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 کشاورزی بخش توسعه از حمایت غیردولتی های صنذوق اعتبارات رابطه بررسی 

 (فارس استان: موردی مطالعه) کشاورزی توسعه با
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 چکیذه

پژيَص . تًسؼٍ کطايرزی استان فارس است تًسؼٍ تخص کطايرزی تر غیرديلتی حمایت از َای صىذيقاػتثارات  ومص تررسی

ي از ضاخٍ  (غیرآزمایطی) تًصیفی َای پژيَصوًع  از َا دادٌچگًوگی گردآيری  ازلحاظ، کارتردی است، َذف ازوظرحاضر 

ريش اجرای . است گرفتٍ لرار ررسیمًردت اسىادی ي ای کتاتخاوٍ مىاتغ از استفادٌ کٍ تا ضًد می مطالؼات میذاوی محسًب

جمغ  تا 1396 در سالتسُیالت ي اػتثارات مالی  کىىذگان دریافتمل ضامؼٍ آماری ایه پژيَص جا. پژيَص ویس پیمایطی است

استان  فؼال در، ضص صىذيق غیرديلتی حمایت از تًسؼٍ تخص کطايرزی میلیًن ریال از 150مثالغ تسُیالت دریافتی حذالل 

در ایه پژيَص از  ريش گردآيری اطالػات. تاضذ می گسیىص جامؼٍ آماری تٍ ريش تمام ضمارش یا سرضماری. تاضذ می فارس

در پژيَص حاضر . تاضذ می (1394، رجائی) ( ي1396، دياتگران) ( ي1394، ممیمی) َای پرسطىامٍطریك تلفیمی از 

ريایی  ريایی پرسطىامٍ تا استفادٌ از. ضذ لرار دادٌومًوٍ آماری  در اختیار تا تًجٍ تٍ جامؼٍ آماری ساختٍ ي ای پرسطىامٍ

ريایی محتًایی ایه پرسطىامٍ از استاد راَىما ي دیگر استادان ي خثرگان در ایه زمیىٍ استفادٌ  تأییذترای . محتًایی تررسی ضذ

آماری  افسار ورمپرسطىامٍ تیه اػضای جامؼٍ آماری تًزیغ گردیذ ي تٍ کمک  30تؼذاد ، جُت تؼییه پایایی اتسار تحمیك. ضذ

SPSS ، ةیضر َای آزمًندر ایه پژيَص از . مؼىادار تًد 001/0کٍ در سطح  81/0تراتر تا  درمجمًع آمذٌ دست تٍآلفای 

 َای ىذيقصوتایج وطان داد کٍ تیه اػتثارات . گرفتٍ استلرار  مًردتررسی رَایمتغ هیراتطٍ ترگرسیًن چىذگاوٍ  یستگَمث

مؼىاداری  آن راتطٍ َای مؤلفٍحمایت از تًسؼٍ تخص کطايرزی استان فارس تا تًسؼٍ کطايرزی استان فارس ي  غیرديلتی

 از تیحما یرديلتیغ َای صىذيقپرداختی اػتثارات تیه  دار مؼىیيجًد ارتثاط  دَىذٌ وطانپژيَص  َای یافتٍ. يجًد دارد

جُت افسایص  در َا صىذيقافسایص سرمایٍ ایه  يپطتیثاوی یذ تا ديلت تا. تاضذ می یتا تًسؼٍ کطايرز یتًسؼٍ تخص کطايرز

 .افسایص یاتذ تخص کطايرزی استان فارس ویسي تًسؼٍ  تًلیذمًجة ضًد تا رضذ ي ، راتاػتثا

 .تًسؼٍ کطايرزی استان فارس، حمایت از تًسؼٍ تخص کطايرزی غیرديلتی َای صىذيق، اػتثاراتهای کلیذی:  واژه
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