54وانددریافت نموده
نیز اند وکفایت تسهیالت دریافتی نظر مساعد داشته

دریافتی را ناکافی درصد پاسخگویان تسهیالت2/45
بیشترین مورد مصرف تسهیالت با از طرفی.انددانسته

و حداقل مصرفدرصد صرف احداث گاوداري 8/17
هاي پرورش ماهی صرف احداث حوضچه) درصد7/0(

نتایج حاکی از آن است همچنین .)6جدول (شده است
درصد پاسخگویان تسهیالت را در بخش 2/85که 

.اندهکشاورزي هزینه نمود
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توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مصرف تسهیالت-6جدول
درصدفراوانیطبقه

144/10تجهیز چاه
72/5تحت فشارآبیاري 

248/17گاوداري
216/15زراعت

64/4نهالستان
57/3سیساتأتوساختمان
17/0ماهیپرورش 

72/5امدخرید 
5037ایرس

135100کل
.آمده است7در جدول زاییاشتغالثیر تسهیالت بر أدر رابطه با تدیدگاه پاسخگویان 

ثیر تسهیالت بر اشتغالأبندي تاولویت- 7جدول
بندياولویتانحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمطبقه

5/17/09/87/262/62474/4808/01توسعه کشاورزي در منطقه
افزودن فعالیت جدید بر 

7/02/21/116/293/56385/4828/02هافعالیت
2/25/14/101/288/57377/4896/03افزایش نیروي کار ثابت

7/37/09/117/2360355/4980/04افزایش نیروي کار فصلی
2/57/09/82/424317/4996/05افزایش سرعت عمل

ند پاسخگویان معتقدحاکی از آن است 8جدول 
تسهیالت دریافتی به سبب افزایش تولید و کسب درآمد 

هاي بنگاه بیشتر منجر به افزایش دارایی

دهد که پاسخگویان نشان می9جدولنتایج . شده است
سرمایه، به میزان زیادي بر نقش تسهیالت بر افزایش 

.دارندکید أتسود ودرآمد

تولید فرآیندبندي تاثیر تسهیالت بر اولویت- 8جدول
بندياولویتانحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمطبقه

32/29/85/384/47251/4928/01هاي بنگاهافزایش دارایی
4/109/86/551/34200/476/02افزایش درآمد بنگاه

5/109/11607/26103/4715/03زان تولیدافزایش می
7/65/13/134/471/31948/305/14مکانیزه نمودن تولید

افزایش تجهیزات 
1/115/14/106/494/27807/318/15کشاورزي

2/29/59/255/414/248/3952/06افزایش کیفیت تولید
1/82/2201/546/15666/303/17هاي تولیدکاهش هزینه

5/187/67/397/208/14066/327/18کاهش مصرف آب
4/442/56/92/225/18651/264/19افزایش سطح زیر کشت
8/343/161/111/286/9614/244/110کاهش مصرف برق وگاز

ي مورد بررسیثیر کلی تسهیالت بر متغیرهاأبندي تاولویت-9جدول
بندياولویتانحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کمطبقه

7/65/14/78/377/46148/413/11سرمایه
4/75/14/73/394/44103/416/12درآمد
1/145/14/10431/3174/333/13سود

3/337/01/114/274/27103/371/14تعداد کارگر
5/417/06/12402/5651/249/15هزینه

7/637/036/923251/277/16تعداد دام
2/627/07/63/161/14177/262/17سطح کشت

2/627/01/89/253051/243/18ساعات کار در روز
2/655/14/7233955/14/19تعداد افراد خانواده

1/685/14/106/124/7888/14/110تعداد متخصص
4/737/02/51/86/12844/151/111تعداد روز کاري در سال

تعدادمحصول جدید کشت 
2/827/09/54/107/0451/105/112شده

8/917/07/337/0177/1731/013محصول حذف شدهتعداد
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حاکی از آن است که میزان درآمد 10جدول نتایج 
میلیون 9/973بهپاسخگویان بعد از دریافت تسهیالت 

ها افزایش یافته است که به سبب پراکندگی دادهریال
تري جهت گزارش شاخص مناسب) md=25(میانه

همبسته نشان داد درآمد پاسخگویان tآزمون .باشدمی

داري در قبل و بعد از دریافت تسهیالت تفاوت معنی
هاي اساس میانگیندرصد داشته است و بر5سطح 

افت تسهیالت درآمد پاسخگویان حاصله پس از دری
.افزایش داشته است

توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد بعد از دریافت تسهیالت- 10ل جدو
درصد تجمعیدرصدفراوانی)ریالمیلیون (طبقه 
200 -0612/452/45
500 -210461/343/79

510287/20100بیشتر از 
--135100کل
12000: بیشینه200: نما250: میانه9/973: گینمیان

2430: انحراف معیار0: کمینه

ها حاکی از آن است که نتایج حاصل از آنالیز داده
تسهیالتپاسخگویان قبل از دریافت سرمایهمیانگین

میلیون 500و میانه 6240با انحراف معیار 5/1788
میانگین و پس از دریافت تسهیالتبوده استریال

900و میانه 2/7596، انحراف معیار 6/2939سرمایه 
همبسته نشان داد tآزمون . استشدهریالمیلیون 

سرمایه پاسخگویان قبل و بعد از دریافت تسهیالت 
درصد داشته است و 5داري در سطح تفاوت معنی

هاي حاصله پس از دریافت تسهیالت اساس میانگینبر

مقایسهآزمون .یش داشته استسرمایه پاسخگویان افزا
از دو هلأتمیانگین نگرش پاسخگویان نسبت به متغیر

گروه مستقل است که چون تعداد افراد پاسخگو به موارد 
.نفر است30ها کمتر از متغیر وابسته در یکی از گروه

لذا از آزمون ناپارامتري من ویتنی براي مقایسه استفاده 
بین داري وجود تفاوت معنینتایج حاکی از عدم . گردید

ثیر أان مجرد و متاهل نسبت به تینگرش پاسخگو
میثیر تسهیالت بر تولید أتوتسهیالت بر اشتغالزایی 

).11جدول (باشد
هلأبندي تنتایج آزمون من ویتنی مقایسه نگرش پاسخگویان در متغیر گروه- 11جدول

Sig u ايمیانگین رتبه فراوانی سطح متغیر یر وابستهمتغ
405/0 874 5/78 16 مجرد 69/70ثیر بر تولید أت 119 متاهل
405/0 830 62/75 16 مجرد 97/66ثیر بر اشتغالزاییأت 119 متاهل

.به ترتیب معنی داري در سطح یک درصد و پنج درصد: *و**

نگرش جهت مقایسه نتایج آزمون کروسکال والیس 
ثیر تسهیالت أتباحصیالت مختلف ان با سطح تیپاسخگو

و با) Chi-square= 7.67, Sig.=0.175(زاییبر اشتغال
,Chi-square= 7.91(د ــالت بر تولیــر تسهیــثیأت

Sig.=0.214 (داري وجود نشان داد که تفاوت معنی
.ندارد

انی که در ي بررسی تفاوت بین نگرش پاسخگویبرا
آنهایی که شرکت اند و موزشی شرکت کردهآهاي دوره

.استفاده گردیدtمتغیرهاي وابسته از آزمون اند بانکرده
هاي کننده در دورهپاسخگوبان شرکتنگرش بین 

ثیر أکنند در نسبت به تآموزشی و آنهایی که شرکت نمی
یافت داري زایی تفاوت آماري معنیتسهیالت بر اشتغال

ناشی از تواند این امر می.)t= 1.48, Sig.=0.139(نشد
هاي برگزار شده با نیاز عدم اثربخشی و تناسب بین دوره

ان یپاسخگونگرشبین،همچنین.کشاورزان باشد
هایی که شرکت هاي آموزشی و آنکننده در دورهشرکت

ثیر تسهیالت بر تولید تفاوت آماري أکنند در تنمی
این امر .)t= 1.14, Sig.=0.113(یافت نشدداري معنی

ناشی از عدم اثربخشی و تناسب بین تواند می
هاي یافته.هاي برگزار شده با نیاز کشاورزان باشددوره

بین نگرش نشان داد کروسکال والیس حاصل از آزمون 
برداري مختلف نسبت به مالکیت بهرهدارايان یپاسخگو

یافت داري ثیر تسهیالت بر تولید تفاوت آماري معنیأت
بین و نیز ) Chi-square= 5.09, Sig.=0.065(نشد

برداري نگرش پاسخگوبان با نوع مالکیت بهره
زاییثیر تسهیالت بر اشتغالأمختلف نسبت به ت

داردــود نــداري وجاري معنیــاوت آمــتف
)Chi-square= 5.29, Sig.=0.071.(

به منظور بررسی رابطه بین متغیرهاي وابسته و 
وسکال والیس از آزمون کرشغل اصلی پاسخگویانمتغیر

داري بین افراد با مشاغل اختالف معنی. استفاده شد
ثیر تسهیالت بر تولیدأتمختلف و نگرش ایشان بر 
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)Chi-square= 5.14, Sig.=0.137 ( ثیر بر أتو
یافت ) Chi-square= 5.34, Sig.=0.148(زاییاشتغال

.نشد
بین نگرش پاسخگوبان با دهد نشان می12جدول 

ثیر تسهیالت أمختلف تسهیالت نسبت به تانواع مصارف 

داري در سطح یک درصد بر تولید تفاوت آماري معنی
ان با انواع یبین نگرش پاسخگوهمچنین . وجود دارد

ثیر تسهیالت بر أمصارف مختلف تسهیالت نسبت به ت
داري در سطح یک درصد زایی تفاوت آماري معنیاشتغال
. وجود داردخطا 

بندي نوع مصارف تسهیالتمقایسه نگرش پاسخگویان در متغیر گروه-12جدول
Sig. Chi-square ايمیانگین رتبه فراوانی سطح متغیر متغیر وابسته

000/0 68/51

3/51 14 تجهیز چاه

ثیر بر تولید أت

6/80 7 تحت فشارآبیاري 
2/47 24 گاوداري
21/39 21 زراعت
4/127 6 نهالستان
9/89 5 ساختمان و تاسیسات
7/123 1 پرورش ماهی

67/34 7 خرید دام
13/84 50 سایر

000/0 979/52

43/52 14 تجهیز چاه

زاییثیر بر اشتغالأت

79/81 7 تحت فشارآبیاري 
23/48 24 گاوداري
12/40 21 زراعت
5/128 6 نهالستان
1/91 5 سیساتساختمان و تا
5/125 1 پرورش ماهی

86/35 7 خرید دام
41/85 50 سایر

بین نگرش دهد که نشان می13نتایج جدول 
هاي مختلف سال نسبت ان با نیاز مالی در فصلیپاسخگو

داري در ثیر تسهیالت بر تولید تفاوت آماري معنیأبه ت
سطح یک درصد وجود دارد و نگرش پاسخگویان با نیاز

ثیر تسهیالت بر أهم، تم باأمالی در فصل بهار و پاییز تو
این . اندتر از سایر پاسخگویان ارزیابی کردهتولید را مثبت

دلیل دریافت وام متناسب با زمان نیاز به تواند بهامر می
.برداري مورد نظر باشدتسهیالت در واحد بهره

هاي بین نگرش پاسخگوبان با نیاز مالی در فصل
زایی ثیر تسهیالت بر اشتغالأف سال نسبت به تمختل

. داري در سطح یک درصد وجود داردتفاوت آماري معنی
م أنگرش پاسخگویان با نیاز مالی در فصل بهار و پاییز تو

تر از سایر ثیر تسهیالت بر اشتغالزایی را مثبتأباهم، ت
تواند به دلیل این امر می.اندپاسخگویان ارزیابی کرده

وام متناسب با زمان نیاز به تسهیالت در واحد دریافت
.برداري مورد نظر باشدبهره

بندي فصل نیاز به پولنتایج آزمون کروسکال والیس مقایسه نگرش پاسخگویان در متغیر گروه-13جدول
Sig. Chi-square ايمیانگین رتبه فراوانی سطح متغیر متغیر وابسته

000/0 002/19

6/25 9 بهار

ثیر بر تولید أت
8/3 1 تابستان
7/54 19 پاییز

01/5 1 زمستان
9/73 105 بهار و پاییز

000/0 702/20

72/26 9 بهار

زاییثیر بر اشتغالأت
4 1 تابستان
37/55 19 پاییز
5/5 1 زمستان
03/75 105 بهار و پاییز

.داري در سطح یک درصد و سطح پنج درصدتیب معنیبه تر: *و **
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و سرمایه همبسته نشان داد درآمدtآزمون 
پاسخگویان قبل و بعد از دریافت تسهیالت تفاوت 

هاي حاصله اساس میانگینداري داشته است و برمعنی
پاسخگویان و سرمایهپس از دریافت تسهیالت درآمد

) 16(ي و همکارانمطالعات نوروز.افزایش داشته است
مین نیازهاي جاري أنشان داد بانک کشاورزي با ت

کند و کشاورزي، زمینه تولید محصوالت را فراهم می
کشاورزان را به ادامه فعالیت در چرخه تولید تشویق

نماید و در نهایت منجر به توسعه بخش می
د و ارتقا سطح زندگی کشاورزان مکشاورزي، افزایش درآ

نشان داد ) 4(رفی مطالعات بقاییاز ط.گرددمی
ثیر أبا ت)m=4.07, Sd=1.23(کشاورزان به میزان زیادي

و افزایش تولید هاي بانک کشاورزي بر افزایش درآمد وام
)m=4.12, Sd=1.07 (اندموافق بوده.

هاي تولید همبسته نشان داد بین هزینهtآزمون 
کشاورزي پاسخگویان قبل و بعد از دریافت براي

مطالعات طاهري .داري یافت نشدسهیالت تفاوت معنیت
هاي تولید پسته نشان داد هزینه) 24(و همکاران 

دست آمده براي هاي بههمچنین یافتهافزایش یافته و 
هاي هزینهتحلیل رفاهی نیز نشان داد که با افزایش 

، 2010- 2040در افق درصد39/1تولید به میزان 
ریال زیان به مجموع میلیارد158ساالنه حدود 

کننده و صادرکننده وارد هاي تولیدکننده، مصرفگروه
خواهد آمد که بیشترین سهم مربوط به گروه 

هاي اتحادیه شرکتهمچنین رئیس . تولیدکننده است
تصریح کرد افزایش )18(تعاونی کشاورزي دامداران 

و محصوالت لبنی در بازار مصرف به دلیل قیمت شیر
ها کمبود تولید شیر نیست، بلکه دلیل آن افزایش هزینه

هاي دریافتی به لذا میزان وام.شده تولید استتمام
.باشدها را کاهش دهد نمیاي که بتواند هزینهاندازه

همبسته نشان داد تعداد کارگران شاغل در tآزمون 
ن قبل و بعد از دریافت بخش کشاورزي پاسخگویا

درصد داشته 5داري در سطح تسهیالت تفاوت معنی
هاي حاصله پس از دریافت اساس میانگیناست و بر

تسهیالت تعداد کارگران مورد استفاده افزایش یافته 
نشان داد ) 9(فعالیت و خارقانیولیکن مطالعات .است

ثیرأتاعتبارات خرد روي ایجاد اشتغال با دستمزد بی

ثیر بسیار اندکی أاست و بر ایجاد اشتغال بدون دستمزد ت
.دارد

دهد بین نتایج حاصله از بخش تحلیلی نشان می
هاي فردي وضعیت تاهل و سطح تحصیالت با ویژگی

ثیر دریافت تسهیالت بر افزایش أت(متغیرهاي تحقیق
داري وجود ندارد و تفاوت معنی) زاییتولید و اشتغال
د متاهل و مجرد و نیز افراد داراي سطح بین دیدگاه افرا

داري در خصوص سواد متفاوت هیچگونه اختالف معنی
زایی وجود ثیر دریافت تسهیالت بر تولید و بر اشتغالأت

نشان ) 15(محمدي و شکريمطالعات ملک. ندارد
گیرندگان تسهیالت سطح تحصیالتمتغیردهد می

.ه استنداشتتولیدتاثیري در ایجاد اشتغال و
بین نگرش نتایج تحقیق حاضر نشان داد

اند و هاي آموزشی شرکت کردهپاسخگویانی که در دوره
اند با متغیرهاي وابسته تفاوت آنهایی که شرکت نکرده

تواند ناشی از عدم داري یافت نشد  که این امر میمعنی
هاي برگزار شده با نیاز اثربخشی و تناسب بین دوره

نوروزي و همکارانولیکن مطالعات . کشاورزان باشد
هاي از آن است که بین شرکت در کالسحاکی)16(

تولید رابطه افزایش اد اشتغال وایجوترویجی- آموزشی
.داري وجود داردمعنی

رابطه با هاي پاسخگویان درنتایج حاصل از دیدگاه
انواع مصارف تسهیالت، آبیاري تحت فشار و پرورش 

تر زایی را مثبتت بر تولید و اشتغالثیر تسهیالأماهی، ت
زاده و شعبانالبته .انداز سایر پاسخگویان ارزیابی کرده

در نتایج تحقیقات خود اولویت را )20(همکاران
تولید نهادهاي کشاورزي وهاي دامپروري وطرح
.اندهاي خدماتی را  مثبت ارزیابی کردهطرح

زارت شود ونهاد میهاي حاصله پیشاساس یافتهبر
نحوه برگزاري درتابعههاي و سازمانجهاد کشاورزي 

هاي تشویقی با سیاستواي موجود  بازبینی نمایددوره
کننده از حتی الزام کشاورزان استفادهترویجی وو

.دوره ترغیب کندتسهیالت به شرکت در
مثبت تسهیالت در افزایش درآمد با توجه به تاثیر

تداوم داشته باشد و البته مبالغ فرآیندالزم است این
تسهیالت افزایش یافته و نظارت کافی صورت گیرد تا 

.گذاري شودهاي دریافتی در بخش کشاورزي سرمایهوام
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The Role of Keshavarzi Bank’s Payment  Facilities of Small and Medium Size
Enterprise (SME) in Agricultural Employment and Production from Viowpoint of

Bank Customers

Yadollah Rajaei1, Shaghayegh Kheiri2 and Mohammad Bagher Salimi3

Abstract
The purpose of this research is identifying the role of Keshavarzi Bank’s payment facilities

to Small and Medium Size Enterprise (SME) in agricultural employment and production from
viowpoint of bank customers in  Abhar and Khorramdarreh townships. This study is
descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of all Recipients of
capital facilities in the years 1391-1384 more than 50 million riyals from the Keshavarzi Bank
that have used reception facilities in the agricultural sector. The proportionate stratified random
sampling technique was used to reach the respondents. (N=210) out of which 135 people were
selected as a sample. Cochran formula was used for sample size (α=0.75-0.80). The researcher
made questionnaire was used that confirm its validity and reliability. The results showed that the
respondents to a large extent (m = 4.47) on the role of facilitator in the development of
agriculture and increase production and earn more (m = 4.25) were agreed. Paired t-test analysis
showed that respondents' income before and after the facilities were significant differences in
the level of error is 5 percent, based on the resulting average income of respondents has
increased after receiving facilities.
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