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چکیده
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان در
روستاهای شهرستان همدان پرداخته شده است .روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری دادهها
توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) میباشد .در این تحقیق جامعه آماری شامل  236نفر از
کشاورزان ساکن در  12روستای شهرستان همدان می باشند ،که از بخش تسهیالت بانک کشاورزی
شهرستان همدان تسهیالت دریافت کردهاند .حجم نمونه آماری  111نفر می باشد .روش نمونه گیری
تصادفی ساده است که ابزار گرد آوری اطالعات پرسشنامه است که روایی آن روایی منطقی و پایایی آن با
آلفا کرونباخ  6/55بدست آمده است برای آزمون فرضیه از تی تک نمونه ،مقایسه میانگین دو و چند
جامعه ،پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که از نظر کشاورزان شهرستان
همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است و متغیر کیفیت خدمات ارائه شده توانسته است به
میزان  53درصد متغیر وابسته یعنی اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی را تبیین نماید
لغات کلیدی :تسهیالت بانک کشاورزی ،اثر بخشی ،کشاورزان ،روستای شهرستان همدان

-8مقدمه
در اقتصاد مبتنی در بازار ،نظام بانکی مسئولیت بسیارسنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصادی کشور است.
بانکها میتوانند با فراهم آوردن سرمایۀ مالی برای بخشهای اقتصادی ،شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاری فراهم آورند و
باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند .بانکها حتی با تأمین اعتبار برای متخصصان میتوانند باعث ایجاد فرصتهای شغلی
جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند .افزون بر این ،بانکها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ
اموال شخصی ،دولتی و مبادالت داخلی و خارجی هستند .بانکها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاستهای پولی نقش مهمی
در ثبات اقتصادی دارند .روند تغییر و تحوالت در جامعۀ امروزی آن چنان سریع و شتابان است که پیشبینی آینده مقدور
نیست ،حرکت کشورها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده جهانی شدن بر اقتصاد و الگوهای کسب و
کار در در سرتاسر جهان تأثیر گذاشته است .با توجه به تحوالت عظیم اقتصادی ،طبیعی است که نظام دریافت و پرداخت نیز از
این قاعده مستثنی نباشد و دچار تحوالت نوین شده باشد .برخالف گذشته که نظام بانکداری خیلی ساده و در باجههای دریافت
و پرداخت بانک خالصه می شد امروزه این نظام همگام با تحوالت جهانی شاهد خدمات نوینی است(کرد و همکاران.)1326 ،
بدون تردید توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ارتقاء استانداردهای زندگی و ایجاد رفاه بیشتر برای مردم از اهداف
واالی هر نظام اقتصادی میباشد ،اما دستیابی به این اهداف واال و ارزشمند به سهولت میسر نمیگردد و الزمۀ آن برنامهریزی
دقیق و همه سونگر برای بهرهگیری بهینه از تمام امکانات و استعدادهای موجود به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و یا به
عبارتی ثروت ملی و توزیع مجدد درآمد و ثروت در جامعه است .امروزه در رویکردهای توسعهای ،تنها ایجاد ظرفیتهای جدید
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کارساز نبوده ،بلکه افزایش کارائی و ارتقای ظرفیتهای موجود و به بیانی دیگر رویکرد ترکیبی و یا به تعبیری دیگر ارتقای
همزمان نهادهها و بهرهوری آنها به عنوان مدل اصلی برنامۀ توسعه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مؤثری در تسریع روند رشد
و توسعۀ اقتصادی داشته و از اینرو مهمترین راهبردی است که در دهههای اخیر به عنوان کلید حل مسأله رشد و پیشرفت
اقتصادی مطرح شده است .در این میان برای بسیاری از کشورهای درحال توسعهای که کمبود منابع سرمایهگذاری و سطح
پائین فناوری از عوامل منفی ارتقای رفاه اقتصادی ه اجتماعی به شمار میرود ،افزایش کارائی به تنهایی میتواند بخشی مهمی
از رشد تولید ناخالص داخلی را میسرساخته و رفاه آحاد جامعه را تأمین نماید (نصیری و صدرحقیقی .)1351 ،افزون بر موارد
فوق سیستم بانکداری در اقتصاد ایران ،همچون سایر کشورها همان رشتۀ باریکی از آب است که اگر در مسیری درست هدایت
شود و در جایی مناسب به هم بپیوندد ،تبدیل به رودی خواهد شد که پهنه صنعت و اقتصاد را سیراب و سرسبز میکند .اما با
توجه به ضرورتهای اشاره شده؛ در بانکها به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان ،عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و
متغیرهای از پیش تعیین شده ،ثابت بودن نرخ تسهیالت اعطایی و وجود تورم بیش از آن ،مشکالت موجود در اعطای تسهیالت
و عدم فرایند سادهسازی ارائه تسهیالت در چارچوب قانون بانکدار ی بدون ربا ،پرداخت تسهیالت تکلیفی و عدم افزایش سرمایه
بانکها به وسیله دولت ،احتماالً بانکها در ایران کارا عمل نمیکنند .به عبارت دیگر بانکها با استفاده از نهادههای موجود
نمی توانند حداکثر ستاده را داشته باشند .بدیهی است که در این تحقیق عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی از
دیدگاه کشاورزان در روستاهای شهرستان همدان مورد بررسی قرار می گیرد.

-2بیان مسئله تحقیق
شواهد نشان میدهد که کشورهایی که توانسته اند هم اکنون به عنوان کشورهای توسعه یافته معرفی شوند،اکثرا با محور قرار
دادن بخش کشاورزی به این مرحله رسیده اند و رشد بخش کشاورزی ،تضمین کننده رشد اقتصادی این کشورها بوده است (
قاسمی نژاد  .) 1353 ،بخش کشاورزی یکی از بخشهای اصلی اقتصاد ایران است و به لحاظ دارا بودن قابلیتها و ظرفیتهای
قابل توجه از اهمیت خاصی برخوردار است و به لحاظ نقشی که در تامین مواد غذایی مردم و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع
دارد ،شایان توجه است( مقدسی و فرهادی .) 1352،استقالل و خودکفایی اقتصادی یکی از اصول قانون اساسی کشور ماست .از
طرفی کشاورزی یکی از بخشهایی است که اهمیت زیادی در استقالل و خودکفائی اقتصادی کشور دارد( پاسبان.) 1350 ،
به همین خاطر توسعه بخش کشاورزی در گرو برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری و تامین مالی در این بخش میباشد.
سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای الزم برای آن به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد بخش کشاورزی میباشد(سرلک .)1352،
تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی میتواند در قالب عقود مبادلهای و یا غیر مبادلهای با توجه به نحوه هزینه کرد و نحوه
بازپرداخت آنها پرداخت گردد .تسهیالت بانکی در بخش کشاورزی به صورت تسهیالت هزینه جاری ،سرمایه در گردش و یا
سرمایهای که با تسهیالت سرمایه در گردش همراه میباشد پرداخت میگردد و به لحاظ اهمیت این بخش در اقتصاد کشور ،
بررسی نحوه اثر بخشی تسهیالت در این بخش حائز اهمیت بوده که امکان دقت نظر در برنامهریزیهای آتی و شناسایی ایرادات
و بازنگری مراحل پرداخت و نظارت را فراهم خواهد کرد تا در برنامهریزیهای آتی ،نقایص رفع شود تا در رشد بخش کشاورزی
موثر باشد (نگین تاجی و امیدی کیا.)1322 ،
بنابراین اعتبارات و تسهیالت ،برای توسعه بخش کشاورزی ضروری بوده و سرمایه مورد نیاز کشاورزان و کارآفرینان ،برای
سرمایهگذاریهای جدید و یا پذیرش فناوریهای نوین را فراهم میسازند .اعتبارات و تسهیالت کشاورزی یکی از انواع اعتبارات
هدایت شده است که با هدف گسترش و رشد تولیدات کشاورزی به افراد اعطاء میشوند .از طرفی بررسی نقش و میزان تاثیر
این تسهیالت هم برای مدیران بانک ها و هم برای دریافت کنندگان آن ضروری و با اهمیت است .از این طریق میتوان به
اثربخشی تسهیالت اعطایی در ابعاد مختلف پی برد تا نقاط قوت و ضعف کار مشخص شود .بنابراین مساله اصلی این تحقیق
بررسی میزان اثربخشی تسهیالت بانک کشاورزی و عواملی است که بر اثربخش این تسهیالت تاثیر گذار در شهرستان همدان
هستند .اثربخشی ،عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .پیتر دارکر معتقد است :اثربخشی یعنی انجام دادن
کارهای درست .از نگاه دراکر ،اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب میشود(کاظمی و ابطحی .)1352 ،با توجه به عبارات
باال در این تحقیق می خواهیم به این مسئله بپردازیم که عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان
در روستاهای شهرستان همدان کدامند؟
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-9اهداف پژوهش
هدف اصلی از انجام این بررسی میزان اثربخشی تسهیالت بانک کشاورزی شهرستان همدان برای کشاورزان دریافت کننده
این تسهیالت است.
هدف فرعی  :شناسایی و اولویتبندی عوامل مختلف موثر بر اثربخشی تسهیالت بانک کشاورزی برای کشاورزان شهرستان
همدان.

-4قلمرو تحقیق
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی از دیدگاه کشاورزان پرداخته میشود.
قلمرو مکانی تحقیق :روستاهای شهرستان همدان
قلمرو زمانی تحقیق :بهار و تابستان 1320

-1تعاریف واژه های تحقیق
-8-1تسهیالت بانک کشاورزی
تسهیالت بانک کشاورزی در واقع ،تامین مالی برای دستیابی به توسعه در ابعاد مختلف پایدار روستایی است(داگالس،1
.)2663

-2-1اثر بخشی
اثربخشی فرآیندهای سازمانی امری است که در صورت تحقق یافتن آنها بهرهوری سازمانها را تضمین میکند .آنچه در
سازمان نقش محوری را در اثربخشی و کارآمد نمودن فرآیندها ایفا مینماید .در اثربخشی افراد بدنبال درست انجام دادن
فرآیندهای کاری هستند تا از طریق آن سازمان نیز به اهدف خود دسترسی یابد(سلطانی.)1355 ،

-9-1کشاورز
کشاورز به فردی گفته میشود که برای تولید غذا و بهرهبرداری اقتصادی به کشت و کار در زمینهای کشاورزی و یا
نگهداری دامهای اهلی میپردازد(مرادی و همکاران.)1321 ،

-6پیشینه تحقیق
رجائی و همکاران( )1321در مطالعهای با عنوان" نقش تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به بنگاههای زود بازده ()SME
در ایجاد اشتغال و تولید بخش کشاورزی از دیدگاه مشتریان بانک" انجام دادند .نتایج نشان داد که تسهیالت استفاده شده بانک
کشاورزی منجر به توسعه کشاورزی و نیز سبب افزایش تولید و کسب درآمد بیشتر بتگاه شده است .آزمون tهمبسته نشان داد
درآمد پاسخگویان قبل و بعد از دریافت تسهیالت تفاوت معناداری در سطح  5درصد داشته است و بر اساس میانگینهای
حاصله پس از دریافت تسهیالت درآمد پاسخگویان افزایش داشته است.
عزیزپور و خداکرمی ( )1321در مطالعهای با عنوان" اثرات اجتماعی  ،اقتصادی اعتبارات خرد کشاورزی در نواحی روستایی
دهستان کرسف استان زنجان" مشخص نمودند که اعتبارات خرد کشاورزی  ،تاثیر یکسان و یکپارچه بر شاخصهای ابعاد توسعه
بویژه ابعاد اجتماعی ˚ اقتصادی ندارد و این ویژگی سبب شده است تا اعتبارات خرد سبب پایداری اثرات توسعه در گستره
فضایی نواحی روستایی نشود.
سلیمی و همکاران ()1322در مطالعهای با عنوان" تاثیر تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی بر توسعه کشاورزی به تفکیک
درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی" نشان دادند که تسهیالت اعطایی بانک کشاورزی تاثیر مثبت
معنی داری بر توسعه کشاورزی در این استان داشته است.
نادر و همکاران( )1322در مطالعهای با عنوان" تحلیل سهم اعتبارات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران" انجام دادند.
نتایج نشان داد که سهم چشمگیری از سرمایه مورد نیاز کشاورز در فرایند تولید توسط سرمایه شخصی کشاورز تامین میشود.

- Douglas
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بنابراین در راستای اهداف توسعه کشور ،توجه بیشتر به اعطای تسهیالت به منظور نیاز سرمایهای کشاورزان میتواند کمک
شایانی به این بخش مهم اقتصادی کند.
سلطانی و همکاران ( )1321در مطالعهای با عنوان"تحلیل سهم تسهیالت بانک کشاورزی در بخش کشاورزی ایران" را
مورد بررسی قرار دادند که نتایج حاصله نشان دهنده تاثیر مثبت معنیدار سهم این تسهیالت در بخش کشاورزی ایران دارد.
اوسون انتور و همکاران )2610(1در مطالعهای با عنوان" تامین اعتبار و تولید کشاورزی در نیجریه" پرداختند در این مطالعه
که سوال اصلی مطرح شده آن این است که افزایش اعتبار از طریق صندوق اسناد اعتبارات کشاورزی و وام های تجاری به بخش
افزایش بهره وری بخش کشاورزی کمک می کند؟ نتایجش نشان میدهد که که افزایش اعتبار از طریق صندوق اسناد اعتبارات
کشاورزی در توضیح عملکرد بخش کشاورزی ضعیف عمل میکند در حالیکه وام های تجاری به بخش کشاورزی تأثیر قابل
توجهی بر تولید محصوال ت کشاورزی دارد .بنابراین دولت باید بانک تجاری را برای تأمین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با
دادن تسهیالت اعتباری زیر نرخ بهره بازار تشویق کند.
مورین و همکاران (  ) 2612در مطالعهای با عنوان"بررسی تاثیر دسترسی به اعتبارات بانکی بر عملکرد اقتصادی بخشهای
مهم اقتصادی کنیا با استفاده از دادههای پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره  " 2616-2666پرداخته است .نتایج
نشان میدهد که اعتبارات تاثیر مثبت و قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی دارد.
احمد ( ) 2611در مطالعهای با عنوان" تجزیه و تحلیل تاثیر اعتبارات بر تولید بخش کشاورزی پاکستان طی دوره - 1251
" 2665پرداخته است .یافتههای تجربی با استفاده از روش  ARDLنشان میدهد که اعتبارات ،نقش قابل توجهی در بخش
کشاورزی داشته و اعتبارات همیشه برای کشاورزان نیازمند به خرید عوامل تولید مفید بوده است .او همچنین نتیجه گر فته که
تولید از طریق ارایه سه عامل تراکتور ،چاه آب و دانهها افزایش یافته ( اعتبارات منبع اصلی خرید این عوامل بوده ) است

-7روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بر حسب نحوه گردآوری دادهها روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی(پیمایشی مقطعی) میباشد.

-8-7جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق عبارتند از :جامعه آماری این پژوهش شامل  236نفر از کشاورزان شهرستان همدان که در 12
روستا(گنبد ،حیران ،گنجینه ،سنگستان ،ورکانه ،ارزانفود ،بارابند ،عربلو ،سرخآباد ،شمسآباد ،چشین و آبشینه) میباشند ،که از
بخش تسهیالت بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیالت دریافت کردهاند.

-2-7تعیین حجم نمونه
در این تحقیق از آنجا جامعه آماری این تحقیق عبارتند از 236 :نفر از کشاورزان ساکن در  12روستای شهرستان همدان
می باشند ،که از بخش تسهیالت بانک کشاورزی شهرستان همدان تسهیالت دریافت کردهاند .حجم نمونه آماری طبق جدول
مورگان و همکاران  111نفر می باشد.

-9-7روش نمونهگیری
روش نمونهگیری در این تحقیق به صورت خوشهای میباشد که از بین  12روستا ،روستاهای گنبد ،حیران ،گنجینه ،سنگ-
ستان ،ورکانه ،بارابند ،و آبشینه انتخاب شدهاند و در روستا افراد نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدهاند.

 -4-7ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق به دو صورت است.
الف) مطالعه کتابخانه ای :به منظور جمعآوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق در پژوهش از روش کتابخانهای استفاده گردیده
است.
ب) تحقیقات میدانی(پرسشنامه محقق ساخته) . :در این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده که شامل پنج سطح کامال
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم است .این طبقات پاسخ به یک رشته گویه میباشد .اگر فرض شود میزان
پاسخها هر گویه (گزینه برابر باشد آن گاه می توان به پاسخ تمام گویه ها از  1تا  5نمره داد و با جمع نمرات و میانگینگیری
- Osemenshan Anetor et al
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(تقسیم حاصل جمع نمرات بر تعداد کل گویه ها شاخصی بدست آورد .در این تحقیق نمراتی که به هر یک از پاسخ ها داده
شده عبارتند از  :خیلی زیاد =  ، 5زیاد =  ،1در حد متوسط =  ،3کم= 2و خیلی کم = .1

-1-7روایی پرسشنامه و پایایی پرسشنامه
در این پژوهش از روایی منطقی استفاده شده و پرسشنامه مورد نظر بر طبق نظر استاد راهنما از روایی الزم برخودار است.
در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شده است .بدین معنی که تعداد  26پرسشنامه به
افراد نمونه پرسشنامه داده شد که بعد از تکمیل پرسشنامه توسط این افراد ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه برابر 6/55بدست
آمد .چون این درصد باالی  6/56میباشد یعنی اینکه پرسشنامه از پایایی خوبی برخودار است.

-1روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات
در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .دادههای به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار spss21

پردازش شده است .برای توصیف داده ها از جدول فراوانی و رسم نمودار و همچنین فراوانی درصد و  ...استفاده شده و برای
آزمون فرضیههای از آزمون تیتک نمونه ،آزمون مقایسه میانگین دو ،چند جامعه ،پیرسون و رگرسیون برای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده شد.

-8-1آمار توصیفی
-8-8-1جنسیت پاسخگویان
یافتهها نشان میدهد که  03نفر ( 13/5درصد) از نمونه مورد بررسی را زنان و  51نفر ( 50/3درصد) را مردان تشکیل می-
دهند .و به طور کلی تعداد مردان بیشتر از زنانی است که پرسشنامه را پر کردهاند.
-2-8-1سن پاسخگویان
با توجه به دادههای تحت بررسی متغیر سن پاسخگویان میتوان مشاهده نمود که بیشترین سن  56و کمترین  25می باشد
و میانگین سنی به افرادی اختصاص دارد که دارای سن  15/50بیشترین افراد در سن  15سالگی قرار دارند.
جدول  - 8توزیع سن پاسخگویان
سن

میانگین

مد

انحراف معیار

کمترین داده

بیشترین داده

15/50

15

2/251

25

56

-9-8-1تحصیالت پاسخگویان
از نظر تحصیالت بیشترین فراوانی در بین افراد با تحصیالت دیپلم دیده میشود با فراوانی  22/2(13درصد) کل نمونه مورد بررسی را شامل
میشود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر میباشند با فراوانی  2/1(3درصد) میباشد.
جدول  -2توزیع پاسخگویان به تفکیک سطح تحصیالت
تعداد
وضعیت
فراوانی

گروه
بی سواد و ابتدایی

15

16/1

سیکل

16

25/5

دیپلم

13

22/2

فوق دیپلم

23

10

لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
مجموع

26

13/2

درصد

3

2/1

111

166

-4-8-1میزان درامد پاسخگویان
از نظر میزان درامد بیشترین فراوانی در بین افراد با درامد  566هزار تا یک میلیون تومان دیده میشود با فراوانی
 16/3(55درصد) کل نمونه مورد بررسی را شامل می شود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای درامد کنتر از
 566هزار تومان میباشند با فراوانی  2/1(3درصد) میباشد.
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جدول  -9توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درامد
وضعیت
تعداد
گروه

فراوانی

درصد

کمتر از  566هزار تومان

3

2/1

بین  566هزار تا یک میلیون تومان

55

16/3

بین یک تا یک و نیم میلیون تومان

30

25

بین یک و نیم تا دو میلیون تومان

25

15/1

بیشتر از دو میلیون تومان
مجموع

22
111

15/3
166

-1-8-1میزان زمین
با توجه به دادههای تحت بررسی متغیر زمین پاسخگویان میتوان مشاهده نمود که بیشترین زمین  23هکتار و کمترین 1
هکتار می باشد و میانگین زمین به افرادی اختصاص دارد که دارای  5/51هکتار بیشترین زمین در  1هکتار می باشد.
جدول  -4توزیع میزان زمین
زمین

میانگین

مد

انحراف معیار

کمترین داده

بیشترین داده

5/51

1

1/251

1

23

 -6-8-1نوع مالکیت زمین
از نظر نوع مالکیت بیشترین فراوانی در بین زمینهای با مالکیت دیده میشود با فراوانی  02/5(26درصد) کل نمونه مورد
بررسی را شامل میشود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای زمینهای شراکتی میباشند با فراوانی 12/5(15
درصد) میباشد.
 -7-8-1عضویت در تعاونی های روستایی
از نظر عضویت در تعاونی  125نفر( 55/2درصد) عضو تعاونیهای روستایی میباشند و  15نفر( )11/5درصد عضو تعاونی
روستایی نمیباشند.
-1-8-1نوع استفاده از وام کشاورزی
از نظر نوع استفاده از وام بانک کشاورزی بیشترین استفاده در بخش کشاورزی با فراوانی 35/1(51درصد) شده و باغداری با
 21/5(31درصد) ،دامپروری 15/5(25درصد) ،پرورش ماهی 15/1(20درصد) و کمترین در بخش خرید ماشین ها و تجهیزات
کشاورزی  0/3(2درصد) به کار گرفته شده است.
جدول -1توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع استفاده از وام کشاورزی
وضعیت
تعداد
گروه
درصد
فراوانی
35/1
51
کشاورزی
باغداری

31

21/5

دامپروری

25

15/5

پرورش ماهی

20

15/1

خرید ماشین ها و تجهیزات کشاورزی
مجموع

2
111

0/3
166

-2آمار استنباطی-8-2-آزمون کولموگوروف -اسمیرنوفبرای آزمون فرضیهها با توجه به آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف که نشان میدهد اگر برای متغیر  sigکمتر از
 5درصد میباشد از آزمون ناپارامتری استفاده میگردد و اگر برای متغیر sigبیشتر از  5درصد میباشد باید از
آزمون پارامتری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده کرد.
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 = H0توزیع داده کمی مربوط به متغیر نرمال است.
 = H1توزیع داده کمی مربوط به متغیر نرمال نیست.
جدول  -6خروجی آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
شرح
رضایت کشاورزان
کیفیت خدمات ارائه شده
بهبود و ارتقاء جامعه

آزمون کولموگوروف-
اسمیرنوفSig-
6/205
6/655
6/333

نرمال است
نرمال است
نرمال است

6/305

نرمال است

اثر بخش تسهیالت

وضعیت

چون  sigمتغیرهای بیشتر از  6/65است پس توزیع دادهها نرمال می باشد و از آزمون پارامتری استفاده خواهد
شد پس  H0پذریفته و  H1رد میشود.
-2-2-1آزمون فرضیه ها
آزمون فرضیه اولفرضیه اول  :از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است.
جهت بررسی وضعیت متغیرهای موجود از آزمون معتبر و علمی تی تک نمونه ای مستقل استفاده شده است.این آزمون
زمانی به کار می رود که قصد داشته باشیم میانگین یک جامعه را با یک میانگین مفروض و نظری مقایسه کنیم .این میانگین
مفروض یا نظری میتواند یک مقدار معمول یا رایج ،یک مقدار استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار باشد.که در این تحقیق عدد
 3که حد وسط بازه سواالت  1تا  5است را در نظر می گیریم .اگر میانگین نمرات افراد در مورد هر کدام از متغیرها از مقدار
عددی  ( 3حد وسط طیف لیکرت  5گزینه ای) بیشتر باشد یعنی اینکه وضعیت آن متغیر در حد باالی متوسط و اگر میانگین
نمرات افراد در مورد هر کدام از متغیرها از مقدار عددی  3کمتر باشد یعنی اینکه وضعیت آن متغیر در حد پایین متوسط قرار
دارد .و اگر دقیقا میانگین متغیرها با عدد  3بلحاظ آماری یکسان باشد نشان از وضعیت متوسط آن متغیر است.
فرضیه اول :از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است.
 : H0از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش نبوده است.
 : H1از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است.
جدول  -7نتایج آزمون تی تک نمونه فرضیه اول
اثر بخشی

میانگین

انجراف معیار

t

df

sig

اختالف میانگین

3/23

6/252

13/335

113

6/66

6/235

بازه اطمینان  25درصدی اختالف میانگین
حد پایین
6/52

حد باال
6/25

* از آنجا که طیف مورد سنجش  5گزینهای بوده است ،میانگین نظری  3در نظر گرفته شده است.
همان طور که نتایج نشان میدهد میانگین برابر  3/23انحراف معیار برابر  6/252و و همچنین حد باال و حد پایین متغیر
هردو مقدار مثبتی بدست آمده است میتوان اظهار کردکه وضعیت متغیر بیشتر از حد متوسط می باشدو از آن جای که sig
آزمون کمتر از  6/65میباشد  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود پس به این ترتیب از نظر کشاورزان شهرستان همدان
تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است.

آزمون فرضیه دومفرضیه دوم :از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر هستند.
 : H0از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر نیستند.
 : H1از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر هستند.
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ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر به کار میرود .دامنه ضریب همبستگی
از  -1تا  +1تغییر میکند .هر چه مقدار این ضریب به  +1نزدیکتر باشد ،نشان از قوی بودن و مثبت بودن جهت ارتباط دو
متغیر است .به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرها ،دیگری نیز افزایش مییابد و بالعکس با کاهش هر یک از متغیرها دیگری
نیز کاهش پیدا میکند .همچنین هرچه مقدار این ضریب به  -1نزدیکتر باشد ،نشان از قوی بودن و منفی بودن ارتباط بین دو
متغیر است .به عبارتی با افزایش هرکدام از متغیرها ،دیگری کاهش و با کاهش هریک از متغیرها دیگری افزایش پیدا میکند.
جدول  -1نتایج آزمون پیرسون
اثر بخشی
تسهیالت

متغیرها
مقدار همبستگی
سطح معناداری
مقدار همبستگی
سطح معناداری
مقدار همبستگی
سطح معناداری
مقدار همبستگی
سطح معناداری

اثر بخشی تسهیالت
رضات مشتری
کیفیت خدمات ارائه
شده
بهبود و ارتقاء جامعه

رضات مشتری

1
6
6/115
6/650
**6/005
6/666
-6/632
6/016

کیفیت خدمات
ادراک شده

1
6
*6/152
6/615
**6/300
6/666

بهبود و ارتقاء جامعه

1
6
-6/150
6/651

1
6

کلیه ضرایب که دارای عالمت ** می باشند یعنی ( (sig< 6/61و ضرایب که دارای عالمت * می باشد یعنی()sig<6/65
این حاکی از معناداری بودن ضرایب است همان طور که جدول  0نشان میدهد از بین متغیرهای رضایت مشتری ،کیفیت
خدمات ارائه شده و بهبود و ارتقاء جامعه تنها عامل کیفیت ارائه شده با اثر بخشی تسهیالت رابطه دارد.
جدول -3آزمون دوربین – واتسون :شاخص کفایت مدل تاثیر کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیالت
دوربین  -واتسون

خطای معیار

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چند گانه

1/553

2/565

6/111

6/115

6/005

مقدار این آزمون دوربین ˚ واتسون برابر  1/553می باشد که در بازه  1/5تا  2/5قرار دارد و در نتیجه بین خطاها
همبستگی وجود ندارد .با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده از خروجی  6/111از تغییرات متغیر وابسته توسط
متغیر مستقل موجود در مدل توجیه میشود .یعنی که ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد  6/111از تغییرات اثر بخشی
تسهیالت مربوط به کیفیت ادراک شده می شود و این مقدار حاکی از برازنده بودن مدل در جامعه مورد مطالعه نیز میباشد .و
به ازای یک واحد کیفیت درک شده مشتریان  6/005تغییر در اثر بخشی تسهیالت ایجاد میشود( )R=6/005که این مساله با
فرض ثابت بودن سایر متغیرها میباشد .در جدول زیر معنیدار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول -80آزمون Fمعنی دار بودن رگرسیون تاثیر کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیالت
مجموع مربعات

مدل

535/501
1611/132
1555/6

رگرسیون
باقی مانده
کل

درجه آزادی

میانگین مجموع مربعات

آماره F

sig

1
112
113

535/501
5/331

113/222

6/666

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر 6/666بوده و نشان از معنیدار بودن رگرسیون
در سطح  6/22دارد .بنابراین رگرسیون خطی براورده شده مورد قبول میباشد.
جدول -88نتیجه آزمون  tتاثیر تاثیر کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیالت
مدل
مقدار ثابت
کیفیت ادراک شده

ضریب غیر استاندارد
Std.error
B
2/125
31/512
6/535

6/655

ضریب استاندارد
Beta
6/005

T

sig

11/110

6/666

16/051

6/666
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متغیر وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی رگرسیون می باشد که در جدول فوق آمده است .معادله رگرسیونی را
میتوان با استفاده از ستون ظرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
اثر بخشی تسهیالت=  6/535کیفیت ادراک شده  31/512 +یعنی با ارتقای یک واحد کیفیت ادراک شده  6/535واحد
اثر بخشی تسهیالت ارتقاء پیدا خواهد کرد در نتیجه تاثیر مثبت است .آزمون Tمربوط به ظرایب رگرسیون نیز در این جدول
برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر 6/666بوده و در نتیجه از نظر کشاورزان شهرستان
همدان عوامل کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر هستند و در نتیجه  H0رد و  H1پذیرفته می-
شود.

نتیجهگیری از بخش دموگرافیک تحقیق
یافتهها نشان میدهد که  03نفر ( 13/5درصد) از نمونه مورد بررسی را زنان و  51نفر ( 50/3درصد) را مردان تشکیل می-
دهند .و به طور کلی تعداد مردان بیشتر از زنانی است که پرسشنامه را پر کردهاند.
با توجه به دادههای تحت بررسی متغیر سن پاسخگویان میتوان مشاهده نمود که بیشترین سن  56و کمترین  25می باشد
و میانگین سنی به افرادی اختصاص دارد که دارای سن  15/50بیشترین افراد در سن  15سالگی قرار دارند .از نظر تحصیالت
بیشترین فراوانی در بین افراد با تحصیالت دیپلم دیده میشود با فراوانی  22/2(13درصد) کل نمونه مورد بررسی را شامل می-
شود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر میباشند با فراوانی  2/1(3درصد)
میباشد .از نظر میزان درامد بیشترین فراوانی در بین افراد با درامد  566هزار تا یک میلیون تومان دیده میشود با فراوانی
 16/3(55درصد) کل نمونه مورد بررسی را شامل می شود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای درامد کنتر از
 566هزار تومان میباشند با فراوانی  2/1(3درصد) میباشد.
با توجه به دادههای تحت بررسی متغیر زمین پاسخگویان میتوان مشاهده نمود که بیشترین زمین  23هکتار و کمترین 1
هکتار می باشد و میانگین زمین به افرادی اختصاص دارد که دارای  5/51هکتار بیشترین زمین در  1هکتار می باشد.
از نظر نوع مالکیت بیشترین فراوانی در بین زمینهای با مالکیت دیده میشود با فراوانی  02/5(26درصد) کل نمونه مورد
بررسی را شامل می شود .و کمترین فراوانی به افرادی اختصاص دارد که دارای زمینهای شراکتی میباشند با فراوانی 12/5(15
درصد) میباشد .از نظر عضویت در تعاونی  125نفر( 55/2درصد) عضو تعاونیهای روستایی میباشند و  15نفر( )11/5درصد
عضو تعاونی روستایی نمیباشند .از نظر دریافت وام از بانک کشاورزی همه  111نفر( 166درصد ) از بانک وام دریافت کرده اند.
از نظر نوع استفاده از وام بانک کشاورزی بیشترین استفاده در بخش کشاورزی با فراوانی 35/1(51درصد) شده و باغداری با
 21/5(31درصد) ،دامپروری 15/5(25درصد) ،پرورش ماهی 15/1(20درصد) و کمترین در بخش خرید ماشین ها و تجهیزات
کشاورزی  0/3(2درصد) به کار گرفته شده است.

بحث و نتیجهگیری از فرضیهها
نتیجه گیری از فرضیه اول
در فرضیه اول بیان میشود که از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است : H0 .از
نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش نبوده است : H1.از نظر کشاورزان شهرستان همدان
تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است .همان طور که نتایج نشان میدهد میانگین برابر  3/23انحراف معیار برابر 6/252
و و همچنین حد باال و حد پایین متغیر هردو مقدار مثبتی بدست آمده است میتوان اظهار کردکه وضعیت متغیر موجود بیشتر
از حد متوسط می باشدو از آن جای که  sigآزمون کمتر از  6/65میباشد  H0رد میشود و  H1پذیرفته میشود پس به این
ترتیب از نظر کشاورزان شهرستان همدان تسهیالت بانک کشاورزی اثربخش بوده است .نتایج حاصل از این فرضیه از جهتی با
تحقیق سلیمی و همکاران ( ،)1322نادر و همکاران( ،)1322احمدی ( )1321و خیو و همکاران ( )2611همسو میباشد.

نتیجه گیری از فرضیه دوم
در فرضیه دوم بیان میشود که از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی
موثر هستند : H0 .از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر نیستند: H1.
01

سال پنجم ،شماره سه (پیاپی  ،)42خرداد 8931

از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل مختلفی بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر هستند .همان طور که نتایج
نشان میدهد از بین مت غیرهای رضایت مشتری ،کیفیت خدمات ارائه شده و بهبود و ارتقاء جامعه تنها عامل کیفیت ارائه شده
با اثر بخشی تسهیالت رابطه دارد و بنابراین و به ازای یک واحد کیفیت درک شده مشتریان  6/005تغییر در اثر بخشی
تسهیالت ایجاد میشود( )B=6/005از آن جای که آزمون  Tمربوط به ظرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل
نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر 6/666بوده و در نتیجه از نظر کشاورزان شهرستان همدان عوامل
کیفیت ادراک شده بر اثر بخشی تسهیالت بانک کشاورزی موثر هستند و در نتیجه  H0رد و  H1پذیرفته میشود .نتایج حاصل
نشان می دهد هر چه دفعات مراجعه به بانک کمتر و فاظله انتظاری و ....مناسب باشد در نتیجه کیفیت خدمات درک شده تاثیر
بیشتری بر اثر بخشی تسهیالت می گذارد.
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