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  دهيچک

اعطايي بانک کشاورزي در توسعه بررسي نقش اعتبارات  حاضر با هدف تحليلي -توصيفي تحقيق
تا  ۱۳۹۲هاي  کشاورزاني که در فاصله سال. با استفاده از روش پيمايشي انجام گرفت و روستايي

 ند، جامعه آماريکرده بودبار از تسهيالت کشاورزي بانک کشاورزي استفاده  حداقل يک ۱۳۹۳
وايي آن با کسب نظرات اساتيد که ر بودابزار اصلي تحقيق پرسشنامه . ندداد تحقيق را تشکيل مي

 از ،هاداده لیتحلاي بر. دشتعيين  ۷۹/۰ پايايي آن از طريق آزمون مقدماتيو تأييدتوسعه روستايي 
ثير بار عاملی تأ، دوم ةاز تحليل عاملی مرتب دست آمده به اساس نتايج بر. شدده ستفااتحليل عاملی 

فرهنگي و  -محيطي، توسعه اجتماعي سعه زيستهاي توسعه اقتصادي، تو سازهاعتبارات کشاورزی بر 
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  مقدمه

 دهيچيپ ای پديده ،يمل توسعة محوري عناصر و ها رمجموعهياز ز يکي مثابه به ،ييروستا توسعة

ـ  و دارد ارتبـاط  جامعـه  هـاي  بخـش  نيتـر  يبا بوم که است چندجانبه و  و طيشـرا  بـر  يمبتن

در قالـب   ييروسـتا عة توسـ ). ۱۳۹۲ شـاپورآبادي،  احمدي و نوري(است  يمحل هاي يژگيو

 در روستاييان يزندگ سطح بهبود به ،عمل در که شده مطرح يمل توسعة براي يتايح عنصري

 بخـش  ييتوانـا  گسـترش  نيـز بـه   و مسکنو  هيتغذ بهداشت، مختلف درآمد، آموزش، ابعاد

 ،واقع در ).۱۳۹۲ طالب،( انجامد يزمان م طول در شرفتيپ ع رونديتسر و تيتثب در ييروستا

بهبـود   آن هـدف  کـه  اسـت  ييروسـتا  زييـ ر برنامه در يند چندبعديفرا کي ييروستا توسعه

 ،فناورانه ،يدرمان ،يعمران کشاورزي، اقدامات هايی چون راهاز  درآمد کم افراد يزندگ تيفيک

 ).۱۳۹۴، يزيعز( است اقتصادي و ،ياسيس

 يل نقـش مهـم نـواح   يشتر به دليافته بي توسعه رکمت  يدر کشورها ييت توسعه روستاياهم

بهبـود   يبـرا  يراهبـرد   مثابـه  بـه   ييتوسعه روسـتا  ،يطور کل به. ستقتصاد آنهادر ا ييروستا

افزون بر ايـن، توسـعة   . در نظر گرفته شده است ان فقيرييروستا ياقتصاد -ياجتماع يزندگ

 همـان   ايـ  ييروسـتا  ين افراد نـواح يرترين فقيدر ب منافع توسعه روستايی دربرگيرندة توزيع

از آنجـا کـه   . محروم است يها گروه  گرين و ديداران، افراد فاقد زم ، اجارهپا خردهکشاورزان 

ـ با ييروستا  توسعه  يها برنامه ،کاهش فـقر است ييتوسعه روستا يهدف اصل د بـه منظـور   ي
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 يراحـ طاشـتغال   يها و گسترش فرصت  ي، توسعه منابع انسانيور د، بهبود بهرهيش توليافزا

 يبعـد ت چنديماه  به  توجه  با. ب کنديرا تخر يطيمح يها انيد بنيز نبايشود و روند توسعه ن

ـ بـا تمرکـز بـر      ييروستا  توسعه  يزير ن باور که برنامهيو ا ييتوسعه روستا يها تيفعال ک ي

ـُعد تـحقق نـم   بـه   توجـه   يبـرا » کپارچهيتوسعة «ا ي »جانبه همه ةتوسع« از اصطالحابد، ي يب

   .شود يماستفاده  يياهداف مـختلف تـوسعه روستا

هـا و سـازوکارهاي    لفـه ؤموجوديت و بقاي روستا در گرو شکوفايي و پايداري تمامي م

وجـوه بسـيار اساسـي     يکـي از  در قالـب اقتصاد روسـتايي   ،در اين ميان. اي آن است توسعه

گرچـه در  . هاي زراعي عجين بـوده اسـت   از ديرباز با کشاورزي و فعاليت موجوديت روستا

بـه بخـش    يکـار از بخـش کشـاورز    يرويـ و انتقال ن يل انقالب صنعتيبه دل ،هاي اخير دهه

 ، امـا شـده   کمرنـگ  ستا و اقتصاد روستايي با کشـاورزي تنيدگي رو اين اتکا و درهمصنعت، 

 اسـت  مانـده  بـاقي  ويژه در کشورهاي در حـال توسـعه   هب همچنان بر قوام و استحکام خود

   ).۱۳۸۶، يفسخود امينی و يآباد زمان ينور(

هاي جنبي آن محور اصلي و اساسي اقتصاد روسـتا و روسـتاييان در   ورزي و فعاليتکشا

بـراي  . هاي توسـعه روسـتايي دارد  شود و نقش اصلي و حياتي در فعاليت ايران محسوب مي

ـ  ترقي بخش کشاورزي و فعاليت ،نداتوجه ب و رسيدن به توسعه روستايي ن داهاي وابسـته ب

و از طريـق آن امـرار    اسـت اکثر روستانشينان کشاورزي  الزم و ضروري است، زيرا فعاليت

ن اموجب شده است تـا بسـياري از متخصصـ   اهميت کشاورزي براي روستا . کنند معاش مي

  ).۱۳۸۹زارعي و گنجايش، ( راهبرد اصلي توسعه روستايي قلمداد کنند توسعه، کشاورزي را

 ی ويـژه ز نقـش و جايگـاه  ا اصلي توسعه کشورکانون و محور  مثابه توسعه کشاورزي به

و به باور بسياري از اقتصاددانان، وجـود يـک   ) ۱۳۹۲احمديان و همکاران، (برخوردار است 

و تـا   رود شمار می هبخش کشاورزي پيشرو و نيرومند از ضروريات فرايند توسعه اقتصادي ب
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هـا نيـز بـه شـکوفايي، رشـد و      زماني که موانع توسعه اين بخش برطرف نشود، ساير بخش

کمبود سـرمايه در   با اين همه، ).۱۳۹۲کيا، تاجي و اميدينگين(توسعه دست نخواهند يافت 

انداز  ناچيز بودن ميزان پس ،بخش کشاورزي که ناشي از پايين بودن سطح درآمد و در نتيجه

عـالوه بـر    ،اين وضعيت. رود شمار می بهيکي از مشکالت توسعه اين بخش  است،کشاورز 

ينـد  ادر فررا هاي نوين  وريکارگيري فنا ههاي توليدي و ب يش ظرفيت بخشاينکه امکان افزا

بروز مشـکالت اجتمـاعي چـون مهـاجرت      ،توليد در اين بخش با محدوديت مواجه ساخته

 را نيز موجـب  روستاييان به شهرها، بيکاري پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگي خانوارها

  ).  ۱۳۸۸همکاران، تبار و  هاشمي( شده است

 ريـ نظ اقتصـادي  هـاي  چـالش  کشور، روستاهاي در فقر بروز بر مؤثر يکل روندهاي از جدا

 ديتول توان شيافزا به منظور ينگينقد و هيسرما به محدود يدسترس اشتغال، هاي محدود فرصت

صورت  به ياساس مشکل نيا تا است شده سبب کشاورزي بخش در نيفناوري نو رييکارگ هب و

 نظـام  نيا تحول رو، نيا از). ۱۳۸۶، ييو شمسا يلنگرود يعيمط( ابدي امتدو ياساس بحران يک

بـرداري   بهـره  واحـدهاي  اقتصاد تحول و هيسرما انباشت نهيزم تواند يم بازار تقاضاي با متناسب

 کي از روستاها در يمال هيسرما بودن محدود يول. باشد داشته به دنبال را فقر کاهش و ييروستا

 يمـال  نهادهـاي  مقـرارت  و نيقـوان  با ييروستا بردار بهره واحدهاي طيراش انطباق و عدم طرف

 در البتـه . نشود فراهم بخش نيا براي انييروستا ازين مورد يمال تا منابعاست  شده سبب شهري

 بخـش  نيا قالب دو عامل توليدی در زين هيسرما ژهيو به و کار بازده بودن نييپا به ، بايدنيب نيا

 کشاورزي بخش در گذاري هيسرما براي را ينهادهاي مال زهيانگ تيوضع نيا چراکه کرد، اشاره

ادامه اين وضعيت توسـعه منـاطق روسـتايي و     ).۱۳۹۴، يزپور و خداکرميعز( است دهکر کمتر

تـأمين   هـاي  يکي از راه. اندازد کشاورزي و توليدات مواد غذايي را در بلندمدت به مخاطره مي

هاي افتصـادي   عطاي اعتبار از سوي نظام بانکي هر کشور به بخشا هاي اقتصادي سرمايه بنگاه
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بر اين اساس و به منظور رشـد و توسـعه بخـش کشـاورزي،     . از جمله بخش کشاورزي است

هاي تخصصي قرار گرفتـه   برداران بخش کشاورزي در دستور کار بانک اعطاي اعتبارات به بهره

   ).۱۳۹۲ ،نادر و همکاران(است 

ـ ن مـورد  هـاي  ن نهـاده يتـر  مهم و نيتر ياساس از اعتبارات ،کشاورزي بخش در  بـرای  ازي

 در کشورهاي در کشاورزي نييپا وري بهره از اقتصاددانان ارييبس .است کشاورزي داتيتول

انـد   ن کشـورها نسـبت داده  يدر ا يکاف اعتبارات ودنب و يفناور نييپا سطح به را حال توسعه

)Leonard and Leonard, 2006.(   

 هاي مختلـف اقتصـادي   سعه، به فعاليتهاي اهداف تو بر حسب اولويت ،بارات بانکياعت

گـذاري  يابد که بخش کشاورزي نيز از اين اعتبارات براي توسعه توليد، سرمايهاختصاص مي

ها در مناطق روستايي افـزون بـر    توزيع اعتبار از راه بانک. گيردمي اشتغال بهره ،و در نهايت

رفتن درآمد  عيت توليد در بخش کشاورزي و ارتقاي سطح آن، باعث باالبهبود بخشيدن وض

از مهاجرت روستاييان به شـهرها و   ،شود و همچنينکشاورزان و بهبود سطح زندگي آنها مي

  .کندهاي کاذب شهري جلوگيري مي غلاشتغال نيروهاي فعال روستايي در ش

 مختلـف  هـاي  وهيش به ييروستا فضاهاي هيپا اقتصاد در قالب کشاورزي بخش اعتبارات

 بـذر،  ديـ خر و کشاورزي آالت نيماش ديخر فشار، تحت ارييآب چاه، زيتجه و همچون حفر

ـ ا ورود .اسـت  شده گرفته کار به ينبات آفات دفع براي سموم هيو ته کشاورزي کود ديخر  ني

 رزيکشـاو  بخـش  تحول قيطر از قوت نقطه به آن ليو تبد يرونيب فرصتمثابه  به اعتبارات

 روسـتا  مـاهوي  يژگـ يو که )ديتول ش راندمانيافزا ،ياراض سازي کپارچهي کشت، نوع رييتغ(

 شيافـزا  درآمـد،  شيجملـه افـزا   از توسـعه  هـاي  شـاخص  ارتقاي ساز نهيزم د،شو يم قلمداد

 در و ييروسـتا  مسـاکن  تيوضـع  بهبـود  اشـتغال،  شيافزا ت،يامن جاديا ،ييکارآ و وري بهره

   .است شده روستاها در هاجرتم و فقر کاهش ،تينها



 ... زاده پاداري، سيدمحمود حسيني،  سيامک اسماعيل   ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۵۲

 توسـعه  اقتصـاددانان  و دارد ويـژه  جايگـاه  يينه توسعه روسـتا يدر زمپرداخت اعتبارات 

 دهـه  در دو .داننـد  مـي  توسعه هاي برنامه موفقيت رمز را مناسب و اعتباري پولي نظام وجود

 منـاطق  در ازانـد  پـس  و مالي تقويت بنيادهاي و گذاري سرمايه فرايند تسريع به منظور اخير،

 وري، بهـره  يارتقـا  طريق از فقرزدايي و روستايي جوامع توانمندسازيسرانجام،  روستايي و

   ).۱۳۹۱، کاکاييخداکرمي و ( است بوده اعتبارات كارگيري هب بر تأكيد

رسـاند، امکـان افـزايش     کارهاي خرد يـاري مـي  و هاي هدف در کسب اعتبارات به گروه

د، موجـب افـزايش رفـاه    ساز هاي اجتماعي را فراهم مي قابليت هاي انساني و ارتقاي سرمايه

از  ناشـی پـذير را در مقابلـه بـا صـدمات اقتصـادي       شود و توانايي اقشار آسيب خانوارها مي

   ).۱۳۸۹عالءالديني و جاللي موسوي، ( بخشد بهبود مي ها تکانه

د اشتغال، افزايش بانک جهاني هدف از اعطاي اعتبارات به روستاييان را کاهش فقر، ايجا

دانـد و   ي و فراهم کـردن زمينـه رفـاه و بهزيسـتي روسـتاييان مـي      شناخت بومدرآمد، پايداري 

هـدف از ارائـه    نيـز  ان ملل براي آسـيا و اقيـانوس آرام  کميسيون اقتصادي و اجتماعي سازم

و زايـي، ايجـاد درآمـد، توسـعه اجتمـاعي، تـرويج        اعتبار به روستاييان را فقرزدايي، اشـتغال 

   . داند آموزش کشاورزي و حفظ عزت نفس روستاييان مي

 در کشـاورزي  خـرد  اعتبارات از استفاده نقش ،)۱۳۹۵(وفا  يو سهراب يناليدر پژوهش ع

 داد نشان جيو نتا شد يبررس خدابنده شهرستان توابع دهستان خرارود از در کشاورزي توسعه

ـ تول ان محصوالتآس انتقال کشاورزي به خرد اعتبارات از استفاده که  بـازار،  بـه  مزرعـه  ديي

 هاي و روش آالت نيري ماشيکارگ به الگوهاي کشت، رييمزرعه، تغ به نهاده انتقال و يدسترس

رکشـت،  يز سـطح  شيافـزا  سـطح،  واحد در ديتول شيمحصوالت، افزا مهين کشاورزي، بينو

 همکاري اك،و خ آب تيريمد در يگروه نيب همکاري کشاورزي، هاي تيفعال ش درآمديافزا

 مـرز  راتييـ تغ از يناشـ  يارض امور گروه، کاهش اختالفات در رييگ ميتصم براي اعضا نيب
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كشـاورزي در روسـتا،    اسـتفاده از خـدمات   مروجـان،  دانش از ، استفادهمانند اينهاقطعات و 

ـ از تغ يريجلـوگ ، يکشـاورز  يهـا  يوستن به تعـاون يپ ، هـا  در مـزارع و بـاغ   يرات کـاربر يي

 يکپارچگي، يعات محصوالت کشاورزيکاهش ضامنابع آب،  يتالف و آلودگاز ا يريجلوگ

   .ده استانجاميش ياز فرسا يريجلوگو  يکشاورز ياراض

 خـرد  اعتبـارات  اقتصـادي  -ياجتمـاع  در بررسـي اثـرات   ،)۱۳۹۴(عزيزپور و خداکرمي 

، روسـتا  ياجتمـاع  يهـا  تيـ مشارکت در فعالکه  نشان دادند ،ييروستا ينواح در کشاورزي

رنـد  پذي تأثير می کشاورزي اعتبارات ازو کاهش نرخ مهاجرت در روستا  يماندگاربه ل يتما

 ابعـاد  ژهيو به توسعه ابعاد هاي کپارچه بر شاخصي و کساني ريتأث کشاورزي خرد اعتبارات و

   .ندارد اقتصادي -ياجتماع

ـ  ای رابطـه  کـه  داد نشـان  )۱۳۹۳( همکاران و گانهي يمحمد قيتحق جينتا  ميـان  ردا یمعن

و  يميسـل  .دارد وجـود  اقتصـادي  توانمندسازي هاي شاخص بهبود و اعتبارات ميزان افزايش

 ةبـر توســع  يبانـک کشـاورز   ييالت خــرد اعطـا ياثـر تسـه   يدر بررسـ  ،)۱۳۹۳(همکـاران  

 يبانـک کشـاورز   ييالت خـرد اعطـا  يتسهنشان دادند که  ،يجان غربيآذربااستان  يکشاورز

عـالوه بـر عملکـرد     و بـوده ن اسـتان  يـ در ا يکشاورز ةدار بر توسعياثر مثبت و معن يدارا

، يکشـ  ، آب لولهيکشاورز يون، بر تعداد شرکت تعاونيزاسيب مکانيدرجه و ضر محصول و

و  ي، تعـداد مراکـز خـدمات درمـان    زان راه آسـفالت يـ زان راه شوسـه، م يشبکه برق، تلفن، م

   .رگذار استيز تأثين يبهداشت
ي هاحطر ةبرنـد  شيپـ  يها مؤلفه نيتر اعتبارات از مهم ،)۱۳۹۲(همکاران و  يعقوبيبه باور 

 وساز ساخت الگوي تواند بر يکه م ستا ستاييرو سعةتوي هاحطر در قالب ستاييروسازی  به

واحـد   در خـانوار  ، تـراكم ها خانهسازي  مقاوم و سازي ساختماني، به نواحي روستايي، تراكم در
 موجـود، كيفيـت   معـابر  سـازي بـه  و جديد، تجهيز معابر اثوآمد، احد رفت سهولت ،يمسكون

 امكانـات  ها، جذب و كاربري بين جمعيت منطقي معابر، ايجاد تناسب زيباسازي معابر، پوشش
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روسـتايي،   فاضـالب  آوري مناسـب خـدمات، جمـع    يـابي  زيربنـايي، مكـان   خدمات رفـاهي  و
    .دباش رگذاريوستا تأثر در محيط سبز فضاي گسترش و ايجاد و ها، زباله آوري جمع

را  ييدر توسـعه روسـتا   ياعتبـارات خـرد کشـاورز    نقـش ) ۱۳۹۱( ييو کاکـا  يخداکرم
 يشـناخت  بـوم و  ي، اجتمـاع ياقتصاد يها نهياعتبارات خرد در زم که گزارش کردند و يبررس

ق يـ د جامعه نمونه تحقييدرصد مورد تأ ۹۵موجبات توسعه روستا را فراهم کرده و در سطح 
   .نگذاشته است يريتأث يشهر -بر مهاجرت روستا يرفته، ولقرار گ

ر بررسي نقش اعتبارات بخـش کشـاورزي د  در  ،)۱۳۸۵(الدين افتخاري و همکاران  رکن
 دهي آن، ر تأمين منابع آب و خاک و سامانرزي و روستايي، به نقش اعتبارات دتوسعه کشاو

نيـز تغييـر در سـاختار مـديريت      ود محصـول  يدر تول ييايميش کاهش استفاده از سم و کود
   .اند دهکراراضي اشاره 

ة نقـش اعتبـارات   دربـار ) Islam et al., 2014(سـالم و همکـاران   بر پاية نتايج پژوهش ا
وسـتاييان،  اعتبارات اعطايي به ر ةدر نتيج ،ر توسعه روستايي در بنگالدشبخش کشاورزي د

هـاي   سالمتي و آموزش و آغـاز فعاليـت   انداز، بهبود پس و دارايي افزايش در ميزان درآمد و
در بررسـي تـأثير    ،)Ekwere and Edem, 2014(اکـور و ادم  . خودياري اتفاق افتـاده اسـت  

نشـان دادنـد    ،تسهيالت اعتباري کشاورزي بر توليد کشاورزي و توسعه روستايي در نيجريه
هـاي توليـد    نهـاده که اعتبارات کشاورزي بر اندازه زمين زراعي، مقدار توليد و دسترسي بـه  

   . دارد دار تأثير مثبت و معنی
با بررسي اثر اعتبارات كشـاورزي   ،)Khandker and Faruqee, 2013(و فاروقي  خانکر

تنهــا بــر    رســيدند كـه اعتبـارات كشـاورزي نـه      ين نتيجهدب ،بر رفاه خانوارها در پاكستان
هاي ديگر رفاه وار و شاخصبلكـه بـر مـصرف خـان ،گـذاردمحـصول كـشاورزان اثـر مـي

هـاي جــاري و اعتبـارات    هزينـه  مينأمدت در ت همچنين، اعتبارات كوتاه ؛نيز اثرگذار است
 و اوگوو بر پاية نتايج پژوهش. گذاري نقش اساسي دارندمين امكانات سرمايهأبلندمدت در ت



   ۱۵۵  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ...يي بانک کشاورزي بررسي نقش اعتبارات اعطا

 

 توسـعه  يهـاي اعتبـار   راهبـرد انـواع   ةدربـار  )Ugwo and Ihechituru, 2012( تـورو يهچاي

ـ بـر امن  هـا راهبردا نيا ريتأث ساله، يدوره س کي در کشاورزي بخش در ييروستا  ،ييغـذا  تي
 در گـذاري  هيسـرما  بـراي  انـداز  پـس  اشتغال، بهبود بازار، نيتأم ع،يصنا براي خام مواد نيتأم

   .ده استبو کشاورزي
اسـتان تهـران    ياهاافراد ساکن در روست ياصل يها تياز فعال يو دامدار يکه کشاورز از آنجا

روسـتاها  اين  ييدر توسعه روستا يص اعتبارات به بخش کشاورزيرود که تخص يانتظار م است،
اعتبـارات اعطـايي بانـک کشـاورزي بـه      « ميابيدر که ميآن يپ در حاضر قيتحق در. رگذار باشديتأث

ـ  پاسـخ اهميـت   .»بخش کشاورزي چه تأثيري بر توسعه روسـتاهاي اسـتان تهـران دارنـد؟     دين ب
 ی مهـم تواند عامل مي ، چراکهارزيابي اثربخشي اعطاي اعتبارات بخش کشاورزي است پرسش در

  .هاي توسعه و افزايش نظارت تلقي شود در شناخت و اصالح نقاط ضعف برنامه

  ها مواد و روش

ـ  از نوع توصيفي ،لحاظ روش بهو  يقات کاربرديهدف، از نوع تحقلحاظ  حاضر، بهپژوهش 

جامعه آماري پـژوهش را کشـاورزاني   . انجام گرفته است يشيمايصورت پ هب ه وبودتحليلي 

بـار از تسـهيالت    حـداقل يـک   ۱۳۹۳تـا   ۱۳۹۲هـاي   دهند کـه در فاصـله سـال    تشکيل مي

استعالم از بانک کشـاورزي اسـتان    که بر پاية ده باشندکرکشاورزي بانک کشاورزي استفاده 

و با توجـه  و مورگان  يکرجسبا استفاده از  جدول  .درس نفر مي ۴۵۷۴۴ ، شمار آنها بهتهران

 روشاز  حاضـر،  در پـژوهش . ده اسـت شنفر برآورد  ۳۸۱ها  به جامعه آماري، تعداد نمونه

ها با اسـتفاده از روش انتسـاب متناسـب در     و نمونه استفاده شد يا طبقه يري تصادفيگ نمونه

بود کـه   يا اطالعات، پرسشنامه يآور جمع يابزار اصل. استان تهران انتخاب شدند يروستاها

 ؛شـد  يمراجع مرتبط بررس و منابع به توجه با موضوع ينظر يمبان ،آغاز در ،آن نيتدو يبرا

 از پس و شد ميتنظ يمقدمات پرسشنامه ،يچارچوب نظر و مطالعات گرفتن نظر در با ،سپس
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 پرسشـنامه  ،الزم يهاريياعمال تغ و آن ييايپا سنجش و ييمحتوا و يظاهر يينان از رواياطم

   .شد يطراح يينها

شـناختي   هـاي جمعيـت   ويژگـي بـه  بخش اول که  ،بخش بوده دو يدارا يينها  پرسشنامه

ر ابعـاد توسـعه روسـتايي    به بررسي نقـش اعتبـارات کشـاورزي د    گويان و بخش دوم پاسخ

توسـعه  : ند ازا که عبارت ،ابعاد توسعه روستايي بوده ملپژوهش شامتغيرهاي . پرداخته است

محيطـي، توسـعه کالبـدي و توسـعه      ـ فرهنگـي، توسـعه زيسـت    اقتصادي، توسعه اجتمـاعي 

رفت يق، استفاده از پانل متخصصان صورت پـذ ين روايي ابزار تحقييبه منظور تع. زيرساختي

 ۷۹/۰شـد، کـه عـدد آن     ابي پايايي پرسشنامه اسـتفاده  و از ضريب آلفاي کرونباخ براي ارزي

مختلـف   يهـا  بخش ييايپا ۱جدول . يايي پرسشنامه مورد تأييد قرار گرفتدست آمد و پا به

 .دهد يپرسشنامه را نشان م

  هاي مختلف پرسشنامه پايايي بخش -۱جدول 
  ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد گويه  متغير

  ۸۷/۰  ۱۶   يتوسعه اقتصاد
  ۸۰/۰  ۱۰   يـ فرهنگ يتوسعه اجتماع

  ۸۲/۰  ۱۰  يطيمح ستيتوسعه ز
  ۷۵/۰  ۷  يبدتوسعه کال

  ۷۱/۰  ۶  يرساختيتوسعه ز
  ۷۹/۰  ۴۹  کل

  های پژوهش يافته: مأخذ

ها، از روش آمـاري تحليـل عـاملي تأييـدي      آزمون فرضيه ، برایدر بخش آمار استنباطي

ر يمتغ يادين تعداد زيموجود ب يها يح همبستگيتشر يل عامليتحل يهدف اصل .دشاستفاده 

 يريـ گ قابـل انـدازه  ريقابـل مشـاهده و غ  ريغ ياساس يرهايمتغ يق تعداد اندکياست که از طر

 هـای افزار با استفاده از نرمحاضر پردازي و محاسبات پژوهش  داده. رديپذ يصورت م )عامل(

SPSS16  وLisrel انجام شده است.  
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  و بحثتايج ن

  هاي توصيفي يافته

، ميـانگين سـني   هاي توصيفي تحقيـق نشـان داد کـه در جامعـه آمـاري مـورد مطالعـه        يافته
اکثريت کشاورزان در  سال بوده و ۹۱/۱۸سال و ميانگين تجربه کشاورزي  ۵۳/۴۷کشاورزان 

بررسي سطح تحصيالت نشان داد که در جامعه آمـاري مـورد   . ندکن میفعاليت  زمينه زراعت
درصـد داراي تحصـيالت زيـرديپلم،     ۸/۴۸سواد بوده و  درصد از کشاورزان بي ۸/۰مطالعه، 

بر اساس . درصد داراي تحصيالت دانشگاهي هستند ۹/۸صد داراي مدرک ديپلم و در ۰/۴۱
تعـداد  بـار متغيـر بـوده و ميـانگين      يک تا شـش از  تعداد دفعات اخذ وامهاي تحقيق،  يافته

 يافتيـ ن وام دريحجـم آخـر  ميـانگين   ،همچنين است؛بار  دودر اين جامعه  دفعات اخذ وام
  .ميليون ريال بوده است ۳۶/۲۲۸

  هاي استنباطي افتهي

متغيرهـاي  ( هـا  گويه ةرابط :گويان گيري توسعه اقتصادي روستايي از ديدگاه پاسخ مدل اندازه
بر اسـاس   توسعه اقتصاديبا  ارتباطدر ) متغير پنهان( با سازه مربوط به خود) آشکار تحقيق

رابطه شود،  که مشاهده مي گونه همان. نشان داده شده است ۲در جدول  tعاملي و مقدار  بار
پس از تأييد مـدل،  . ستا دار معنی مناسب و توسعه اقتصاديسازه با ها  يهگو ةهم همبستگي

وجـود   هـاي متفـاوت   ي برازندگي مدل، شـاخص براي ارزشياب. بايد برازش مدل انجام شود
برازش مدل تحقيق، چندين مشخصه برازندگي وجود دارد که در  براي ارزيابي نيکويي. دارد

  .اند هشدبررسي  ۲جدول 
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  گيري اندازه مدلدر  ير توسعه اقتصاديمتغ يها هيگو برازندگي هاي شاخصمشخصات و  -۲جدول 

 جهينت  tآماره   استاندارد يبار عامل  هيگو

  دييتأ  ۶۲/۱۱  ۷۴/۰  يکشاورز يها تيفعال م حاصل ازيش درآمد مستقيافزا

 دييتأ  ۸۰/۱۰  ۶۹/۰  انداز ش پسيافزا

 دييتأ  ۳۳/۱۰  ۷۱/۰  به درآمد خانوار يبخش تنوع

 دييتأ  ۹۳/۱۲  ۸۶/۰  ديجد يشغل يها جاد فرصتيا

 دييتأ  ۵۴/۹  ۵۸/۰  خانواده ياعضا يبرا يجاد اشتغال زراعيا

 دييتأ  ۹۶/۷  ۴۲/۰  روستادر  يمرتبط با کشاورز يرزراعيجاد اشتغال غيا

 دييتأ  ۲۰/۱۰  ۶۳/۰  يمه محصوالت کشاورزيش به استفاده از بيگرا

 دييتأ  ۳۵/۱۳  ۸۹/۰  يدر امور کشاورز يگذار هيل به سرمايتما

 دييتأ  ۰۲/۱۳  ۸۷/۰  يفروش آسان محصوالت کشاورز

 دييتأ  ۸۷/۹  ۵۹/۰  يکشت محصوالت کشاورز ير در الگوييتغ

 دييتأ  ۸۶/۱۲  ۸۵/۰  يشاورزت محصوالت کيفيش کيافزا

 دييتأ  ۱۶/۱۴  ۹۱/۰  ديتول يها موقع به نهاده آسان و به يدسترس

 دييتأ  ۶۲/۱۱  ۷۶/۰  مزرعه در دام نگهداري و يهاي زراع تيفعال مأتو انجام

 دييتأ  ۲۳/۹  ۵۱/۰  ر کشتيش سطح زيافزا

 دييتأ  ۰۶/۱۳  ۸۴/۰  د در واحد سطحيش توليافزا

 دييتأ  ۴۴/۱۱  ۷۵/۰  ين کشاورزينو يها ياستفاده از فناور

  مقدار گزارش شده  حد مطلوب  شاخص

2دو يک
χ ۰۵/۰≥  ۴۱/۳۵۷  

  p-value ۰۵/۰≥  ۰۶۳/۰ يدار يسطح معن

  ۱۳۴  ـ   يدرجه آزاد

  ۶۶۷/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۷۱/۰  ک به صفرينزد RMR ها ماندن مجذور پسيانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۸۹/۰ يشاخص برازندگ

  NFI ۹/۰≥ ۹۳/۰ يشده برازندگ شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۹۱/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۹۴/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۴۱/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

  های پژوهش يافته: مأخذ



   ۱۵۹  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ...يي بانک کشاورزي بررسي نقش اعتبارات اعطا

 

ها بـا   گويه ةرابط: گويان ستايي از ديدگاه پاسخـ فرهنگي رو گيري توسعه اجتماعي مدل اندازه
 tعـاملي و مقـدار    بر اساس بار فرهنگي -توسعه اجتماعيبا  ارتباطسازه مربوط به خود در 

شـود، رابطـه    کـه در جـدول مشـاهده مـي     گونـه  همـان . نشان داده شـده اسـت   ۳در جدول 
پـس از  . سـت ادار  عنیمناسب و مفرهنگي  -سازه توسعه اجتماعيبا ها  همه گويههمبستگي 
هـاي   كه مشخصه گونه همان. دل انجام شودتحليل عاملي تأييدي، بايد برازش م اتأييد مدل ب

با ساختار عاملي و زيربنـاي  حاضر هاي پژوهش  دادهبرازش دهد،  برازندگي جدول نشان مي
  .هاي نظري است گر همسو بودن سؤاالت با سازهبيانو مناسب بوده نظري تحقيق 

ها با سازه  گويه ةرابط :گويان محيطي روستايي از ديدگاه پاسخ گيري توسعه زيست دازهمدل ان
 ۴در جدول  tعاملي و مقدار  بر اساس بار محيطي توسعه زيستبا  ارتباطمربوط به خود در 

همـه  همبسـتگي   ةشـود، رابطـ   که در جـدول مشـاهده مـي    گونه همان. نشان داده شده است
ـ  . ستادار  مناسب و معنی محيطي يستسازه توسعه زبا  ها گويه تحليـل   اپس از تأييد مـدل ب

هـاي برازنـدگي جـدول     كه مشخصه گونه همان. يد برازش مدل انجام شودعاملي تأييدي، با
با ساختار عـاملي و زيربنـاي نظـري تحقيـق     حاضر هاي پژوهش  دادهبرازش دهد،  نشان مي

  .اي نظري استه گر همسو بودن سؤاالت با سازهبوده و بيان مناسب

هـا بـا سـازه     گويـه  ةرابطـ : گويـان  توسعه کالبدي روستايي از ديدگاه پاسـخ  گيري مدل اندازه
نشـان   ۵در جدول  tعاملي و مقدار  بر اساس بار توسعه کالبديبا  ارتباطمربوط به خود در 

هـا بـا    همه گويـه همبستگي  ةرابطشود،  که در جدول مشاهده مي گونه همان. داده شده است
 اتوسعه کالبدي ب گيري پس از تأييد مدل اندازه. ستادار  مناسب و معنی ازه توسعه کالبديس

هـاي برازنـدگي    كـه مشخصـه   گونه همان. يد برازش مدل انجام شودتحليل عاملي تأييدي، با
با سـاختار عـاملي و زيربنـاي نظـري     حاضر هاي پژوهش  دادهبرازش دهد،  جدول نشان مي

  .هاي نظري است گر همسو بودن سؤاالت با سازهيانبوده و ب تحقيق مناسب



 ... زاده پاداري، سيدمحمود حسيني،  سيامک اسماعيل   ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۶۰

  گيري اندازه مدلـ فرهنگي در  ر توسعه اجتماعييمتغ برازندگي هاي شاخصها و  هيمشخصات گو - ۳جدول 

 جهينت  tآماره   استاندارد يبار عامل  هيگو

  دييتأ  ۱۳/۱۲ ۷۸/۰  كشاورزي در روستا خدماتت يفيت و کيکمبهبود 

 دييتأ  ۲۵/۱۰  ۶۶/۰  ورزيكشا كارهاي در همياري ميزان

 دييتأ  ۱۵/۱۴  ۸۸/۰  کاهش اختالفات و منازعات روستايي

 دييتأ  ۸۶/۱۴  ۹۰/۰  روستا ياجتماع يها تيمشارکت در فعال

 دييتأ  ۰۲/۱۰  ۶۳/۰  يجيو ترو يآموزش يها شرکت در دوره

 دييتأ  ۳۸/۱۱  ۷۲/۰  خود و کاهش نرخ مهاجرت يدر روستا يل ماندگاريتما

 دييتأ  ۹۰/۱۰  ۶۷/۰  التيد و تحصش سطح سوايافزا

 دييتأ  ۹۱/۸  ۵۳/۰  يکشاورز يها تيزنان در فعال يهمکار

 دييتأ  ۵۲/۷  ۴۱/۰  يد و فروش محصوالت کشاورزيتول يها يبه تعاون يدسترس

 دييتأ  ۷۷/۱۵  ۹۲/۰  يدولت ين مردم و نهادهايب يوجود ارتباط و همکار

  شده مقدار گزارش  حد مطلوب  شاخص

2دو یک
χ  ۰۵/۰≥  ۲۳/۱۱۴  

  p-value ۰۵/۰≥  ۰۵۷/۰ يدار يسطح معن

  ۳۹  ـ   يدرجه آزاد

  ۹۲۸/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۲۳/۰  ک به صفرينزد RMR ها ماندن مجذور پسيانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۹۸/۰ يشاخص برازندگ

  NFI ۹/۰≥ ۹۶/۰ يشده برازندگ شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۸۱/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۸۹/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۱۳/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

  های پژوهش يافته: مأخذ



   ۱۶۱  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ...يي بانک کشاورزي بررسي نقش اعتبارات اعطا

 

  گيري اندازه مدلدر  يطيمح ستير توسعه زيمتغ برازندگي هاي شاخص ها و هيمشخصات گو -۴جدول 

 جهينت  tآماره   استاندارد يبار عامل  هيگو

  دييتأ  ۱۶/۹ ۷۰/۰  كشاورزي  آب منابع تيفيت و کيکمبهبود 

 دييتأ  ۴۶/۶  ۴۴/۰  منابع آب با احداث شبکه ياز اتالف و آلودگ يريجلوگ

 دييتأ  ۵۷/۹  ۷۲/۰  ها در مزارع و باغ يرات کاربريياز تغ يريجلوگ

 دييتأ  ۶۳/۷  ۵۴/۰  از خرد شدن آنها يريو جلوگ يکشاورز ياراض يکپارچگي

 دييتأ  ۲۰/۱۱  ۸۳/۰  ياراض يو شکل هندس يوگرافاصالح توپ

 دييتأ  ۰۳/۱۱  ۸۲/۰  د محصوليدر تول ييايميکاهش استفاده از سم و کودش

 دييتأ  ۷۸/۱۱  ۸۷/۰  زمغذيير و يدام از کودهاي گسترش استفاده

 دييتأ  ۲۳/۱۲  ۹۲/۰  يعات محصوالت کشاورزيکاهش ضا

 دييتأ  ۴۰/۱۰  ۷۳/۰  ش خاکياز فرسا يريجلوگ

 دييتأ  ۶۴/۱۱  ۸۵/۰  ت خاکيفيحفظ ک

  شده مقدار گزارش  حد مطلوب  شاخص

2دو يک
χ ۰۵/۰≥  ۱۷/۱۰۱ 

  p-value ۰۵/۰≥  ۰۸۳/۰ يدار يسطح معن

  ۳۵  ـ   يدرجه آزاد

  ۸۹۰/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۴۹/۰  ک به صفرينزد RMR ها ماندن مجذور پسيانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۹۰/۰ يازندگشاخص بر

  NFI ۹/۰≥ ۸۸/۰ يشده برازندگ شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۹۷/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۹۵/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۲۲/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

  های پژوهش يافته: مأخذ



 ... زاده پاداري، سيدمحمود حسيني،  سيامک اسماعيل   ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۶۲

  گيري اندازه مدلدر  يتوسعه کالبد ريمتغ برازندگي هاي شاخصها و  هيمشخصات گو -۵جدول 

 جهينت  tآماره   استاندارد يبار عامل  هيگو

  دييتأ  ۵۹/۱۰ ۶۴/۰  زمين در روستا خريد و مالکيت

 دييتأ  ۱۶/۹  ۴۹/۰  مناسب مسکن نيتأم و ساخت

 دييتأ  ۸۵/۱۱  ۷۱/۰  ها خانهسازي  مقاوم و سازي به

 دييتأ  ۳۵/۱۴  ۸۸/۰  موجود معابر سازي به و تجهيز

 دييتأ  ۹۳/۱۲  ۸۱/۰  ها كاربري و بين جمعيت منطقي سبتنا ايجاد

 دييتأ  ۷۲/۱۰  ۶۲/۰  روستا در محيط سبز فضاي گسترش و ايجاد

 دييتأ  ۱۸/۱۰  ۵۴/۰  روستايي فاضالب آوري بهبود جمع

  شده مقدار گزارش  حد مطلوب  شاخص

2دو يک
χ ۰۵/۰≥  ۹۰/۴۹ 

  p-value ۰۵/۰≥  ۰۷۱/۰ يدار يسطح معن

  ۱۹  ـ   يدرجه آزاد

  ۶۲۶/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۱۸/۰  ک به صفرينزد RMR ها ماندن مجذور پسيانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۹۲/۰ يشاخص برازندگ

  NFI ۹/۰≥ ۹۱/۰ يشده برازندگ شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۸۵/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۹۸/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۳۹/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

 های پژوهش يافته: مأخذ



   ۱۶۳  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ...يي بانک کشاورزي بررسي نقش اعتبارات اعطا

 

هـا بـا سـازه     گويـه  ةرابطـ : گويـان  توسعه زيرساختي روستايي از ديدگاه پاسخ ریگي مدل اندازه
نشان  ۶در جدول  tعاملي و مقدار  بر اساس بار توسعه زيرساختيبا  ارتباطمربوط به خود در 

هـا بـا    همـه گويـه  شود، رابطه همبسـتگي   که در جدول مشاهده مي ونهگ همان .داده شده است
توسـعه   گيـري  پـس از تأييـد مـدل انـدازه    . سـت ادار  مناسب و معنـی  سازه توسعه زيرساختي

هـاي   كـه مشخصـه   گونه همان. يد برازش مدل انجام شودتحليل عاملي تأييدي، با ازيرساختي ب
با سـاختار عـاملي و زيربنـاي    حاضر هاي پژوهش  دادهبرازش دهد،  برازندگي جدول نشان مي

  .هاي نظري است گر همسو بودن سؤاالت با سازهبوده و بيان نظري تحقيق مناسب

  گيري اندازه مدلدر  يرساختير توسعه زيمتغ برازندگي هاي شاخصها و  هيمشخصات گو -۶جدول 

 جهينت  tآماره   استاندارد يبار عامل  هيگو

  دييتأ  ۰۶/۱۲ ۷۳/۰   ييروستا نيو ب ييقل روستات شبکه حمل و نيبهبود کم

 دييتأ  ۱۱/۱۰  ۶۴/۰  ييروستا نيو ب ييت شبکه حمل و نقل روستايفيبهبود ک

 دييتأ  ۲۳/۱۱  ۶۹/۰  در روستا يکش ت آب لولهيفيگسترش و بهبود ک

 دييتأ  ۵۸/۱۲  ۷۶/۰  سات برق در روستايگسترش شبکه و تأس

 دييتأ  ۱۶/۱۴  ۸۴/۰   تلفن همراهو ثابت  چون تلفن يارتباط يها رساختيگسترش ز

 دييتأ  ۵۹/۱۳  ۸۱/۰  هايي چون اينترنت گسترش فناوري

  شده مقدار گزارش  حد مطلوب  شاخص

2دو يک
χ ۰۵/۰≥  ۴۰/۳۰ 

  p-value ۰۵/۰≥  ۱۰۲/۰ يدار يسطح معن

  ۱۱  ـ   يدرجه آزاد

  ۷۶۳/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۲۷/۰  ک به صفرينزد RMR ها ماندن مجذور پسيانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۸۳/۰ يشاخص برازندگ

  NFI ۹/۰≥ ۹۷/۰ يشده برازندگ شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۹۰/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۹۱/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۴۴/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

  های پژوهش يافته: مأخذ



 ... زاده پاداري، سيدمحمود حسيني،  سيامک اسماعيل   ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۶۴

از  کـدام  هـر  رد ينقش اعتبـارات کشـاورز   يبررس يبرا: تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم
اسـاس   بـر . تمرتبه دوم استفاده شـده اسـ   يدييتأ يل عاملي، از تحلييابعاد توسعه روستا

و   داشته ير را بر سازه توسعه اقتصادين تأثيشتريب ي، اعتبارات کشاورزدست آمده به جينتا
توان گفـت   يو م ،ف استيار ضعيبس يو توسعه کالبد ين اعتبارات کشاورزيب يهمبستگ

دار بودن  یبررسي معن ، براینيهمچن. نقش ندارد يبر توسعه کالبد يکه اعتبارات کشاورز
 يهـا  افتـه ياسـاس   بـر . شـود  ميمطالعه  t آماره آزمون مقدار ،بين متغيرها يهمبستگ رابطه
توسـعه   يهـا  بر سازه يان، اعتبارات کشاورزيگو ه پاسخدگاياز دگفت که  توان يم ،قيتحق

ای  گونه به يرساختيو توسعه ز يفرهنگ - ي، توسعه اجتماعيطيمح ستياقتصادي، توسعه ز
ر اعتبـارات  يتـأث . دار نـدارد  يمعنـ  یريتـأث  يبر سـازه کالبـد   اما و استرگذار يدار تأث معنی

پس از . ش داده شده استينما ۷ل در جدو يياز ابعاد توسعه روستا کدامبر هر  يکشاورز
ـ تأ يل عـامل يتحل اد مدل تحقيق بييتأ . د بـرازش مـدل انجـام شـود    يـ مرتبـه دوم، با  يديي

هـاي پـژوهش    دادهبـرازش  دهـد،   هاي برازندگي جدول نشـان مـي   كه مشخصه گونه همان
گر همسـو بـودن   بـوده و بيـان   با ساختار عاملي و زيربناي نظـري تحقيـق مناسـب   حاضر 

  .هاي نظري است ا سازهسؤاالت ب

  هاگيري و پيشنهادنتيجه

 يافتگي توسعه زانيم رگذار بريشناخت عوامل تأث ييدار روستايپا توسعه به توجه نيآغاز نقطه

 اقتصـادي،  کالبـدي،  ،ياجتمـاع  هـاي گونـاگون   شـاخص  اسـاس  بر ييروستا هاي سکونتگاه

 و مسـئوالن  قيعم اختشن است که رهگذر نيهم از رايز ،است يرساختيو ز يطيمح ستيز

ـ  از و منـابع،  ها فرصت نهيزم در توسعه کارشناسان  و هـا  تيمحـدود  هـا،  و چـالش  سـو  کي

 هاي استيس و راهبردها براي اتخاذ را نهيزم و شود يم سريم گريد سوي از روستاها تنگناهاي

  .کند يم فراهم ييو اجرا ياتيعمل هاي پروژه و ها طرح ارائه زين و خرد و کالن



   ۱۶۵  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام     ...يي بانک کشاورزي بررسي نقش اعتبارات اعطا

 

  قيتحق مدل برازندگي هاي شاخصو  ييبر ابعاد توسعه روستا ير اعتبارات کشاورزيتأث -۷جدول 

  tآماره   يبار عامل  سازه

  ۶۳/۱۱  ۷۵/۰  توسعه اقتصادي

  ۳۶/۱۱  ۷۲/۰  محيطي توسعه زيست

  ۹۱/۹  ۶۱/۰  ـ فرهنگي توسعه اجتماعي

  توسعه زيرساختي

  توسعه کالبدي

۵۸/۰  

۱۶/۰  

۵۴/۹  

۹۲/۱  

  قدار گزارش شدهم  حد مطلوب  شاخص

2دو یک
χ ۰۵/۰≥  ۴۴/۳۰۴۲ 

  p-value ۰۵/۰≥  ۶۴/۰ يدار يسطح معن

  ۱۱۲۱  ـ   يدرجه آزاد

  ۷۱۴/۲  ≥۳  يدو به درجه آزاد ينسبت ک

  ۰۸۶/۰  ک به صفرينزد RMR ها ن مجذور پس مانديانگيم

 GFI ۹/۰≥ ۹۳/۰ يشاخص برازندگ

  NFI ۹/۰≥ ۹۱/۰ يندگشده براز شاخص نرم

  IFI ۹/۰≥ ۸۷/۰ ندهيفزا يشاخص برازندگ

  CFI ۹/۰≥ ۹۴/۰ يقيتطب يشاخص برازندگ

  RMSEA ۰۵/۰≤  ۰۴۳/۰ بيتقر يانس خطايشه دوم براورد وارير

  های پژوهش يافته: مأخذ

توانـد   هـاي کشـاورزي اسـت کـه مـي      اعتبارات يک عنصر کليدي در نوسـازي فعاليـت  
 وري و درآمـد آنهـا   در افزايش بهره ساخته،اي کشاورزان را برطرف  ايهتنگناهاي مالي و سرم

گذاري  مدت و يا سرمايه دسترسي به اعتبارات، براي برطرف کردن نيازهاي کوتاه. مؤثر باشد
شـود،   بلندمدت که به بهبود شرايط زندگي، اشتغال و درآمد در محيط روسـتايي منجـر مـي   

ن يشـتر يب يدهد کـه اعتبـارات کشـاورز    ينشان م حاضر قيج تحقينتا. دارد ی بسيار مهمنقش
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از  از آنجـا كـه سـرمايه   . اسـت   مـورد مطالعـه داشـته    يروستاها ير را بر توسعه اقتصاديتأث
،  اسـت نيـاز  مورد كننده سرمايه  شود، اعتبارات كه تأمين مهم در توليد محسوب ميهاي  نهاده

د اسـتفاده از  دهـ  كيفي، توليد را افزايش مـي  د و از نظر كمي وبر ميزان توليد، تأثير مثبت دار
خواه در تأمين سرمايه در گردش، منجر به افزايش  گذاري جديد و بارات خواه در سرمايهاعت

توسـعه اقتصـادي در    ،فزايش توليد نيز افزايش درآمد کشاورزان و در نهايتا. شود توليد مي
   .منطقه مورد مطالعه را در پي خواهد داشت

در منطقـه مـورد مطالعـه، بـه لحـاظ       يطـ يمح ستير توسعه زيدهد که متغ يمج نشان ينتا
 بـرای . گاه دوم قـرار دارد يدر جا ،ي، بعد از توسعه اقتصادياز اعتبارات کشاورز يريرپذيتأث

ماننـد  ( هـدف  يهـا  گروه يز بر توانمندسازيش از هر چي، بيطيمح ستيبه توسعه ز يابيدست
دکننـده  ين تهديتـر  را فقر مهـم يشود ز مید يتأک) فقرا و ن،يزم يپا، کارگران ب کشاورزان خرده

در کـار  و جاد کسـب يا برایه الزم يد سرمايبا ،کاهش فقر ، براینيبنابرا. ست استيط زيمح
اعتبارات . شود يريست جلوگيط زيشتر محيب بيرد تا از تخريهدف قرار گ يها ار گروهياخت

کاهش اسـتفاده   دهي آن، ب و خاک و سامانتأمين منابع آ تواند از طريق میبخش کشاورزي 
بـر توسـعه    ،و نيز تغيير در ساختار مديريت اراضيد محصول يدر تول ييايميش از سم و کود

   .دمحيطي روستاها تأثيرگذار باش يستز
ـ روسـتاها ن  يرسـاخت يو توسـعه ز  يـ فرهنگـ  يبر توسعه اجتمـاع  ياعتبارات کشاورز ز ي

ـ يتأث يبر توسعه کالبد يت کشاورزاعتبارا اما رگذار بوده است؛يتأث . دار نداشـته اسـت   ير معن
 يزپـور و خـداکرم  يعز، )۱۳۹۵(وفـا   يو سـهراب  ينـال يع يهـا  افتـه يبـا  حاضر ق يج تحقينتا
 ,Ekwere and Edem(و اکـور و ادم  ) Islam et al., 2014(سـالم و همکـاران   ا ،)۱۳۹۴(

، يبـر ابعـاد اقتصـاد    يخش کشاورزاعتبارات ب يرگذاريبا توجه به تأث. مطابقت دارد) 2014
 گونـه  ايـن  شتريب هر چه ي، به منظور اثربخشيرساختيو ز يـ فرهنگ ي، اجتماعيطيمح ستيز

   :شود يم هايی بدين شرح ارائهشنهاديپاعتبارات 
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 ،گـر يد يدارد و از سـو  ياديدولت کارمزد ز يفيرتکليالت غيکه استفاده از تسه از آنجا - 
، ييز در منـاطق روسـتا  يناچ يعتاً با توجه به منابع درآمديطباست،  يگذار ازمند سپردهين

الت يش سـهم تسـه  يافـزا  رو، از ايـن ماننـد؛   يمحـروم مـ   يالت دولتيان از تسهييروستا
  .است ين گروه ضروريا يبرا يفيرتکليالت غيدر مقابل تسه) يا ارانهي(دولت  يفيتکل

 در يسـع  و يمحل ديتول منابع تيريدرباره مد يمحل خودجوش هاي گروه نقش تيتقو - 

به  کشاورزي اعتبارات پرداخت براي نهيزم ليآن و تسه کارکردهاي به دنيت بخشيرسم
 يرگـذار يتأث يراهکارهـا  ديگر از ياجتماع يها ش مشارکتيبا هدف افزا يگروه وهيش

 . درو شمار می به ييروستا يفرهنگ - ياعتبارات بر توسعه اجتماع

 يهـا  بـه جنبـه   الزم اسـت کـه   پرداخت اعتبارات، يبرا يکشاورز يها طرح يابيدر ارز - 
 يطرح کشاورز يطرح توجه شود و پرداخت اعتبارات منوط به هماهنگ يطيمح ستيز

  .منطقه مورد نظر باشد يطيمح ستيبا اهداف ز

 كارشناسـان  ، الزم اسـت کـه  كشـاورزي  بخش از سرمايه خروج از جلوگيري منظور به - 

از  اسـتفاده  نحـوه  بـر  بيشـتري  و ترواقعي تر،هاي دقيقنظارت وام، اعطاي از پس بانك،
   . ندکناعمال  يادشده تسهيالت
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