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دریافت مقاله1393/12/21 :

پذیرش نهایی1394/7/8 :

چکیده
بخش کشاورزی با نقشپذیری اصلی در نظام اقتصادی روستا ،زمینه تحول آن را در ابعاد مختلف محیطـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی را فراهم نموده است .از این رو میتواند نقش مهمی در تحقق توسعه پایدار روستایی ایفاء نماید .برای تحقق این
امر ،منابع سرمایه ای طبیعی ،اجتماعی ،انسانی و مالی از اهمیت برخوردار هستند .در این میان ،سرمایه مالی دارای نقش
بخش کشاورزی کاهش یابد .این چالش ،سبب شده تا دولت حمایت بخش کشاورزی را با توجه به نظام بهرهبرداری فردی
در قالب طرح اعطای اعتبارات خرد مدنظر قرار دهد .اجرای این طرح ،اثراتی بر ابعاد مختلـف توسـعه سـکونتگاههـای
روستایی داشته است .این مقاله ،سعی نموده با رویکردی پیامدگرا به تبیین اثرات اجتماعی – اقتصادی آن بپردازد .روش
تحقیق در این مقاله ،توصیفی – تحلیلی است .محدوده جغرافیایی مـورد مطالعـه دهسـتان کرسـف و جامعـه آمـاری،
روستاییا ن و کارشناسان کشاورزی و مالی آن دهستان بوده است .با توجه به دو جامعـه آمـاری مـورد مطالعـه ،از کـل
واحدهای بهرهبردار که در بین سالهای 92 -85حداقل یکبار وام دریافت کردهاند 157 ،نفر با استفاده از فرمـول تعیـین
حجم کوکران بهعنوان حجم نمونه مشخص شده و نمونهگیری این جامعه آماری با روش طبقهای و تصادفی صورت گرفته
است .از جامعه کارشناسان با توجه به اهمیت معیار سطح دانش و آگاهی آنها از مسئله ،با نمونهگیری هدفمند  15نفـر از
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی انتخاب شده است .برای تحلیل اطالعات تکنیـک آزمـون  Tتـک
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بیشتری است .م زیت مکانی نسبتا پایین روستا به همراه منابع سرمایه مالی کم در آن ،سبب شده تا جریان سـرمایه بـه

نمونهای مورد استفاده قرار گرفت .نتایج تحقیق حاکی از آن است که اعتبارات خرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر
شاخص های ابعاد توسعه بویژه ابعاد اجتماعی – اقتصادی ندارد و سازوکار اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متـأثر
از رویکرد سنتی (رشد اقتصادی) از کارآمدی الزم برخوردار نیست .در این ساختار ،مدیریت متمرکز (از باال به پـایین) و
برخوردار نباشد.
واژگان کلیدی :اعتبارات خرد کشاورزی ،تو سعه روستایی ،ابعاد توسعه ،دهستان کرسف.

Email: azizpourf@yahoo.com
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 )1مقدمه
سکونتگاههای روستایی ،شکل پیچیده و نظامواری از پدیدههاست که هر گونه تغییر در جزئـی از آن،
تغییر در ساخت ،کارکرد و چشمانداز جغرافیایی آن خواهد داشـت (سـعیدی .)11 :1388 ،اجـزای نظـام
روستایی مجموعهای از نهادهای اجتماعی– اقتصادی ،الگوی توزیع منابع و شیوههای تولید مربوط به خود
است و نظام روستایی را میتوان مجموعه ای از اجزای یاد شده تعریف کرد که در کنش متقابل با یکدیگر
قرار دارند (هجرتی .)4 :1379 ،عرصههای روستایی بهعنوان فضاهای محدود جغرافیایی بهشمار مـیآینـد
که از عملکرد انسان بر روی محیط طبیعی از یک طرف و تأثیر نیروهای بیرونی بر عرصههای روستایی از
سوی دیگر ،در طول زمان شکل گرفته و دچار تغییرات و تحوالت گشته است (سعیدی.)11 :1388 ،
برخی از این تحوالت ،متأثر از اقدامات دولتی (از جمله توسعه خدمات زیرساختی و رفـاهی) ،اگرچـه
زمینههای بهبود وضعیت را برای روستاها در برخی از ابعاد بهدنبال داشته است ولی هنوز ،فقـر بـهعنـوان
یکی از چالشهای اساسی این عرصه فضایی در گستره کشور است که روستاییان با آن دست بـه گریبـان
هستند .روند سریع تحوالت توسعهای و افزایش جمعیت کل کشور با اولویت جمعیت شهرنشین و کاهش
سهم جمعیت روستایی و عشایری که ساختار و بستر اجتماعی و جمعیتی توسعه را به شدت تحت تـأثیر
شیوه ای متمرکز و تحت تأثیر الگوهای شهرنشینی از دیگر سو ،اصلیترین عوامل تأثیرگـذار در انباشـت
ثروت و ظهور پدیده فقر به شیوه نوین در ایران (بهویژه روستاها) بوده است (عمادی.)294 :1384 ،
جدا از روندهای کلی مؤثر بر بروز فقر در روستاهای کشور ،چالشهـای اقتصـادی نظیـر فرصـتهـای
محدود اشتغال ،دسترسی محدود به سرمایه و نقدینگی بهمنظور افزایش توان تولید و بکـارگیری فنـاوری
نوین در بخش کشاورزی سبب شده است تا این مشکل اساسـی بـهعنـوان «بحـران پایـدار» تـدوام یابـد.
کشاورزی در ساختار روستا بهعنوان یک زیرسیستم اساسی از سیستم روستایی ،اقتصاد روستا را تشـکیل
میدهد و به سیستم روستا حیات میبخشد (مطیعیلنگرودی و شمسایی .)88 :1386،از ایـن رو ،تحـول
این نظام متناسب با تقاضای بازار میتواند زمینه انباشت سرمایه و تحول اقتصـاد واحـدهای بهـرهبـرداری
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قرار داده است ،از یکسو و اقتصاد وابسته به نفت و توزیع درآمدهای کالن غیرمالیاتی از سـوی دولـت بـه

روستایی و کاهش فقر را بهدنبال داشته باشد .ولی ،محدود بودن سرمایه مالی در روستاها از یک طـرف و
عدم انطباق شرایط واحدهای بهرهبردار روستایی با قوانین و مقرارت نهادهای مالی شهری سبب شـده تـا
دو عامل تولیدی کار و بهویژه سرمایه نیز در این بخش اشاره کرد؛ چراکه ،این وضـعیت انگیـزه نهادهـای
مالی را برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر نموده است.
برای برون رفت از این وضعیت ،درچارچوب سیاستهای توسعه روستایی یکـی از راه حـلهـای رفـع
مشکل مالی کشاورزان ،اعطای اعتبارات خرد است) .(Escap,1994این سازوکار که شاید بتواند نابسـامانی
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منابع مالی مورد نیاز روستاییان برای این بخش فراهم نشود .البته در این بین بایستی به پایین بودن بازده
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عمده نظام اقتصادی یعنی به فراموشی سپردن فقرای ]روستایی[ را بر طرف سازد ،در دهه گذشـته مـورد
استقبال فراوان واقع شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .ایـن توفیـق بـه حـدی بـوده کـه
سازمان ملل متحد سال  2005را سال اعتبارات خرد نامید .اعتبارات خرد را میتوان فعالیتهای مـالی و
اعتباری کوچک ،کوتاه مدت و آسان (بدون وثیقه) نامید که با اهدافی چون توانمندسازی ]محرومان[ ،فقر
ستیزی ،عدالت محوری و فرصت آفرینی به فعالیتهای سودآور و پایدار (بهویـژه کشـاورزی) اقـدام مـی-
نمایند (نورینائینی.)8 :1384 ،
بر این اساس ،با توجه به اهداف عام اع تبارات خـرد (برطـرف کـردن نیازهـای کوتـاه مـدت و تـأمین
سرمایه ،بهمنظور ایجاد شغل) و اهداف خاص در بخش کشاورزی ( کمک به سرمایه کشاورز برای نیازهای
فردی از قبیل خرید کود کشاورزی ،کمک به کشاورز برای عدم نیاز برای مراجعه به بخش غیررسمی مالی
و دنبال کردن اهداف عدالت اجتماعی و کمک به توزیع بهتر و عادالنهتر درآمـد بـین جوامـع روسـتایی و
جوامع شهری) از یک طرف و کمبود سرمایه و اعتبار بهعنوان عامل بازدارنده در مسیر کـاربرد و پـذیرش
فناوریهای جدید توسط کشاورزان کوچک و انتقال کشاورزی سنتی به پیشرفته از طرف دیگـر ،اهمیـت
اعتبارات خرد را در توسعه کشاورزی و نهایتا توسعه روستایی دو چندان نموده است (بختیاری20 :1384،
دهستان کرسف شهرستان خدابنده در استان زنجان یکی از نواحی روستایی کشـور اسـت کـه سـهم
بخش کشاورزی در اقتصاد آن از اهمیت فراوانی برخوردار است .بهرهبرداران کشاورز این ناحیـه ،بـهعلـت
سطح درآمد نسبتا پایین و سازوکاری بورکراتیک حاکم بر نظام بانکی کشور در تأمین منـابع مـالی بـرای
توسعه فعالیت کشاورزی ،انگیزه استفاده از اعتبارات خرد را در آنها برانگیخت .به طوری که ،در سالهـای
 30 ،1392 -1385هزار فقره اعتبار به کشاورزان این منطقه تعلق گرفت .تقریبـا در حـدود  66میلیـارد
تومان ،اعتبار خرد در این فضا تزریق شد(جهاد کشاورزی .)1392 ،این اقدام ،اثراتی را برای روستاییان در
بخش کشاورزی و متعاقب آن در توسعه روستایی ناحیه مورد مطالعه داشته است .تحقیـق حاضـر تـالش
دارد ،اثربخشی این اعتبارات را که عمدتا در بخش کشاورزی وارد شده است را مورد ارزیابی قرار دهد .در
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؛ باقری.)30 :1380،

این راستا سواالت اساسی زیر طرح شده است:
-

اعتبارات خرد ،دارای چه اثرات اقتصادی و اجتماعی بر روستاهای ناحیه بوده است؟

-

چه عواملی بر نحوه اثربخشی اعتبارات خرد کشاورزی در ناحیه روستایی مورد مطالعه مؤثر است؟
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-

اعتبارات خرد کشاورزی تخصیص یافته به ناحیه ،در چه زمینههایی بوده است؟

اثرات اجتماعی  -اقتصادی اعتبارات ...

60

 )2مبانی نظری
زندگی فرآیندی چندبعدی ،پویا ،مداوم و پیچیده از فعالیتهای زیستی ،تولیدی ،تـوزیعی ،آموزشـی،
اجتماعی ،سیاسی ،فناوری و اقتصادی است .بنابراین ،توسعه روستایی باید با هدف بهبود کیفیت زنـدگی،
تولید ،اشتغال ،آموزش ،مسکن ،بهداشت ،اوقات فراغت و تحوالت مستمر آنها را بر اساس نظر و مشـارکت
خود روستاییان و بر مبنای ارزشها ،اولویتها و توانمندیهایشان سـامان بخشـد (نـورینـائینی:1384 ،
12؛ عمادی .)7 :1384 ،رویکردهای توسعه از گذشته تا به امروز ،آنهایی که تحقق توسـعه را مبتنـی بـر
رشد صرف و تأکید بر ظرفیتهای بیرونی میدانند و یا آنهایی که نگاه به درون ،تأکید بر برابری و عدالت
و برنامهریزی متمرکز را اساس توسعه میدانند ،هیچکدام نمیتوانند جامعه روستایی را به سرمنزل مقصود
برسانند .سودآوری ،امنیت ،مشارکت ،نوآوری ،پایداری ،ارزشمداری و احساس مالکیـت مفـاهیم اساسـی،
پارادایمی است که در آن توسعه مبتنی بر ویژگیهای ماهوی و عرضی روستا با بهرهگیری از فرصتهـای
برون سیستمی آن است.
اعتبارات خرد با برخورداری از ویژگیهای گروهی بودن ،قابلیـت انعطـاف ،مردمـی بـودن و تکیـه بـر
عدالت اجتماعی ،پایداری ،سودآوری ،ایجاد امنیت و فقرستیزی ،بهعنـوان یکـی از راهبردهـای قدرتمنـد
 ،12 :1384سالمی و طالچی لنگرودی .)14 :1381 ،اعتبارات خرد جزئی از چرخه تـأمین مـالی توسـعه
پایدار روستایی است ()Douglas, 2003؛ در واقع ،وسیلهای برای دسـتیابی بـه توسـعه در ابعـاد مختلـف
باالخص اقتصاد روستا شده و زمینهساز پسانداز ،یکپارچه ساختن بازارهـای روسـتایی و افـزایش قـدرت
کشاورزان بهشمار میرود (.)Khander, 1998;Seibel, 2001
اعتبارات خرد بخش کشاورزی ،بهعنوان اقتصاد پایه فضاهای روستایی به شیوههای مختلـف همچـون
حفر و تجهیز چاه ،آبیاری تحت فشار ،خرید ماشین آالت کشاورزی و خرید بذر ،خرید کـود کشـاورزی ،و
تهیه سموم برای دفع آفات نباتی بهکار گرفته شده است .ورود این اعتبارات بـهعنـوان فرصـت بیرونـی و
تبدیل آن به نقطه قوت از طریق تحول بخش کشاورزی (تغییر نوع کشت ،یکپارچه سازی اراضی ،افزایش
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توانمندسازی جوامع محلی در چارچوب پارادایم جدید (توسعه پایـدار روسـتایی) اسـت( .نـوری نـائینی،

راندمان تولید) که جزء ویژگی ماهوی روستا قلمداد میگردد ،زمینه ارتقای شاخصهای توسـعه از جملـه
افزایش درآمد ،افزایش بهرهوری و کارآیی ،ایجاد امنیت ،افزایش اشتغال ،بهبود وضعیت مساکن روسـتایی
خرد ،متأثر از دو گرایش فکری متفاوتی قرار دارد .چارچوب مفهومی این دو گرایش به شرح جـدول زیـر
است.
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و در نهایت کاهش فقر و مهاجرت در روستاها شده است .تحقق این اهداف در چارچوب اعطای اعتبـارات
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جدول شماره( :)1انگارههای نظری نحوه اثربخشی مثبت اعتبارات خرد
انگاره سنتی

انگاره جدید

مؤلفهها

سرمایهگذاری ،سوداگری سرمایه و سودآوری

توانمندسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه و
ایجاد فرصت اشتغال ،تقویت ثروت اجتماعی و تولید

تولیدکنندگان و کشاورزی بزرگ و غالبا
مردان

روستاییان و فقرا با اولویت زنان

منابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری

منابع محلی و پساندازهای خرد مردم محلی

متمرکزو از باال به پایین

غیرمتمرکز و متکی به مردم

سازمان کار

دولتی با بنگاههای مالی و سازمانهای بزرگ

متنوع ،شبکهای و متناسب با اندازه اقتصادی

شیوه فعالیت

روابط رسمی و قانونی

روابط غیررسمی در چارچوب قواعد بومی

هدف
مخاطبان
منابع مالی مورد نظر
شیوه مدیریت

منبع :عمادی.12 -11 :1384 ،

اعتبارات خرد بهعنوان راهبردی برای برون رفت از فقـر در فضـاهای روسـتایی در دهـه  1970مـورد
توجه بسیاری از کشورهای آسیایی بهویژه کشورهای جنوب و جنوب شرق قـرار گرفـت .یکـی از تجـارب
موفق در خصوص پرداخت تسهیالت مالی (اعتبارات خرد) به روستاییان فقیر مربوط به کشـور بـنگالدش
با تأسیس گرامین بانک 1است .این بانک در سال  1976با هدف کمک به تـودههـای فقیـر جامعـه بـویژه
روستاییان تأسیس شد .ارزشیابی اقدامات این بانک حـاکی از موفقیـت آن در ایجـاد اشـتغال ،فقرزدایـی،
عملی کشورهای آسیایی نشان دهنده این است که اعتبارات و سرمایه اندک اما با بهره مناسب و دسترسی
سریع و آسان عمال مـؤثرتر از وامهـا و سـرمایههـای کـالن و دور از دسـترس مـیباشـد ( Remeny and

 .)Benjameen, 1994حیدری سنگلچی( )1375تأکید دارد اعتبارات بـانکی بـر انباشـت سـرمایه و ارزش
افزوده بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است .افتخاری و عینـالی ( )1384تـأثیر اعتبـارات خـرد بانـک
کشاورزی در توسعه روستایی را در حد باالیی ارزیابی نمودهاند ،آنان اعتبارات خرد را زمینـهسـاز ارتقـای
افزایش درآمد ،اشتغال زایی و کاهش مهاجرت دانستهاند .افتخاری ( ،)1385عقیـده دارد اعتبـارات خـرد
بانک کشاورزی در قالب تعاونیهای خودجوش 5 ،درصد در توسعه فعالیتهـای کشـاورزی نقـش داشـته
است.
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روحیه اعتماد به نفس و خوداتکایی سرپرست خانوارهـای روسـتایی اسـت ( .)Tilakaratan,1996تجربـه

اثربخشی اعتبارات خرد در ناحیه مورد مطالعه ،اساسا متأثر از انگاره سنتی بوده است؛ بـهطـوری کـه
کشاورزی و مبتنی بر روابطی رسمی و بورکراتیک اسـتوار اسـت .در ایـن چـارچوب ،توسـعه کشـاورزی و
نهایتا توسعه روستایی به پایداری بهویژه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی منتهی شده است (شکل .)1

Grameen Bank

1
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رشد اقتصادی ،هدف اصلی برای واحدهای اقتصادی نسـبتا بـزرگ و در چـارچوب سـازمان کـاری بانـک
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 )3روش تحقیق
تحقیق دارای روشی توصیفی – تحلیلی اسـت .جامعـه آمـاری مـورد مطالعـه کشـاورزان بهـرهبـردار
روستاهای دهستان کرسف استان زنجان ( 20روستا) ،کارشناسان اداره جهاد کشاورزی ( 10کارشناس) و
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شکل شماره ( :)1مدل مفهومی تحقیق

بانک کشاورزی (5کارشناس) شهرستان خدابنده بوده است .برای تعیین حجم نمونه و نمونهگیری مراحل
زیر سپری شد:
فراوانی واحدهای بهرهبردار برخوردار رتبهبندی شدند .از بین  20نقطه روستایی که از وام برخوردار شـده
بودند ،با روش تخمینی مبتنی بر تجربیات پژوهشی مشابه ،حجم نمونه  4روسـتا تعیـین شـد و بـا روش
نمونهگیری هدفمند ،روستاهای کرسف ،پسکوهان ،کره چال و دالیرسفلی انتخاب شده است .سپس بـرای
انتخاب واحدهای بهرهبردار کشاورز ،با اسـتفاده از روش کـوکران از  2200واحـد بهـرهبـردار برخـوردار از
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ابتدا برای انتخاب روستاهای نمونه ،تعداد روستاهای برخوردار از اعتبارات خرد شناسـایی و بـر طبـق
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اعتبارات خرد (که بین سالهای  1385تا 1392حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کردهاند) 157واحد
بهرهبردار تعیین شد و با روش نمونهگیری طبقهای و تصادفی ،افراد نمونه در سطح چهـار روسـتا انتخـاب
شده است .همچنین کارشناسان مورد نظر نیز به روش تمام شماری مورد پرسوجو قرار گرفتهاند.
معیارهای همچون اعتبارات بانکی در زمینه فروش اقساطی ماشین آالت ،ایجاد تأسیسـات دامـداری،
اعتبارات در زمینه حفر چاه ،تهیه موتور ،صرفهجویی در هزینه و زمان کاشت ،داشـت و برداشـت ،ایجـاد
اشتغال ،افزایش تولید ،افزایش درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستاییان برای سنجش اثربخشـی انتخـاب
شده است .جمع آوری اطالعات با روشهای کتابخانهای و میدانی صورت گرفته است .در روش میـدانی از
فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .مقیاس سنجش دادهها ،با توجـه بـه ماهیـت ذهنـی
معیارها ،مقیاس ترتیبی بوده است .برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از دیدگاه خبرگان و
روش آلفای کرونباخ ،با تأکید بر همسایی درونی دادهها استفاده شد .ضریب کل آلفا  0/82محاسبه شـده
پایایی باالپرسشنامه را نشان میدهد .برای تحلیل اطالعات از آزمون  Tتک نمونهای و اسـتدالل عقالیـی
استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه در این پژوهش دهستان کرسف بخش مرکزی شهرستان خدابنـده (در
محیطی ،به ویژه توپوگرافی هموار و شرایط اقلیمی مناسـب شـرایطی فـراهم نمـوده اسـت تـا روسـتاییان
دهستان کرسف عمدتا در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت باشند .بر اساس سرشماری سال  1390این
ناحیه در حدود  12957نفر جمعیت داشته است (یکی از روستاهای محدوده مورد نظر (روستای کرسف)
در سال  1392با تعداد جمعیت  4928نفر به شهر تبدیل شده است) .بررسی نرخ رشـد جمعیـت در 25
سال گذشته نشان میدهد که این ناحیه از نـرخ رشـد مثبـت ( 0/8درصـد) برخـوردار اسـت .بـر اسـاس
اطالعات سال 1934 ،1392واحد بهره بردار زراعی و باغی در روستاهای دهستان بر روی  25900هکتـار
(اراضی زراعی دیمی) 650 ،هکتار (اراضی آبی) و 820هکتار (اراضی باغی) مشغول فعالیت بودهاند .البتـه،
برخی از روستاییان در فعالیت طیوداری و زنبورداری نیز فعالیت میکنند که از فراوانی بـاالیی برخـوردار
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استان زنجان) بوده است .فاصله مرکز دهستان کرسف تا شهر خدابنده حدود 10کیلومتر اسـت .سـاختار

نیست.

الف) نوع و دامنه اعتبارات خرد کشاورزی در محدوده مورد مطالعه

بر پایه اطالعات اخذ شده از جهاد کشاورزی شهرستان ،اعتبارات خـرد (تسـهیالت بـانکی) اختصـاص
یافته ،در سه فعالیت اصلی زراعت ،باغداری و دامداری بخش کشاورزی هزینـه شـده اسـت .در ایـن سـه
فعالیت ،در طول سالهای  1392 -1385در حدود  30000فقره وام با مبالغ متفاوت به بهرهبرداران اعطا
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گردیده است .سهم برخورداری از این وام در بین فعالیتهای مختلف متفاوت است .در دوره زمـانی مـورد
بررسی ،سهم فعاالیتهای زراعی و باغی به نسبت فعالیت دامـداری بیشـتر بـوده اسـت(جهاد کشـاورزی،
.)1392
بر پایه اطالعات میدانی ،از کل  157نفر بهره بردار کشاورز نمونـه 29.9 ،درصـد بهـرهبـرداران ( 47
واحد) از تسهیالت بانکی بیشتر از  100میلیون ریال (برای خرید ماشین آالت کشـاورزی ،آبیـاری تحـت
فشار ،زنبورداری ،مرغداری ،حفر تجهیز چاه و دامداری) بهـرهمنـد شـدهانـد .تسـهیالت بـانکی 30 – 10
میلیون ریالی با نسبت  28.7درصد بیشترین میزان وامی است که بهرهبرداران کشاورزی دریافت نمودهاند
(جدول شماره .)2
جدول شماره( :)2میزان وام دریافتی واحدهای بهره بردار کشاورز در محدوده مورد مطالعه
میزان وام به میلیون ریال
کمتر از 10

20

12.7

زراعت

همه روستاها

10-30

45

28.7

زراعت

همه روستاها

30-50

33

21

دامداری

همه روستاها

50-100

12

7.6

طیور

همه روستاها

بیشتر از 100

47

29.9

خرید ماشین آالت و
آبیاری تحت فشاری

کرسف،داالیر سفلی،
پسکوهان

157

100

-

مجموع
منبع :یافتههای میدانی.1392 ،

ب) اثرات اجتماعی و اقتصادی اعتبارت خرد کشاورزی

شاخصهای اجتماعی از جمله شاخصهای مهم توسعه روستایی با توجه به دیدگاههای غالب توسـعه
هستند .این شاخصها در کنار شاخصهای اقتصادی میتواند در تحقق توسعه روستایی نقـش مـؤثر ایفـا
نمایند .بر مبنای نتایج جدول شماره  ،3در چارچوب دیدگاه کارشناسان ،بین اعتبارات خـرد کشـاورزی و
تغییر در شاخصهای توسعه اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد .بهعبارت دیگر ،تغییر در شاخصهـای
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تعداد

درصد

نوع فعالیت

روستاهای نمونه برخوردار

توسعه اجتماعی نمیتواند متأثر از اعتبارت خرد کشاورزی باشـد .از نظـر کارشناسـان ،توسـعه اجتمـاعی
روستا متاثر از مدیریت یکپارچه و پایدار روستایی(روابط متقابـل روسـتا و شـهر) ،رشـد فرهنگـی و ورود
تولید کشاورزی و درآمد را وسیله ای برای بهبود وضع مسکن ،امید به زندگی و کاهش مهاجرت میدانند.
اما معناداری آن چندان قوی نیست .این تفاوت نگرش متاثر از زمینه های فکری دو گـروه مـورد مطالعـه
است .کارشناسان بر این باورند که این میزان از اعتبارات خرد از اثربخشی چندانی به نسبت سایر اقدامات
دولت برخوردار نیست و اساسا این اقدام تنها توانسته بر روی برخی از شاخص آنهم خیلی کم اثر بگـذارد.
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این در حالی است که ،روستاییان بعلت سطح درآمدی پایین و سرمایه مالی کم برای توسعه فعالیت ،ایـن
اعتبارات را هرچند کم تاثیرگذار می دانند.
در بین شاخصها ،شاخص کاهش نرخ مهاجرت با اعتبارت خرد رابطه معناداری دارد .سایر شـاخصهـا،
بهویژه کاهش فقر که یکی از اهداف اصلی راهبرد اعتبارات خرد در نواحی روستایی است ،تـأثیری از ایـن
عامل نپذیرفته است.
جدول شماره ( :)3سنجش اثرات اجتماعی اعتبارات خرد کشاورزی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای

کارشناسان

افزایش مشارکت
اجتماعی

15

157

3. 33

3.04

. 81

1.0
5

1. 581

.528

14

156

.136

.598

کاهش فقر

15

157

3. 60

3.24

1. 05

1.2
2

2. 201

2.545

14

156

.045

.012

مجموع مؤلفهها

15

157

3. 37

3.21

. 88

0.86

1. 661

3.160

14

156

.119

.002

اعتبارات خرد کشاورزی ،اگرچه حوزه تأثیر آن ،نظام اقتصاد کشاورزی روستاها است .ولی ،در محدوده
مورد مطالعه نتوانسته است ،اثرات مناسبی بر توسعه اقتصادی داشته باشد .بررسی رابطه معناداری بین دو
متغیر اعتبارات خرد و شاخصهای توسعه اقتصادی نشان میدهد (جدول  )4کـه رابطـه قـوی بـین آنهـا
وجود ندارد .بهعبارت دیگر تأثیرپذیری متغیر توسعه اقتصادی تحت تأثیر عواملی دیگر است .در واقع ،بین
نرخ اشتغال ،متنوعسازی اشتغال روستایی و اصالح ترکیب کشت با اعتبارات خرد ،رابطه معنیداری وجود
ندارد و این شاخصها تحت تأثیر عامل اعتبارات خرد قـرار نگرفتـه اسـت .از طـرف دیگـر ،شـاخصهـای
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کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

کارشناسان

کاهش نرخ مهاجرت

15

157

3 .20

3.36

1. 20

0.9
7

.642

4.666

14

156

.531

.000

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

مؤلفههای اجتماعی

میانگین

کارشناسان

فراوانی

انحراف معیار

Tمقدار

درجه آزادی

سطح
معناداریp-
value

افزایش درآمد ،افزایش تولیدات ،افزایش پس انداز و افزایش دسترسی به خدمات پشتیبان تولید ،شاخص-
هایی هستند که رابطه معناداری با اعتبارات خرد کشاورزی دارند .بهعبارتی ،این شـاخصهـا از اعتبـارات
نشان میدهد تأثیرپذیری این شاخصها از نگاه کارشناسان و کشاورزان متفاوت است .در این بین قضاوت
کشاورزان در اثرپذیری شاخصها واقع بینانهتر از کارشناسان دستگاه های اجرایـی اسـت .بعنـوان مثـال،
کشاورزان تأثیر عامل اعتبارات را بر افزایش دسترسی بـه خـدمات پشـتیبان تولیـد ،افـزایش تولیـدات و
افزایش پسانداز را کمتر از کارشناسان ارزیابی کردهاند (جدول .)4
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جدول شماره ( :)4سنجش اثرات اقتصادی اعتبارات خرد کشاورزی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای

کارشناسان

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

کشاورزان

کارشناسان

کشاورزان

مؤلفههای اقتصادی

میانگین

کارشناسان

فراوانی

انحراف معیار

مقدار T

درجه آزادی

سطح
معناداریp-
value

افزایش درآمد

15

157

3. 46

3. 82

. 74

. 88

2. 43

11. 69

14

156

.005

.000

افزایش اشتغال

15

157

3. 40

2. 98

. 82

1. 06

1. 87

-.22

14

156

.082

. 822

افزایش تولیدات

15

157

4. 06

3. 91

. 70

. 69

5. 87

16. 49

14

156

.000

.000

افزایش پسانداز

15

157

3.46

3. 82

1. 11

1. 08

2. 43

11.69

14

156

.005

.000

افزایش تنوع شغلی

15

157

3. 40

2. 82

. 91

1. 23

1. 70

-1. 81

14

156

0. 11

0. 72

اصالح ترکیب کشت

15

157

3. 40

3. 24

. 91

1. 20

1. 70

2. 29

14

156

0. 11

0. 11

افزایش دسترسی به
خدمات پشتیبان
تولید

15

157

3. 86

2. 50

. 74

. 95

4. 52

-6. 54

14

156

.000

.000

مجموع مؤلفهها

15

157

3. 40

3. 09

. 60

. 51

2. 59

2. 32

14

156

.003

.003

سنجش میزان اثربخشی اعتبارات خرد کشاورزی در توسعه روستایی نشـان داده اسـت کـه برخـی از
شاخصها در این اثربخشی از تأثیرگذاری بیشتری برخـوردار بـوده اسـت .در بـین مجموعـه شـاخصهـا،
افزایش تولیدات کشاورزی (بهویژه تولیدات زراعی) بیشترین تأثیر را در اثربخشی اعتبـارات خـرد داشـته
است .البته ،در کنار این شاخص ،افزایش درآمد ،افزایش پسانداز و کاهش نـرخ مهـاجرت نیـز از اهمیـت
برخوردار بودهاند.
بررسی دقیق مسئله بر این نکته تأکید دارد که اعتبارات خرد اگرچه ،بر برخی از شاخصهای توسعه
روستایی تأثیر داشته است .ولـی ،نتوانسـته زمینـه پایـداری یکپارچـه روسـتایی را در ابعـاد اجتمـاعی و
اقتصادی بهدنبال داشته باشد .اعتبارات خرد از اگرچه رشد اقتصادی را از طریق افـزایش درآمـد ناخـالص
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ج) تحلیل عوامل مؤثر بر اثربخشی اعتبارات خرد کشاورزی

واحدهای بهره بردار روستایی دنبال می کند .ولی ،ضروری است تا ابعاد دیگر توسـعه و شاخصـهای آن را
مورد توجه و تاکید قرار دهد تا از این طریق بستر پایداری روستاها فراهم شود .از جمله این شاخص مـی
ارتقای انسجام ،امنیت و مشارکت اجتماعی) و افزایش کـارایی و بهـره وری اقتصـادی اشـاره نمـود .ایـن
وضعیت می تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد .در این بـین ،رویکـرد حـاکم بـر اجـرای سیاسـت اعطـای
اعتبارات خرد کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است .بررسی تطبیقی اصول حاکم بـر نحـوهی اعطـای
اعتبارات نشان میدهد که در محدوده مورد مطالعه ،تفکر سنتی (متأثر از دیدگاه رشـد اقتصـادی) غالـب
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بوده است .بعبارت دیگر رشد و توسعه تک ساحتی محدوده مورد مطالعه متـاثر اعتبـارات خـرد ،متـاثر از
تفکر سنتی حاکم بر نقش آن (اعتبارت) در ایجاد تحول مثبت در نواحی روستایی است .در این تفکر:
-

هدف؛ سرمایهگذاری ،سوداگری سرمایه و سودآوری است؛

-

مخاطبان؛ تولیدکنندگان و کشاورزان بزرگ و غالبا مردان هستند؛

-

منابع مالی مورد نظر؛ منابع دولتی و بازار سرمایه بیرونی و شهری است؛

-

شیوه مدیریت؛ متمرکز و از باال به پایین است؛

-

سازمان کار؛ دولتی با بنگاههای مالی و سازمانهای بزرگ است و نهایتا؛

-

شیوه فعالیت؛ روابط رسمی و قانونی است.
در بین این اصول ،اگرچه برخی از آنها با چارچوب حاکم بر اعطای اعتبارات خرد در محدوده انطبـاق
ندارد .ولی ،چند اصل در انطباق کامل با اصول رویکرد سنتی است که سـبب شـده تـا اعتبـارات خـرد از
اثربخشی مطلوبی برخوردار نباشد .تأکید بر سوداگری سرمایه ،منابع مالی غیربومی و عمدتا دولتی (بانـک
کشاورزی) ،مدیریت متمرکز (نقش پذیری دولت (سازمان جهـاد کشـاورزی)) و روابـط رسـمی و قـانونی

(نظام بورکراتیک رسمی) مهمترین این اصول هستند که در نهایت سبب شده انـد تـا پایـداری یکپارچـه

 )5نتیجهگیری
با توجه به هدف ،سواالت طرح شده و مدل مفهومی پژوهش ،در چارچوب مقاله حاضر نتایج زیر بهدسـت
آمده است:
 اعتبارات خرد کشاورزی تأثیر یکسان و یکپارچه بر شاخص های ابعاد توسعه بـویژه ابعـاد اجتمـاعی –اقتصادی ندارد .این ویژگی سبب شده است تا اعتبارات خرد سبب پایداری اثرات توسعه در گستره فضایی
نواحی روستایی نشود؛
 -سازوکار اجرایی اعطای اعتبارات خرد کشاورزی متأثر از رویکرد سنتی (رشـد اقتصـادی) از کارآمـدی
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توسعه روستایی تحقق پیدا نکند.

الزم برخوردار نیست .در این ساختار ،مدیریت متمرکز (از باال به پایین) و روابـط رسـمی و قـانونی سـبب
شده تا منابع مالی ماهیتی محلی و متکی بر پس اندازهای خرد مردم نبوده و از پایداری برخوردار نباشد؛
است که اعتبارات خرد زمانی که زمینه ارتقای روحیه اعتماد به نفس و خوداتکایی سرپرست خانوارهای
روستایی را مدنظر داشته است ،این سیاست توانسته اثرات مطلوب تری بر وضعیت روستاییان و نهایتا
روستاها داشته باشد .از این رو ،ضروری است در کشور و ناحیه مورد مطالعه تفکر حاکم بر اعطای
اعتبارات خرد مبتنی بر اصول زیر مورد بازبینی قرار گیرد:
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-

اثرات اجتماعی  -اقتصادی اعتبارات ...

هدف؛ توانمندسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه و ایجاد فرصت اشتغال ،تقویت

ثروت اجتماعی و تولید باشد؛
-

مخاطبان؛ روستاییان و فقرا با اولویت زنان باشند؛

-

منابع مالی مورد نظر؛ منابع محلی و مبتنی بر پس اندازهای خرد مردم محلی باشد؛

-

شیوه مدیریت؛ غیرمتمرکز و متکی به مردم باشد؛

-

سازمان کار؛ متنوع ،شبکه ای و متناسب با اندازه اقتصادی باشد و نهایتا؛

-

شیوه فعالیت؛ مبتنی بر روابط غیر رسمی در چارچوب قواعد بومی باشد.
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