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ABSTRACT
The present research was a combination of documentary and survey methods, and its type based on
future studies is analytical and normative. The sample size consists of twenty experts, specialists in agricultural banks, farmers, and officials in Hamedan province. These individuals were selected by snowball
sampling method and purposeful method. In this study, first, the data were collected by the Delphi technique, and finally, thirty-three components that can make an efficient facility were recognized. In the
second stage, for identifying efficient components, an interaction matrix is modeled. The questionnaire
weighting was evaluated by using a comparative study of the relationship among the components, and
indicated based on the numbers between zero and three. Thus, the number zero means no effect, number one means weak effect, number two means moderate effect, and number three means high effectiveness. Eventually, the letter P indicates the presence of the potential relationship between variables.
Finally, the results were analyzed by MIC-MAC software. The results showed twelve key components
affecting the effectiveness of the facility. Some of them are: Manufacturers' efforts to reduce the level of
production costs, identifying the existing capacities in the village and granting facilities to these groups,
providing advice to the owners of production workshops to solve problems, establishing a system for
registering capacities and job demand in that area to coordinate the supply of facilities commensurate
with the needs of the community, the proportion of loans with the proposal proposed by the producers."
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Extended Abstract

T

1. Introduction
o produce or create new jobs in the
agricultural sectors, a large part of the
villagers' required capital has been pro-

vided by farmers. Therefore, to achieve development
goals, we need more attention to providing financial facilities and financial credits, which could be efficient in
this economic sector. Banks can provide favorable conditions for investment and increase national employment
and production by providing financial capital for econom-
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ic sectors. The facilities of the Agricultural Bank can be
provided to invest in the agricultural sector and improve
products and employees in this sector. On the other hand,
the solutions must consider providing these loans and facilities effective in achieving the desired goals.

2. Methodology
The present study is based on a forward-looking approach to determine the key components that impact the
effectiveness of the loans. The statistical population was
20 related experts and twelve farmers. In this study, using
the Delphi technique for relevant experts and specialists,
basic information was collected. The results of the interviews were 34 components which were then converted
into a questionnaire and finally analyzed by MIC-MAC
software.

3. Results
The most vital factors influencing sustainable rural
employment facilities in the central part of Hamedan
are: Reducing deposit conditions when receiving loans,
reducing profit rate on repaying facilities, improving the
cooperation of bank employees with farmers, monitoring and supervision of banking experts on facilities, encouraging farmers to receive facilities, efforts to reduce
production costs by producers, identifying the existing
capacities in the village and providing facilities to these
groups, advising production workshop owners to solve
problems, establishing a system for recording the admission capacities and job demand in the area to coordinate
the provision of facilities commensurate with the needs of
the community, the appropriateness of the loan proposed
by the producers, increasing farmers' knowledge of banking laws, closely monitoring costs in line with the stated
goal and identifying potentials in the region and aligning
facilities with it.

4. Discussion
as developing countries face financial constraints, the
agriculture industry in Iran has faced many challenges
due to the lack of capital; therefore, bank credit has significant importance in this sector. In most countries, governments or financial institutions are responsible for providing credit to agricultural activists and rural communities;
in Iran, the Agricultural Bank is the financing institution
in the agricultural sector, financing the agricultural sector
through granting credits and facilities.
The results show that the credits granted by the Agricultural Bank have been for investment, employment and
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value-added, production, profitability, livelihood, and
improving the living conditions of farmers and villagers.
In this regard, reviewing the performance and effectiveness of credits and facilities granted by the Agricultural
Bank is the best way to achieve the mentioned goals. In
this study, twelve components were identified as the key
elements that could be used to develop employment and
improve the living conditions of farmers and villagers by
applying and paying attention to those mentioned cases.

5. Conclusion
Among the factors which are effective on credit in this
study and were found to be able to lead to employment
in rural communities were: "reducing profit rates on repayment of facilities, improving the cooperation of bank
employees with farmers, supervision of bank experts on
facilities, providing advisees to the owners of production
workshops to solve problems." Providing facilities without intellectual backing, in terms of how to spend, by itself could not solve the problems. If the relations among
the farmers and the experts could be further improved, the
farmers would have benefit more from the experts’ advice
and experiences, so that they could facilitate and improve
the supervision of the use of facilities by the bank, and
prevent the cost of facilities in unrelated sections. The existence of solutions is scattered and miscellaneous, probably even if it leads to their success and effectiveness, but
continuity and coherence of the solutions can undoubtedly be more effective.
Hence, it is suggested that the main components use
a general strategy, which creates a system for recording
production, agricultural and non-agricultural capacities
requests for facilities, possible potentials, needs, and
shortcomings. In each region, it can be effective in "identifying the potentials of the region" and "identifying the
existing capacities in the village." this system can also be
an efficient step to coordinate the provision of facilities
tailored to the needs of society. In the next step, conditions should be provided so that farmers and villagers
can register in this system. In addition to benefiting from
loans and facilities, the procedure of "supervision of
bank experts on facilities" should also be facilitated. In
addition to these sections, the system can have a part in
"increasing farmers' knowledge of banking laws." In this
section, farmers and applicants can study the mentioned
items, study the type of loans and facilities, learn about
the methods and conditions of obtaining loans and how to
repay loans and facilities so that applicants can apply with
more knowledge.
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کلیدواژهها:
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تحقیق پیش رو از نظر نوع تحقیق ،ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی است و ازنظر ماهیت بر اساس علم آیندهپژوهی ،تحلیلی و
هنجاری است .حجم نمونه تحقیق  20نفر از کارشناسان بانک ،کشاورزان و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بودهاند که از
روش نمونهگیری گلولهبرفی و به روش هدفمند انتخاب شدند .در این تحقیق با بهرهگیری از تکنیک دلفی اطالعات نخستین گردآوری
شد و در نهایت  34مؤلفههای که میتواند باعث اثربخشی تسهیالت باشند ،شناسایی شد .در مرحله دوم برای شناسایی مؤلفههای اثرگذار،
ماتریس تأثیرات متقابل طراحی شد .وزندهی این پرسشنامه بهصورت مقایسهای و میزان ارتباط مؤلفهها با همدیگر و با اعداد بین صفر
تا سه سنجیده شد بدین طریق که عدد صفر بهمنزله عدم تأثیر عدد یک بهمنزله تأثیر ضعیف ،عدد دو بهمنزله تأثیر متوسط ،عدد سه
بهمنزله تأثیر زیاد و در نهایت حرف  Pبهمنزله وجود رابطه بالقوه بین متغیرها است و در نهایت توسط نرمافزار  MIC-MACمورد تحلیل
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که  12مؤلفه بهعنوان مؤلفهها کلیدی و مؤثر بر اثربخشی تسهیالت وجود دارند که برخی از آنها عبارتاند
از :تالش براي کاهش سطح هزینههای توليدي توسط تولیدکنندگان ،شناسايي ظرفیتهای موجود در روستا و اعطاي تسهيالت به اين
اقشار ،ارائه مشاوره به صاحبان کارگاههای توليدي براي رفع مشکالت ،ايجاد سامانهای براي ثبت ظرفیتها و تقاضاي کار در آن حوزه براي
هماهنگي در عرضه تسهيالت متناسب با نياز جامعه ،تناسب وام با طرح پيشنهادي از سوي توليدکنندگان.

مقدمه
اشتغالزايی و كارآفرينی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران
برای تحقق توسعه پایدار مناطق روستايی و بخش کشاورزی
است )(Ghasemi Ardhaei et al., 2017؛ چرا که دستیابی به رشد
و توسعه اقتصادی با تکیهبر کاهش بیکاری ،با اشتغالزایی در
بخش کشاورزی ممکن خواهد بود ).(Shokouei, 2005
بخش کشاورزی یکی از بخشهای اصلی اقتصاد ایران است و
به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای قابلتوجه ،از اهمیت
خاصی برخوردار است که به راحتی میتوان از قابلیتهای موجود
آن در راستای اشتغالزایی روستاییان بهره برد (Eshraghi Samani
).& Poor Saeedi, 2014
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی نیازمند تسهیالت
کمبهره و بلندمدت بهصورت مداوم و توزیع بخشی با توجه به

ظرفیت و قابلیت بومی و منطقهای استان ،سیاستگذاری دولتی،
مشارکت مردمی و برنامهریزی بلندمدت است (Naghdi et al.,
).2018
اعتبارات و تسهیالت ،برای توسعه بخش کشاورزی ضروری بوده
و سرمایه موردنیاز کشاورزان و کارآفرینان ،برای سرمایهگذاریهای
جدید و یا پذیرش فناوریهای نوین را فراهم میسازند .از سویی
دیگر سهم چشمگیری از سرمایه موردنیاز روستاییان در فرایند
تولید و یا راهاندازی مشاغل جدید در بخش کشاورزی ،توسط
سرمایه شخصی کشاورز تأمین میشود؛ لذا در راستای تحقق
اهداف توسعه ،توجه بیشتر به اعطای تسهیالت و اعتبارات
بهمنظور نیاز سرمایهای کشاورزان میتواند کمک شایانی به این
بخش مهم اقتصادی کند ).(Nader et al.,2013
در این راستا یکی از سازمانهایی که میتواند در زمینه اشتغال
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روستاییان نقش داشته باشد بانکها هستند که میتوانند این
تسهیالت را به جامعه مخاطب تحویل دهند .بانکها میتوانند
با فراهم آوردن سرمایه مالی براي بخشهاي اقتصادي ،شرایط
مناسبی را براي سرمایهگذاري فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال
و تولید ملی شوند .درواقع تسهيالت بانک کشاورزي باهدف
سرمایهگذاری در بخش کشاورزي و بهبود توليد و اشتغال در اين
بخش ارائه میشوند ) (Malek saeidi et al.,2016و بانک کشاورزي
بهعنوان مهمترین بانک اعطاکننده تسهیالت و اعتبارات به بخش
کشاورزي ،نقش مؤثري در تأمین سرمایه موردنیاز این بخش دارد
).(Rajaei et al., 2015
اعتبارات با برخورداري از ویژگیهاي گروهی بودن ،قابلیت
انعطاف ،مردمی بودن و تکیه بر عدالت اجتماعی ،پایداري،
سودآوري ،ایجاد امنیت و فقر ستیزی ،بهعنوان یکی از راهبردهاي
قدرتمند توانمندسازي جوامع محلی در چهارچوب پارادایم جدید
است ).(Nouri Naeini, 2005
اعتبارات كشاورزي از انواع اعتبارات هدایتشده هستند
كه باهدف گـسترش و رشـد توليـدات كشاورزي به افراد
اعطا ميشوند و سرمايه موردنیاز كشاورزان و كارآفرينان براي
سرمايهگذاريهاي جديد و يا پذيرش فناوريهاي جديد را فـراهم
مـيسـازند ).(Varmeziari et al.,2010
در این راستا در کشور ایران در سال  1396با تصويب مجلس
مجوز برداشت  1/5ميليارد دالر از منابع صندوق توسعه ملي براي
ايجاد اشتغال و حفظ مشاغل روستايي ،با هدف در قرار دادن
تسهيالت ارزانقیمت در اختيار متقاضيان اشتغال در مناطق
روستايي و عشايري ،صادر شد .نتایج تحقیقات مرتبط دراینباره
نشاندهنده تأثیر مثبت معنیدار تسهیالت و اعتبارات اعطاشده در
بخش کشاورزی با تولیدات این بخش بوده هست .نتایج تحقیقات
در این زمینه نشان داده است که دریافت اعتبارات خرد توانسته
است در زمینه پایداری درآمد و ایجاد اشتغال (Shabanzadeh
) ،et al., 2011کاهش هزینههای تولید و دسترسی به مواد
اولیه تأثیرات مثبت داشته باشد ) (Abdi et al., 2020و پرداخت
تسهیالت بانکی برافزایش تولید اثر معنیداری دارد (Alimardani
).et al., 2015; Rajaei et al., 2015
از سویی دیگر باید تدابیری اندیشیده شود که این وام و
تسهیالت مؤثر واقع شوند (اثربخش باشند) تا بتوان از آن طریق
اهداف مدنظر تحقق یابند.

مروری بر ادبیات موضوع
در این زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است و هر کدام
مؤلفههایی را برای اثربخشی وام و تسهیالت پیشنهاد دادهاند که
در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره میگردد:
نقدی و همکاران ( )2018در مطالعهای که با عنوان «بررسی
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چالشهای پیش روی توسعه اشتغال پایدار روستایی استان
کردستان» انجام دادند ،نشان دادند که ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی نیازمند تسهیالت کمبهره و بلندمدت بهصورت
مداوم و توزیع بخشی با توجه به ظرفیت و قابلیت بومی و
منطقهای استان ،سیاستگذاری دولتی ،مشارکت مردمی و
برنامهریزی بلندمدت است.
لزگی و همکاران ( )2009در تحقیقی به بررسی و تحلیل
میزان اثربخشی تسهیالت اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر
رشد بخشهای عمده اقتصادی پرداختند و نتایج این تحقیق
نشان داد که اگر سرانه میزان تسهیالت بانکی به بخشهای
تولیدی افزایش یابد ،امکان کنترل ،نظارت و اثربخشی آن بهبود
خواهد یافت.
گشتاسبی و داورپناه ( )2016مطالعهای با عنوان «شناسایی
عوامل مؤثر براثر بخشی تسهیالت سرمایه در گردش اخذشده
از بانک کشاورزی (مطالعه موردی گندم کاران استان کهگیلویه
و بویراحمد)» انجام دادند .نتایج نشان داد که حجم تسهیالت
اخذشده با میزان اثربخشی تسهیالت رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
ملک سعیدی و همکاران ( )2016مطالعهای با عنوان «تحلیل
هزینه کرد تسهیالت بانک کشاورزی برای اشتغالزایی در بخش
کشاورزی :مورد کشاورزان استان بوشهر» انجام دادند .نتایج نشان
داد که استفاده از رسانهها براي دريافت اطالعات شغلي ،عضويت
در تشکلها ،پشتکار ،ميزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین
و سن به ترتيب بيشترين قدرت را در پيشبيني نحوه مصرف
تسهيالت براي اشتغالزایی در بخش کشاورزي دارا هستند.
زارع ( )1997در مطالعهای با عنوان «بررسی اثرات تولیدی
اعتبارات تخصیصیافته به بخش کشاورزی در استان مازندران»
نشان داد که به حداقل رساندن فاصله بین دادن درخواست و
پرداخت اعتبار ،از عوامل مهم جذب صحیح اعتبار و مصرف برای
تولید و درنهایت اثربخشی اعتبار است.
انصاری و همکاران ( )2011در مطالعهای با عنوان «بررسی
عوامل مؤثر بر کارایی و اثربخشی اعتبارات کشاورزی ازنقطهنظر
کشاورزان و کارشناسان در ایران» ،نشان میدهند که آموزش
کشاورزی ،نسبت تسهیالت به درآمد ،سن کم و تحصیالت باالتر،
دارای رابطه مثبت و معنیداری با اثربخشی و کارایی تسهیالت
کشاورزی هستند.
معرفی منطقه موردمطالعه

بخش مرکزی شهرستان همدان  521389نفر جمعیت دارد
که در  6دهستان پراکنده هستند و جمعیت روستایی این بخش
نیز  81371نفر است .در طی سالهای  1394تا  1399از طریق
بانک کشاورزی بالغبر  1232فقره تسهیالت اشتغال پایدار به

«سید مهدی حسینی و همکاران .شناسایی مؤلفههای کلیدی بر اثربخشی تسهیالت اشتغال پایدار روستایی در روستاهای شهرستان همدان با رویکرد آیندهنگاری»
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روستاییان بخش مرکزی شهرستان همدان پرداخت شده که
کشاورزان این تسهیالت را در زمینه صنایع تبدیلی ،دام ،طیور،
گلخانه ،شیالت ،صنعت و معدن ،صنایعدستی و گردشگری و
غیره به کار گرفتهاند .نظر بر اینکه تاکنون عوامل مؤثر بر اثربخشی
تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و در بخش مرکزی شهرستان
همدان بهطور کامل مشخص نبوده و موردبررسی قرار نگرفته است
تا مجریان و برنامه ریزان بتوانند برای سالهای آتی هدفمندتر در
راستای اهداف تعیینشده قدم بردارند ،از سویی دیگر عدم بررسی
منسجم و دقیق اثربخشی این تسهیالت هدر رفت منابع مالی و
ی را به دنبال دارد و سبب میگردد اعتباراتی که برای
سرمایها 
توسعه بخش کشاورزی و اشتغالزایی جوامع روستایی در نظر
گرفتهشدهاند ،درجایی بهغیراز اهداف تعیینشده مصرف گردد لذا
ضرورت دارد اثربخشی این اعتبارات و تسهیالت موردبررسی قرار
گیرد؛ بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که به شناسایی
پیشرانهای مؤثر بر اثربخشی تسهیالت اشتغال پایدار روستاهای
بخش مرکزی شهرستان همدان بپردازد.

روششناسی تحقیق
تحقیق پیش رو از نظر نوع تحقیق ،ترکیبی از روشهای
اسنادی و پیمایشی است و از نظر ماهیت بر اساس علم
آیندهپژوهی ،تحلیلی و هنجاری است .حجم نمونه این تحقیق
 20نفر از کارشناسان و متخصصان بانک ،کشاورزان و مسئولین
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بودهاند .همچنین از 12
نفر از کشاورزانی که تاکنون از اعتبارات استفاده کردهاند نیز
مصاحبههایی صورت گرفته شد .بهمنظور شناسایی کارشناسان و
متخصصان مشارکتکننده نیز سعی شد که توجه به جامع بودن
موضوع و بینرشتهای بودن آن تا حد ممکن از تمام ظرفیتهای
افراد کارآمد در سطح تمام شهرستانها بهره گرفتهشود .بدین
منظور نیز از روش نمونهگیری گلولهبرفی و به روش هدفمند
جهت شناسایی افراد مشارکتکننده بهره گرفته شد.
در این تحقیق با بهرهگیری از تکنیک دلفی از کارشناسان و
متخصصین مرتبط ،اطالعات نخستین گردآوری شد و مؤلفههای
اثرگذار که در این منطقه میتواند بر اثربخشی تسهیالت تأثیرگذار
باشند شناسایی شد .در این تحقیق مراحل زیر صورت گرفته
است:
 -1در مرحله اول انجام تکنیک دلفی ،پرسشنامه اولیه
دربرگیرنده سؤالی باز ،مبتنی بر این مطلب که به نظر شما
مؤلفههای اثرگذار اثربخشی تسهیالت اشتغال پایدار روستایی بر
اشتغال کداماند؟ مطرح گردید .این سؤال ،بهعنوان شروعی برای
زايش ايدهها عمل نموده و هدف آن آشكارسازي كليه موضوعات
مرتبط با عنوان تحت مطالعه است و از هر يك از متخصصين
درخواست خواهد شد تا هر نوع ايده و نظر خود را آزادانه مطرح
نمايد.

 -2پس از جمعآوری پرسشنامهها ،پاسخها سازماندهی،
نظرات مشابه تركيب ،گروهبندي و موضوعات تكراري و حاشيهای
حذف ،و تا حد امكان پاسخها كوتاه شد .نتيجه نهايي مرحله
اول بعد از اعمال موارد بیانشده ،مشخص شدن مؤلفههای اصلی
و کلیدی است كه در قالب پرسشنامه مجددا ً در اختیار پانل
کارشناسان قرار گرفت و از افراد خواسـته شـد تـا موافقت یا
مخالفت خود و میزان آن را با هـر عنوان با استفاده از مقياس
ليكرت 1اعالم دارند و بـه عبـارتي ،كميتپذير نماينـد.
 -3بعد از گردآوری مجدد پرسشنامهها ،مؤلفههایی که نمره
کمتر از میانگین را کسب کنند از ادامه تحقیق حذف شدند .در
این مرحله  34مؤلف ه اصلی و کلیدی تعیین و نهایی شدند .الزم
به ذکر است که پایایی این پرسشنامه با مقدار  0/89مورد تأیید
قرار گرفت.
در ادامه برای شناسایی پیشرانها ،بر اساس مؤلفههایی که با
تکنیک دلفی در قسمت قبلی حاصل شدند ،پرسشنامه تأثیرات
متقابل طراحی گردید و مجدد به کارشناسها بازگردانده شد تا به
امتیازدهی اقدام کنند .وزندهی این پرسشنامه بهصورت مقایسهای
زوجی و میزان ارتباط پیشرانها با همدیگر و با اعداد بین صفر تا
سه سنجیده شد )،(Sepahvand & Karimi, 2020; Rabbani, 2012
بدین طریق که عدد صفر بهمنزله «عدم تأثیر» عدد یک بهمنزله
«تأثیر ضعیف» ،عدد دو بهمنزله «تأثیر متوسط» ،عدد سه بهمنزله
«تأثیر زیاد» و در نهایت حرف  Pبهمنزله وجود رابطه بالقوه بین
متغیرها است ) .(Rabbani, 2012; Shahivandi et al., 2019در این
تحقیق و در این گام برای تحلیل دادهها از نرمافزار MIC- MAC
استفاده شد .نرمافزار میکمک یک ابزار حرفهای برای شکل دادن
به ایدهها و شناسایی قدرت پیشرانی متغیرهای مستقل است و
انجام محاسبات سنگین ماتریس اثرات متقاطع طراحیشده است.
با این ابزار میتوان یک سیستم را به کمک ماتریسی اجزای آن
را به هم پیوند کرده و با بررسی این پیوندها میتوان متغیرهای
الزم برای دگرگونی سیستم را مشخص کرد (Ranjbar hydari et
).al., 2016

یافتهها
برای بررسی هدف تحقیق مصاحبههایی صورت گرفته شد و
بر اساس آنچه در قسمت مواد و روشها بیان شد جامعه تحقیق
 6نفر از کارشناسان و متخصصان سازمان جهاد کشاورزی استان
همدان 14 ،نفر از کارشناسان و مسئولین بانک کشاورزی و نیز 12
نفر از کشاورزان آگاه به مسئله بودند .نتایج حاصل از مصاحبهها،
 34مؤلفه بود (جدول شماره  )1و برای تسهیل در تحلیل آنها،
کدهایی به آنها اختصاص داده شد و در قالب یک پرسشنامه
تنظیم شد تا بتوان ادامه تحقیق را بر اساس این متغیرها انجام و
 11شامل  -1کام ً
ال مخالفم -2 ،مخالفم -3 ،تا حدی موافقم -4 ،موافقم،
 -5کام ً
ال موافقم
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یک نام مختصر 2برای تمام متغیرها انتخاب گردید و بر آن مبنا
مورد تحلیل قرار گرفتند .بعد از تحلیل توسط نرمافزار ،گزارش
نرمافزار در مورد ارزشگذاری متغیرها را در قالب جدول بیان
میشود و مشخص شد که میزان درصد پرشوندگی کل ماتریس
(جدول شماره  80/27 )2درصد بوده است؛ یعنی از مجموع
 1156رابطه 928 ،رابطه با  34متغیر معنادار به دست آمد.

تفسیر نمود .سپس بعد از انتخاب مؤلفهها ،ماتریس اثرات متقاطع
را تنظیم نموده و مجددا ً در اختیار کارشناسان قرار داده شد و
از آنها خواسته شد تا تأثیرات متغیرها بر همدیگر را بیان کنند.
میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفرتا سه سنجیده میشود؛
عدد صفر بهمنزله «عدم تأثیر» عدد یک بهمنزله «تأثیر ضعیف»،
عدد دو بهمنزله «تأثیر متوسط» ،عدد سه بهمنزله «تأثیر زیاد» و
درنهایت حرف  Pبهمنزله وجود رابطه بالقوه بین متغیرها است.
همچنین الزم به ذکر است که برای سهولت تحلیل در نرمافزار،

2. short label

جدول  .1متغیرهای استخراجشده در مرحله اول تحقیق.
مؤلفه

مؤلفه

کافي بودن اعتبارات پرداختي به کشاورزان

ارائه مشاوره به صاحبان کارگاههای توليدي براي رفع مشکالت

کاهش شرايط الزم براي ضامن

ايجاد سامانهای براي ثبت ظرفیتها و تقاضاي کار در آن حوزه براي هماهنگي در عرضه
تسهيالت متناسب با نياز جامعه

کم کردن شرط سپردهگذاری در هنگام اخذ وام

افزايش دفعات بازديد از طرح

کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهيالت

ارتباط بين کشاورزان ،بانک و نهادهاي حمایتگر مثل جهاد کشاورزي و

بهبود همکاري کارکنان بانک با کشاورزان

تناسب وام با طرح پيشنهادي از سوي توليدکنندگان

کاهش تعداد ضامن

افزايش اطالعات کشاورزان از قوانين بانکي

نظارت و سرپرستي کارشناسان بانک بر تسهيالت

تدارک برنامههایی جهت توانمندسازی افراد متقاضي

کاهش زمان انتظار براي دريافت وام مناسب

نظارت دقيق بر هزينه کرد در راستاي هدف بیانشده

سهولت دريافت تسهيالت

رصد بازارهاي داخلي و شناسايي نيازها

افزايش طرحهای حمايتي بانک از کشاورزان در هنگام بروز مشکل

استفاده از تجربيات استانها و کشورهاي موفق

نحوه تشويق و ترغيب کشاورزان نسبت به دريافت تسهيالت

نظارت بر توليدات و خروجي طرح جهت جلوگيري از رکود

افزايش ميزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین بانک

جريمه سنگين براي عدم مصرف وام در طرح مدنظر

رسيدگي بيشتر براي بهبود بازار فروش توليدات روستاها

نظارت دقيق بر عدم وجود روابط بين وامگیرنده و وامدهنده (ضابطه مقرر شود و نه رابطه)

تالش براي کاهش سطح هزینههای توليدي توسط تولیدکنندگان

تأکید بر فعالیتهای غير زراعي عالوه بر فعالیتهای زراعي در محيط روستا

برگزاري دورههای کارآفريني متناسب با ظرفيت موجود

بسترسازی مجازي براي انتقال اطالعات فني موردنیاز متقاضيان

شناسايي ظرفیتهای موجود در روستا و اعطاي تسهيالت به اين اقشار

شناسايي قابلیتهای منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن

تسهيل روال اداري براي راهاندازی کارگاههای توليدي

شناسايي نيازهاي منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

جدول  .2مشخصات ماتریس تأثیرات متقاطع.
مؤلفه

مقدار

مؤلفه

مقدار

اندازه ماتریس

34

تعداد اعداد صفر

228

تعداد اعداد یک

163

تعداد اعداد دو

203

تعداد اعداد سه

562

درصد پر شوندگی ماتریس

80/27

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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پایداری ماتریس بعد از دو بار چرخش به مقدار  100رسید
و نشان از روایی و پایداری مناسب است .این چرخش برای
متغیرهای اثرگذار بعد از چرخش اول  96درصد و چرخش دوم
 100درصد حاصل شد .نتایج نهایی تحلیل این نرمافزار برای 34
مؤلفه واردشده در نرمافزار و موقعیت و پراکنش آنها در نمودار
پراکنش ،نشان میدهد که در این تحقیق سیستم ناپایدار هست
(تصویر شماره  )1و پراکنش گستردهای را در چهار بخش نمودار
نشان میدهد بهطوریکه بیشترین تعداد مؤلفهها در ناحیه اول
و دوم قرار دارند.
در این تحقیق مؤلفهها در چهار ناحیه و بهصورت کام ً
ال ناپایدار
پراکنش داشتند .همانطوری که در تصویر شماره  1مشاهده
میشود نحوه پراکنش عوامل نشان میدهد تنها  12مؤلفه با
درجه تأثیرگذاری باال در سمت شمال غربی نمودار قرار دارد
و از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر مسئله تحقیق است .این
مؤلفهها عبارتاند از« :کم کردن شرط سپردهگذاری در هنگام
اخذ وام ،کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهيالت ،بهبود همکاري
کارکنان بانک با کشاورزان ،نظارت و سرپرستي کارشناسان بانک
بر تسهيالت ،نحوه تشويق و ترغيب کشاورزان نسبت به دريافت
تسهيالت ،تالش براي کاهش سطح هزینههای توليدي توسط
تولیدکنندگان ،شناسايي ظرفیتهای موجود در روستا و اعطاي
تسهيالت به اين اقشار ،ارائه مشاوره به صاحبان کارگاههای
توليدي براي رفع مشکالت ،ايجاد سامانهای براي ثبت ظرفیتها
و تقاضاي کار در آن حوزه براي هماهنگي در عرضه تسهيالت
متناسب با نياز جامعه ،تناسب وام با طرح پيشنهادي از سوي
توليدکنندگان ،افزايش اطالعات کشاورزان از قوانين بانکي،

نظارت دقيق بر هزينه کرد در راستاي هدف بیانشده و شناسايي
قابلیتهای منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن».
در ناحیه دووجهی دو دسته مؤلفه قرار دارد :ریسک و هدف.
متغیرهای ریسک در نمودار حولوحوش خط قطری ناحیه شمال
شرقی نمودار قرار دارند و ظرفیت بسیار باالیی جهت تبدیل شدن
به بازیگران کلیدی (عوامل اصلی) سیستم را دارا هستند که در
این تحقیق تنها دو مؤلفه ریسکی مشاهده میگردد که عبارتاند
از« :تسهيل روال اداري براي راهاندازی کارگاههای توليدي و
تدارک برنامههایی جهت توانمندسازی افراد متقاضي» .همچنین
در این ناحیه متغیرهای هدف نیز وجود دارند که متغیرهایی که
زیرخط قطری این ناحیه قرار میگیرند متغیرهای «هدف» نامیده
میشوند و نتایج سیستم را به نمایش میگذارند .بهعبارتدیگر ،با
دستکاری این متغیرها سیستم تغییــرات تکاملی را در پیــش
خواهد گرفت.
با این توصیف متغیرهایی را کــه تأثیر باالیی دارند ،ولی
قابلکنترل نیستند ،نمیتوان بهعنوان متغیر راهبردی محسوب
کرد و در این تحقیق  7مؤلفههای هدف عبارتاند از« :سهولت
دريافت تسهيالت ،رسيدگي بيشتر براي بهبود بازار فروش
توليدات روستاها ،رصد بازارهاي داخلي و شناسايي نيازها،
استفاده از تجربيات استانها و کشورهاي موفق ،نظارت دقيق بر
عدم وجود روابط بين وامگیرنده و وامدهنده (ضابطه مقرر شود و
نه رابطه) ،بسترسازی مجازي براي انتقال اطالعات فني موردنیاز
متقاضيان ،شناسايي نيازهاي منطقه و همسو کردن تسهيالت با
آن».

تصویر  .1قرارگیری متغیرهای اولیه در نقشه پراکندگی .منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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در قسمت جنوب غربی نمودار مؤلفههای مستقل یا خروجی را
شامل میشوند و قابلیت تبدیل به عوامل کلیدی برای آیندهنگری
و سناریوسازی را ندارند .این متغیرها عبارتاند از« :کافي بودن
اعتبارات پرداختي به کشاورزان ،کاهش شرايط الزم براي ضامن،
کاهش تعداد ضامن ،کاهش زمان انتظار براي دريافت وام
مناسب ،نظارت بر توليدات و خروجي طرح جهت جلوگيري از
رکود ،جريمه سنگين براي عدم مصرف وام در طرح مدنظر».
همچنین ازجمله مؤلفههای تأثیرپذیر در این تحقیق عبارتاند
از «برگزاري دورههای کارآفريني متناسب با ظرفيت موجود،
افزايش دفعات بازديد از طرح ،نظارت دقيق بر هزينه کرد در
راستاي هدف بیانشده و تأکید بر فعاليتهاي غيرزراعي عالوه
بر فعاليتهاي زراعي در محيط روستا» .تصویر شماره  2نشان
میدهد مؤلفههایی که در  4ناحیه پراکندهشدهاند ،چگونه تأثیرات
مستقیمی بر یکدیگر دارند.
در این نرمافزار ضمن بررسی تأثرات مستقیم ،به بررسی تأثیرات
غیرمستقیم هر متغیر میپردازد و تصویر شماره  3تأثیرگذاری
غیرمستقیم مؤلفهها را بر هم نشان میدهد.
در ادامه نیز گراف قابلیت تأثیرگذاری مستقیم مؤلفهها بر هم
نشان دادهشده است (تصویر شماره  )4الزم به ذکر است که این
نرمافزار به ترتیب اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و قابلیت تأثیرات
مستقیم را برای تکتک مؤلفهها به نمایش میگذارد.
در جدول شمار  3مقادیر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
توسط هر متغیر مشخصشده است و متغیرهای کلیدی در این

جدول قابلشناسایی هستند .این متغیرهای به ترتیب کدهای
 23 ،22 ،19 ،18 ،16 ،14 ،11 ،7 5 ،4 ،3و  33را به خود
اختصاص دادهاند و در جدول ذکرشده قابلمشاهده هستند .لذا
در تحلیل نهایی میتوان چنین برداشت نمود که از بین  34متغیر
مطرحشده توسط پنل دلفی که وارد تحلیل نرمافزار شدند ،تعداد
 12مؤلفه بهعنوان پیشرانهای اصلی و کلیدی در این تحقیق
شناسایی شدند که عبارتاند از :کم کردن شرط سپردهگذاري
در هنگام اخذ وام ،کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهيالت،
بهبود همکاري کارکنان بانک با کشاورزان ،نظارت و سرپرستي
کارشناسان بانک بر تسهيالت ،نحوه تشويق و ترغيب کشاورزان
نسبت به دريافت تسهيالت ،تالش براي کاهش سطح هزینههای
توليدي توسط تولیدکنندگان ،شناسايي ظرفیتهای موجود در
روستا و اعطاي تسهيالت به اين اقشار ،ارائه مشاوره به صاحبان
کارگاههای توليدي براي رفع مشکالت ،ايجاد سامانهای براي ثبت
ظرفیتها و تقاضاي کار در آن حوزه براي هماهنگي در عرضه
تسهيالت متناسب با نياز جامعه ،تناسب وام با طرح پيشنهادي از
سوي توليدکنندگان ،افزايش اطالعات کشاورزان از قوانين بانکي،
نظارت دقيق بر هزينه کرد در راستاي هدف بیانشده و شناسايي
قابلیتهای منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن.
پـیشران را اصطالحی کلی میدانند که برای اشاره به هر
«نیروی تغییرساز» که باعث تحول آینده ،تأثیر بر آن و شکل
دادن به آن میشوند و این تغییر میتوانـد بـهوسـیله اشخاص،
نهادها یا حتی شرایط ایجـاد شـود.

تصویر  .2مؤلفهها و تأثیرات مستقیم آنها بر همدیگر .منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
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جدول  .3اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفهها بر یکدیگر.

کافي بودن اعتبارات پرداختي به کشاورزان

52

61

234342

266805

کاهش شرايط الزم براي ضامن

42

60

188456

262895

کم کردن شرط سپردهگذاری در هنگام اخذ وام

64

42

281331

152548

کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهيالت

63

62

281140

270347

بهبود همکاري کارکنان بانک با کشاورزان

70

60

316219

268672

کاهش تعداد ضامن

42

37

186754

164330

نظارت و سرپرستي کارشناسان بانک بر تسهيالت

74

50

330884

224635

کاهش زمان انتظار براي دريافت وام مناسب

55

54

252117

231745

سهولت دريافت تسهيالت

68

78

306391

344190

افزايش طرحهای حمايتي بانک از کشاورزان در هنگام بروز مشکل

82

67

362655

297762

نحوه تشويق و ترغيب کشاورزان نسبت به دريافت تسهيالت

73

58

314195

263730

افزايش ميزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین بانک

77

70

348043

321031

رسيدگي بيشتر براي بهبود بازار فروش توليدات روستاها

70

87

322206

380240

تالش براي کاهش سطح هزینههای توليدي توسط تولیدکنندگان

70

54

315844

256521

برگزاري دورههای کارآفريني متناسب با ظرفيت موجود

58

74

270374

328390

شناسايي ظرفیتهای موجود در روستا و اعطاي تسهيالت به اين اقشار

82

42

367938

195799

تسهيل روال اداري براي راهاندازی کارگاههای توليدي

72

69

317687

325204

ارائه مشاوره به صاحبان کارگاههای توليدي براي رفع مشکالت

68

57

311520

265825

ايجاد سامانهای براي ثبت ظرفیتها و تقاضاي کار در آن حوزه براي
هماهنگي در عرضه تسهيالت متناسب با نياز جامعه

90

63

393614

283803

افزايش دفعات بازديد از طرح

52

77

225341

347527

ارتباط بين کشاورزان ،بانک و نهادهاي حمایتگر مثل جهاد کشاورزي

74

70

330996

315891

تناسب وام با طرح پيشنهادي از سوي توليدکنندگان

68

58

301362

264994

افزايش اطالعات کشاورزان از قوانين بانکي

74

66

327548

301664

تدارک برنامههایی جهت توانمندسازی افراد متقاضي

74

80

336639

360837

نظارت دقيق بر هزينه کرد در راستاي هدف بیانشده

59

73

244196

332916

رصد بازارهاي داخلي و شناسايي نيازها

64

70

294208

321350

استفاده از تجربيات استانها و کشورهاي موفق

65

72

296015

321695

نظارت بر توليدات و خروجي طرح جهت جلوگيري از رکود

61

60

276545

253299

جريمه سنگين براي عدم مصرف وام در طرح مدنظر

35

45

166570

204698

نظارت دقيق بر عدم وجود روابط بين وامگیرنده و وامدهنده (ضابطه مقرر شود
و نه رابطه)

75

96

333762

419316

تأکید بر فعالیتهای غير زراعي عالوه بر فعالیتهای زراعي در محيط روستا

59

92

266688

402996

بسترسازی مجازي براي انتقال اطالعات فني موردنیاز متقاضيان

77

95

350935

420993

شناسايي قابلیتهای منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن

72

64

329687

298089

شناسايي نيازهاي منطقه و همسو کردن تسهيالت با آن

73

92

334205

405440
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بحث و نتیجهگیری
کشاورزی ایران مانند بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،با
محدودیتهای مالی مواجه است و کمبود سرمایه این بخش را
با چالشهای فراوانی روبهرو کرده است؛ لذا اعتبارات بانکی از
اهمیت ویژهای برخوردار است ).(Parva et al., 2021
در اکثر کشورها ،دولتها و يا مؤسسات تأمین مالي ،وظيفه
ارائه اعتبار به فعاالن کشاورزي و جامعه روستایی را بر عهدهدارند
و در ايران نيز بانک کشاورزي ،مهمترین مؤسسه تأمین مالي در
بخش کشاورزي به شمار ميرود و تأمین مالي بخش کشاورزي
در اين بانک از طريق اعطاي اعتبارات و تسهیالت صورت ميگيرد
).(Pajouyan & Farzin Motamed, 2006
نتايج تحقيق نشان داده که اعتبارات اعطايي بانک کشاورزي بر
سرمایهگذاری ،اشتغال و ارزشافزوده ،توليد ،سودآوري ،معيشت
زندگي و بهبود وضعيت زندگي کشاورزان و روستاییان مؤثر
بوده است ) .(Barani et al., 2016در این راستا بررسي عملکرد و
تأثیرگذاری اعتبارات و تسهیالت اعطاشده توسط بانک کشاورزي
بهترين راه تحقق اهداف ذکرشده است.
در این تحقیق تعداد  12مؤلفه بهعنوان پیشرانهای اصلی و
کلیدی شناسایی شدند که با کاربردی نمودن و توجه به موارد
بیانشده میتوان به توسعه اشتغال و بهبود وضعيت زندگي
کشاورزان و روستاییان کمک شایانی نمود .از جمله مؤلفههای
مؤثر بر اثربخشی اعتبارات در این تحقیق که مشخص گردید
میتواند به اشتغالزایی در جوامع روستایی منجر شوند ،عبارتاند
از« :کاهش نرخ سود بازپرداخت تسهيالت ،بهبود همکاري
کارکنان بانک با کشاورزان ،نظارت و سرپرستي کارشناسان بانک
بر تسهيالت ،ارائه مشاوره به صاحبان کارگاههای توليدي براي رفع
مشکالت» که این نتایج با تحقیقات ملک سعیدی و همکاران
( )2016همسو هستند .در واقع ابتدا باید نحوه هزینه کرد وام و
تسهیالت را به کشاورزان آموزش داد و در این زمینه راهنمایی
های الزم صورت گیرد و سپس به اعطای وام و تسهیالت اقدام
نمود ،در غیر اینصورت اثربخش نخواهند بود .در صورتی که بتوان
ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان را بهبود بخشید ،کشاورزان
میتوانند از خدمات مشاورهای کارشناسان و تجربه آنها منتفع
گردند و همچنین این امر سبب تسهیل و بهبود نظارت بر نحوه
مصرف تسهیالت از سوی بانک نیز خواهد شد و مانع هزینه کرد
تسهیالت این حوزه در بخشهای غیر مرتبط خواهد شد.

درخواستهای بیانشده برای دریافت تسهیالت ،قابلیتهای
ممکن و بالقوه ،نیازها و کمبودهای موجود در هر منطقه میتواند
در «شناسايي قابلیتهای منطقه» و «شناسايي ظرفیتهای
موجود در روستا» مؤثر واقع گردد .نتایج این قسمت از تحقیق
همسو با تحقیق نقدی و همکاران ( )2018است.
این سامانه میتواند «براي هماهنگي در عرضه تسهيالت
متناسب با نياز جامعه» نیز گام مؤثری باشد.
در گام بعدی باید زمینه و بستر ممکن فراهم گردد تا
کشاورزان و روستاییان بتواند در این سامان ه ثبتنام کنند تا
عالوه بر بهرهمندی از وام و تسهیالت ،روال «نظارت و سرپرستي
کارشناسان بانک بر تسهيالت» تسهیل گردد.
سامانه مذکور میتواند عالوه بر بخشهای مذکور ،دارای بخشی
باشد که به «افزايش اطالعات کشاورزان از قوانين بانکي» بپردازد.
در این قسمت کشاورزان و متقاضیان میتوانند با مطالعه موارد
بیانشده در این قسمت به نوع وام و تسهیالت ،نحوه و شرایط
اخذ و نحوه بازپرداخت وام و تسهیالت بپردازند تا متقاضیان با
آگاهی بیشتر به درخواست خود اقدام نمایند.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه
ترویج وآموزش کشاورز ،دانشکده کشاورزی در دانشگاه بوعلی
سینا و متعلق به نویسنده اول است.

وجود راهکارها بهصورت پراکنده و متفرقه ،احتماالً حتی اگر
به موفقیت و تأثیرگذاری آنها منجر گردد ،اما تداوم و منسجم
بودن راهکارها بدون تردید میتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته
باشد .در این راستا پیشنهاد میگردد که عمده مؤلفههای مؤثر
را در قالب یک راهبرد کلی به عرصه عمل کشاند ،لذا ايجاد
سامانهای براي ثبت ظرفيتهای تولیدی ،زراعی و غیر زراعی،
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