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اعطاي اعتبارات كوچك مقياس است كه نقش مهمي در  درتوسعه روستايي و كشاورزي يكي از راه حل هاي رفع مشكل مالي كشاورزان، -چكيده
تمركز و جهت دهي به سرمايه هاي اندك روستاييان، ايجاد روحيه مشاركت و كار گروهي دارد. در همين راستا هدف اين تحقيق بررسي نقش 

اورزي در توسعه روستايي بوده و جوياي اين سوال است كه تأثيرات وام هاي خرد بر سكونتگاه هاي روستايي كدامند؟ جامعه اعتبارات خرد كش
حداقل يكبار وام دريافت كرده اند تشكيل مي دهد كه از بين آنها به روش تمام شماري  90 -85آماري تحقيق را كشاورزاني را كه در بين سالهاي 

ز روستاي آبي سفلي انتخاب شده و از آنها پرسشنامه تكميل گرديده است. الزم به ذكر است كه براي تجزيه و تحليل پرسشنامه كشاورز ا 54تعداد
استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه، اعتبارات خرد  wاسميرنوف تك نمونه اي ، و فريدمن و كندال -و كولموگروف tاز آزمون هاي 

درصد مورد تأييد جامعه نمونه تحقيق قرار  95اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي  موجبات توسعه روستا را فراهم كرده و در سطح در زمينه هاي 
 گرفته، ولي بر روي مهاجرت روستا شهري تأثيري نگذاشته است.
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 مقدمه .1
محركه توسعه  موتور توسعه روستايي را صاحبنظران، بسياري از

مراحل اوليه توسعه  حال توسعه بخصوص در ملي كشورهاي در
 .}6{ ضرورتي اجتناب ناپذيرمي دانند دستيابي به آن را دانسته و

اهميت توسعه پايدار "ذكر اين است كهدر اين روند نكته قابل 
امنيت غذايي به اندازه اي است كه براي  روستايي و كشاورزي،

بهبود و برقراري آن مي بايست كليه بخشهاي اقتصادي و 
اجتماعي دخالت نمايند و وظايف خود را به نحو احسن به انجام 

چرا كه روستاها به عنوان قطب اصلي توليد مواد  .}7{"برسانند
رش فقر در روستاها نسبت به مناطق ايي و به دليل گستغذ

مورد توجه قرار گيرند. از  شهري بايد در برنامه ها به طور خاص
 سرمايه گذاري كافي در زمينه سيستمهاي آبياري،اينرو 

سياستهاي اعتباري  انجام پژوهشهاي كاربردي و زيرساختها،
منيت غذايي مناسب مي توانند ما را هر چه سريعتر به اهداف ا

توجه به روستاييان فقير به لحاظ  رهمنون سازند. در اين ميان،
آسيب پذير بودن آنها از اهميت بيشتري برخوردار است و در 

توسعه روستايي بايد اذعان داشت كه روستا  خصوص روستا و
توسعه كشاورزي  بستر گسترده توسعه كشاورزي است. بنابراين،

 ستا محلي است كه عرصه زراعت،در روستا صورت مي گيرد و رو

آبخوانداري جنگل و مرتع مي  تسهيالت آبخيزداري، دامداري،
باشد و از اين منابع مي توان محصوالت كشاورزي را تامين و 

در اين زمينه سياست هاي پولي و اعتباري . }7{"فراري كرد
، وجود نظام پولي و اقتصاددانان توسعه جايگاه ويژه اي دارد و

 در مناسب را رمز موفقيت برنامه هاي توسعه مي دانند.اعتباري 
تقويت  سرمايه گذاري و تسريع فرايند بمنظور دهه اخير دو

 مناطق روستايي نهايتا در پس انداز بنيادهاي مالي و
فقرزدايي ازطريق ارتقائ بهره  توانمندسازي جوامع روستايي و

  ورتبكارگيري اعتبارات بوده است كه به ص بر تاكيد وري،
آمريكاي  و آفريقا حال توسعه آسيا، كشورهاي در فزاينده اي در

. كشور ايران از جمله جوامع }9{ استقبال شده است التين مورد
در حال توسعه كه اقتصاد آن بعد از نفت بيشتر مبتني بر 

درصد جمعيت كشور و 31كشاورزي مي باشد و از سوي ديگر 
نقاط روستايي واقع  درصد عرصه هاي طبيعي كشور در 90حدود

درصد توليد ناخالص 20 شده اند وبخش كشاورزي نيز حدود
فعاليت  ،ايران كشور درداخلي را به خود اختصاص داده است 

فعاليت اقتصادي بعد از نفت به شمار مي   هاي كشاورزي دومين
 –اجزاي نظام روستايي مجموعه اي از نهاد هاي اقتصادي .آيد

ود منابع و شيوه هاي توليد مربوط به خالگوي توزيع  اجتماعي،



و نظام روستايي را مي توان مجموعه اي از اجزاي ياد شده  است،
به گونه   كنش متقابل با يكديگر قرار دارند،تعريف كرد  كه در 

اي كه كشاورزي در ساختار روستا به عنوان يك زير سيستم 
د و به اقتصاد روستا را تشكيل مي ده اساسي از سيستم روستايي،

، محيط وستا نيز در مقابلر سيستم روستا حيات مي بخشد و
در اين ارتباط  .كند حيات را براي كشاورزي فراهم مي فعاليت و

نگاهي  سرمايه گذاري در فضاي روستايي بابايد تاثير 
 سيستماتيك و جامع در محيط روستايي مورد بررسي قرار گيرد.

خواه در  ،گذاري هاي جديدخواه در سرمايه  استفاده از اعتبارات
و از اين  منجر به افزايش توليد مي شود تامين سرمايه در گردش،

 در .رو مي تواند در اشتغال بخش كشاورزي تاثير داشته باشد
راه حل هاي رفع  كشاورزي يكي از مباحث توسعه روستايي و

اعطاي اعتبارات كوچك مقياس است كه  مشكل مالي كشاورزان،
جهت دهي به سرمايه هاي اندك  و تمركز نقش مهمي در

 .}1كارگروهي دارد{ روحيه مشاركت و ايجاد روستاييان و
مداخله غير مستقيم به عنوان يك روش  اعتبارات خرد استفاده از

گرفته  توجه اغلب نحله هاي فكري توسعه قرار مورد توسعه، رد
ارتقاي فرهنگ  و گسترش بازارهاي جديد اين شيوه با است.
توسعه  دولت در زمينه مناسبي براي حكمراني كارامد يتي،مدير

اينكه تصميم  به ويژه  پس از اين امر كشاورزي فراهم مي سازد.
نتايج منفي  بخش كشاورزي از كنشگران برنامه ريزي در گيران و

 بيشتر برنامه هاي اعتباري نظارت شده مستقيم آگاهي يافتند،
شكل  بارات به كشاورزان ازشيوه پرداخت اعت لذا و ملموس گرديد

يافت كه اعطاي اين اعتبارات  تغيير دولتي كالن به اعتبارات خرد
 محلي صورت مي گيرد. همكاري موسسات اعتباري غيردولتي و با

 نياز آسان، تامين شدن سريع و ويژگي عمده اعتبارات خرد،
بي توجهي به سودآوري  سهم آورده، نداشتن به وثيقه سنگين و

 دسترسي به اعتبارات خرد خدمات اعتباري و...مي باشد. به ارائه
شرط ضروري است نه  مناطق روستايي، توسعه كشاورزي در در

سرمايه  تهيه زيرساخت ها، مانند شرايط نيز ساير لذا كافي؛
دخيل  اين امر فرهنگي در عوامل اجتماعي و اطالعات، انساني،
ن عامل بازدارنده مهمترين عواملي كه به عنوا يكي از}. 2{هستند

توسط كشاورزان  پذيرش فناوريهاي جديد و كاربرد مسير در
 انتقال كشاورزي سنتي به پيشرفته پيش بيني شده و كوچك و

 سرمايه و كمبود گرفته، سياستگذاران توسعه قرار تاكيد مورد
از آنجايي كه اغلب الگوهاي تكنولوژيكي  .}5{ بوده است اعتبار

از عهده كشاورزان خرده پا خارج است، لذا  سرمايه بر و تامين آن
به سرمايه خارج از مزرعه نياز است تا تسهيالت الزم جهت تغيير 

كه تسهيالت اعتباري  فناوري فراهم شود. از اين رو انتظار مي رود

موسسات رسمي وسيله مناسبي براي روند انتقال وتسريع توسعه 
درنيزه كردن و كشاورزي باشد و به عنوان عاملي اساسي جهت م

آنجايي  از. }3{يهاي جديد مورد استفاده قرار گيردتطابق با فناور
 مختلف محيطي، ابعاد سهم فراواني كه در كه توسعه كشاورزي با

 مهمترين و طبعا مي كند، ايفا اقتصادي روستا اجتماعي و
مي  روستايي دارا نيل به توسعه پايدار فرآيند در بيشترين سهم را

انواع منابع براي رسيدن به توسعه  ميان يكي از ايندر باشد 
 كه بخشي در باشد سرمايه اي مي تواند منابع مالي يا روستايي،

در  .نظرگرفته مي شود اعتبارات بانكي دولت در قالب تسهيالت و
ايران بانك كشاورزي مهمترين منبع پرداخت اعتبارات خرد در 

رداخت اعتبارات زمينه توسعه فعاليتهاي كشاورزي است. روش پ
و  خرد اين بانك بيشتر به صورت سرمايه گذاري مشترك

بانك كشاورزي، به . }8{مشاركت در واحدهاي توليدي است
عنوان عمده ترين موسسه رسمي اعتبارات كشاورزي كشور، عهده 
دار تامين منابع مالي مورد نياز بخش كشاورزي باهدفهاي 

تسهيل پذيرش فناوري  چندگانه افزايش توليد ،تعديل درآمدها،
جديد، جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و غيره است، 

درصد اعتبارات بانكي  80 تا 60 به نحوي كه اين بانك همه ساله
بخش  اختصاص يافته به اين بخش را در اختيار متقاضيان زير

 اختصاص تسهيالت بانكي در. }4{هاي مختلف آن قرار مي دهد
زمينه هاي تحول درجنبه هاي  بخش مركزي شهرستان خدابنده 

فراهم آورده است. اين  را محيطي روستا اجتماعي و -اقتصادي
 ،در زمينه فروش اقساطي ماشين آالتتسهيالت و اعتبارات بانكي 

تهيه موتور  ،اعتبارات در زمينه حفر چاه ،ايجاد تاسيسات دامداري
صرفه جويي در هزينه و  ود باعثباشد كه انتظار مي ر و ... مي

 ،ايجاد اشتغال، افزايش توليد ،داشت و برداشت زمان كاشت،
 افزايش درآمد و جلوگيري از مهاجرت روستاييان گرديده باشد.
در همين راستا اين مقاله به دنبال بررسي نقش اعتبارات خرد بر 
توسعه روستايي بوده و جويايي اين سوال كه تأثيرات اعتبارات 

  رد بر توسعه روستاي آبي سفلي كدامند؟خ
 

       روش تحقيق .2
دف در بوده و از نظر هتحليلي  -روش انجام تحقيق توصيفي
روش هاي  براي اجراي آن ازو دارد زمره تحقيقات كاربردي قرار 

جامعه آماري تحقيق را  .ميداني استفاده شده است خانه اي وكتاب
كه از تشكيل مي دهند،  ي آبي سفليروستا كشاورزان ساكن 

كشاورز به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده  54بين آنها تعداد 
اند. الزم به ذكر است كه براي انتخاب نمونه آماري تحقيق از 
روش تمام شماري استفاده شده است. يعني سعي شده كه از آنها 



حداقل 1385 -1390بين سال هاي  دسته از كشاورزاني كه در
 اورزي دريافت كرده اند، پرسشنامه تكميل شود.وام كش يك بار

طبقه SPSS در نهايت اطالعات به دست آمده ازطريق نرم افزار
 -كولموگروف تك نمونه اي، tتوسط آزمون هاي  بندي و

تحليل  مورد w، فريدمن و كندالاسميرنوف تك نمونه اي
 قرارگرفته است.

 
 مطالعه مورد محدوده .3

  استان زنجان واقع شده به عنوان كه در جنوبشهرستان خدابنده 
داراي آب وهواي  .استان محسوب مي شوداين  شاورزيقطب ك

 باتوجه به شرايط خاص كوهستاني مي توان آب و و بودهكوهستاني 
  80حدود آورد. به شمار نيز اقليم معتدل كوهستاني هواي آن را

و  مناطق روستايي سكونت دارند در اين شهرستانجمعيت  از درصد
يكي از روستاهاي  دهستان و روستاي آبي سفلي 9بخش ، 4از 

 ترينحاصلخيز يكي از اين روستا }.10ي باشد{م دهستان خرارود
 و (نام آشاقي چاي) داراي آبهاي سطحيروستاهاي منطقه بوده و 

مي  حلقه چاه عميق كشاورزي)20(به تعداد وانزيرزميني فراآب 
 كشاورزي باشد مي انوارخ 94وجمعيت  نفر2300داري  ضمنا باشد

سيب  چقندرقند، جو، گندم،محصوالت آن و  روستا از نوع آبي
 .مي باشدصيفي جات و  گردو بادام، انگور، زميني،

 
 يافته هاي تحقيق .4

توزيع پرسشنامه ي مزبور به كشاورزان نمونه تحقيق حاكي از آن 
سال و  51,7ميانگين سني پاسخ دهندگان اين تحقيق  است كه

 34,1درصد ابتدايي،  33,3درصد بيسواد،  20,4تحصيالت آنها 
درصد ديپلم به باال مي  5,6درصد ديپلم و  16,7درصد سيكل، 

 24,1درصد دامدار،  14,8درصد زراع،  55,6باشند. و از نظر شغل، 
 درصد زنبور دار و طيور دار تشكيل مي دهند. 5,1درصد باغدار و 

امكانات موجود به منظور بر آورده  استفاده بهينه از منابع و
 درآمد، از جمله افزايش توليد، ساختن نيازها و خواسته هاي بشري،

غيره جزو مهمترين هدفهاي توسعه هر كشور  رفاه جامعه و اشتغال،
در اين ميان يكي از انواع منابع براي رسيدن به  محسوب مي شود
د باشد كه بخشي منابع مالي يا سرمايه اي مي توان توسعه روستايي،

بانكي دولت در نظر گرفته مي شود. در قالب تسهيالت و اعتبارات 
 اثرات اعتبارات بانكي در محدوده  در همين خصوص براي بررسي

 هاي گوناگون مورد مطالعه در خصوص توسعه روستايي از آزمون
) نشان داده مي 3تا  1استفاده گرديده كه در جداول زير( جداول

     شود.
 

اعتبارات خرد با  ديدگاه كشاورزان در خصوص اثراتسنجش   -1لجدو
 تك نمونه اي  Tاستفاده از آزمون
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 * .000 6,842 افزايش درآمد
 * .025 -2,300 ايجاد اشتغال

 * .000 5,947 افزايش كيمت توليد
 * .000 5,786 افزايش كيفيت توليد

 * .000 -11,002 ايجادتنوع شغلي
 * .000 5,933 ايجاد تغيير در بهره برداري

 * .000 -4,935 افزايش دسترسي به خدمات
 - 659. -444. كاهش مهاجرت

 * 001 -3,596 افزايش عدالت اجتماعي
 - .411 -.828 كاهش فاصله طبقاتي

 * .001 3,698 افزايش بيمه محصوالت
 * .000 5,503 بهبود مسكن

 * .000 15,550 تخريب محيط زيست
 4,393 تغيير كاربري اراضي

 
000. * 

(*)   سطح  01/0سطح معناداري   مأخذ: اطالعات مستخرج از پرسشنامه
 )-(**)   عدم معناداري ( 05/0معناداري 

 
بيانگر اين امر است كه به غير از مولفه هاي  ) 1شماره (جدول 

 < 0,05آن ( P-valueكاهش مهاجرت به دليل بزرگ بودن 
و  كاهش فاصله طبقاتي نيز به همين ترتيب به دليل ) . 659

 مابقي مولفه ها ،).  411 < 0,05(آن   P-value بزرگ بودن
(ايجاد اشتغال و تنوع شغلي، افزايش كميت و كيفيت توليد، 

جاد تغيير در بهره برداري، افزايش دسترسي به خدمات، افزايش اي
عدالت اجتماعي افزايش بيمه محصوالت بهبود مسكن، تخريب 

 95ري ادر سطح معناد محيط زيست و تغيير كاربري اراضي)
اعطاي وام به كشاورزان يعني  درصد مورد تأييد قرار گرفته است.

روستاي آبي سفلي منجر به تغييرات مثبتي در بعد اقتصادي 
 (افزايش درآمد، ايجاد گرديده است. از بين مولفه هاي اقتصادي

تنوع  اشتغال، افزايش كيفيت توليد، افزايش كميت توليد، ايجاد
شغلي، ايجاد تغيير در بهره برداري)، مولفه هاي افزايش درآمد، 

كميت توليد و ايجاد تغييرات در بهره برداري  افزايش كيفيت و
تاثير را از اخذ وام پذيرفته اند و درآمد باال به پيشرفت بيشترين 

كمك كرده است. با پيشرفت اقتصادي روستا، بعد  اقتصاد روستا
اكولوژيكي و كالبدي روستا نيز بهبود يافته است. همه اين عوامل 

(افزايش دسترسي به  بهبود وضعيت اجتماعي روستا ،در پي خود



افزايش بيمه محصوالت) را در ، خدمات، افزايش عدالت اجتماعي
اعطاي وام تنها در و مي توان گفت كه در كل  داشته است،بر

 نقش آنچنانيمولفه هاي كاهش مهاجرت و كاهش فاصله طبقاتي 
 نداشته است. 
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 * .000 53 6,835 3,20 اقتصادي

 ** .044 53 -2,066 2,83 اجتماعي
 * .000 53 -8,984 2,54 اكولوژيكي

 * .000 53 -4,534 2,85 مجموع ابعاد
% (*)   99سطح معناداري      مأخذ: اطالعات مستخرج از پرسشنامه

 )-(**)   عدم معناداري ( %95سطح معناداري
 

هاي  مولفهنشان مي دهد كه مجموع  )2جدول (شماره 
(يعني مؤلفه هاي افزايش دسترسي به خدمات،  اجتماعي

كاهش مهاجرت، افزايش عدالت اجتماعي، كاهش فاصله 
و افزايش بيمه محصوالت)، مجموع مولفه هاي  طبقاتي

شغلي، افزايش  (يعني مؤلفه هاي ايجاد اشتغال و تنوع اقتصادي
مجموع و  كميت و كيفيت توليد، ايجاد تغيير در بهره برداري)

(بهبود مسكن، تغيير كاربري اراضي و  اكولوژيكيمولفه هاي 
سطح ، همگي در سطح مورد آزمون (يست)زتخريب محيط 

درصد) مورد قبول و تأييد جامعه نمونه تحقيق  95معناداري 
ريدمن با آماره كاي مربع ف نا آزمون هايمض قرار گرفته است.

. و آزمون  P-value000/0و  2، درجه آزادي  42,113
 P-value 000/0و  2، درجه آزادي  390/0با آماره  Wكندال

تك نمونه اي را تأييد  tنتيجه آزمون  01/0در سطح معناداري 
 مي كنند.

 
دريافت وام با لستفاده از جش نظرات كشاورزان در خصوص نس -3لجدو
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افزايش 
 مبلغ وام

94,4% 5,6% 3,964 000. * 

افزايش 
  زمان پرداخت

96,3% 3,7% 3,906 001. * 

كاهش سود 
 وام

90,7% 9,3% 3,968 000. * 

 % (*)99معناداري در سطح     مستخرج از پرسشنامهمأخذ: اطالعات 
 

) مشخص است، 3همانگونه كه از جدول باال (جدول شماره 
كشاورزان از ميزان مبلغ وام، سود وام و زمان پرداخت آن 

و خواستار افزايش زمان پرداخت و مبلغ  داشتهرضايت چنداني ن
، كه اين امر  را آزمون بوده اندوام و كاهش ميزان سود آن 

با توجه به ميزان آماره و  اسميرنوف تك نمونه اي -كولموگروف
P-value  درصد از ديدگاه خود  95در سطح معناداري

  تأييد مي كند. ،كشاورزان مورد مطالعه
 

 نتيجه گيري .5
توسعه روستايي موتور محركه توسعه ملي كشورهاي  امروزه

 طبق. مي باشدليه توسعه در حال توسعه بخصوص در مراحل او
هايي كه براي  اكثريت شاخصتحقيق اين نتايج بدست آمده از 

 در توسعه روستايي در اين تحقيق سنجيده اعتبارات خردنقش 
يعني دريافت  .رفتگ تحقيق قرار جامعه نمونه تاييدمورد  ،شد

وام كشاورزي زمينه ساز اثرات مثبتي همچون؛ افزايش درآمد، 
افزايش كميت و كيفيت توليد، ايجاد تغيير در نوع بهره برداري 
از سنتي به صنعتي، ايجاد تغييرات كاربري اراضي از به سود 

افزايش بيمه محصوالت كشاورزي با توجه به مكانيزه  كشاورزي،
ش تخريب محيط دريافت وام، كاه شده كشاورزي در قبال
الح و ساخت و ساز مسكن روستايي زيست و بهبود نوع مص

 ميزان اعتبارات بانكي بر متغير تاثير ديگر از سوي گرديده است.
 نوع اعتبارات بانكي درحد متغير بااليي، توسعه روستايي درحد

 پاييني قرار نحوه ارائه اعتبارات بانكي درحد متغير متوسط و



آن  تاثير افزايش ميزان اعتبارات بانكي، بدين صورت كه با د.دارن
داراي رابطه مستقيم  و توسعه روستايي افزايش مي يابد بر

جهت  چه در نوع اعتبارات بانكي هرو مي توان گفت كه  است.
 تاثير ،ودهب (زراعت) ويژگي هاي محيطي روستاو  واسته مردمخ

نتايج نشان  همچنين  .داشته استتوسعه روستايي  بيشتري بر
 كاهش ميزان سود، ،نحوه ارائه اعتبارات بانكي هرچه باداد كه 

 همراه باشد ،افزايش ميزان وام نيز پرداخت و افزايش دوره باز
از آنجايي كه  دارد. نظر توسعه روستاي مورد بيشتري بر تاثير

، الزم است به منظور توسعه روستا داشتهوام تاثير مثبتي در 
وليد سهم تسهيالت اعطايي به بخش كشاورزي افزايش ت

افزايش يابد، به گونه اي كه تعادلي بين عرضه و تقاضا براي وام 
به وجود آيد و يا اينكه در نرخ بهره تجديد نظر شود به نحوي 
كه افراد از اين اعتبارات ارزان به عنوان يك منبع انتقال درآمد 

بيني شده خود را،  استفاده نكنند و اعتبارات نقش اصلي و پيش
 در ايفا كند. كه همان تامين سرمايه مورد نياز براي توليد است،

سازگاري  كه اگرحمايت دولت با نهايت مي توان اشاره نمود
 ميزان و بر كشاورزان جامعه ما نه تنها مناسب صورت نپذيرد،

بلكه پايداري اقتصاد  شد، كيفيت محصوالتشان افزوده نخواهد
 گرديد. نيز به ناپايداري تبديل خواهدكشاورزي كشور 
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