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Quality of life (QoL) is highly depended on individuals’ economic condition. Therefore, this subject is so 
important at lesser areas such as rural regions. Therefore, the purpose of this study was to analyze the 
effect of agricultural bank credits on farmers’ QoL in Zanjan rural regions. 29 farmers who received bank 
credits were selected as sample by using purposeful sampling method. The inquiry as qualitative study 
used narrative and documentary analysis to analyze content of interviews. The thematic analysis, con-
tent network and comparative analysis were used as a tool to analyze relationship among modified con-
tents. Internal validity was approved using of triangulation process and as well as the external validity by 
maximum variation technique in sample selection. The findings showed that the effect of credits on the 
farmers’ QoL varies based on the type and amount of credits. While short-term microfinance payments 
led to improving the production quality, health, and safety; in long term, led to relative deprivation and 
decreases the farmers’ QoL due to the deviations in the functioning of the credits. Due to creation of 
stable employment and income, micro capital credits have led to improving of the Farmers’ QoL. Finally, 
macro capital credits affected income, health quality, safety, quality of social relation, and environment 
which have an important role in increasing of QoL in the village regions.
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the newest trends, which widely 
affected change process in planning 
methods, are social and qualitative ap-
proaches of development that have been 

expanded in terms of social welfare and quality of life 
(Sardoo et al., 2016). Quality of life (QoL) is a crucial ele-
ment in the competitiveness of cities, regions, and states 
because it represents a pull and retention factor for new 
people, firms, and resident populations (Biagi et al., 2018). 
Nevertheless, QoL is closely depended on economic situ-
ation of the people. To increase the level of wealth at rural 
areas, Government of the Islamic Republic of Iran has 
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paid the facility and credit to them through the Agricul-
tural Bank. However, it is not yet clear what impact these 
credits have on the QoL of the villagers. Therefore, the 
purpose of this survey is to analyze the effect of agricul-
tural bank credits on villagers’ QoL in Zanjan Township.

2. Methodology 

The research was conducted by a qualitative method-
ology based on a fundamental theory. The research as 
qualitative study used narrative and documentary analysis 
to analyze content of interviews. The thematic analysis, 
content network and comparative analysis were used as a 
tool to analyze relationship between modified content. 29 
individuals who received credits of bank were selected as 
sample by using purposeful sampling method.

3. Results

Findings indicated that credits of agricultural bank paid 
to farmers in tow forms: 1) Micro credit, and 2) Macro 
credit. Since the credits are paid to farmers according to 
their land ownership and most of them were yeoman, 
about 90-95% of farmers used the short-term microfi-
nance payments. Based on interviews, we identified the 
credits of bank affect farmers’ QoL through improvement 
of family income, quality of social relationships, and ef-
fective uses of environmental resources. Moreover, cred-
its of bank have dual effect on QoL according to their 
types. 

Comparison analysis of different effects of credits on 
farmers’ QoL indicated that short-term microfinance pay-
ments almost are used to retrieve the previous debts, health 
and safety, and providing of household food. Therefore, in 
the long term it would increase debt and relative depriva-
tion among the recipients. In return, macro credits led to 
an increases in employment level, communication among 
farmers, income, achieve to facilities such as machinery, 
water resources management, and production efficiency. 
Therefore, it led to an increase in farmers’ QoL. 

4. Discussion

Many studies (e.g, Roknedin Eftekhari & Ainali, 2006; Rah-

mani Fazli & Kaviani, 2010; Alaedini & Jalali Mousavi, 2011; 
Ardahaee & Rostamalizadeh, 2012) have indicated that the 
credits of bank increased the level of farmers’ QoL. How-
ever, we indicated that not all types of credit promote the 
level of QoL among the farmers. This could be due to high 
interest rates and short payback period of these credits. 

5. Conclusion 

The research presents a comprehensive view of the 
credits effects farmers’ QoL. According to the interviews, 
deviation in the short-term microfinance payments func-
tioning is the main challenge for these credits. Instead of 
using the credits to develop agricultural plans, farmers 
have used them for other occasions. Therefore, bank man-
agers and rural development planners can use the finding 
to improve the farmers’ QoL.
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کيفيت زندگي در ارتباط تنگاتنگي با مباحث اقتصادي بوده و اين موضوع در مناطق کم برخوردار مانند مناطق روستايي اهميت بيشتري 
دارد. ازاين رو، هدف کلي پژوهش حاضر بررسي تأثير اعتبارات بانک کشاورزي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان زنجان بود. نمونه 
آماري پژوهش شامل 29 تن از دريافت کنندگان اعتبارات بانک کشاورزي بودند که به روش ارجاع زنجيره اي تا رسيدن به اشباع نظري 
انتخاب شدند. پژوهش حاضر ازنظر روش از نوع پژوهش هاي کيفي است و براي تحليل محتواي مصاحبه ها از روش ترکيبي تحليل روايت 
و اسنادي استفاده شده است. ابزار تجزيه وتحليل داده ها، تحليل تماتيک با استفاده از شبکه مضامين و تحليل مقايسه اي بود. روايي دروني 
ابزار پژوهش از راه اعتباريابي توسط اعضا و فرايند مثلث سازي؛ و روايي خارجي از راه تکنيک حداکثر تنوع در انتخاب نمونه ها تأييد شد. 
يافته ها نشان داد که تأثير اعتبارات بر کيفيت زندگي بر پايه ميزان و نوع اعتبارات با هم متفاوت است. دريافت اعتبارات خرد جاري در 
کوتاه مدت به بهبود کيفيت توليد و کيفيت سالمت و امنيت کمک کرده؛ درحالی که در بلندمدت، به دليل انحراف در کارکرد موجب 
محروميت نسبي افراد شده و کيفيت زندگي آنان کاهش يافته است. دريافت اعتبارات خرد سرمايه اي به دليل ايجاد اشتغال و درآمد پايدار 
زمينه ساز دسترسي به امکانات و شرايط الزم جهت بهبود کيفيت زندگي در کوتاه مدت شده است. اين اعتبارات در طول زمان به بهبود 
کيفيت زندگي افراد روستايي و رضايتمندي آن ها از زندگي کمک کرده است. دريافت اعتبارات کالن سرمايه اي نيز بهبود کيفيت اشتغال 

و درآمد، کيفيت دارايي ها، کيفيت سالمت و امنيت، کيفيت روابط اجتماعي و کيفيت محيطي را موجب شده است. 

کلیدواژه ها: 
کيفيت زندگي، اعتبارات 
بانک کشاورزي، زنجان، 

تحليل مضامين، ارتباطات 
اجتماعي

تاريخ دريافت: 26 اردیبهشت 1398
تاريخ پذيرش: 14 آبان 1398

مقدمه

يکي از گرايش هاي تازه و نو که تأثير شگرفي در فرايند تحول 
ديدگاه ها و روش هاي برنامه ريزي در نيمه دوم قرن بيستم داشته، 
راهبردهاي اجتماعي و کيفي توسعه هستند که در قالب مفاهيمي 
 (Sardoo مانند کيفيت زندگي و رفاه اجتماعي عينيت يافته اند
(et al., 2016. کيفيت زندگي عنصري اساسي در رقابت پذيري 

مناطق روستايي و شهري محسوب مي شود؛ زيرا کيفيت زندگي 
به عنوان عاملي براي جذب و نگهداري افراد جديد، شرکت ها و 
 .(Biagi et al., 2018) جمعيت ساکن در آن مناطق عمل مي کند
تراکم جمعيت در مناطق روستايي عالوه بر اينکه براي توسعه 
اقتصادي مهم است، به رشد و بقاي مناطق روستايي نيز کمک 
مي کند. بااين وجود، گسترش و رشد شهرنشيني و در انزوا قرار 
توجه  عدم  و  توسعه  فرايندهاي  طي  روستايي  مناطق  گرفتن 

به کيفيت زندگي در مناطق روستايي موجب ايجاد مشکالت 
 (Barimani & Balouchi, اقتصادي و اجتماعي زيادي شده است
(2013. مهاجرت روستا به شهر، فقر گسترده، نابرابري فزاينده، 

رشد سريع جمعيت، بيکاري، حاشيه نشيني شهري و از دست 
دادن نيروي کار کشاورزي تنها بخشي از اين مشکالت هستند 

 .(Khorasani et al., 2013)

شواهد تجربي حسينی )2015( نشان داده اند که بسياري از 
مشکالت مناطق روستايي ايران ناشي از دو مسئله اساسي ضعف 
زيرساخت ها و ضعف اقتصادي است. دولت  در زمينه زيرساخت ها، 
برنامه هاي گسترده و پرهزينه اي را جهت بهبود امکانات انجام 
معضالت  رفع  به  قادر  به تنهايی  امر  اين  بااين حال،  است.  داده 
زندگي روستاييان )به ويژه مسائل اقتصادي( نبوده و اغلب آنان 
با معضالت اقتصادي چندي در زمينه هاي مختلف )فعاليت هاي 
کشاورزي، سالمت، و غيره( درگيرند که اگر براي آن ها چاره اي 

1- دانش آموخته  کارشناسی ارشد توسعه روستايي، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران.
2- دانشيار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران.
3- استاديار، گروه ترويج و آموزش کشاورزي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران.

تأثیر اعتبارات بانک کشاورزي بر کیفیت زندگي روستايیان شهرستان زنجان؛ يک تحلیل کیفي
منيژه کرمي1، حسين آگهي2، *الله صالحي3



618

فصلنامه پژو  هش های روستایی  زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4

انديشيده نشود، ارتقای کيفيت زندگي روستاييان به عنوان يکي 
از اهداف طرح هاي توسعه روستايي با چالش هاي بسياري روبه رو 
خواهد شد (Hosaini, 2015). با توجه به کمبود سرمايه  در مناطق 
روستايي، دولت در سال هاي اخير تالش کرده است که منابع مالي 
موردنياز کشاورزان را از طريق منابع اعتباري رسمي و غيررسمی 
تعاوني  سازمان هاي  تجاري،  بانک هاي  کشاورزي،  بانک  مانند 
روستايي و صندوق حمايت از کشاورزان تأمين کند. دراين بين، 
بانک کشاورزي به عنوان بانک تخصصي در زمينه سرمايه گذاري 
در بخش کشاورزي و به عنوان مهم ترين منبع اعتباري رسمي در 

 .(Barani et al., 2015) سطح روستاها شناخته شده است

براي زندگي  اعتباري  امکانات  بانک فراهم آوردن  اين  هدف 
بهتر در روستاها، ارتقای سطح درآمد روستاييان، افزايش توليدات 
کشاورزي، ايجاد و توسعه صنايع کوچک و سنتي و فعاليت هاي 
مرتبط است (Statute of Iran's Agricultural Bank, 2017). بر اين 
پايه مي توان استدالل کرد که هدف نهايي واگذاري اعتبارات از 
است.  زندگي روستاييان  بهبود کيفيت  بانک کشاورزي،  سوي 
کيفيت  بر  دوگانه  اي  اثر  مي تواند  بانکي  اعتبارات  بااين وجود، 
زندگي افراد دريافت کننده آن ها داشته باشند. اين اثر مي تواند 
بسته به نوع اعتبارات دريافتي و فرد دريافت کننده، متغير باشد و 
نحوه اثرگذاري آن ها بر کيفيت زندگي روستاييان هنوز به روشني 
ابهام ها در  اين  ابهامات زيادي روبه رو است.  با  و  مطالعه نشده 
روستاهاي شهرستان زنجان نيز وجود دارد؛ به طوری که علي رغم 
دريافت اعتبارات بانک کشاورزي، کيفيت زندگي روستاييان اين 
اقتصادي در حد  شهرستان بر اساس شاخص هاي اجتماعي و 
متوسط و رو به پايين قرار دارد. همچنين، نرخ بيکاري اين استان 
بر اساس نتايج طرح آمارگيري سال 1393 معادل 9/8 درصد 
بوده است و به لحاظ برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني در 
سطح محروم قرار دارد (Karami, 2015). بنابراين، پژوهش حاضر 
در تالش است که با بهره گيري از روش هاي ژرفانگر و نظام مند 
و استفاده از رويکردهاي پژوهش کيفي به بررسي تأثير اعتبارات 
زنجان  زندگي روستاييان شهرستان  برکيفيت  بانک کشاورزي 

بپردازد. 

مروري بر ادبیات موضوع

مفهوم کيفيت زندگي نخستين بار در مباحث بهداشت و سالمت 
»هماهنگي  به عنوان  زندگي  کيفيت  دوره،  آن  در  شد.  مطرح 
دروني يک فرد، و هماهنگي وي با جهان پيراموني« تعريف شد 
(Elkinton, 1966). اما امروزه، کيفيت زندگي به عنوان »درک فرد 

از موقعيت خويش در زندگي با توجه به زمينه فرهنگي و نظام 
ارزش هاي جامعه اي که در آن زندگي مي کند و اهدافي که دارد« 
مفهوم   .(World Health Organization, 2017) مي گردد  تعريف 
گسترده کيفيت زندگي دربرگيرنده مباحثي مانند وضعيت رواني، 
 .(Moons et al., 2006) روابط اجتماعي و ويژگي هاي محيطي است

علوم  مختلف  رشته هاي  ديدگاه   از  زندگي  کيفيت  موضوع 
اجتماعي )روان شناسي، اقتصاد، و جامعه شناسي( نيز موردتوجه 
قرار گرفته است. کيفيت زندگي از ديدگاه اقتصادي موضوعي 
است که توسط فرصت هاي اقتصادي، هزينه هاي زندگي، رفاه و 
 (Brambilla et al., 2013; Colombo امکانات طبيعي تبيين مي شود
(et al., 2014. رويکردهاي روان شناختی بر برآورده کردن نيازهاي 

اوليه انسان تمرکز دارند و بر اين باورند که درجه مطلوبيت کيفيت 
زندگي ناشي از رشد کامل شخصيت فرد است. در اين رويکرد، 
کيفيت زندگي رفتاري است که تحت تأثير ارزيابي فرد از کيفيت 
 (Qorbani & Feizabadi, زندگي خويش با توجه به محيط قرار دارد
(2015. رويکرد جامعه شناسي به ويژگي هاي جامعه و ارتباط آن با 

کيفيت زندگي مي پردازد. موضوع کيفيت زندگي در مکاتب مختلف 
جامعه شناسي مانند نظريه آنومي دورکيم، ديدگاه بوم شناسي، 
کنش اجتماعي پارسونز، رويکردهاي عامليتي، مطلوبيت گرايي، 
نيازمحور و ساختاري موردتوجه قرار گرفته است. کيفيت زندگي 
ذهني  و  عيني  شاخص هاي  شامل  جامعه شناختي  ديدگاه  از 
است. در شاخص هاي عيني تمرکز بر روي کاالهاي موجودي 
است که در زندگي خوب نقش مؤثری دارند و در شاخص هاي 
ذهني، تأکيد بر برداشت رواني فرد )خوشحالي و رضايت( از سه 
بعد رفاه عمومي )وضعيت اقتصادي، فيزيکي و اجتماعي( است 
و بيشتر بر نيازهاي انساني و ارضاي رضايت بخش آن ها توجه 
زندگي  کيفيت   .(Jomepour & Tahmasbi Tehrani, 2013) دارد 
ازنظر رويکرد پزشکي به سالمت، بهزيستي و وضعيت روحي و 
اين  دارد (Tagizadeh Afshari et al., 2006). در  توجه  فرد  رواني 
رويکرد، هسته  مرکزي کيفيت زندگي سالمتي است و سنجش 
آن از طريق ارزيابي ذهني از وضعيت سالمت کنوني، مراقبت هاي 
بهداشتي و فعاليت هاي ارتقا دهنده سالمتي صورت مي گيرد. بر 
اساس اين رويکرد، بيماري ها مي توانند با ايجاد اختالل جسمي، 
اجتماعي و اقتصادي ارزيابي فرد از وضعيت کيفيت زندگي خود 

 .(Namdar et al., 2013) را تحت تأثير قرار دهند

کيفيت  که  مي شود  مشخص  ارائه شده  مطالب  به  توجه  با 
زندگي، مفهومي چندبعدی بوده و داراي ابعاد فيزيکي، اجتماعي، 
فيزيکي  جنبه  است.  اجتماعي   - محيطي  و  روان شناختی 
دربرگيرنده شرايط جسماني انسان شامل قدرت، انرژي و توانايي 
بعد   .(Pourtaheri et al., 2011) است  روزمره  فعاليت هاي  انجام 
اجتماعي بيشتر بر رويکردهاي مردم محور تمرکز دارد و هدف 
اصلي آن رفع نيازهاي مردم در يک بازه زماني مشخص است. 
تمرکز بعد اجتماعي بر نيازهاي شخصي )مانند غذا، مسکن، و 
پوشاک( و نياز به خدمات عمومي )مانند بهبود امکانات رفاهي، 
تسهيالت  آموزش وپرورش،  سالم،  آشاميدني  آب  بهداشت، 
 .(Nzeadibe & Ajaero, 2010) حمل ونقل، و امکانات فرهنگي( است
بعد روان شناختی در صدد برقراري رابطه بين کيفيت زندگي و 
ويژگي هاي شخصيتي انسان است. در اين رويکرد، کيفيت زندگي 
رفتاري است که ناشي از ويژگي هاي فردي و شيوه تفکر و احساس 
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از ديدگاه  بنابراين، کيفيت زندگي  فرد درباره رفتار فرد است. 
روان شناختی متأثر از ويژگي هاي شخص و محيط بوده و نحوه 
ارزيابي شخص از کيفيت زندگي بر اساس ارتباط بين شخص 
و محيط توصيف مي شود (Qorbani & Feizabadi, 2015). رويکرد 
محيطي - اجتماعي به عنوان مهم ترين سازه کيفيت زندگي مطرح 
شده است. اين رويکرد يک بازنگري انساني در مطلوبيت گرايي 
که  است  ثروت  و  درآمد  اساس  بر  زندگي  کيفيت  ارزيابي  و 
درون مايه اصلي آن امکانات و توانايي هاي مالي و روابط اجتماعي 
است. درواقع، اين رويکرد بيشتر اقتصادي است تا اجتماعي. بر 
اساس اين رويکرد، کيفيت زندگي عبارت است از شرايطي که 
شهروندان در آن قادر به مشارکت در زندگي اجتماعي و اقتصادي 
جامعه هستند، به طوری که بهزيستي و توانايي بالقوه آن ها بهبود 
يابد. کيفيت زندگي اجتماعي مبتني بر درجه تأمين اجتماعي- 
اقتصادي، دامنه ادغام اجتماعي، انسجام اجتماعي بين نسل ها 
تأمين  است.  شهروندان  توانمندسازي  و  خودمختاري  سطح  و 
اجتماعي - اقتصادي شرايطي است که افراد در آن از امکانات 
کافي برخوردارند. ابعاد تأمين اجتماعي- اقتصادي شامل منابع 
مالي، مسکن، محيط زيست، بهداشت، کار و آموزش است. ادغام 
اجتماعي شرايطي است که افراد در آن قادرند به نهاد ها و روابط 
اجتماعي دسترسي داشته باشند. اين موضوع به مشارکت و فرايند 
را  که خودتحققي  واقعيت هايي  و  هويت هاي جمعي  در  ادغام 
محقق مي کند، بستگي دارد و حوزه هايي مانند حقوق شهروندي، 
بازار کار، خدمات خصوصي و عمومي و شبکه هاي اجتماعي را در 

 .(Mokhtari & Nazari, 2011) برمی گيرد

با  اقتصادي  رويکرد  اصلي  تمايز  وجه  که  داشت  توجه  بايد 
ساير رويکرد ها، تالش براي کمي سازي مفهوم کيفيت زندگي و 
استفاده از آن در ارزيابي برنامه ها و روند هاي اجتماعي، اقتصادي 
و بهداشتي است. در رويکرد اقتصادي بيشتر تعيين سطح رفاه 
و بهره مندي افراد از امکانات و آگاهي از نيازمندي ها و برآوردن 
مقدورات ارضای نياز ها مدنظر است و کيفيت زندگي مترادف با 
رفاه اقتصادي و تأمين استانداردهاي زندگي است. بنابراين، در 
ارتباط با موضوع کيفيت زندگي دو مسئله بنيادين وجود دارد 
که هرگونه پژوهشي در اين زمينه را پيچيده مي کند: نخست 
آنکه مفهوم کيفيت زندگي حاوي ويژگي هاي مختلفي همچون 
کميت و کيفيت خدمات عمومي، محيط هاي طبيعي و مصنوعي، 
امکانات رفاهي و فرهنگي، و عامل هاي نامشهودي مانند تعامالت 
انساني و سرمايه اجتماعي و انساني است. مسئله دوم مربوط به 
ويژگي هاي درون زاي جامعه  مانند موقعيت اجتماعي، ويژگي هاي 
 (Biagi فرهنگ و قوميت است ،)فردي )جنسيت، سن، تحصيالت
 et al., 2018; Boschma & Fritsch, 2009; Brambilla et al., 2013;

 .Rogers et al., 2011; Mohan & Twigg, 2007)

درنهايت، با توجه به مطالب ارائه شده و رويکردها و نظريه هاي 
موجود در زمينه کيفيت زندگي، مدل مفهومي اين پژوهش  در 

قالب تصوير شماره 1 قابل مشاهده است. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. چارچوب مفهومي پژوهش. منبع: يافته های پژوهش، 1396
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سوابق پژوهش

بيشتر پژوهش ها در زمينه کيفيت زندگي بر موضوع شادي 
توجه داشته اند. در حوزه مباحث اقتصادي، پژوهش هاي انجام شده 
به بررسي مقطعي و پوياي رابطه بين درآمد و خوشبختي و شادي 
پرداخته اند. به طورکلي، اين گروه از پژوهشگران خودارزيابی افراد 
درباره خوشبختي خويش را به عنوان معياري براي سود اقتصادي 
در نظر مي گيرند (Alesina et al., 2004). آنان دريافته اند که لزوماً 
دستيابي به سود خالص باالتر منجر به احساس خوشبختي بيشتر 
نمي شود. اين بدان معني است که رابطه درآمد و خوشبختي 
مناطق  در  تجربي  شواهد  بااين حال،  نيست.  مثبت  همواره 
روستايي ايران حاکي از آن است که اعتبارات ارائه شده از سوي 
بانک کشاورزي و ساير بانک ها، داراي اثر مثبت و معني داري بر 
توانمندسازي  ابعاد  در  روستايي  زندگي جوامع  ارتقای کيفيت 
 (Roknedin Eftekhari & Ainali, آسيب پذيري  کاهش  زنان، 
،(Rahmani Fazli & Kaviani, 2010 ;2006 شيوه زندگي و معيشت 
 ،(Alaedini & Jalali Mousavi, 2011; Qorbani & Feizabadi, 2015)

از سوي  است.   (Mohammadi Yeganeh et al., 2014) اشتغال  و 
)2012( در پژوهش خود نشان داد علي رغم  اگبتونت1  ديگر، 
وجود رابطه مثبت و معني دار بين تأمين مالي بخش کشاورزي 
و رشد اقتصادي کشور نيجريه، بين کاهش سال هاي بازپرداخت 
وام و رشد اقتصادي رابطه منفي وجود دارد. اين بدان معني است 
که افزايش سال هاي بازپرداخت وام هاي دريافتي موجب بهبود 
سطح درآمد، توليد، بهره وري و سودآوری اقتصادي وام گيرندگان 

مي شود. 

نوانکو2 )2013( در پژوهش خود تحت عنوان »تأمين مالي 
کشاورزي در نيجريه: مطالعه تجربي تعاوني هاي کشاورزي و بانک 
توسعه روستايي نيجريه )NACRDB(« نشان داد که بين تأمين 
بين  نيجريه در  اقتصادي کشور  مالي بخش کشاورزي و رشد 
سال هاي 1990 تا 2010 رابطه مثبت و معني داري وجود دارد 
اما، بين سال هاي بازپرداخت وام و رشد اقتصادي نيجريه رابطه 

منفي وجود دارد.

چيساسا و مکينا3 )2013( در پژوهش خود نشان دادند که 
اعتبارات بانکي تأثير مثبت و معني داري بر توليدات کشاورزي دارد. 
به طوری که با افزايش يک درصدي اعتبارات، توليدات کشاورزي 
حدود شش درصد افزايش مي يابد. از سوي ديگر، انباشت سرمايه 
با  به طوري که  دارد،  کشاورزي  توليدات  بر  معني داري  اثر  نيز 
افزايش يک درصدي انباشت سرمايه، ميزان توليدات کشاورزي 

حدود چهار درصد افزايش نشان مي دهند. 

عظيمي4 )2013( در پژوهش خود با عنوان »نقش اعتبارات 

1. Egbetunde
2. Nwankwo
3. Chisasa & Makina
4. Azimi

بانکي بر توسعه بخش کشاورزي« نشان داد که اعتبارات بانک 
کشاورزي در کوتاه مدت بر کاهش بيکاري در محيط هاي روستايي 
اثرگذار است و در بلندمدت، نرخ سرمايه گذاري را به طور مثبتي 

تحت تأثير قرار مي دهد. 

شفيو و همکاران5 )2013( در بررسي خود در زمينه نقش 
و  زندگي  کيفيت  توسعه  بر  کشاورزي  توسعه  بانک  اعتبارات 
فعاليت هاي کشاورزي زنان روستايي در غرب آسيا نشان دادند که 
خدمات ارائه شده توسط اين بانک در منطقه غرب آسيا بی اثر بوده 
و غالباً اندازه وام، نرخ بهره و نحوه پرداخت بانک نامناسب است. 
اين امر موجب عدم کارايي اعتبارات در بهبود کيفيت زندگي و 

فعاليت هاي کشاورزي زنان اين ناحيه شده است. 

روش شناسی تحقیق

بسياري از پژوهشگران بر اين باورند که روش هاي کيفي براي 
 (Levy, ايجاد ديدگاهي همه جانبه از يک پديده، بسيار مفيدند
از روش هاي کيفي  اين، آنان بر لزوم استفاده  افزون بر   .2005)

در نواحي کم برخوردار )مانند مناطق روستايي ( تأکيد مي نمايند 
(Poria et al., 2011). اهميت استفاده از روش هاي کيفي ازآن جهت 

است که تصويري جامع و دقيق از موضوع موردبررسی از ديدگاه 
دروني ها )با استفاده از مصاحبه هاي عميق با مشارکت کنندگان( 
به  پژوهش  اين  بنابراين،   .(Navarro et al., 2014) مي دهد  ارائه 
لحاظ ماهيت، از نوع پژوهش هاي کيفي است و به تجربه شخصي 
دريافت کنندگان اعتبارات بانک کشاورزي توجه دارد. براي درک 
تجربه دريافت کنندگان اعتبارات، از روش ترکيبي تحليل روايت و 

اسنادي بهره گرفته شد. 

مشارکت کنندگان در پژوهش شامل آن دسته از خانوارهاي 
روستايي در بخش مرکزي شهرستان زنجان بودند که طي ده 
بودند.  استفاده کرده  بانک کشاورزي  اعتبارات  از  سال گذشته 
باال،  زنجانرود  بناب،  تهم،  دهستان هاي  از  متشکل  بخش  اين 
بوغداکندي، معجزات، و قلتوق است که از ميان اين دهستان ها، 
روستاييان دهستان زنجانرود باال به عنوان مشارکت کنندگان در 
پژوهش انتخاب شدند. اين انتخاب به سه دليل بود: 1( آشنايي 
و شناخت پژوهشگر از بافت روستايي، فرهنگي و کشاورزي اين 
دسترسي  آن؛ 2(  در  ساله  دليل سکونت چندين  به  دهستان 
آسان تر به مشارکت کنندگان در پژوهش؛ و 3( روستاييان اين 
دهستان در مقايسه با دهستان هاي ديگر بيشتر از اعتبارات بانک 
کشاورزي استفاده کرده بودند. اين دهستان بالغ بر 27 روستا دارد 

که نقشه مکاني آن در تصوير شماره 2 قابل مشاهده است.

5. Shafiwu et al
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Zanjan Province Management and Planning Organization, 2019 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 2. موقعيت مکاني منطقه موردمطالعه. منبع

روش انتخاب مشارکت کنندگان ارجاع زنجيره اي6 تا رسيدن 
به اشباع نظري بود )n=29(. تحليل داده ها از طريق گردآوري 
و بازنگري در مصاحبه ها، مستندات و درنهايت استخراج کدها 
از جمالت انجام شد )جداول شماره 1 تا 3(. ابزار مورداستفاده 
براي تحليل داده ها، تحليل مضمون7 بود. بر مبناي اين تکنيک، 
شد.  پياده سازي  مصاحبه ها  ضبط شده  محتواي  اول  گام  در 
سپس، متن هاي مرتبط با هم به صورت توصيفي در کنار يکديگر 
قرار گرفتند. درنهايت، مضامين از راه شبکه مضامين و تحليل 
مقايسه اي استخراج شدند (Abedi et al., 2011). طي اين فرايند 
شناسايي  براي  باز  کدگذاري  شامل  سه سطحي  کدگذاري  از 
مضامين پايه، کدگذاري محوري براي تفسير و اکتشاف مضامين 
سازمان  دهنده از درون مضامين پايه و کدگذاري انتخابي براي 
تفسير و اکتشاف مضامين فراگير از درون مضامين سازمان دهنده 
استفاده شد. افزون بر اين، با توجه به ژرفا و پيچيدگي باالي 
داده هاي گردآوری شده، توصيفي غني و جامع از متن مصاحبه ها 

و اطالعات در متن پژوهش ارائه شده است.

و  اعضا  توسط  اعتباريابي  راه  از  پژوهش  ابزار  روايي 

6. Chain Referral
7. Thematic

مصاحبه ها  ابتدا  منظور،  بدين  شد.  تأييد  مثلث سازي  فرايند 
به  را  خود  تفسيرهاي  محقق  سپس  و  يادداشت برداري 
مشارکت کنندگان ارائه کرد و از آنان خواسته شد که يافته هاي 
کلي را ارزيابي کرده و در مورد صحت آن ها نظر دهند و کدهايي 
که ازنظر شرکت کنندگان بيانگر ديدگاه آنان نبود، اصالح گرديد. 
مختلف  افراد  طريق  از  داده ها  دروني، جمع آوري  روايي  جهت 
)شرکت کنندگان در سطح روستا هاي مختلف( و نيز شيوه هاي 
گوناگون )مشاهده مستقيم، مصاحبه انفرادي، مطالعه اسناد و 
مدارک، ضبط و يادداشت برداری از مصاحبه ها و عکس برداري از 
مشاهدات( انجام شد. براي رسيدن به روايي خارجي از تکنيک 
حداکثر تنوع در انتخاب نمونه ها استفاده شد. عينت يافته ها نيز 
با استفاده از شيوه هدايت دقيق جريان مصاحبه توسط کميته 
راهنما و انجام مصاحبه به صورت جداگانه اما موازي و مقايسه 

آن ها با يکديگر انجام شد. 

يافته ها

توصیف نمونه آماري

تعداد 29 مشارکت کننده به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند 

»منيژه کرمي و همکاران. تأثير اعتبارات بانک کشاورزي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان زنجان؛ يک تحليل کيفي«



622

فصلنامه پژو  هش های روستایی  زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4

که از اين تعداد، سه نفر زن و 26 نفر مرد بودند. از اين تعداد، 17 
نفر زارع، 4 نفر باغدار، و 8 نفر دامدار بودند. زنان مشارکت کننده 
همگي دامدار بودند. 7 نفر از مشارکت کنندگان از اعتبارات کالن 
بودند. ميانگين سن  استفاده کرده  اعتبارات خرد  از  نفر  و 22 
مشارکت کنندگان 48 سال بود. روستاهاي موردمطالعه عبارت 
بودند از: ينگيجه، داشکسن، رحيم آباد، تازه کند ضياءآباد، قره 

بوالغ، حاجي کندي، علی آباد، و نظام آباد. 

انواع اعتبارات بانک کشاورزي براي روستايیان

با بررسي اسناد، مدارک و مصاحبه با کارمندان بانک کشاورزي 
شهرستان زنجان مشخص شد که اعتبارات بانکي در دو سطح 
از  واگذار مي شود. حدود 95-90 درصد  افراد  به  و خرد  کالن 
کشاورزان با توجه به اينکه اعتبارات بر اساس نسق زراعي واگذار 
مي شوند و اکثر آن ها خرده مالک هستند، از اعتبارات خرد استفاده 
اعتبارات  نداشته اند.  را  اعتبارات کالن  دريافت  توان  و  کرده اند 
خرد به تمام زيربخش هاي کشاورزي واگذار مي شود و مبلغ آن 
کمتر از پنج ميليون تومان است. پنج تا 10 درصد اعتبارات در 
سطح اعتبارات کالن به صنايع تبديلي و تکميلي و فعاليت هاي 
اعتبارات  اين  )مبلغ  اختصاص مي يابد  باال  کشاورزي در حجم 
باالي پنجاه ميليون تومان است(. اعتبارات ازنظر موارد مصرف 
شامل سرمايه گذاري ثابت، سرمايه در گردش و هزينه هاي جاري 
يا عملياتي هستند. سرمايه گذاری ثابت، اعتباراتي است که براي 
انجام امور اساسي، عمليات زيربنايي و خريد کاال هاي سرمايه اي 
دريافت مي شود و مدت بازپرداخت اين اعتبارات بر اساس بازدهي 
فعاليت ها حداکثر 10 سال است. سرمايه در گردش، اعتباراتي 
است که جهت تأمين سرمايه در گردش يک واحد بهره برداري 
بر  اعتبارات  اين  بازپرداخت  مدت  مي شود.  پرداخت  اقتصادي 
هزينه هاي  است.  سال  چهار  فعاليت ها حداکثر  بازدهي  اساس 
جاري، اعتباراتي است که به تأمين قسمتي از سرمايه در گردش 
و هزينه هاي جاري يک واحد، براي يک دوره بهره برداري پرداخت 

مي شوند. مدت بازپرداخت اين اعتبارات يک سال است. 

تأثیر اعتبارات بانک کشاورزي بر ابعاد مختلف کیفیت زندگي 
روستايیان

انتزاع شده  فراگير  مضامين  از  يکي  اقتصادي:  تأثیرات   )1
از تحليل داده ها، تأثير اقتصادي ناشي از دريافت وام هاي بانک 
کشاورزي است که کيفيت زندگي جامعه موردمطالعه را تحت 
مضمون  سه  قالب  در  اقتصادي  تأثيرات  است.  داده  قرار  تأثير 
سازمان دهنده کيفيت درآمد، کيفيت اشتغال و کيفيت دارايي ها 

بر کيفيت زندگي روستاييان اثرگذارند. 

پايه اي  مضامين  از  درآمد  کيفيت  سازمان دهنده  مضمون 
جبران  پس انداز،  درآمد،  پايداري  مالي،  توان  خريد،  قدرت 
بدهي ها و کاهش محروميت نسبي تشکيل شده است. بر اساس 

مصاحبه هاي انجام شده مشخص شد که دريافت اعتبارات بانکي 
موجب تنوع منابع درآمد در ميان روستاييان مي شود که اين امر 
به نوبه خود بر کاهش محروميت نسبي و درنهايت بهبود کيفيت 
زندگي روستاييان اثرگذار بوده است. در تأييد اين امر، يکي از 
مشارکت کنندگان مرد در روستاي داشکسن و 51 ساله مي گويد: 

 »... پس از خريد تراکتور ... ديگر پولي براي شخم  زمين هايم 
به ديگران پرداخت نمي کنم ... با تراکتور براي همسايه ها کار هم 

مي کنم و از اين طريق مقداري پول به دست مي آورم...«.

از  نه تنها  اعتبارات  دريافت  که  مي دهد  نشان  مصاحبه  اين 
برون رفت منابع مالي خانوار جلوگيري مي کند، بلکه زمينه اي براي 
کسب درآمد بيشتر را نيز فراهم کرده است. همچنين، مشکالت 
اقتصادي ناشي از بيکاري فصلي که به طور انکارناپذيري بر کيفيت 
زندگي روستاييان اثرگذار است را تا حد زيادي کاهش داده و 
زمينه کسب درآمد پايدار را فراهم آورده است. در اين رابطه، 

مشارکت کننده ديگري از روستاي قره بوالغ مي گويد: 

»... ديگر کمتر خانه نشين هستم ... در پاييز زمين همسايه ها 
را شخم مي زنم ... زمستان کود دامي جابه جا مي کنم ... در طول 
سال ماهي دو ميليون درآمد دارم و در طول همه فصل ها کار 
مي کنم ... ديگر مجبور نيستم شش ماه از سال را قرض بگيرم و 
شش ماه بعدي براي پرداخت قرض هايم به سختی کار کنم ... خدا 
را شکر درآمد خوبي دارم و قادر به اداره مخارج زندگي و خانواده 

هستم ...«. 

دريافت اعتبارات بانکي موجب بهبود کيفيت اشتغال و توليد در 
جامعه موردمطالعه شده است. تحليل عميق مصاحبه ها گوياي آن 
است که پيامدهاي ناشي از بهبود کيفيت اشتغال و توليد بر بهبود 
کيفيت زندگي دريافت کنندگان اعتبارات اثرگذار بوده اند. يکي از 
اين پيامدها، رضايت از موقعيت شغلي است. دراين باره يکي از 

مشارکت کنندگان روستاي ينگيجه چنين مي گويد: 

مي گذشت  خانه  در  اوقاتم  بيشتر  وام،  دريافت  از  قبل   ...«
زمين هايم  اجاره بهاي  ناچيز  مبلغ  دريافت  راه  از  زندگی ام   ...
مي  گذشت ... بيشتر اوقات يا کسل بودم و يا بي حوصله ... اآلن 
حالم خوب است ... زمين هايم را خودم مي کارم ... همه اعضاي 
خانواده مشغول کار روي زمين هاي خودمان شده ايم ... احساس 
رضايت بيشتري از خودم دارم و حس مي کنم که فرد مفيدتري 
هستم ... ديگر وقتم را به بطالت نمي گذرانم و سرگرم کار و تالش 

براي خودم و خانواده ام هستم ...«. 

ايجاد و تنوع فرصت هاي شغلي يکي ديگر از پيامدهاي بهبود 
کيفيت اشتغال و توليد است که حداقل از سه جنبه حائز اهميت 
است: 1( اشتغال زايي براي خانواده؛ 2( اشتغال زايي براي ساير 
دريافت  درواقع،  درآمد.  منابع  متنوع سازي   )3 و  روستاييان؛ 
اعتبارات نه تنها به کاهش بيکاري و افزايش درآمد خانواده  ، بلکه 
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به اشتغال زايي براي ساير روستاييان نيز کمک کرده و بر بهبود 
از  يکي  مورد،  اين  در  است.  بوده  اثرگذار  آنان  زندگي  کيفيت 

کشاورزان روستاي حاجي کندي و 49 ساله مي گويد: 

»... قباًل من و پسرم هر دو بيکار بوديم ... اآلن پسرم هم در 
کنار من کار مي کند ... عالوه بر اشتغال اعضاي خانواده ام در توليد 
محصوالت کشاورزي، از نيروي کار روزمزد نيز استفاده مي کنم 
گاو  رأس  چند  دارم،  بهتري  وضعيت  مالي  ازنظر  که  اآلن    ...
نيز خريده ام ... هرسال چند رأس از گاوهاي نر را مي فروشم ... 
شير گاوها را نيز به ماست بندي که از شهر آمده با قيمت خوبي 
مي فروشم ... خدا را شکر درآمد خوبي از اين طريق نيز کسب 

مي کنم ...«. 

و  مالکيت  وضعيت  از  رضايت  بر  بانکي  اعتبارات  دريافت 
انگيزه توليد نيز به عنوان يکي از مضامين پايه اي تشکيل دهنده 
از  يکي  مورد،  اين  در  است.  اثرگذار  توليد  و  اشتغال  کيفيت 

مشارکت کنندگان مرد روستاي نظام آباد و 38 ساله مي گويد:

»... چهار هکتار زمين داشتم ...  آن ها را اجاره مي دادم ... مبلغ 
دريافتي اجاره بسيار پايين بود ... ولي به دليل عدم توانايي مالي 
در تأمين هزينه هاي کاشت، مجبور به اجاره دادن آن ها بودم ... 
ببينيد! اگر سرمايه نباشد توان کشت و کار هم نيست ... من حتي 
توان خريد و کاشت بذر را هم نداشتم ...پس از دريافت وام، بذر 
خريدم و زمين هايم را کاشتم ... اآلن ديگر سود کشت و کار به 
جيب خودم مي آيد و درآمدم نسبت به قبل بهتر شده است ... از 

اين بابت احساس شادماني و خوشحالي دارم ...«. 

توليد مکانيزه، مضمون شناسايی شده ديگري بود که بر کيفيت 
زندگي دريافت کنندگان اعتبارات اثرگذار است. در اين مورد، يکي 

از مشارکت کنندگان مرد روستاي تازه کند ضياءآباد مي گويد:

 »... پسرم باورش نمي شد که ما خودمان تراکتور داريم ... ديگر 
منتظر ديگران نمي مانيم که بيايند و زمين هايمان را شخم بزنند ... 
در فصل کار تراکتور کم بود و انجام کارهاي کشت با سختي هاي 
زيادي همراه بود ...  خدا را شکر، اآلن تراکتور دارم و در زمان 
مناسب اقدام به شخم و کشت مي کنم و محصول بيشتري هم 

برداشت مي کنم ...«. 

در زمينه مضمون سازمان دهنده کيفيت دارايي ها، اعتبارات 
ادوات  به  دسترسي  قبيل  از  مواردي  بهبود  موجب  دريافتي 
کشاورزي، تعداد دام، دسترسي به امکانات مناسب براي زندگي، 
افزايش سرمايه، و انباشت سرمايه شده است. در اين زمينه، يکي 

از مشارکت کنندگان روستاي رحيم آباد چنين مي گويد: 

»... پس از دريافت وام ... دستگاه بوجاري خريدم ... اين دستگاه 
به من کمک مي کرد کارهاي بذرگيري و بوجاري را سريع تر انجام 
دهم ... براي همسايه ها نيز با دستگاه کار مي کنم و درآمد بيشتري 

نسبت به قبل دارم ...«. 

يکي ديگر از مشارکت کنندگان زن روستاي علی آباد و 49 ساله 
مي گويد: 

»... قباًل هفت رأس گوسفند داشتم و دردسر صحرا بردن و 
صبح تا شب االف شدن را نداشت ... بعد از دريافت وام، هفتاد 
رأس ديگر گوسفند خريدم ... قباًل درآمدم خيلي پايين بود ... 
اآلن درآمدم نسبت به قبل خيلي بهتر شده ...  الاقل به اندازه يک 

کارمند درآمد دارم و راضي هستم ...«. 

ساله   35 و  داشکسن  روستاي  از  ديگري  مشارکت کننده 
مي گويد:

برايم  زندگي   ... دارم راضي و خوشحالم  از وضعيتي که   ...«
لذت بخش شده ... درآمدم ده برابر گذشته شده و هر چيزي که 
خانواده ام نياز داشته باشند به راحتی مي توانم برايشان فراهم کنم 

.»...

تأثيرات اقتصادي ناشي از دريافت اعتبارات بانک کشاورزي بر 
کيفيت زندگي روستاييان به تفکيک انواع اعتبار )اعتبارات خرد 
جاري، خرد سرمايه اي و کالن سرمايه اي( در جدول شماره 1 
قابل مشاهده است. همان طور که در جدول شماره 1 مشاهده 
موجب  بلندمدت  در  جاري  خرد  اعتبارات  دريافت  مي شود، 
محروميت نسبي براي دريافت کنندگان شده و کيفيت زندگي 
آنان را کاهش داده است. دليل اين امر، انحراف در کارکرد اعتبار 
توسط فرد دريافت کننده، مبلغ کم و دوره بازپرداخت کوتاه مدت 
روستاي  مرد  مشارکت کنندگان  از  يکي  دراين باره،  است.  آن 

داشکسن و 51 ساله مي گويد: 

»... وام سلف گرفته بودم ... دخترم دندان درد شديدي داشت ... 
وام دريافتي را به ناچار براي پر کردن دندان دخترم استفاده کردم 
... مبلغ وام آن قدر کم بود که فقط مي توانستم دندان دخترم را 

با آن پر کنم ...«. 

ساله   54 و  رحيم آباد  روستاي  از  ديگري  مشارکت کننده 
مي گويد: 

زمينه  در  اصاًل  ولي  مي گيريم  کشاورزي  اسم  به  را  وام   ...«
کشاورزي استفاده نمي کنيم ... خود من سه ميليون تومان وام 

سلف گرفتم ولي نفهميدم که چطور خرج شد؟! ...«.

مشارکت کننده مرد ديگري از روستاي قره بوالغ و 52 ساله 
مي گويد:

» ... اآلن ديگر پول ارزشي ندارد ... ميزان وام پرداختي توسط 
بانک آن قدر پايين است که نمي توان با آن سرمايه گذاري کرد يا 
کسب وکاری راه انداخت ... عالوه بر اين موارد، دوره بازپرداخت وام 
بسيار کوتاه است و تا بجنبي، مي بينيد که پول خرج شده است و 

بايد وام را پس بدهيد ...«. 
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جدول 1. تأثيرات اقتصادي حاصل از دريافت انواع اعتبارات بانک کشاورزي.

فراوانيمضمون پايهمضمون سازمان دهندهانواع اعتبارمضمون فراگیر 

تأثيرات اقتصادي

خرد جاري

کيفيت درآمد
14محروميت نسبي

8جبران بدهي ها

کيفيت اشتغال

7افزايش انگيزه توليد

5افزايش قدرت ريسک پذيری

10استمرار فعاليت های کشاورزي

6افزايش دسترسي به امکانات مناسب زندگيکيفيت دارايي ها

خرد سرمايه اي

کيفيت درآمد

9پايداري درآمد

7افزايش ميزان درآمد

9رضايت از پايداري درآمد

کيفيت اشتغال و توليد

5تنوع فرصت هاي شغلي

8رضايت از نوع شغل

6کاهش بيکاري فصلي سرپرست خانوار

12افزايش ميزان اشتغال اعضاي خانواده

4دستيابي به توليد مکانيزه

5افزايش توليد

10رضايت از وضعيت مالکيت

کيفيت دارايي ها

5دسترسي به ادوات کشاورزي

10افزايش سرمايه

3افزايش تعداد دام

کالن سرمايه اي

کيفيت درآمد

6پس انداز درآمد

7پايداري درآمد

7افزايش ميزان درآمد

7رضايت از پايداري درآمد

4رضايت از توان مالي

5رضايت از ميزان درآمد

4افزايش قدرت خريد

کيفيت اشتغال و توليد

6رضايت از موقعيت شغلي

3رضايت از نوع شغل

3افزايش ميزان اشتغال در سطح روستا 

7افزايش ميزان اشتغال اعضاي خانواده

5دستيابي به توليد مکانيزه

5افزايش توليد

7رضايت از وضعيت مالکيت

کيفيت دارايي ها

3افزايش تعداد دام

7افزايش سرمايه

4انباشت سرمايه
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: يافته های پژوهش، 1396                                                                                                  
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2( تأثیرات اجتماعي: يکي ديگر از مضامين فراگير انتزاع شده 
از تحليل داده ها، تأثيرات اجتماعي ناشي از دريافت اعتبارات بر 
از  ناشي  اجتماعي  تأثيرات  است.  روستاييان  زندگي  کيفيت 
کيفيت  سازمان دهنده  قالب سه مضمون  در  اعتبارات  دريافت 
سالمت و امنيت، کيفيت روابط اجتماعي و کيفيت اوقات فراغت 

قابل شناسايی هستند. 

پايه اي  مضامين  از  متشکل  امنيت  و  سالمت  کيفيت 
رضايتمندي از خود، بهبود خواب، اضافه شدن مواد پروتئيني به 
رژيم غذايي، سالمت جسماني، اميد به آينده، حفظ عزت و آبرو 
و احساس خودکارآمدي است که هر يک نقشي انکارناپذير در 
بهبود کيفيت زندگي روستاييان ايفا مي کنند. در تأييد مضامين 
از  يکي  زندگي،  کيفيت  بر  آن ها  اثر  و  استخراج شده  پايه اي 

مشارکت کنندگان روستاي قره بوالغ و 41 ساله مي گويد:

»... مردم با ديد بهتري به من نگاه مي کنند ... احترام زيادي 
برايم قائل هستند ... براي کارهايشان با من مشورت مي کنند 
... براي استخدام بچه هايشان در گاوداري خودم به من مراجعه 
مي کنند ... همه اهل روستا روي من حساب ويژه اي باز کرده اند 
... براي اهالي روستا در اين لباس )ايجاد گاوداري و راه اندازي 

کسب وکار( ارزش بيشتري دارم ...«.

يکي ديگر از مشارکت کنندگان در روستاي ينگيجه و 39 ساله 
مي گويد: 

»... دندان دخترم به شدت درد داشت و بی تابی مي کرد ... براي 
اينکه دردش آرام شود، قرص هاي مسکن مختلفي را بهش داده 
بوديم ... درد همچنان ادامه داشت ... وام را که گرفتم، دخترم را 
پيش دندان پزشک بردم ... سه تا از دندان هايش خراب شده بود ... 

هر سه را عصب کشي و پر کرديم ...«.

ساله   41 و  رحيم آباد  روستاي  از  ديگري  مشارکت کننده 
مي گويد: 

»... بدهي هايم زياد بود و طلبکارها پولشان را مي خواستند ... 
خجالت مي کشيدم که از خانه بيرون بروم ... وام را که گرفتم ...  
بدهي هايم را تسويه کردم ... اگر وام نمي گرفتم،  اآلن حتماً زندان 
بودم ...  اگر وام را نگرفته بودم، مجبور مي شدم از حسين آقا پول 
نزول کنم و اگر به موقع پس نمي دادم، با مأمور به در خانه مي آمد 

و توي روستا آبرو برايم نمي گذاشت ...«. 

مشارکت کننده ديگري از روستاي حاجي کندي مي گويد: 

»... از زماني که وام را گرفتم و کشت و کارم را گسترش دادم، 
راحت تر مي توانم براي خانه خريد کنم و مواد غذايي بيشتري در 

دسترس بچه ها است ..«. 

دريافت اعتبارات بانک کشاورزي موجب بهبود کيفيت روابط 
اجتماعي روستاييان شده است. بهبود کيفيت روابط اجتماعي 

و  روستاييان  ديگر  با  صميمانه  روابط  و  تعامل  افزايش  زمينه 
درنتيجه افزايش سطح ارتباطات کاري شده است. دراين باره، يکي 

از مشارکت کنندگان روستاي علی آباد و 45 ساله مي گويد:

»... پيش ازاين با ساير روستاييان و مردم روستاهاي اطراف در 
حد سالم و عليک بوديم و روابط آن چنانی با همديگر نداشتيم ... 
اآلن به خاطر نوع شغلمان، روستا  هاي اطراف هم ما را مي شناسند 

و حتي با هم روابط خانوادگي هم داريم ... «.

تحکيم خانواده و احترام قائل شدن براي فرد از سوي ديگران، 
ازجمله ديگر مضامين انتزاع شده از دريافت اعتبارات بود. در اين 
خصوص مشارکت کننده اي از روستاي نظام آباد و مشارکت کننده 

ديگري از روستاي ينگيجه مي گويند:  

ندارد  اعصاب  که  هم  بيکار  مرد   ... نداشتم  شغلي  قباًل   ...«
تمام  عامل  را  من  و  نمي کرد  درک  را  موضوع  اين  همسرم   ...
بدبختي هايش مي دانست و همواره به من اعتراض مي کرد ... نه 
نهاري داشتيم و نه شامي ... نمي توانستم با همسرم حرف بزنم 
چون خيلي زود عصباني مي شد ... وام را که گرفتم ... توانستم 
خانه  به  وقتی که  ديگر  الاقل   ... کنم  ايجاد  را  سبزي  کشت 
برمی گردم، از من استقبال مي شود و نهار و شام آماده است ...«؛ 
»... شرايطي به وجود آمده که اعضاي خانواده در کنار هم باشيم! 
... قباًل، عروسم به پسرم مي گفت بايد به شهر برويم! ... اين امر 
به اين خاطر بود که پسرم در اينجا کاري نداشت ... سرمايه اي 
هم براي زندگي کردن در شهر نداشتند ... حاال که با استفاده از 
وام بانک کشاورزي برايش گلخانه توليد قارچ ايجاد کرديم، پسرم 
آنجا کار مي کند ... عروسم هم ديگر حرفي از مهاجرت به شهر 
نمي زند و برخي اوقات براي فروش قارچ و خريد مايحتاج خانه به 

شهر مي روند ...«.  

الزم به ذکر است که برخي از دريافت کنندگان وام، نسبت به 
دريافت اعتبارات از بانک کشاورزي اعتماد خود را از دست داده 
بودند و بيان مي داشتند که کيفيت زندگي آنان پس از دريافت 
مورد،  اين  در  است.  نيز شده  بدتر  بلکه  نشده  بهتر  نه تنها  وام 

مشارکت کننده اي از روستاي داشکسن چنين مي گويد:

»... از خرج شکم خودم و زن و بچه ام زده بودم ... تمام پولم را 
به بانک داده  بودم تا بتوانم بر اساس آن وام بگيرم ....  در اين مدت 
با سختي و فالکت تمام زندگي مي کردم ... درنهايت، وامي با بهره 
بسيار باال به من دادند! ...  اآلن هم دارم از خوردوخوراک خانواده ام 
مي زنم که بتوانم وامي را که به هزار دردسر و سختي گرفتم، پس 
بدهم ... اين روزها همسرم به خاطر بی پولی عصباني و ناراحت 
است ... شما هم که وضعيت سخت زندگي من را مي بينيد ... دو 
وعده غذاي درست وحسابی نداريم که بخوريم ... لباس هايمان را 
هم که مي بينيد )لباس هاي کهنه و دست دوم بر تن داشتند( ... 
شرمنده زن و بچه ام هستم ... نتيجه تمام زحمت هاي من نصيب 
بانک مي شود ... وامي که به من دادند بهره 18 درصدي دارد و 
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چند سال است تمام درآمد حاصل از کشت و کارم را به بانک 
پرداخت مي کنم ولي هنوز هم نتوانسته ام وام دريافتي را تسويه 
کنم ... به نظرم گرفتن چنين وام هايي از بانک از بيخ و بن اشتباه 

است ...«. 

کيفيت اوقات فراغت مضمون سازمان دهنده ديگري بود که در 
اثر دريافت اعتبارات بانک کشاورزي بهبود يافته بود. در اين زمينه، 

مشارکت کننده مردي از روستاي نظام آباد و 55 ساله مي گويد: 

»... از زماني که کشت مکانيزه انجام دادم کارهايم راحت تر و 
سبک تر شده است ... ديگر مجبور نيستم که شب ها در صحرا 
آبياري تحت فشار، هم موجب کاهش   ... آبياري کنم  بمانم و 
مصرف آب شده و هم مساحت بيشتري از زمين هايم را آبياري 
مي کنم ... به جای آبياري، به ساير کارهايم رسيدگي مي کنم ... 
شب ها در خانه هستم و زمان بيشتري براي استراحت و در کنار 

خانواده بوده دارم ...«. 

مشارکت کننده ديگري از روستاي رحيم آباد مي گويد: 

»... براي چاه نياز به برق بود و وام برق گرفتم که يارانه اي است 
... اتاق کوچکي سر مزرعه ساختم و به برکت همين برق، داخلش 
تلويزيون، يخچال و بخاري دارم ... خيلي وقت ها براي تفريح با 
خانواده به آنجا مي رويم و چند روزي را مي مانيم ...پيش ازاين تنها 
براي انجام کار به باغ مي آمديم و هيچ وقت با خانواده براي تفريح 

نمي آمديم ...«.

تأثيرات اجتماعي ناشي از دريافت اعتبارات بانک کشاورزي بر 
کيفيت زندگي روستاييان به تفکيک انواع اعتبار )اعتبارات خرد 
جاري، خرد سرمايه اي و کالن سرمايه اي( در جدول شماره 2 
قابل مشاهده است. يادآور مي شود که دريافت کنندگان اعتبارات 
کالن سرمايه اي به موضوع بهبود اوقات فراغت اشاره اي نکردند. 
اين امر مي تواند از آنجا ناشي شود که دريافت کنندگان اين نوع 
اعتبارات، قبل از دريافت اعتبار از وضعيت مالي خوبي برخوردار 

بوده اند و به تفريح و استراحت خويش توجه داشته اند. 

3( تأثیرات محیطي: آخرين مضمون فراگير انتزاع شده از 
تحليل داده ها، تأثيرات محيطي ناشي از دريافت وام هاي بانک 
کشاورزي بود. اين مضمون شامل موارد دستيابي به تسهيالت 
کشاورزي )آب و برق و لوله( و مديريت منابع آب کشاورزي است. 
در اين رابطه، يکي از مشارکت کنندگان مرد در روستاي تازه کند 

ضياءآباد و 38 ساله مي گويد:

»... از طريق لوله، آب را به سر زمين منتقل مي کنم و مشکل 
هدررفت آب ندارم ... قباًل مقدار زيادي از آب در جوي از بين 
 ... نوبتي است  به صورت مشاع و  از آب  بهره برداري   ... مي رفت 
فاصله استخر آب )به زبان ترکي: گول( تا سر مزرعه آن قدر زياد 
بود که تا آب به درون مزرعه مي رسيد، آب استخر تمام مي شد 
... بعدش هم نوبت آبياري همسايه مي شد ... ولي اآلن آب، اضافه 

هم مي آيد ... بيش تر از قبل کشت و کار انجام مي دهم و محصول 
توليد شده ام هم از قبل بيشتر است ... بهترين تسهيالتي که من 
از آن استفاده کرده ام مربوط به تسهيالت آبياري و برق است ... 
اين وام ها موجب کاهش هدررفت آب به عنوان اصلي ترين منبع 

محدودکننده کشت و کار من شده است ...«.

تأثيرات محيطي ناشي از دريافت اعتبارات بانک کشاورزي بر 
کيفيت زندگي روستاييان به تفکيک انواع اعتبار )خرد سرمايه اي 
و کالن سرمايه اي( در جدول شماره 3 قابل مشاهده است. الزم 
به ذکر است که اعتبارات خرد جاري بر کيفيت محيطي اثرگذار 

نبوده اند. 

تحلیل مقايسه اي اثر انواع اعتبارات بانک کشاورزي بر کیفیت 
زندگي روستايیان

مقايسه اثرات ناشي از اعتبارات بر کيفيت زندگي روستاييان 
موردمطالعه حاکي از آن است که اعتبارات خرد جاري بيشتر 
امکانات  به  دسترسي  قبلي،  بدهي هاي  جبران  زمينه هاي  در 
مناسب، سالمت، و تأمين مواد غذايي خانوار استفاده مي شوند 
که درنهايت موجب افزايش بدهي ها و محروميت نسبي در بين 
دريافت کنندگان اين نوع اعتبارات مي شود )تصوير شماره 3(. 
افزايش سطح  بر  اثرگذاري  طريق  از  سرمايه اي  خرد  اعتبارات 
اشتغال، تعامل، درآمد، دسترسي به امکانات موردنياز کشاورزي، 
افزايش  موجب  توليد  راندمان  افزايش  و  آبي  منابع  مديريت 
سطح رضايتمندي از زندگي، تحکيم خانواده، آرامش فکري و 
رواني و انجام فعاليت هاي تفريحي در بين روستاييان مي شود. 
بااين حال، دريافت اين نوع اعتبار موجب بی اعتمادی در ميان 
دريافت کنندگان به بانک شده است )تصوير شماره 4(. اعتبارات 
کالن سرمايه اي نيز از راه افزايش سطح رضايت از زندگي، رفاه، 
پس انداز، قدرت، احترام، مالکيت مزارع و خودکارآمدي بر بهبود 
کيفيت زندگي روستاييان اثرگذار است. در اين رابطه بايد اذعان 
کرد که در برخي موارد، اعتبارات کالن سرمايه اي موجب پديدار 
جامعه  اجتماعي  گروه هاي  ميان  در  طبقاتي  اختالف  شدن 

موردمطالعه شده است )تصوير شماره 5(. 
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جدول 2. تأثيرات اجتماعي ناشي از دريافت انواع اعتبارات بانک کشاورزي.

فراوانيمضمون پايهمضمون سازمان دهندهانواع اعتبارمضمون فراگیر

تأثيرات اجتماعي

خرد جاري

کيفيت سالمت و امنيت

3ميزان رضايت از خود

3بهتر شدن وضعيت خواب

6اميد به آينده

2حمايت های انساني )حفظ عزت و آبرو(

کيفيت اوقات فراغت
3افزايش ميزان فعاليت هاي تفريحي

3رضايت از فعاليت های تفريحي

کيفيت روابط اجتماعي

5افزايش تعامل و روابط کاري با روستائيان

5افزايش تعامل و روابط دوستانه با روستائيان

1تحکيم خانواده

خرد سرمايه اي

کيفيت سالمت و امنيت

3ميزان رضايت از خود

3بهتر شدن وضعيت خواب

6اميد به آينده

2حمايت های انساني )حفظ عزت و آبرو(

کيفيت اوقات فراغت
3افزايش ميزان فعاليت هاي تفريحي

3رضايت از فعاليت های تفريحي

کيفيت روابط اجتماعي

5افزايش تعامل و روابط کاري با روستائيان

5افزايش تعامل و روابط دوستانه با روستائيان

1تحکيم خانواده

کالن سرمايه اي

کيفيت سالمت و امنيت

3ميزان رضايت از خود

4احساس کارآمدي و توانمندي

4رضايت از زندگي

کيفيت روابط اجتماعي

3افزايش تعامل و روابط کاري با روستائيان

5بی اعتمادی به نهاد هاي ارائه کننده خدمات

4شأن و احترام
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جدول 3. تأثيرات محيطي ناشي از دريافت انواع اعتبارات بانک کشاورزي.

فراوانيمضمون پايهمضمون سازمان دهندهانواع اعتبارمضمون فراگیر

تأثيرات محيطي

کيفيت محيطيخرد سرمايه اي

4دسترسي به تسهيالت کشاورزي )آب، برق و لوله(

4رضايت از تسهيالت کشاورزي )آب و برق و مکانيزه شدن اراضي(

6مديريت منابع آب

کيفيت محيطيکالن سرمايه اي
6دسترسي به تسهيالت کشاورزي )آب، برق و لوله(

6رضايت از تسهيالت کشاورزي
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 3. ارتباط بين اعتبارات خرد جاري و کيفيت زندگي روستاييان. منبع: يافته هاي پژوهش، 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 4. ارتباط بين اعتبارات خرد سرمايه اي و کيفيت زندگي. منبع: يافته هاي پژوهش، 1396

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 5. ارتباط بين اعتبارات کالن سرمايه اي و کيفيت زندگي. منبع: يافته هاي پژوهش، 1396

»منيژه کرمي و همکاران. تأثير اعتبارات بانک کشاورزي بر کيفيت زندگي روستاييان شهرستان زنجان؛ يک تحليل کيفي«



629

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

سامان بخشي  و  کردن  مرتب  براي  پژوهشگران  درنهايت، 
از مدل   5 و   4  ،3 شماره  تصاوير  در  پديدارشده  ارتباطات  به 
پارادايمي بهره گرفتند. اجزاي تشکيل دهنده پارادايم اين پژوهش 
شرايط  زمينه اي،  شرايط  محوري،  مقوله  علّي،  شرايط  شامل 
مداخله گر، کنش ها و واکنش ها، و پيامدها است. همان طور که 
بانک  اعتبارات  دريافت  مي شود،  مشاهده   6 شماره  تصوير  در 
پيامدها  اين  است.  منفي  و  مثبت  پيامدهاي  داراي  کشاورزي 
عمدتاً به شرايط زمينه اي دريافت کنندگان )سطح مالکيت، تعداد 
دام، ميزان توليد، و سطح رفاه خانواده(، شرايط مداخله گر )انگيزه 
توليد، داشتن شغل، درک از خودکارآمدي و رضايت از شغل( و 
شرايط علي )دسترسي به ادوات کشاورزي، دسترسي به اعتبارات، 
تعامل و ارتباطات اجتماعي( بستگي دارد؛ به طوري که دريافت 
اعتبارات خرد جاري توسط کشاورزاني که سطح مالکيت و دام 
کمتري داشتند، فاقد شرايط الزم براي دريافت اعتبارات کالن 
بودند و به ادوات کشاورزي دسترسي نداشتند، موجب افزايش 
نهادهاي  به  آن ها  بی اعتمادی  و  نسبي  محروميت  بدهي ها، 
ارائه دهنده اعتبارات شده است. از سوي ديگر، دريافت اعتبارات 
کالن سرمايه اي توسط کشاورزان مرفه تر موجب به وجود آمدن 

شکاف طبقاتي در جامعه موردمطالعه گشته است. 

بحث و نتیجه گیري

يافته هاي اين پژوهش نشان داد که اثرات دريافت اعتبارات 
بانک کشاورزي در کيفيت زندگي روستاييان موردمطالعه از سه 
جنبه اقتصادي، اجتماعي و محيطي بوده است. طبق اظهارنظر 
جامعه موردمطالعه، دريافت اعتبارات خرد جاري بانک کشاورزي 
توسط روستاييان ناشي از نياز مالي، فقر و بيکاري آنان بوده و در 
کوتاه مدت بر بهبود کيفيت زندگي آن ها اثر مثبت داشته است. 
بااين وجود، در بلندمدت موجب پديدار شدن محروميت نسبي 

آنان شده است و به اهداف مدنظر دريافت کنندگان اين اعتبارات 
نائل  بوده،  از مشکالت مالي  اقتصادي و فرار  توانمندسازي  که 
نگشته است. اين يافته ها، نتايج پژوهش هاي يعقوبي8 )2005( 
و اسالم 9 و همکاران )2013( مبني بر اثرگذاري مثبت اعتبارات 
بانکي بر کيفيت زندگي روستاييان همخواني ندارد. در مقابل، 
اعتبارات خرد و کالن سرمايه اي موجب بهبود کيفيت زندگي 
در ميان روستاييان موردمطالعه شده بود. استدالل گروه پژوهش 
مشارکت کنندگان  با  انجام شده  عميق  مصاحبه هاي  مبناي  بر 
اين است که اعتبارات خرد جاري با توجه به مقدار کم آن ها، 
کشاورزي  فعاليت هاي  انجام  براي  را  کشاورزان  مالي  نيازهاي 
تأمين نمي کند و امکان سرمايه گذاري بلندمدت براي آن وجود 
ندارد. همچنين، اين نوع اعتبارات داراي سود بهره بااليي بوده 
که در بلندمدت موجب محروميت نسبي و عدم اعتماد آنان به 
اعتبارات بانکي مي گردد. در خانوارهاي کم درآمدي که تنها توان 
استفاده از اعتبارات خرد را داشتند، مصرف اعتبارات جهت ايجاد 
اشتغال و درآمد معنا و مفهومي ندارد و همه تالش و توجه افراد 
معطوف به حل مشکالت معيشتي و تحکيم خانواده خود بود. در 
مقابل، اعتبارات کالن سرمايه اي با توجه به مقدار قابل قبول آن ها 
و بهره کمتر، امکان سرمايه گذاري و احداث واحدهاي توليدي، 
کشاورزي  ادوات  خريد  فشار،  تحت  آبياري  تبديلي،  صنايع 
و ... را فراهم مي کنند و در بلندمدت به بهبود کيفيت زندگي 
دريافت کنندگان مي انجامد. عامل ديگري که بر بهبود کيفيت 
زندگي دريافت کنندگان اعتبارت کالن اثرگذار بود، وضعيت خوب 
مالي آن ها قبل از دريافت اعتبارات بوده است و با دريافت اين 
اعتبارات، ميزان مالکيت، اشتغال و درآمد آن ها چند برابر شده 

است. 

8. Yaghoby
9. Islam
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يافته ها گوياي آن بود که دامنه روابط اجتماعي افراد با دريافت 
اعتبارات بانکي گسترش مي يابد، وقت بيشتري براي تفريح و 
گردش به دست مي آورند و به امکاناتي مانند آبياري باراني و برق 
دست مي يابند. اين موارد موجب بهبود کيفيت زندگي اجتماعي 
افراد در سطح روستا و روستاهاي اطراف شده است. اين يافته ها، 
نتايج پژوهش هاي رحمانی و همکاران )2010( را مبني براثر 
ايجاد شبکه هاي  بر  بانکي  اعتبارات  دريافت  معني دار  و  مثبت 
خويشاوندي، افزايش قدرت خطرپذيري مالي، و افزايش منزلت 
اجتماعي نزد ديگران تأييد مي کند. يکي ديگر از اثرات اعتبارات 
بانک کشاورزي، بهبود و بهره وري استفاده از منابع طبيعي بود 
که اين امر به نوبه خود، راندمان استفاده آب در واحد هکتار را 
باال مي برد و موجب افزايش قيمت زمين هاي ديم کشاورزان شده 
است. اين يافته ها، نتايج پژوهش هاي چيساسا و مکينا )2013( 
را مبني بر اثرگذاري مثبت و معني دار اعتبارات بانک کشاورزي در 
تأمين و صرفه جويي در مصرف آب هاي کشاورزي در شهرستان 

خدابنده تأييد مي کند. 

بر پايه آنچه تاکنون عنوان شد و يافته هاي پژوهش، اقداماتي 
از قبيل موارد زير براي بهبود کيفيت زندگي دريافت کنندگان 

اعتبارات بانک کشاورزي ارائه مي گردد: 

• بانک کشاورزي براي اعطاي اعتبارات کالن سرمايه اي به 
کشاورزان، با توجه به اين که اکثر اين اعتبارات توسط کشاورزان 
که شرط  نمايد  مکلف  را  آنان  است،  دريافت شده  ثروتمند 
زارع  چند  يا  يک  مشارکت  و  به کارگيري  اعتبارات،  دريافت 

خرده پا باشد؛ 

کشاورزي  فعاليت هاي  کردن  مکانيزه  اينکه  به  توجه  با   •
در  اشتغال  ميزان  افزايش  و  شغل  تنوع  بر  مستقيمي  تأثير 
روستا هاي موردنظر دارد و اين امر موجب افزايش روابط کاري 
و ارتباطات اجتماعي، افزايش توليد، افزايش درآمد، ايجاد باور به 
خودکارآمدي و ارتقای رضايتمندي از زندگي و کيفيت زندگي 
مي شود، ضرورت دارد که بانک هاي کشاورزي اعتبارات بيشتري 
اختصاص  کشاورزي  فعاليت هاي  کردن  مکانيزه  موضوع  به  را 
دهند. اين امر حداقل از سه جنبه مفيد خواهد بود: 1( افزايش 
توليد محصوالت کشاورزي و دستيابي به امنيت غذايي در کشور؛ 
2( کاهش مصرف نهاده هاي اساسي توليد مانند آب و انرژي؛ و 3( 
بهبود کيفيت زندگي روستاييان از طريق بهبود وضعيت معيشتي، 

تفريحي، رفاهي و اجتماعي آنان؛ 

• روستاييان دريافت کننده اعتبارات خرد جاري، اين اعتبارات 
را براي درمان بيماري ها و يا رفع نيازهاي تغذيه اي خانوار مصرف 
مي کنند. اين امر نشان مي دهد که چنين خانوارهايي ازنظر سالمت 
فيزيکي و غذايي از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و کيفيت 
زندگي آن ها تحت تأثير چنين مسائلي قرار دارد. لذا، شناسايي 
و معرفي اين روستاييان به شبکه هاي بهداشت شهرستان جهت 

ارائه خدمات پزشکي رايگان مي تواند تا حدودي به بهبود کيفيت 
با  بانک کشاورزي مي تواند  زندگي آنان کمک کند. همچنين، 
اختصاص اعتبار به موضوع سالمت و تغذيه روستاييان در قالب 
آنان  زندگي  کيفيت  بهبود  به  بلندمدت  قرض الحسنه  وام هاي 

کمک شايان توجهي کند. 

• با توجه به انحراف در عملکرد اعتبارات دريافتي، ضرورت دارد 
که گروهي تخصصي با مشارکت بانک و جهاد کشاورزي تشکيل 
شود و بر روند استفاده از اعتبارات بر مبناي فعاليت هاي کشاورزي 

 محور نظارت داشته باشند؛ و

• رقم اعتبارات خرد با توجه به شرايط موجود در روستا افزايش 
و سود بانکي آن کمتر شود و طول دوره بازپرداخت افزايش يابد.

تشکر و قدردانی

بدين وسيله، گروه پژوهش بر خود الزم مي داند از تمام عزيزان 
پژوهش که متحمل زحمات  اين  در  روستايي مشارکت کننده 
زيادي شدند، تشکر و قدرداني کند. همچنين، از دانشگاه رازي  

به خاطر حمايت مالي از اين پژوهش تشکر و قدرداني مي نمايد.
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