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 هاترین یافتهمهم

  مدیریت بهترر ارایتات و بهدا رت دا »، «افزایش درآمد و تولید»اثربخشی اعتبارات پرداختی در پنج زمینه» ،

توسرته فیزییری »و  «بهبرود انییرزو و رارایت  ردای دامردارا »، «ارتقاء کیفیت زندگی فردی و روسرتایی»

 مشهود است.« دامداری

  اثربخشری ملارو  « مدیریت بهترر ارایتات و بهدا رت دا »و « افزایش درآمد و تولید»در دو مولفه اول یتنی

بهبرود انییرزو و رارایت »، «ارتقاء کیفیت زندگی فردی و روستایی»نبوده است. اما در سه مولفه بتدی یتنی 

 واتیت ملاو  بوده است.  ،و همچنین کایت  اخص اثربخشی« توسته فیزییی دامداری»و «  دای دامدارا 

  ی، صندوق توسته مای، استا  قمکسب و کارهای دامپروری، اثربخشی اعتبارات، بانک کشاورز کلیدي: هايهواژ

 49-333-15 ماره  ناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

 زادهمحمد ریف  ریف ،المدنیکوهساری، سیدحسن حسینیاحمد جمشیدی، زادهغالمحسین عبداهلل )گان(:نویسنده

 

 

 امپروی در نواحی روستایی استا  قمبررسی اثربخشی اعتبارات بر توسته صنتت د عنوان:

 49-333-15 شماره:

 4/51/5341   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلات تکمیلی )مشتمل باطالع

افزایش درآمد »میزا  اثربخشی اعتبارات نشا  داد که در دو مولفه اول یتنی  بررسی ای براینمونهتک tنتایج آزمو  

رتقاء ا»اثربخشی ملاو  نبوده است. اما در سه مولفه بتدی یتنی « مدیریت بهتر اایتات و بهدا ت دا »و « و تولید

و همچنین « توسته فیزییی دامداری»و « بهبود انییزو و راایت  دای دامدارا »، «کیفیت زندگی فردی و روستایی

 کایت  اخص اثربخشی واتیت ملاو  بوده است. 

آل فاصاه دا ت بنابراین های در منلقه مورد ملالته اثربخشی با واتیت ایدهبا توجه به اینیه در برخی از این مولفه

ای کافی برای مالیا  واحدهای تولیدی ارتباط مداو  با آنها نیز حفظ سازی خدمات فنی و مشاورهز  است امن فراهمال

  ود تا بتواند سلح اثربخشی را به واتیت ملاو  رساند. 

 

 وضعیت اثربخشی اعتبارات پرداختی.  ای برای ارزیابینمونهتک tنتایج آزمون  -5جدول 

 داریمتنی tمقدار  میانیین هامولفه
انحراف از 

 میانیین

قبول  رد/ فاصاه اطمینا 
0H حدباال حدپایین 

 قبول 553/5 -573/5 595/5 754/5 72/5 195/5 افزایش درآمد و تولید

 قبول 551/5 -550/5 593/5 533/5 95/5 193/5 مدیریت بهتر اایتات و بهدا ت دا 

 رد 357/5 500/5 791/5 555/5** 33/0 291/5 ارتقاء کیفیت زندگی فردی و روستایی

 رد 505/5 503/5 533/5 555/5** 94/1 333/5 بهبود انییزو و راایت  دای دامدارا 

 رد 704/5 522/5 733/5 555/5** 73/0 233/5 توسته فیزییی دامداری

 رد 525/5 552/5 534/5 555/5** 13/0 334/5 اثربخشی کای 

 

 اهمیت موضوع

. بخش دامپروری کند فایا یا تدال در بخش کشاورز یهادر توسته فرصت یتواند نقش مهم یم یصنتت دامدار

توسته دارد هر چند که این سهم اغاب دست کم گرفته  ده است. سهم مهمی در توسته روستایی کشورهای در حال 

سازی کاالها و دهد و امن فراهماین بخش مواد غذایی و لبنی را تولید کرده و تولید محصوالت زراعی را نیز بهبود می

 تواند درآمد نقدی ااافی را نیز برای روستاییا  ایجاد کند.خدمات اقتصادی مناسب و کافی می

 مقدمه )شرح مساله(

های متنوع سازی فرصتویژه فراهممنظور کاهش ابتاد مختاف فقر روستایی، نیاز به تمرکز بر توسته روستایی بهبه

کارهای  ا تدال در بخش کشاورزی وجود دارد. بنابراین هدف اصای این تحقیق بررسی اثربخشی اعتبارات بر توسته کسب و

ای مپروری در نواحی روستایی استا  قم است. به این منظور از روو تحقیق توصیفی مبتنی بر پیمایش پرسشنامهدا

دهندگا  گوساله پرواری(  اغل در  هرک دا  جتفریه واقع در نفر از دامدارا  )پروو 03 استفاده  د. اطالعات الز  از

 اند. از بانک کشاورزی گازرا  قم جهت توسته دامداری وا  دریافت کرده 5304بخش جتفرآباد استا  قم است که از سال 

 


