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چکیده
تسهیالت بانک کشاورزی با هدف سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و بهبود تولید و اشتغال در این بخش ارائه میشوند.
در این راستا،پرسشهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه؛ تا چه حد کشاورزان دریافتکننده تسهیالت ،وامهای دریافتی را در
بخش کشاورزی سرمایهگذاری کردهاند؟؛دالیل عدم سرمایهگذاری این تسهیالت در بخش کشاورزی توسط برخی کشاورزان چه
میباشد؟ وبر اساس چه عواملی میتوان پیشبینی کرد که آیا افراد بهرهمند از تسهیالت بانک کشاورزی از این تسهیالت برای
اشتغالزایی در بخش کشاورزی استفاده خواهند کرد یا خیر؟تحقیق پیمایشی حاضر با هدف پاسخ به این پرسشها انجام شد.
نمونه آماري پژوهش شامل 132کشاورز دراستان بوشهر بود که از طریق نمونهگیری تصادفی از بین  205کشاورز که در سال
 1391موفق به دریافت تسهیالت از بانک کشاورزی شده بودند ،انتخاب گردیدند .ابزار جمعآوری دادههاپرسشنامهاي بود كه روايي
آن توسط متخصصان و پايايي آن بر اساس یک مطالعه راهنما و محاسبه آلفای کرونباخ که بین  0/69تا  0/92به دست آمد،تأیید
گردید .یافتهها نشان داد عواملی همچون اولویت داشتن و درگیر بودن در مشاغل غیرکشاورزی ،وجود قوانین نامناسب و دست و
پاگیر در بخش کشاورزی و عدم دسترسي به اطالعات فني موردنیازمنجر به عدم هزینهکرد تسهیالت در بخش کشاورزی توسط
برخی کشاورزان شده است .این در حالی است که بر اساس یافتهها ،متغیرهای استفاده از رسانهها برای دریافت اطالعات شغلی،
عضویت در تشکلها ،پشتکار ،میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین و سن به ترتیب بیشترین قدرت را در پیشبینی نحوه مصرف
تسهیالت برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی دارا میباشند.
واژههای کلیدی :کشاورزان وامگیرنده ،تسهیالت بانک کشاورزی ،اشتغالزایی ،استان بوشهر
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مقدمه
در ایران نیز همچون بسیاریاز کشورهای درحالتوسعه،
کشاورزی زمینه اشتغال بخش عمدهای از افراد جامعه را
فراهم نموده و کلیدی برای تأمین امنیت غذایی ،رشد و توسعه
پایدار اقتصادی محسوب میگردد (.)2015,.Baraniet al
رشد کشاورزی میتواند زمینهساز توسعه سایر بخشهای
اقتصادی شده و نقش مهمی در کاهش فقر و بیکاری در
جامعه ایفا نماید ( .)Edem&2014 ,Ekwereعلیرغم
این واقعیت ،بررسيهای موجود در مناطق روستايي نشان
ميدهد كه درآمدهاي مردم روستايي و بهویژه کشاورزان
همواره در حال کاهش بوده و بیکاری در این مناطق رو به
افزایش است ( .)2006,.Lunnanet alاین در حالی است که
به عقيده بسياري از صاحبنظران ،حتی با سرمایهگذاریهای
اندک نیز میتوان فرصتی برای توسعه فعالیت و ایجاد
فرصتهای شغلی جدید در بخش کشاورزی ایجاد کرد
(.)2003 ,Kloosterman&Rathدر این راستا ،یکی از
عوامل اثرگذار بر توسعه و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در
بخش کشاورزی ،اعتبارات و تسهیالت کشاورزی استکه انتظار
میرود از طریق فراهمسازی فرصتهای سرمایهگذاری برای
تولیدکنندگان ،زمینه افزایش تولید و اشتغالزایی در این
بخشرا فراهم نماید (بختیاری و پاسبان.)1383 ،
اعتبارات کشاورزی اغلب از نوع اعتبارات هدایتشده
هستند که با هدف گسترش و رشد تولید و کارآفرینی در
بخش کشاورزی به افراد اعطا میشوند (ورمزیاری و همکاران،
 .)1389در ایران ،یکی از سازمانیافتهترین اقدامات برای ارائه
اعتبارات به کشاورزان ،تالشها و تجربیات بانک کشاورزی
میباشد (رحمانی فضلی و کاویانی .)1388 ،در این راستا،
بانک کشاورزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی طی انجام
فرایندی مشخص ،مجموعهای از تسهیالت مالی را با هدف
حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اشتغالزایی در این بخش
به کشاورزان متقاضی واگذارمینماید(رحمانی فضلی و کاویانی،
.)1388
اگرچه ارائه اعتبارات کشاورزی با هدف کمک به ارتقای
تولید ،شکلگیری کسبوکارهای جدید ،افزایش درآمد ،ایجاد
اشتغال پایدار و توانمندسازی کشاورزان انجام میشود ،اما
متأسفانه مطالعات مختلف حاکی از هزینهکرد این تسهیالت
در زمينههای غیر کشاورزی از قبیل تأمين نيازهاي مصرفي
و معيشتي ،مرمت و احداث ساختمان ،پرداخت ديون و
بدهيهاي قبلي ،مسافرت و فعالیتهای اقتصادی غیر
کشاورزی میباشد(محمدی یگانه و همکاران1391 ،؛ ورمزیاری
و همکاران.)1389 ،در اینجا سؤالی که مطرح میشود آن است
که دالیل عدم سرمایهگذاری اعتبارات در بخش کشاورزی
چه میباشد و چه عواملی بر نحوه هزینهکرد این تسهیالت
و استفاده از آنها در اشتغالزایی در بخش کشاورزی مؤثر
هستند .
در حال حاضر ،مطالعاتی هرچند محدود برای بررسی
دالیل انحراف در هزینهکرد تسهیالت کشاورزی در ایران و
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سایر کشورهای جهان انجام شده است .برای مثال ،مطالعه
 )2010(.Segerset alدر اتیوپی نشان داد که پایین بودن
مبلغ وامهای دریافتی و کوتاهمدت بودن دوره بازپرداخت
آنها از دالیل ناکارآمدی این اعتبارات و عدم انگیزه کافی
وامگیرندگان برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و
اشتغالزایی در بخش کشاورزی میباشند.
در مطالعهای دیگر ،ورمزیاری و همکاران()1389نشان
دادند که متغيرهاي مبلغ وام پرداختي ،تعداد دفعات نظارت
کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکيت و سن در
مجموع 60 ،درصد از تغييرات متغير وابسته ميزان مصرف وامهای
کشاورزي در فعاليتهاي کشاورزي را تبيين میکنند.همچنین
مطالعه  )2016(Hamidi&AghapourSabbaghiدر
شهرستان شوش نشان داد که عواملی همچون سن ،تعداد زیاد
اعضای خانوار ،داشتن مشاغل دیگر در کنار فعالیت کشاورزی،
باال بودن نرخ بهره و نوع وام بلندمدت ،دارا بودن تحصیالت
اندک ،میزان درآمد و عدم نظارت کافی بر مصرف وامها
توسط کارشناسان بانک کشاورزی از مهمترین دالیل عدم
سرمایهگذاری وامهای کشاورزی در تولید و اشتغالزایی برای
بخش کشاورزی میباشند.
 )2011(UgbemOboh& Douglas Ekpebuنیز
در مطالعه خود نشان دادند که سن ،سطح تحصیالت ،اندازه
مزرعه ،بعد خانوار ،مدت بازپرداخت وامها و میزان نظارت
کارشناسان بانک از مهمترین عوامل اثرگذار بر چگونگی
هزینهکرد وامهای دریافتی توسط کشاورزان در نیجریه
میباشند.همچنین ،مطالعه محمدی یگانه و همکاران ()1391
در شهرستان زنجان نشان داد که نبود درآمد پایدار در بخش
کشاورزی مهمترین مانع در هزینهکرد وامهای دریافتی برای
اشتغالزایی در این بخش است .این مطالعه نشان داد که بین
ویژگیهای فردی و اقتصادی با انحراف در هزینهکرد اعتبارات
کشاورزی رابطه معناداری وجود دارد .برای مثال ،بر اساس
یافتههای این تحقیق ،انحراف در هزینهکرد تسهیالت در بین
کشاورزان با سن باالتر و درآمد کمتر به میزان بیشتری دیده
میشود ،درحالیکه با افزایش سطح تحصیالت و میزان اراضی
دیم و آبی ،میزان سرمایهگذاری وامها برای اشتغالزایی در
بخش کشاورزی افزایش مییابد.
همانطور که مشاهده میشود ،در مطالعات محدودی
که محققان انجام دادهاند ،عوامل مختلفی بر نحوه هزینهکرد
اعتبارات کشاورزی برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی
اثرگذار هستند .هرچند با توجه به شرایط متفاوت اقلیمی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دالیل کشاورزان برای انحراف
در هزینهکرد اعتبارات و عوامل مؤثر بر نحوه این هزینهکرد در
مناطق مختلف میتواند با یکدیگر متفاوت باشد.
در استان بوشهر نیز که بهعنوان منطقه موردمطالعه در این
پژوهش در نظر گرفتهشده است ،شواهد نشاندهنده آن است
که بسیاری از وامهایی که توسط بانک کشاورزی به کشاورزان
ارائهشده است ،از هدف اصلی خود یعنی سرمایهگذاری
بهمنظور توسعه ،افزایش تولید و اشتغالزایی در این بخش دور
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شده است .در حقیقت برخی کشاورزان استان بوشهر که موفق
به دریافت وام از بانک کشاورزی شدهاند ،از این وامها برای رفع
احتیاجات روزمره ،خرید خودرو ،تعمیرات و یا سرمایهگذاری
در فعالیتهای غیر کشاورزی استفاده میکنند .این در حالی
است که ادامه این روند در درازمدت منجر به خروج سرمایه
از مناطق روستایی شده و مانع از تغییر و تحوالت اساسی
برای دستیابی به توسعه در این نواحی میشود (محمدی
یگانه و همکاران.)1391 ،با توجه به آنکه ریشهیابی انحراف
در هزینهکرد تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزی و عدم
استقبال از بهکارگیری این وامها برای سرمایهگذاری در
زمینه فعالیتهای کشاورزی اشتغالزا میتواند نقش مهمی در
ممانعت از این انحراف داشته باشد ،مطالعه حاضر به دنبال
درک موانع هزینهکرد اعتبارات دریافتی و عدم سرمایهگذاری
آن برای کارآفرینی و اشتغالزایی در بخش کشاورزی از دیدگاه
کشاورزان موردمطالعه ،همچنین ارائه مدلی برای تعیین
عوامل مؤثر بر هزینهکرد وامها برای اشتغالزایی در بخش
کشاورزیمیباشد.
اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش ،تحلیل هزینهکرد وامهای دریافتی
از بانک کشاورزی برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی در بین
کشاورزان میباشد .در این راستا ،اهداف اختصاصی پژوهش
عبارتاند از:
 بررسی توزیع هزینهکرد تسهیالت دریافتی در بخشکشاورزی و غیر کشاورزی
 بررسی دالیل عدم هزینه کرد تسهیالت دریافتی دربخش کشاورزیتوسط برخی کشاورزان
 درک عوامل مؤثر بر هزینهکرد تسهیالت در بخشکشاورزی
روش پژوهش
مقاله حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-
همبستگی است که به شیوه پیمایش انجام شده است.
پرسشنامه ای با ترکیبی از سؤاالت کوتاه پاسخ ،گزینه ای
و طیف لیکرت بهعنوان ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای
پژوهش مورداستفاده قرار گرفت .جامعهآماری پژوهش 205
نفر از کشاورزان وامگیرنده از بانک کشاورزی بود که از طریق
سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در طول سال 1391
برای اجرای پروژه های کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی
شده بودند .از نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونهها
استفاده شد.
حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان( 132 ،)1970 ,Krejcie & Morganنفر برآورد
شد که پس از حذف پرسشنامه های ناقص ،تجزیهوتحلیل
با  122پرسشنامه تکمیلشده انجام گرفت .روایی صوری
پرسشنامه توسط پانلی از متخصصان کشاورزیتأیید گردید.
برای سنجش پایایی ضمن انجام یک مطالعه راهنما بر روی

 30نفر از کشاورزان در خارج از نمونه اصلی از آماره آلفای
کرونباخ استفاده گردید و پایایی متغیرها بین  0/69تا  0/92به
دست آمد .پس از جمعآوري اطالعات ،كشاورزان وام گیرنده
بر اساس نحوه هزینهکرد وام دریافتی به دو گروه طبقهبندی
شدند .گروهی که وام اخذشده را در بخش کشاورزی و با
هدف توسعه مشاغل مرتبط با کشاورزی (دام ،زراعت ،باغبانی
و غیره)سرمایهگذاری نمودهاند که در این پژوهش با عنوان
کشاورزان «اشتغالزا» از آنهانامبرده میشود .گروه دوم یا
کشاورزان «غیر اشتغالزا» کشاورزانی هستند که وام کشاورزی
را برای مصارف غیر اشتغالزای کشاورزی مانندتأمين نيازهاي
معيشتي ،پرداخت بدهیهای قبلی و احداث ساختمان اخذ
نمودهاند .برای تجزیهوتحلیل آماری عالوه بر روشهای آماری
توصیفی از آماره های استنتاجی همچون آزمون مقايسه
ميانگين دو جامعه و رگرسيون لجستيك با استفاده ازنرم افزار
آماری  SPSSنسخه  21بهره گرفته شد.
یافتهها و بحث

ویژگی کشاورزان موردمطالعه

نتایج بهدستآمده نشان داد که تنها حدود  28نفر
( 23درصد)از کشاورزان وامگیرنده از طریق وام دریافتی در
بخش کشاورزی سرمایهگذاری و اشتغالزایی کردهاند و 94
نفر (77درصد) از کشاورزان وام دریافتی را در فعالیتهای
غیرکشاورزی هزینه کرده و درواقع در بخش کشاورزی
غیر اشتغالزا بودهاند .حدود  62/8درصد از وام گیرندگان
موردمطالعه بیش از  50سال سن داشته و تنها حدود 10
درصد آنهاجوان بوده و کمتر از 30سالداشتند .همچنین
افراد موردمطالعه عمدتاً ( 93/4درصد) متأهل بودند .سطح
تحصیالت بهره مندان از تسهیالت بانکی پایین می باشد،
بهطوریکه در مقابل  18درصد کشاورزانی که دارای تحصیالت
دیپلم و باالتر بودند 50 ،درصد بیسواد و یا دارای سطح سواد
در حد خواندن و نوشتن بودند.
دالیل عدم هزینهکرد اعتبارات در فعالیتهای اشتغال
زای کشاورزی

نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که از دیدگاه
کشاورزان موردمطالعه ،مهمترین دلیل انحراف در هزینهکرد
تسهیالت در فعالیتهای اشتغالزای کشاورزی توسط
کشاورزان وامگیرنده«درگیر بودن در فعالیتهای غیر تولیدی»
با ضریب تغییرات  ،0/319میانگین  3/44و انحراف معیار 1/1
بوده است (جدول .)1
همچنین« ،وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر» و
«عدم دسترسي به اطالعات فني موردنیاز» به ترتیب با ضریب
تغییرات SD=1/4(0/496؛  )X̅=2/82و SD=1/2( 0/504؛
 )X̅=2/38از دیگر موانع اصلی فعالیتهای اشتغالزا توسط
کشاورزان مورد مطالعه میباشند .این در حالی است که
«كمبود ابزار و ادوات تخصصي موردنیاز برای تولید» با ضریب
تغییرات SD=1/2( 0/609؛ )X̅=1/97کماهمیتترین عامل در

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال نهم  /شماره  / 3پاییز  / 95پیاپی 35

37

تحلیل هزینهکرد تسهیالت بانک کشاورزی برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی :مورد کشاورزان استان بوشهر

میان عوامل ذکرشده است.
جدول .1اولویت بندی دالیل انحراف در هزینهکرد اعتبارات در فعالیتهای اشتغال زای کشاورزی از دیدگاه کشاورزان وامگیرنده
دالیل انحراف در هزینهکرد اعتبارات در فعالیتهای اشتغالزا و تولیدی کشاورزی

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت

درگیر بودن در فعاليتهاي غير تولیدی*

3/44

1/1

0/319

1

وجود قوانين نامناسب و دست و پاگیر*

2/82

1/4

0/496

2

عدم دسترسي به اطالعات فني موردنیاز*

2/38

1/2

0/504

3

عدم اعتقاد مسئولین به اثربخشي فعاليتهاي تولیدی*

2/42

1/3

0/537

4

عدم تعهد مسئولین براي حمایت از تولیدکنندگان*

2/75

1/5

0/545

5

1/2
1/97
كمبود ابزار و ادوات تخصصي موردنیازبرای تولید*
* دامنه امتیاز متغیرها بین ( 0-5هیچ= ،0خیلی کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )5بوده است.

0/609

6

دیدگاه کشاورزان اشتغال زا و غیر اشتغالزا نسبت به نقش فعاليتهاي اشتغالزای کشاورزی در بهبود وضعیت مناطق
روستایی

بررسی دیدگاه کشاورزان وام گیرنده نشان داد که این افراد درمجموع دارای نگرش مثبتی نسبت به «اهمیت سرمایهگذاری
درفعاليتهاي اشتغالزای کشاورزی» برای «بهبود وضعیت اقتصادی منطقه» و «کاهش بیکاری جوانان منطقه» می باشند.بر
اساس نتایج آماره من ویتنییو ( ،)Mann-Whitney Uاز این نظر تفاوتی بین دیدگاه کشاورزان اشتغال زا و کشاورزان غیر
اشتغالزا مشاهده نشد (جدول .)2
جدول  .2دیدگاه نسبت به نقش فعاليتهاي اشتغالزای کشاورزی و مقایسه کشاورزان اشتغال زا و غیر اشتغالزا
دیدگاه نسبت به نقش
فعاليتهاي كارآفرينانه و
توليدي

میانگین

اهمیت سرمایهگذاری در
فعاليتهاي اشتغالزای
کشاورزی دربهبود وضعيت
اقتصادي در منطقه*

3/83

نقش فعاليتهاي
كارآفرينانه و توليدي در
كاهش بيكاري جوانان در
منطقه*

3/66

انحراف معیار

0/77

0/93

کشاورزان اشتغال زا
n

28

28

میانگین
رتبه ای
63/61

67/43

کشاورزان غیر اشتغالزا
N

94

94

میانگین
رتبه ای
57/24

59/94

آماره
منویتنی

952

887

سطح
معناداری

0/396

0/160

* دامنه امتیاز متغیرها بین  0-5بوده است.
مدل پیش بینیکننده اشتغالزایی کشاورزان بهرهمند از تسهیالت بانک کشاورزی در زمینه فعالیتهای کشاورزی
جهت تدوین مدلی برای پیش بینی اشتغالزایی کشاورزان در زمینه فعالیتهای تولیدی کشاورزی از رگرسیون لجستیک و
به روش پیشرو گامبهگام استفاده گردید .در این پژوهش ،بر اساس مدل رگرسیون لجستیک ،متغیرهای سن ،استفاده از رسانه
ها برای دریافت اطالعات شغلی ،عضویت در تشکلها ،پشتکار و میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین بهعنوان سازههاي مؤثردر
پيشبيني و تخمين اشتغالزایی کشاورزان در بخش کشاورزی وارد مدل گرديدند جدول  3نشان میدهد که درگاماول ،متغیر
«استفاده از رسانه ها برای دریافت اطالعات شغلی» ( ،)X1با شاخص «بهبود کایاسکویر» برابر  18/627و سطحمعنی داری
 0/001وارد معادله شد .در گام دوم متغیر «عضویت در تشکلها» ( )X2با بهبود کای اسکویر برابر  4/435و سطح معنیداری
0/035وارد معادله گردید .همچنین ،در گامهای سوم ،چهارم و پنجم به ترتیب متغیرهای «پشتکار» ( )X3با میزان بهبود 8/234
و سطح معنی داری « ،0/004میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین» ( )X4با میزان بهبود 4/162و سطح معنی داری 0/041
و متغیر «سن» ( )X5با میزان بهبود  4/350و سطح معنی داری  0/037وارد معادله شدند.در مدل رگرسیون لجستیک برای
برازش مدل از شاخص « »Log likelihood 2-استفاده شد .همانطور که در جدول3نشان داده شده است ،مقدار این شاخص
در طی پنج گامی که متغیرها وارد مدل شدند از  54/390به  33/209کاهشیافته که این مقدار کاهش یعنی تفاضل این دو عدد
( )21/181برابر با مقداری است که از جمع مقادیرکای اسکویربهبودیافته طی گامهای مدل ()4/350+4/162+8/234+4/435
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به دست می آید .هرچه مقدار « »Log likelihood 2-کاهش یابد نشان دهنده این است که قدرت تبیین معادله افزایش می
یابد .سطح معنی داری نیز نشان می دهد که مقدار بهبود کایاسکویر ازنظر آماری معنی دار است (جدول .)3
جدول  .3شاخص های برازش مدل رگرسیون لجستیک
بهبود کای اسکوئر
مقدار بهبود

.Sig

Cox & Snell
R2

Nagelkerke
R2

گام

Log 2likelihood

0/000

0/215

0/351

 1استفاده از رسانه ها برای دریافت اطالعات
شغلی ()X1

54/390

18/627

0/259

0/422

 2عضویت در تشکلها()X2

49/955

4/435

0/035

0/545

 3پشتکار ()X3

41/721

8/234

0/004

0/334

 4میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین ()X4

37/559

4/162

0/041

0/369

0/602

 5سن ()X5

33/209

4/350

0/037

0/404

0/659

براساس موارد مشاهدهشده و موارد پیشبینیشده ،شاخص مهمی بنام «حساسیت مدل» ( )Percentage Correctیا
«درصد دقت در طبقه بندی» ( )Percentage Accuracy in Classificationمحاسبه می گردد .یافته ها نشان داد که
پس از ورود پنج متغیر به مدل ،حساسیت مدل در تعیین افراد اشتغالزا  57/1درصد و افراد غیر اشتغالزا  96/8درصد می باشد.
حساسیت کل ( )Overall Percentageنیز  89/6درصد است یعنی اینکه این پنج متغیر می توانند  89/6درصد از افراد را
بهدرستی تفکیک نمایند .باید توجه داشت که دامنه تغییرات احتمالی بین  0و  1میباشد ،بهطورکلی اگر احتمال پیشبینیشده
براي فردي  0/50و بیشتر باشد ،فرد عضو «گروه هدف» طبقهبندي ميشودو اگر احتمال پیشبینیشده زير  0/50باشد فرد عضو
گروههاي ديگر طبقهبندي ميشود .در محاسبات فوق نیز «نقطه برش» ( )0/5 =Cut Valueبرابر 0/5می باشد .به عبارتی
چنانچه احتمال اشتغالزایی بیش از  0/5باشد ،فرد اشتغالزا و اگر این احتمال کمتر از  0/5باشد ،فرد غیر اشتغالزا پیش بینی
خواهد شد.در این پژوهش«،گروه هدف»بهصورت اختیاری افراد اشتغالزا و با کد  )1=y(1در نظرگرفتهشدهاند و افراد غیر
اشتغالزا که گروه دوم می باشند ،دارای کد صفر ( )0=yمیباشند.
مقدار ثابت ( )Constantمعادله رگرسیون لجستیک ،ضرایب  ،Bنسبت بخت یا نسبت برتری (=)Odds ratio=Exp (B
 ،)ebآماره والد ( )Wald Testو سطح معنی داری آن در جدول4آورده شده است .در این جدول ،مثبت بودن ضرایب متغیرهای
مستقل نشاندهنده این است که با افزایش مقادیر آنها ،احتمال اشتغالزایی (گروه هدف) افزایش می یابد .نسبت برتری نیز
بیانگر نسبت فراوانی تعلق به یک گروه به فراوانی عدم تعلق به آن طبقه است .معنی داری آماره والد نیز نشان دهنده معنی داری
متغیرهای واردشده به معادله است.
جدول  .4ضرایب و مقادیر متغیرهای واردشده در مدل رگرسیون لجستیک در پایان پنج گام
نام متغیر

B

.S.E

Wald

df

.Sig

Odd ratio
))(Exp (B

استفاده از رسانه ها برای دریافت اطالعات شغلی ()X1

0/671

0/311

4/661

1

0/031

1/956

عضویت در تشکلها()X2

3/334

1/145

8/481

1

0/004

28/042

پشتکار ()X3

0/738

0/352

4/404

1

0/036

2/091

میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین ()X4

0/431

0/192

5/050

1

0/025

1/539

سن ()X5

-0/092

0/050

3/421

1

0/064

0/912

مقدار ثابت C
مقدار ثابت

-19/920

6/705

8/827

1

0/003

0/000

باید توجه کرد که «بخت» ( )Oddsو «نسبت بخت» ())Odds Ratio (ORباهم تفاوت دارند .براي تفسير ضرايب
در رگرسيون لجستيك از مفهوم بخت استفاده می شود .براي يك متغير دوگانه ،بخت عضويت در گروه هدف برابر است با
احتمالعضويت در گروه هدف تقسيم بر احتمال عضويت در گروههاي ديگر؛ بنابرایندامنه مقدار بخت از صفر تا بينهايت است؛ اما
«نسبت بخت» تخميني است از اينكه با افزايش يك واحد در متغير پيشبيني كننده ،بخت عضويت در گروه هدف چقدر تغیير
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ميكند .براي محاسبه نسبت بخت ،کافی است که  eرا به توان ضريب رگرسيون متغير پيشبيني كننده رسانده شود .بنابراين
براساس یافته های تحقیق ،با افزايش يك واحد در نمره پشتکار ،بخت عضويت در گروه هدف (اشتغالزایی) 2/091 ،برابر افزايش
می یابد (یعنی نسبت بخت این فرد 2/091 ،می باشد .به عبارتی ،فردی که نمره پشتکار او  8است ،نسبت به فردی که نمره
پشتکارش  7است ،بخت قرارگرفتنش در گروه اشتغالزا 2/091 ،برابر بیشتر است) .همچنین با توجه به منفی بودن ضریب متغیر
سن ،با افزايش یک واحد (يك سال) به سن فرد ،بخت عضويت در گروه هدف (اشتغالزایی) 0/912 ،برابر افزایش مييابد (با توجه
به اینکه  0/912کمتر از یک است ،درواقع به معنای کاهش بخت است؛ یعنی با افزایش سن ،بخت قرار گرفتن در گروه هدف،
کاهش مییابد).
فرضیه صفر در این پژوهش آن است که ورود متغیر جدید نمی تواند بهطور معنی داری توان پیش بینی مدل را افزایش
دهد .فرضیه پژوهش هم عبارت است از اینکه اشتغالزا یا غیر اشتغالزا بودن کشاورزانوام گیرنده از بانک کشاورزی تابعی است
از متغیرهای ارتباطی ،فردی و سازمانی.
با استفاده از اين ضرايب و مقادیر متغير پيشبيني كننده ،براي هر فردي ميتوان احتمال پیشبینیشده براي عضويت در
گروه هدف را تعيين كرد .براي اين منظور ،ابتدا  gرا با استفاده از فرمول زير محاسبه نمودیم:

سپس gرا در معادله)eg + 1( / p=egوارد کردیم تا احتمال پیشبینیشده براي قرار گرفتن فرد در گروه هدف موردنظر
محاسبه شود .بر اساس نتایج جدول  ،4معادله بهینه رگرسیون لجستیک (برتری لگاریتمی) چنین است:

در این معادله ،متغیر وابسته ،لگاریتم طبیعی بخت اشتغالزایی نسبت به غیر اشتغالزایی می باشد.
ميتوان از احتماالت پیشبینیشده در مدل لجستيك براي محاسبه پيشبيني عضويت در گروه براي هر فردي استفاده كرد.
برای مثال برای فردی با ویژگی های زیر:
نمره سنجش ( 3در دامنه  )25-0برایمتغیر «استفاده از رسانه ها برای دریافت اطالعات شغلی» (،)X1 نمره ( 2در دامنه  )5-0برای متغیر «عضویت در تشکلها» (،)X2 نمره پشتکار ( 7در دامنه  )10-0برای متغیر «پشتکار» (،)X3 نمره ( 11در دامنه  )30-6برای متغیر «میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین» ()X4 -داشتن  75سال سن ()X5

احتمال پیشبینیشده برای قرار گرفتن وی در گروه افراد اشتغالزا برابر  0 /27000=pخواهد بود .با توجه به اینکه
 p < 0/000270.5می باشد ،لذا این فرد با داشتن ویژگی های فوق در گروه افراد غیر اشتغالزا (گروه غیرهدف با کد صفر) قرار
می گیرد.
همچنین ،اگر مقادیر X4،X3،X2،X1و X5برای فرد دیگری به ترتیب 16 ،7 ،2 ،10و  27باشد:

احتمال پیشبینیشده برای قرار گرفتن این فرد در گروه افراد اشتغالزا برابر  9542/0=pخواهد بود.
با توجه به اینکه p > 0/95420می باشد ،لذا این فرد با داشتن ویژگی های فوق در گروه افراد اشتغالزا (گروه هدف با کد
 )1قرار می گیرد.
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بحث و نتیجه گیری
اشتغالزایی و تولید در هر جامعهای تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار میگیرد که از مهمترینآنها داشتن منابع مالی
کافی است .در این میان ،بانک کشاورزی با هدف کمک به
ارتقای تولید ،شکلگیری کسبوکارهای جدید ،افزایش درآمد،
ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی فقرادر بخش کشاورزی
اقدام به ارائه اعتبارات و تسهیالت به کشاورزان نموده است.
این در حالی است که تحقق این اهداف ،در گرو
سرمایهگذاری و هزینهکرد وامهای دریافتی توسط کشاورزان
در بخش کشاورزی به منظور بهبود تولید و اشتغال در این
بخش است؛ اما سؤالی که مطرح میشود آن است که کشاورزان
دریافتکننده وام از بانک کشاورزی ،تسهیالت دریافتی را
چگونه هزینه مینمایند ،دالیل عدم هزینه کرد این تسهیالت
در بخش کشاورزی توسط برخی کشاورزان چیست و چه
عواملی بر هزینهکرد تسهیالت در بخش کشاورزی اثرگذار
خواهند بود.
تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این پرسشها انجام شد .بر
اساس نتایج بهدستآمده ،بیشتر کشاورزان موردمطالعه (حدود
 77درصد) وامهای دریافتی را در بخش غیرکشاورزی مصرف
نمودهاند.
این یافته با نتایج حاصل از پژوهش محمدی یگانه و
همکاران ( )1391و ورمزیاری و همکاران ( )1389که در مطالعه
خود نشان دادند اکثر وامهای دریافتی از بانک کشاورزی دچار
انحراف در هزینهکرد شده و در بخش کشاورزی سرمایهگذاری
نشدهاند ،مطابقت دارد.
از سوی دیگر ،یافتهها نشان داد که درگیر بودن در
فعاليتهاي غيرتولیدی ،وجود قوانين نامناسب و دست و
پاگیر ،عدم دسترسي به اطالعات فني موردنیاز ،عدم اعتقاد
مسئولین به اثربخشي فعاليتهاي تولیدی ،عدم تعهد مسئولین
براي حمایت از تولیدکنندگان و كمبود ابزار و ادوات تخصصي
موردنیاز برای تولید به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را بر روی
عدم هزینهکرد تسهیالت دریافتی در بخش کشاورزی داشتهاند.
این یافته نیز با یافتههای حاصل از پژوهش ورمزیاری و
همکاران(Hamidi & Aghapour Sabbaghi ،)1389
( )2016و Ugbem Oboh & Douglas Ekpebu
()2011منطبق است.
درنهایت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک
برای بررسی عوامل اثرگذار بر هزینهکرد تسهیالت دریافتی
در فعالیتهای اشتغالزای کشاورزی نشان داد که متغیرهای
استفاده از رسانهها برای دریافت اطالعات شغلی ،عضویت در
تشکلها ،پشتکار ،میزان ارتباط با کارشناسان و مسئولین
و سن به ترتیب مهمترین عوامل اثرگذار بر اشتغالزایی
کشاورزان بوده و بیشترین قدرت را در پیشبینی فعالیتهای
اشتغال زایی و تولیدی در میان کشاورزان بهرهمند از تسهیالت
بانک کشاورزی دارا میباشند.
این یافته با نتایج حاصل از مطالعه & Ugbem Oboh
)2011( Douglas Ekpebuمطابقت دارد.

پیشنهادها
با توجه به نتایج بهدستآمدهاز این پژوهش ،پیشنهادهای
زیر ارائه میشود:
ازآنجاکه ارتباط با کارشناسان و مسئولین و دریافتاطالعات فنی موردنیاز نقش تعیینکنندهای در نحوه
هزینهکرد تسهیالت دریافتی و سرمایهگذاری این تسهیالت در
فعالیتهای اشتغالزای کشاورزی دارد ،معرفی یک کارشناس
کشاورزی و ترویجی بهعنوان مشاور طرحهای ارائهشده توسط
کشاورزان پیشنهاد میشود .در این راستا ،میزان بازدید این
کارشناسان از طرح و تعامل کشاورزان با آنها میتواند بهعنوان
یکی از مسائل موردنظر در برنامه نظارت توسط کارشناسان
بانک گنجانیده شود.
 ازآنجاکه شواهد موجود از یکسوحاکی از کاهش درآمدتولیدکنندگان و عدم پاسخگویی درآمد فعلی آنها برای مخارج
زندگی است و از سویی دیگر ،دولت احتماالً نمیتواند برای
همیشه تأمینکننده نیاز کشاورزان باشد ،به نظر میرسد
تسهیل قوانین و ارائه حمایتهای اطالعاتی و فنی راهی منطقی
و نسبتاً کمهزینهتر برای افزایش فعالیتهای اشتغال زایی و
کمک به خودکفایی کشاورزان و درنتیجه کاهش وابستگی مالی
آنها به منابع دولتی باشد.
 با توجه به تأثیر عضویت در تشکلها بر روی هزینهکردتسهیالت دریافتی برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی،
ترغیب کشاورزان به مشارکت در تشکلها و تعاونیها از طریق
در اولویت قرار دادن کشاورزان عضو برای دریافت وام ،از عوامل
کمککننده به بهبود استفاده از وامهای دریافتی و ارتقاء
فعالیتهای کارآفرینانه و اشتغالزا در بین کشاورزان خواهد
بود.
 درنهایت با توجه به آنکه یافتهها نشان داد استفاده ازرسانهها برای دریافت اطالعات شغلی یکی دیگر از متغیرهای
پیشبینی کننده اشتغالزایی کشاورزان وامگیرنده در بخش
کشاورزی میباشد ،اطالعرسانی بیشتر رسانهها در زمینه
فعالیتهای درآمدزای کشاورزی و بهویژه معرفی فعالیتهای
کارآفرینانه در این بخش نقش مؤثری در ترغیب کشاورزان
برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خواهد داشت.
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