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چکیده
اعطاي تسهيالت بانكي هدفمند یكي از مهمترین عوامل افزایش سرمایهگذاري و تقویت توليد ميباشد و ميتواند بستر الزم را براي ارتقاي سطح
رفاه جامعه فراهم سازد .از این رو ،امروزه یكي از اهداف اصلي سياست اقتصادي دولت ،سوق دادن منابع و اعتبارات بانكي به سمت فعاليتهاي توليدي و
سرمایهاي مي باشد .اما اعطاي تسهيالت چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است .در این مطالعه بهه بررسهي و ارزیهابي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي در استان خراسان رضوي پرداخته شده است .بدین منظور ،ابتدا با بكهارگيري
تكنيک دلفي ،شاخصهاي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي در قالب ابعاد :منطق برنامه ،کيفيت اجرا،
نتایج عملياتي و اثربخشي ،استخراج شد .در نهایت ،با استفاده از تكنيک معادالت ساختاري ،ميزان تأثير عوامل مؤثر بر اثربخشي تسهيالت اعطهائي بهه
طرحها اندازهگيري شد .پرسشگري در اواخر سال  5931شروع و مطالعه تا سال  5931ادامه پيدا نمود .نتایج پژوهش نشهان داد ،کهه منطهق تسههيالت
اعطائي از سطح باالیي برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،ميزان انطباق تسهيالت با اسناد باالدستي ،از بيشترین منطق برخوردار مي باشد .کيفيت
اجراي تسهيالت از سطح پایيني برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانكي و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاري،
از کمترین کيفيت اجرا برخوردار مي باشد .نتایج عملياتي از سطح متوسطي برخوردار بوده و در ميان شاخص هاي آن ،موفقيت اعطاي تسهيالت طهرح ،از
کمترین نتایج عملياتي برخوردار مي باشد .اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانههاي بههترتيهب معهادل 15/8
درصد و  11 /5درصد ميباشد .نتایج پژوهش نشان ميدهد که تسهيالت اعطایي بهدليل عواملي نظير :شرایط نامناسهب اقتصهادي دوره مهورد بررسهي،
تغيير قوانين و مقررات ،سرمازدگي ،خشكسالي و بهویژه عدم مساعدت سيستم بانكي ،از اثربخشي مناسبي برخوردار نبوده است .لذا ،ایجهاد تناسهب بهين
بازدهي و نرخ سود بازپرداخت ،مساعدت بانک ها با بهرهبرداران خسارت دیده و باالخص توسعه بيمه محصوالت کشهاورزي ،بهه مسهئوالن ایهن بخهش
پيشنهاد ميشود.
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مقدمه
یكي از مهمترین عوامل رشد اقتصادي کشهورها سهرمایهگهذاري
بوده و بازارهاي مهالي نقهش اساسهي در تجهيهز و تخصهيص منهابع
سرمایهگذاري به فعاليتهاي اقتصادي دارند .در ایهران بهازار سهرمایه
(اوراق بهادار و سهام) و سایر شبكههاي مهالي غيربهانكي رشهد قابهل
توجهي نداشته و بانکها به عنوان واسهطهههاي مهالي ،بخهش قابهل
توجهي از بازارهاي مالي را در تأمين مالي سرمایهگذاريهها بهه خهود
اختصاص دادهاند ( .)58در ایران بورس تهران ،از ابزارهاي نوین مهالي
استفاده مناسبي نشده است ،چراکهه سهرمایهگهذاري هميشهه متهاثر از
درآمدهاي نفتي بوده است .درصورتيکه در سایر کشهورها و بهه ویهژه
کشورهاي تازه صنعتي شده و حتي کشورهاي در حال توسعهاي نظيهر
چين ،مالزي ،ترکيه و ..به شدت از ابزارهاي مالي در جهت تامين مالي
استفاده ميشود .در ایران ،هرچند اقداماتي براي توسعه ابزارهاي مالي
ایجاد شده است (مانند راهاندازي صندوق امر پدیهده تقریبها ایهنههاي
قابل معامله ،صكوک و  )...ولي این امر پدیده ناشناخته اي است .نقش
بازار سرمایه ایران در تشكيل سرمایه ملي نيز بسيار اندک اسهت .ایهن
نسبت در کشورهاي توسعه یافته و حتي در بعضي کشهورهاي درحهال
توسعه ،باالي  511درصد ميباشهد ( .)55اعطهاي تسههيالت بهانكي
ميتواند باعث افزایش سرمایهگذاري و تقویت توليهد گردیهده و بسهتر
الزم را براي ارتقاي سطح رفاه جامعه فراهم سازد .از ایهن رو ،امهروزه
یكي از اهداف اصلي سياست اقتصادي دولتهها ،سهوق دادن منهابع و
اعتبارات بانكي به سمت فعاليتهاي توليهدي و سهرمایهاي مهيباشهد.
ليكن در کشورهاي در حال توسعه ،با توجه به نقهایص و کمبودههاي
بازار سرمایه ،گسهترش نيهافتن بهازار سههام شهرکتهها و مؤسسهات
اقتصادي ،امكان تأمين منابع مالي براي سرمایهگذاري براي مؤسسات
اقتصادي در بازار سرمایه و نيز انتشار سهام و اوراق مشارکت به اندازه
کافي وجود نداشته و تأمين این منهابع از طریهق بازارههاي غيررسهمي
سرمایه نيز به دليل وجود نرخهاي بهرة باال امكانپذیر نيست ،لهذا نهه
تنها مؤسسات بزرگ ،بلكه مؤسسات کوچک اقتصادي نيز سهم باالیي
از منابع مالي الزم براي سرمایهگذاري را از طریق بازار پول و اعتبارات
بانكي به دست ميآورند .عالوه بر این در ایران بهه دليهل مشهكالت
ساختاري نظام بانكي و تحریمهاي اقتصادي کهه موجهب نهاتواني در
جذب منابع مالي از مسيرهاي بينالمللي شدهاند ،اتكاء نظام اقتصهادي
به نظام پولي -بانكي داخلي شدیداً افزایش پيدا کرده و سبب وابستگي
سرمایهگذاريها به تسهيالت بانكي شده اسهت ( .)2همچنهين برخهي
معتقدند با وجود حجهم بهاالي تسههيالت اعطهایي در ایهران ،مقصهد
بسياري از این تسهيالت فعاليهتههاي توليهدي و سهرمایهاي بخهش
خصوصي نبوده است .آمارها نشان ميدهد نسبت تسهيالت بانكي به
توليد ناخالص داخلي ایران از لحاظ رتبهاي در خاورميانهه ماقبهل آخهر

بوده و در دنيا از ميان  591کشور رتبة  529را دارا ميباشد .همچنين،
ميزان تسهيالت اعطهایي از سهوي بخهش بهانكي ایهران بهه بخهش
خصوصي  3/1درصد توليد ناخالص داخلي ميباشد .در صورتيکه ایهن
رقم به طور متوسط در سهطح جههان برابهر بها  515/5درصهد توليهد
ناخالص جهاني بهوده اسهت ( .)5از طهرف دیگهر بهه بهاور بسهياري از
اقتصاددانان ،وجود یک بخش کشاورزي پيشرو و نيرومند از ضروریات
فرآیند توسعه اقتصادي در بسياري از کشورها بهوده و تها هنگهاميکهه
موانع توسعه این بخش بر طرف نشود ،سایر بخشها نيز به شكوفایي،
رشد و توسعه دست نخواهند یافت ( .)1پيشهرفت ایهن بخهش از چنهد
جنبه بویژه تأمين مواد غذایي ،مواد اوليه براي صنایع ،کمک بهه تهيهه
ارز و سرمایه براي سایر بخشهاي اقتصهادي ،ایجهاد بهازار مصهرف و
تأمين نيروي انساني داراي اهميت است .بها ایهن حهال هماننهد سهایر
بخشهاي اقتصادي ،یكي از موانهع عمهده رشهد و توسهعه اقتصهادي
فعاليتهاي این بخش ،بخصوص در ایران ،کمبهود سهرمایه اسهت .در
اکثر کشورها دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزي ،ابزارههایي را
تهيه نموده که اعطاي تسهيالت ارزان قيمت از جمله آنها ميباشهد.
در اسههتان خراسههان رضههوي ،بخههش کشههاورزي بههه عنههوان یكههي از
عمدهترین بخهشههاي اقتصهادي مطهرح مهيباشهد .ایهن بخهش بها
برخورداري از ظرفيتها و توانمنديهاي وسيع بها بهيش از 5181855
هكتار سطح زیرکشهت انهواع محصهوالت زراعهي و بهاغي و بهيش از
 55193185واحههد دامههي بهها توليههد بههيش از  1132858تههن انههواع
محصوالت زراعي ،باغي و دامي جایگاه تعيين کننده در اقتصاد ملي و
استاني داشته و نقش مهمي در تامين نيازهاي حيهاتي جامعهه ،امنيهت
غذایي ،تامين مواد اوليه مورد نياز صنایع و ایجهاد اشهتغال دارد95/5 .
درصد اشتغال استان در این بخش قرار دارد که بعد از بخهش خهدمات
بيشترین نقش را در اشتغال استان داشته و منبع اشتغال و درآمد بيش
از نيمي از جمعيت روستایي اسهتان مهيباشهد .ایهن بخهش در اغلهب
محصوالت مهم مانند گندم ،جو و چغندر قند رتبه باالیي را در کشهور
دارا است .سهم ارزش افزوده بخش کشهاورزي اسهتان از کهل کشهور
 51/8درصد و سهم ارزش افزوده این بخش ،از توليد ناخالص داخلهي
استان  51/5درصد ميباشد که باالترین سهم را در مقایسهه بها سهایر
بخشهاي اقتصادي دارد ( .)59بر اسهاس گهزارش مرکهز آمهار ایهران
تعداد  22811گلخانه در سال  5933در سطح کشور وجود داشته که از
ایههن تعههداد 21592 ،واحههد فعههال و  5881واحههد غيههر فعههال هسههتند.
همچنين مساحت گلخانهههاي کشهور در سهال  5933بهيش از 3811
هكتار بوده اسهت .در اسهتان خراسهان رضهوي در سهال  5933تعهداد
 5199گلخانه وجود داشته است که از این تعداد  5958واحهد فعهال و
تعداد  953غير فعال بهوده اسهت .در ایهن اسهتان تعهداد  1212سهالن
گلخانه با مساحت  915هكتار در سال  5933وجود داشته است (.)25
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با توجه به تنگناها و مشكالت کمبود سرمایه در بخش کشاورزي،
سازمان جهاد کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي بهه چنهدین طهرح
توسعهاي در زیر بخشهاي مختلف بخش کشاورزي تسهيالت اعطها
نموده است .که برخي از آنها عبارتند از :طهرح اسهتخر ذخيهره آب و
طرح توسعه کشت گلخانهاي .با این وجود اینكه افهزایش بههرهوري و
توليد محصوالت کشاورزي یكي از مهمترین اهداف از انجام این گونه
طرحها بوده است ،اما تا کنون مطالعهاي جهت بررسي اثهر تسههيالت
اعطایي به این طرحها در بخش کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي
انجام نشده اسهت .بنهابراین انجهام مطالعهاتي در ایهن خصهوص الزم
ميباشد .در همين راستا مطالعه حاضر در نظهر دارد ميهزان اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحههاي نهامبرده را محاسهبه نمایهد .در ادامهه
برخي از مطالعات صورت پذیرفتهه مهرتبط بها موضهوع تحقيهق مهرور
ميشود:
داس و جههوی ( )2113بههه بررسههي نقههش اعتبههارات مسههتقيم و
غيرمستقيم کشاورزي بر توليد کشاورزي هند طي سهالههاي -2115
 2115با استفاده از تجزیهه و تحليهل دادهههاي تهابلویي پویها و روش
گشتاورهاي تعميم یافته پرداخت .نتهایج نشهان داد کهه ميهزان اعتبهار
مسههتقيم کشههاورزي تههأثير مثبههت و قابههل مالحظهههاي در توليههدات
کشههاورزي داشههته اسههت .تعههداد حسههابهههاي اعتبههاري غيرمسههتقيم
کشاورزي نيز تأثير قابل مالحظه و مثبتي بر روي توليدات کشهاورزي،
اما با وقفه یكسهاله داشهته اسهت ( .)8احمهد ( )2155بهه بررسهي اثهر
اعتبارات بر توليد بخش کشاورزي پاکسهتان طهي دوره 5318-2118
پرداخت ( .)8یافتههاي تجربي بها بكهارگيري مهدل خودرگرسهيون بها
وقفهههاي تهوزیعي ( 1)ARDLنشهان داد کهه اعتبهارات نقهش قابهل
توجهي در رشد بخش کشاورزي ایهن کشهور داشهته و همهواره بهراي
کشاورزان جههت خریهد عوامهل توليهد مفيهد بهوده اسهت .مهااورین و
همكاران ( )2152به بررسي تأثير دسترسهي بهه اعتبهارات بهانكي بهر
عملكرد اقتصادي بخشههاي مههم اقتصهادي کنيها از جملهه بخهش
کشاورزي با استفاده از دادهههاي تهابلویي و روش گشهتارهاي تعمهيم
یافته طي دوره  2111-2151پرداختند ( .)51نتایج مطالعه آنان نشهان
داد که اعتبارات تأثير مثبت و قابل توجهي بر توليهد ناخهالص داخلهي
بخشهاي اقتصادي کنيا دارد .ونگنا و ویتور ( )2159عوامل مهؤثر بهر
بهبود بازپرداخت وام توسط سيب زمينيکاران در غنا را بها اسهتفاده از
مدل پروبيت مورد بررسي قرار دادند ( .)21بر اساس نتهایج بهه دسهت
آمده عوامل سن ،سطح سواد ،تجربه ،نظارت و درآمد خهارج از مزرعهه
اثر مثبتي بر عملكرد بازپرداخت وام داشته و جنسيت و وضعيت تأههل
اثر منفي در عملكرد بازپرداخت داشتهاند .سيلوستر و همكاران ()2159
عملكرد بازپرداخت وام توليدکنندگان و فرآوريکننهدگان خهرده مالهک
روغن خرما را در نيجریه با استفاده از رگرسيون چندگانه بررسي نمودند
1- Auto-Regressive Distributed Lag
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( .)28نتایج حاصل نشان داد که اندازه وام تحت تأثير تجربه فهرآوري
کنندگان ،درآمد ناخهالص سهاالنه و نهرخ سهرمایهگهذاري مهيباشهد.
همچنين نسبت گردش دارایي و فاصله بين خانه و محل وام دههي از
عوامل مؤثر در نهرخ بازپرداخهت وام مهيباشهند .سهاندادا و کهانهوکمو
( )2155به بررسي عوامل افزایش دهنده ریسهک اعتبهاري در بخهش
بانكي کشور زیمبابوه پرداختند ( .)21براي این منظور سه دسته کلي از
متغيرهاي مربهو بهه اقتصهاد کهالن ،مشخصهات بخهش صهنعتي و
ویژگيهاي خاص سيستم بانكي را مهورد بررسهي قهرار دادنهد .نتهایج
مطالعه آنان نشهان داد کهه مهمتهرین عهواملي کهه بهر روي ریسهک
اعتباري در بخش بانكي کشور زیمبابوه اثرگذار ميباشند شامل شرایط
اقتصاد کالن و ویژگيهاي خاص سيستم بانكي ميباشهند .کریمهي و
زاهدي کيوان ( )2151تخصيص بهينه تسهيالت بانكي به متقاضهيان
بخشهاي مختلف کشاورزي را به کمک منطق فهازي مهورد مطالعهه
قرار دادند ( .)58نتایج حاکي از این است که الگوي بهينهه تخصهيص
تسههيالت بهه صهورت  %59/28زراعهت %1/15 ،باغبهاني%55/52 ،
دامداري %1/15 ،طيور %5/52 ،شيالت %1/15 ،منابع طبيعي%1/15 ،
ماشينآالت کشاورزي %58/28 ،خدمات کشهاورزي %29/21 ،صهنایع
کشاورزي و  %1/15بخشهاي غيرکشهاورزي مهيباشهد .از ایهن رو،
الگوي فعلي تخصيص اعتبارات و تسهيالت بانهک کشهاورزي بهينهه
نبوده و نياز به بازنگري و تعدیل دارد .شعبانزاده و شاهنوشهي ()2159
به بررسي نقش اعتبارات بنگاههاي زودبازده در رشد بهرهوري کسب و
کارهاي کوچهک و متوسهط بخهش کشهاورزي طهي دوره  85-88در
شهرستان بابل پرداختند ( .)22براي این منظور بنگاههاي زودبازده بهه
بهره برداري رسيده در صنعت زنبورداري و دامپروري شهرسهتان بابهل
طي سال  5985از طریق سرشماري انتخاب (گروه تيمار) و با گروهي
دیگر از بنگاههاي این دو صنعت که از اعتبارات بنگهاهههاي زودبهازده
استفاده نكرده اند (گروه شاهد) با استفاده از روش جورسازي و شاخص
مالم کوئيست مورد مقایسه قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از این مطالعهه
نشان ميدهد اگهر چهه پرداخهت اعتبهارات در ایهن دو صهنعت تهاثير
معنيداري بر کارایي مدیریتي و بهبود تكنولوژیكي نداشته امها سهبب
رشد کارایي مقياس ،رشد کارایي فني و در نتيجه رشد بههرهوري کهل
عوامل توليد در بنگاههاي دریافت کننهده ایهن اعتبهارات شهده اسهت.
شاهنوشههي و همكههاران ( )2159بههه بررسههي اثربخشههي تسهههيالت
بنگههاههههاي زود بههازده در صههنعت فههرش دسههتبههاف در اسههتانهههاي
آذربایجان شرقي ،خراسان رضهوي و قهم پرداختنهد ( .)29فاکتورههاي
بررسي اثربخشي در این مطالعه شامل درآمهد ،هزینهه ،سهود ،توليهد و
اشتغال در سالهاي  85 ،81و  83بود .جهت محاسبه ميزان اثربخشي
تسهيالت از روش جورسازي استفاده شده است .بدین منظهور جامعهه
آماري به دو گروه کنترل (افرادي که از اعتبارات استفاده نكردهانهد) و
تيمار (افرادي که از اعتبارات استفاده کردهاند) تقسيم شد .نتایج نشهان
داد پرداخت اعتبارات بنگاههاي زود بازده در استانهاي قم و خراسهان
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رضوي بهر متغيرههاي درآمهد ،هزینهه ،سهود ،توليهد و اشهتغال تهأثير
معنيداري نداشته ،اما در استان آذربایجان شرقي باعث افزایش معنادار
این متغيرها شده است .فردوسهي و همكهاران ( )2159بهه شناسهایي
عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزي مراغه پرداختنهد
( .)52بدین منظور ،مطالبات به چهار حالت وصول به موقهع ،سررسهيد
گذشته ،معوقه و مشكوکالوصول طبقهبندي شدند و اطالعهات مهورد
نياز از طریق بررسي پروندههاي وام گيرندگان براي هر گروه از شهعبه
گردآوري شد .براي دستيابي به هدف مطالعه از الگوي الجيت چندگانه
بهره گرفته شد .نتایج نشان داد که متغيرهاي مبلغ وام پرداختي ،فاصله
اقسا  ،تعداد اقسا  ،نوع تضمين ،تمدید ،فعاليهت باغهداري ،زراعهت،
خدمات و نوع تسهيالت از لحاظ آماري معنادار ميباشهند کهه در ایهن
ميان متغيرهاي مبلغ وام پرداختي و تمدید اثر منفي بر بهبهود وصهول
مطالبات داشته و متغيرهاي دیگر اثر مثبتي بر بهبود وصول مطالبهات
دارند.آتيپو و همكاران ( )2121در تحقيقي به ارزیهابي تهأثير اعتبهارات
تأمين مالي روستایي بر بهرهوري مزارع محصول کاکائو در کشور غنها
پرداختند ( .)1براي این منظور دادهههاي مهورد نيهاز از  911زارع در 1
منطقه در غرب غنا گردآوري شده و جهت تجزیه و تحليهل دادههها از
روش رگرسيون لجستيک استفاده شد .نتهایج نشهان داد کهه متوسهط
عملكرد کاکائو در مزارعي که زارعين آن به اعتبارات دسترسي داشته-
اند ،بطور ميانگين معهادل  913/15کيلهوگرم و بهيش از مزارعهي کهه
زارعين آن دسترسي به اعتبارات نداشتهاند ( )291/91بوده است.
حسيني و همكاران ( )2125در تحقيقي به شناسایي پيشرانههاي
مؤثر بر اثربخشي تسهيالت اشهتغال پایهدار روسهتایي بهر اشهتغال در
روسههتاهاي شهرسههتان همههدان پرداختنههد ( .)51بههراي ایههن منظههور
پرسشههنامههههاي طراحههي شههده در اختيههار  21نفههر از کارشناسههان و
متخصصان بانک ،کشهاورزان و مسهئولين سهازمان جههاد کشهاورزي
استان همدان قرار گرفته و جهت تجزیه و تحليهل دادههها از تكنيهک
دلفي استفاده شد .نتایج نشان داد که  52مؤلفه بهعنوان پيشرانههاي
اصلي و کليدي مؤثر بر اثربخشي (از قبيل :تالش براي کاهش سهطح
هزینههاي توليدي توسط توليدکنندگان ،شناسایي ظرفيتهاي موجهود
در روستا و اعطاي تسهيالت به این اقشار ،ارائه مشهاوره بهه صهاحبان
کارگاه هاي توليدي براي رفع مشكالت ،ایجاد سهامانهاي بهراي ثبهت
ظرفيت هها و تقاضهاي کهار در آن حهوزه بهراي همهاهنگي در عرضهه
تسهيالت متناسب با نياز جامعهه ،تناسهب وام بها طهرح پيشهنهادي از
سوي توليدکنندگان تسهيالت وجود دارند.
مطالعات مختلف نشان دهنده این است که کمبود سرمایه محدود
کننده ترین نهاده براي رشد و توسعه بخش کشاورزي در ایران بهوده و
بانکها داراي نقش کليدي در اقتصاد یک کشور ميباشهند همچنهين
مرور تحقيقات پيشين صورت پذیرفته بيانگر این مطلب اسهت کهه در
داخل کشور مطالعه بومي جهت شناسایي عوامل مهؤثر بهر اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرحهاي بخهش کشهاورزي صهورت نپذیرفتهه.

افزون بر این بطور خاص نيز مطالعهاي در خصوص بررسي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به طرح ههاي اسهتخر ذخيهره آب و توسهعه کشهت
گلخانهاي صورت نپذیرفته است ،در این تحقيق به این مهم با مطالعه
موردي استان خراسان رضوي پرداخته ميشود.

مواد و روشها
بيان روشن و واضح روش و طرح تحقيق ،معرفي کامل جامعهه و
نمونهآماري ،معرفي متغيرها و نحوه اندازهگيري آنهها ،معرفهي دقيهق
ابزار جمعآوري دادهها و استفاده صحيح از روشههاي آمهاري تجزیهه
دادهها ،ميتواند تضميني براي اتمام یک تحقيق توأم با موفقيت باشد.
از نقطه نظر استنتاج ،این پژوهش استقرایي (حرکت از جهزء بهه کهل)
ميباشد .همچنين تحقيق حاضر از لحاظ هدف کهاربردي اسهت ،زیهرا
نتایج آن ميتواند مورد استفاده مسئوالن ،برنامهریزان ،تصميمگيران و
سياستگذاران سازمان جهاد کشاورزي و بانک کشاورزي بههویهژه در
استان خراسان رضوي قرار گيرد .پژوهشهاي کاربردي تالشي اسهت
براي یافتن پاسخي براي حل یهک معضهل و مشهكل عملهي کهه در
دنياي واقعي وجود دارد .این دسته از پژوهشها به منظور بهبهود و بهه
کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسایل ،توليهدات ،سهاختارها و
الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني از نتهایج پهژوهشههاي بنيهادي
استفاده مينماید ( .)3از نظر روش و ماهيت نيز ایهن پهژوهش از نهوع
توصيفي -پيمایشي ميباشد و نيز با توجه به اینكهه متغيرههاي آن در
گذشههته رخ دادهانههد ،در زمههره پههژوهشهههاي رویههدادي قههرار دارد .در
تحقيقات توصيفي وضهعيت فعلهي توصهيف ،ویژگهيهها و صهفات آن
مطالعه و در صورت لزوم ارتبا بهين متغيرهها بررسهي مهيشهود (.)3
عالوه بر این ،از لحاظ نوع دادههاي تحقيق اسهناد کهاوي (آرشهيوي)
است .بدین مفهوم که با اسهتفاده از اطالعهات گذشهته ارتبها ميهان
متغيرهاي تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد .در نهایت ،تحقيق حاضهر
از بعد منطقي ،یک تحقيق استقرایي (درصدد طراحي یک مدل کلي بر
اساس مشاهدات تجربي و جمع آوري دادههاي کمي) است.
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري

جامعه آماري ایههههن تحقيق به منظور ارزیابي اثربخشي تسهيالت
اعطایي به بخش کشاورزي در استان خراسان رضوي شامل
بهرهبرداران بخش کشاورزي که از تسهيالت طرحهاي استخر ذخيره
آب استفاده نموده و کارشناسان ناظر آنها ميباشد .در این تحقيهق از
خبرگان به منظور شناسایي معيارههاي ارزیهابي اثربخشهي تسههيالت
اعطایي به بخش کشاورزي استان خراسهان رضهوي شهامل خبرگهان
سازمان جهاد کشاورزي این استان در حوزههاي :اسهتخر ذخيهره آب و
کشت گلخانه اي و از بهره برداران و کارشناسان ناظر طرح بهه منظهور
ارزیابي اثربخشي تسهيالت اعطایي بهه بخهش کشهاورزي در اسهتان

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای

خراسان رضوي شامل بهرهبرداران بخش کشاورزي کهه از تسههيالت
طرحهاي استخر ذخيره آب و توسعه کشهت گلخانههاي و کارشناسهان
ناظر آنها استفاده گردید.
در ایههههههن مطالعههههههه ،تعداد حجم نمونه در بين بهرهبرداران و
کارشناسان ناظر آنها در هر یک از طرحهاي استخر ذخيره آب ،بهبود
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و توسعه کشت گلخانهاي بر اساس فرمول جدول مورگان تعيهههههين و
نمونهگيري بر اساس روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي و سههم ههر
طرح از کل تسهيالت انجام شد .جدول زیر وضعيت تسهيالت اعطایي
به بخش کشاورزي طي سالهاي  5931-39را نشان ميدهد:

جدول  -1وضعیت تسهیالت اعطایی به بخش کشاورزی طی سالهای 1931-39
کل

Table 1- The status of concessional facilities to the agricultural sector during 2011-2014
تسهیالت اعطایی
آب و خاک
باغبانی
دام
طیور
مکانیزاسیون
زراعت و حفظ نباتات

Total

Cultivation

Mechanization

Poultry

Livestock

Horticulture

Water and soil

Bank loans

5414

9

239

586

1933

1504

1143

تعداد (فقره)

3285526

5347

56175

978707

1209835

745321

290141

100

0.16

1.71

29.79

36.82

22.68

8.83

100

0.17

4.41

10.82

35.7

27.78

21.11

607

594

235

1670

626

496

254

)Number (item

مجموع ارزش
value

سهم ارزشي (درصد)
)Value share (percent

سهم تعداد (درصد)
)Share count (percent

ميانگين
Average

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي5938 ،
Source: Jihad Agriculture Organization of Khorasan Razavi province, 2015

بر اساس جهدول  ،5تعهداد نمونهه الزم جههت توزیهع پرسشهنامه
مربو به هر یک از طهرحههاي مهورد بررسهي بهين بههرهبهرداران و
کارشناسان ناظر آنها بصورت زیر محاسبه شد:
الف) تعداد نمونه الزم جهت پرسشنامههاي مربو به طرح استخر
ذخيره آب
2
)5414  1.96  0.211(1  0.211
n
 28
)54140  0.15 2  1.96 2  0.211(1  0.211
د) تعداد نمونه الزم جهت پرسشنامههاي مربو به طهرح توسهعه
کشت گلخانهاي
) 5414  1.96 2  0.278( 1  0.278
 34
) 54140  0.15 2  1.96 2  0.278( 1  0.278

n

از طرف دیگر ،آمار و اطالعات تحقيهق حاضهر از دو طریهق زیهر
گردآوري ميشود:
 -5اطالعات الزم به منظور شناسایي معيارهاي ارزیهابي اثربخشهي
تسهيالت اعطایي به بخش کشاورزي در استان خراسان رضوي
از طریق تكنيک دلفي که شهامل برگهزاري جلسهات متعهدد بها
خبرگان سازمان جههاد کشهاورزي اسهتان خراسهان رضهوي در
حوزههاي :اسهتخر ذخيهره آب و کشهت گلخانههاي مهيباشهد،
گردآوري ميگردد.
 -2اطالعات الزم جهت ارزیابي اثربخشي تسههيالت اعطهایي بهه
بخههش کشههاورزي اسههتان خراسههان رضههوي ،از طریههق توزیههع

پرسشنامه ميان بهرهبرداران بخش کشاورزي کهه از تسههيالت
طرحهاي مورد بررسي استفاده نموده و کارشناسان ناظر آنهها،
گردآوري ميگردد.
پرسشگري در اواخر سال  5931شروع و مطالعهه تها سهال 5931
ادامه پيدا نمود.
اثربخشي یک طرح یا سياست را مي توان تابعي از منطق برنامهه،
کيفيت اجراي پروژههاي مربو به طرح یا سياست و نتایج حاصهل از
اجراي پروژهها دانست .شكل زیر ارتبا مفهومي این متغيرها را نشان
ميدهد:
مطابق شكل  5اثربخشي تابعي از نتایج عملياتي و منطق برنامهه
است .امّا براي تكميل الگو ،الزم است هر کهدام از متغيرههاي پنههان
شكل  5توسط تعدادي از متغيرهاي آشكار قابهل انهدازهگيهري باشهد.
مدل تبيين کننده ارتبا بهين متغيرههاي پنههان و متغيرههاي آشهكار
مربو را مدل اندازهگيري مينامند .در نهایت ،بها داشهتن مهدلههاي
اندازهگيري براي تمامي متغيرهاي پنهان ،از مدل معهادالت سهاختاري
عوامل موثر بر اثربخشي تسهيالت بانكي به طرح هاي استخر ذخيهره
آب و توسعه کشت گلخانه اي در استان خراسان رضوي استفاده شهده
است.
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نتایج عملیاتی
Operational
results

کیفیت اجرا
Execution
quality

اثر بخشی
Effectiveness

منطق برنامه
Program logic

شکل  -1مدل مفهومی (ساختاری) عوامل مؤثر بر اثربخشی
Figure 1- Conceptual (structural) model of factors affecting effectiveness

تجزیه و تحليل ساختارهاي کوواریان یا همان «مدلیابي
معادالت ساختاري» ،از روشهاي نوین بررسي روابط علّي و معلولي
بوده و به معني تجزیه و تحليل متغيرهایي است که در ساختار مبتني
بر تئوري ،تأثيرات همزمان آنها را نشان ميدهد .در تحليل
ساختهاي کوواریان  ،نمودار مسير جایگاه تسهيلکنندهاي دارد .این
کار باعث ميشود ساختار مسائل بهصورت مفهومي قابل درک شود.
همچنين  SEMامكان بررسي روابط متغيرهاي مستقل و وابسته را نيز
فراهم ميآورد .فرض کنيد  ξمتغير مستقل و  ηوابسته بوده و هر یک
داراي متغيرهاي مشاهده شده خاص خود باشند ،در اینصورت ارتبا
آنها بهصورت روابط زیر نشان داده ميشود:

𝑋: 𝑥 = Λ x ξ + δ
𝑌: 𝑦 = Λ y 𝜂 + ε

()5
در این صورت معادله ساختاري براي ارتبا بين متغيرها بهصورت
زیر خواهد بود:
ξ , η: Bη = Γξ + ζ
()2
در معادالت فوق ،متغيرهاي مكنون  ξو  ηزمينهساز متغيرهاي X
و  Yبوده و وزنهاي عاملي  Λxو  Λyنشان ميدهند که متغيرهاي
مكنون تا چه اندازه زمينهساز  Xو  Yهستند .رابطه دوم ارتبا بين
متغير مستقل و وابسته را توصيف ميکند .در نهایت معادله ساختاري
ارتبا متغير وابسته و مستقل به شكل رابطه  9نوشته ميشود:
η = Γξ + ζ
() 9
که در آن  Γماتری ضریب یا وزن اثر متغيرهاي مستقل بر وابسته و
 ζماتری عناصر اخالل در معادله مي باشهد .بها حهل ایهن معهادالت،
مقادیر پارامترهاي مدل بهدست ميآید (.)55

نتایج و بحث
همانطور که پيشتر گفته شد ،جهت شناسایي معيارههاي مهؤثر بهر
اثربخشي تسهيالت اعطهایي بهه بخهش کشهاورزي اسهتان خراسهان
رضوي از تكنيک دلفي استفاده شد .براي این منظور جلسهات نظهرات
خبرگان سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان رضوي در طرحههاي:
استخر ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي مبناي تحليل قرار گرفهت.
به منظور بررسي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرح اسهتخر ذخيهره
آب ابتدا وضعيت هر یک از ابعاد منطق برنامهه ،کيفيهت اجهرا ،نتهایج
عملياتي و اثربخشي بر اساس نظرات نمونه آمهاري از بههرهبهرداران و
کارشناسان ناظر آنها ارائه ميشود .سپ به بررسي عوامل مهؤثر بهر
اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر ذخيره آب بر اساس برآورد
معادالت ساختاري پرداخته ميشود.
الف) بررسی اثربخشی تسهیالت اعطﺎیی بهﻪ رهرا اسه خر
ذخیره آب

جدول  2شاخص هاي اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر
ذخيره آب و بررسي وضعيت فعلهي آن را در اسهتان خراسهان رضهوي
نشان ميدهد:
یافتهها نشان ميدهد که تسهيالت اعطائي به این طرح از منطق
باالیي ( )%19/2برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي منطهق برنامهه
نيز ،ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسهعه بخهش از
بيشترین منطق ( )%18/8رتبه اول را دارد که با توجه به مسأله جهدي
بحران آب در استان مؤید اهميت به مدیریت منابع آب ميباشد.
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 تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای،محدث حسینی و همکاران

 بررسی ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطائی به طرح استخر ذخیره آب-2 جدول
Table 2- Examining the dimensions of the effectiveness of the granting facility to the water reservoir pool

ردیف

شاخصهای منطق برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of the Facility Grant Logic

Score

Rank

ضرورت اعطاي تسهيالت جهت انجام طرح

0.764

2

0.726

3

0.652

4

0.784

1

0.732

---

1
2
3
4

The necessity of granting the facility for the project

وجود زیرساخت ها و امكانات الزم براي اثربخشي طرح
Infrastructure and facilities for the effectiveness of the project

ميزان موفقيت طرح در بلندمدت
The success rate of the project in the long run

ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسعه بخش
The degree of compliance of the facility with the upstream development documents of the sector

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای کیفیت اجرای برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Quality Indicators for the implementation of the facility

Score

Rank

تناسب مبلغ تسهيالت با مبلغ مورد نياز

0.571

1

0.309

7

0.364

6

0.403

4

0.295

8

0.387

5

0.411

3

0.568

2

0.414

---

1
2
3
4
5
6
7
8

The amount of the facility is commensurate with the amount required

تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت با نرخ بازده مورد انتظار
Proportion of interest rate repayment facility with expected rate of return

تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار
The proportion of the installment payment with the individual's ability

تناسب مدت زمان بازپرداخت با توانایي بهرهبردار
The proportion of repayment time with individual ability

تناسب نوع و مبلغ ضمانت هاي بانكي با توانایي بهرهبردار
The type and amount of bank guarantees with individual ability

تناسب فاصله زماني درخواست تا اعطاي تسهيالت
The proportion of time interval requested until the facility is granted

تناسب دوران تنف
Fit the breathing period

درصد تأمين مبلغ مورد نياز از محل تسهيالت
Percentage of the amount required from the facility

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای نتایج عملیاتی اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of operational results of granting facilities

Score

Rank

1

موفقيت اعطاي تسهيالت طرح در بهبود تنظيم آب

0.436

4

0.711

1

0.489

3

0.624

2

0.565

---

2
3
4

The success of the Facility in improving water regulation

ميزان مناسب بودن اجراي طرح براي آبياري مزرعه
The appropriateness of implementing the plan for irrigation of the farm

ميزان آب صرفهجویي شده در اثر اجراي طرح
The amount of water saved due to the implementation of the plan

ميزان انطباق مشخصات طرح با نقشههاي اجرائي
Conformity of design specifications with executive plans

ميانگين
Average
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اثر بالفعل (بهرهبردار)

اثر بالقوه (کارشناس)

شاخصهای اثربخشی اعطای تسهیالت

Effectiveness

Actual effect
)(exploiter

Potential effect
)(expert

Indicators of the effectiveness of granting
facilities

0.667

0.220

0.330

افزایش سطح زیرکشت

0.645

0.200

0.310

0.517

0.150

0.290

0.538

0.140

0.260

0.474

0.090

0.190

0.500

0.080

0.160

0.636

0.210

0.330

0.568

0.156

0.267

اثربخشی

ردیف
Row
1

Increasing the level of cropping

افزایش توليد

2

increasing production

بهبود عملكرد

3

Performance improvements

کاهش هزینه هاي توليد

4

Reduce production costs

بهبود کيفيت محصوالت

5

Improving product quality

افزایش بهرهوري و ارزش افزوده

6

Increase productivity and value added

اشتغال پایدار

7

Permanent job

ميانگين
Average

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: research findings

عالوه بر این ،تسهيالت اعطائي به ایهن طهرح از کيفيهت اجهراي
کمتر از متوسط ( )%85/8برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي کيفيت
اجرا ،تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانكي با توانایي بهرهبهردار و تناسهب
نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاري ،به ترتيب از کمترین کيفيت
اجرا برخوردار بوده و موجبات نارضایتي بهرهبرداران را به همراه داشته
است .از طرف دیگر ،نتایج عملياتي تسهيالت اعطائي به این طهرح در
حد متوسط ( )%15/1ارزیابي گردیهد و در ميهان شهاخصههاي نتهایج
عملياتي ،شاخص موفقيت اعطاي تسهيالت طرح در بهبود تنظيم آب
از کمترین امتياز برخوردار بوده است .بي تردید ،وضعيت نتایج عملياتي
اعطاي تسهيالت به طرح استخر ذخيره آب ،تحت تأثير کيفيت پهایين
اجراي برنامه تسهيالت اعطایي به ایهن طهرح قهرار گرفتهه اسهت .در
نهایت ،ضریب اثربخشي تسهيالت اعطائي به این طرح معهادل 15/8
درصد بوده و در ميان شاخص هاي اثربخشي تسههيالت اعطهائي بهه
این طرح ،به ترتيب شهاخصههاي افهزایش سهطح زیرکشهت (،)%51
افزایش توليد ( )%51و افزایش اشتغال پایدار ( ،)%58در رتبهههاي اول
تا سوم ميباشند .جدول زیر شاخصهاي بهرازش انهدازهگيهري مهدل
معادالت ساختاري تحقيق را نشان ميدهد:
با توجه به جدول فوق ،مقدار (کهاي دو/درجهه آزادي) بهه عنهوان
معيار تناسب تطبيق و تعدیل بها انهدازه نمونهه ،کمتهر از  9مهيباشهد.
شاخص خوبي تناسب یا برازش ( )GFIو تعدیل شده آن ( )AGFIنيز
بيش از  %31مهيباشهد .شهاخص  RMSEکهه نشهان دهنهده ریشهه
ميانگين مربع خطا ميباشد ،نيز کمتر از  1/11مهيباشهد .بنهابراین بها

توجه به مقادیر شاخص تناسب به دست آمده ،مشخص ميشهود کهه
مدل تمامي اعداد و پارامترهاي مدل معنادار ميباشند .شكل زیهر نيهز،
خروجي نرمافهزار ليهزرل را بهراي انهدازهگيهري اثربخشهي تسههيالت
اعطایي طرح استخر ذخيرة آب نشان ميدهد:
جدول  -9شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
Table 3- Structural Equation Modeling fitting indices
AGFI

GFI

RMSE

p-value

2
df

Statistics

0.90

0.91

0.030

0.002

2.40

مقدار

آماره

Amount

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

بر اساس معهادالت سهاختاري بهرآورد شهده ،ارتبها ميهان ابعهاد
اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح استخر ذخيره آب ،در جدول زیهر
خالصه شده است:
ب) بررسی اثربخشی تسهیالت اعطهﺎیی بهﻪ رهرا تﻮسهﻌﻪ
کشت گلخﺎﻧﻪاي

جدول  1شاخصهاي اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح توسعه
کشت گلخانهاي و بررسهي وضهعيت فعلهي آن را در اسهتان خراسهان
رضوي نشان ميدهد:

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای
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شکل  -2معادالت ساختاری ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح استخر ذخیره آب
Figure 2- Structural equations Dimensions of the effectiveness of the facilities granted to the water storage pool design

یافتهها نشان ميدهد که تسهيالت اعطائي به این طرح از منطق
باالیي ( )%15/9برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي منطهق برنامهه
نيز ،ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسهعه بخهش از
بيشترین منطق ( )%15/8برخهوردار اسهت .عهالوه بهراین ،تسههيالت
اعطائي به این طهرح از کيفيهت اجهراي کمتهر از متوسهطي ()%98/9
برخوردار بوده و در ميان شاخصهاي کيفيت اجرا ،تناسب نوع و مبلهغ
ضمانت بانكي با توانایي بهرهبردار و تناسب نرخ سود بازپرداخت با نرخ
بازده انتظاري ،بههترتيهب از کمتهرین کيفيهت اجهرا برخهوردار بهوده و
موجبات نارضایتي بهرهبرداران را به همراه داشته است .از طرف دیگر،
تسهيالت اعطائي به ایهن طهرح از نتهایج عمليهاتي در حهد متوسهطي
( )%11/1برخههوردار بههوده و در ميههان شههاخصهههاي نتههایج عمليههاتي،
شههاخصهههاي موفقيههت اعطههاي تسهههيالت طههرح و ميههزان انطبههاق
مشخصات طرح با نقشههههاي اجرائهي بههترتيهب از کمتهرین نتهایج
عملياتي برخوردار بوده است .بيتردید ،وضعيت نتایج عملياتي اعطهاي
تسهيالت به این طرح ،تحت تأثير کيفيهت پهایين اجهراي تسههيالت

اعطایي قرار گرفته است .در نهایت ،اثربخشي تسههيالت اعطهائي بهه
این طهرح معهادل  %11/5بهوده و در ميهان شهاخصههاي اثربخشهي
تسهيالت اعطائي به آن ،بهترتيب بهبود کيفيت محصوالت (،)%85/8
افزایش بهرهوري و ارزش افزوده ( )%88/3و بهبود عملكهرد (،)%11/5
داراي کمترین اثربخشي ميباشند .جدول زیهر شهاخصههاي بهرازش
اندازهگيري مدل معادالت ساختاري تحقيق را نشان ميدهد:
یافتههاي جدول فوق نشان ميدههد کهه مقهدار (کهاي دو/درجهه
آزادي) کمتر از  9ميباشد .همچنين شاخص خوبي تناسب یها بهرازش
( )GFIو تعدیل شده آن ( )AGFIبيش از  %31ميباشد .عالوه بر این
شاخص  RMSEنيز کمتر از  1/11ميباشد .بنابراین با توجه به مقادیر
شاخص تناسب به دست آمده ،مشخص ميشود که مدل تمامي اعداد
و پارامترهاي مدل معنادار ميباشند .شكل زیر نيز ،خروجي نهرمافهزار
ليزرل را براي اندازهگيري اثربخشي تسهيالت اعطایي بهه ایهن طهرح
نشان ميدهد:
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جدول  -4ضرایب برازش معادالت ساختاری برای اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح استخر ذخیره آب
Table 4- Coefficients of structural equations for the effectiveness of granting facilities to the reservoir reservoir scheme

نتیجه

ضریب

مسیر

اثر

Result

Coefficient

Path

Effect

0.702

از منطق برنامه به کيفيت اجرا

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.725
0.746
0.724
0.739
0.736

از منطق برنامه به اثربخشي
From Application Logic to Effectiveness

از کيفيت اجرا به نتایج عملياتي
From performance to operational results

از نتایج عملياتي به اثربخشي
From Operational Results to Effectiveness

از منطق برنامه به نتایج عملياتي با تعدیلگري کيفيت اجرا
From program logic to operational results with performance moderation

از کيفيت اجرا به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي
From performance to effectiveness by modifying operational results

از منطق برنامه به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي

غيرمستقيمindirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.729

از منطق برنامه به نتایج عملياتي
From program logic to operational results

مستقيمDirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.721

From program logic to execute quality

From the logic of the program to the effectiveness of moderating operational results

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسي معادالت ساختاري تخمينزده شهده بهراي تعيهين عوامهل
مهوثر بهر اثربخشهي طهرحههاي اسهتخر ذخيهره آب و توسهعه کشهت
گلخانهاي نشان ميدهد که:
توجه به منطق تسهيالت اعطائي به طرحهاي استخر ذخيره آب و
توسعه کشت گلخانه اي از سطح بهاالیي برخهوردار بهوده و بههترتيهب
معادل ( 19/2درصد) و ( 15/9درصهد) مهيباشهد .بنهابراین ،مهيتهوان
نتيجه گرفت که که براي افزایش اثربخشي طرحهاي اسهتخر ذخيهره
آب و توسعه کشت گلخانهاي ،الزم اسهت بهه مبهاني مطهرح شهده در
ارتبا با منطق اجراي طرح در هر منطقه توجه بيشتري صورت گيرد.
کيفيت اجراي تسهيالت اعطائي به طرح هاي استخر ذخيره آب و
توسعه کشت گلخانه اي از سطح پایيني برخهوردار بهوده و بهه ترتيهب
معادل ( 85/8درصد) و ( 98/9درصد) مهيباشهد .همچنهين ،در ميهان
شاخصهاي کيفيت اجراي طرح اعطاي تسههيالت ،در ههر دو طهرح،
شاخصههاي تناسهب نهوع و مبلهغ ضهمانتههاي بهانكي بها توانهایي
بهرهبردار ،تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت بها نهرخ بهازده مهورد

انتظار و تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار ،به ترتيب از کمتهرین
امتياز در کيفيت اجرا برخوردار بوده و موجب نارضهایتي بههرهبهرداران
شده است.
در کنار عوامل مؤثر بر اثربخشي مي توان عوامل مهؤثر بهر متغيهر
پنههان مههم دیگهر ،یعني نتایج عملياتي پهروژه را نيهز بررسهي کهرد.
شاخص هاي نتایج عملياتي تسهيالت اعطائي بهه طهرحههاي اسهتخر
ذخيره آب و توسعه کشت گلخانه اي گویاي آن است که تحقق نتهایج
عملياتي اجراي طرح در هر دو حوزه تقریباً در سطح متوسهط صهورت
پذیرفتهه اسهت و بههه ترتيهب معههادل ( 15/1درصهد) و ( 11/1درصههد)
مي باشد .همچنين ،در ميان شاخصهاي نتایج عملياتي طرحهاي یهاد
شده ،شاخص هاي ميزان موفقيت اعطهاي تسههيالت طهرح و ميهزان
انطباق مشخصات طرح با نقشه هاي اجرائهي ،بهه ترتيهب از کمتهرین
امتياز در تسهيالت اعطایي به ایهن طهرح هها برخهوردار بهوده اسهت.
بي تردید ،وضعيت نتایج عملياتي اعطاي تسهيالت بهه ایهن طهرحهها،
تحت تأثير کيفيت پایين اجراي طرح تسهيالت اعطایي به آنها قهرار
گرفته است.
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 بررسی ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطائی به طرح توسعه کشت گلخانهای-5 جدول
Table 5- Examining the dimensions of the effectiveness of the granting facility to the greenhouse cultivation development plan

ردیف

شاخصهای منطق برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of the Facility Grant Logic

Score

Rank

ضرورت اعطاي تسهيالت جهت انجام طرح

0.745

2

0.708

3

0.636

4

0.764

1

0.713

---

1
2
3
4

The necessity of granting the facility for the project

وجود زیرساختها و امكانات الزم براي اثربخشي طرح
Infrastructure and facilities for the effectiveness of the project

ميزان موفقيت طرح در بلندمدت
The success rate of the project in the long run

ميزان انطباق تسهيالت طرح با اسناد باالدستي توسعه بخش
The degree of compliance of the facility with the upstream development documents of the sector

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای کیفیت اجرای برنامه اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Quality Indicators for the implementation of the facility

Score

Rank

تناسب مبلغ تسهيالت با مبلغ مورد نياز

0.538

1

0.291

8

0.325

7

0.38

4

0.278

9

0.365

6

0.343

5

0.388

3

0.536

2

0.383

---

1
2
3
4
5
6
7
8
9

The amount of the facility is commensurate with the amount required

تناسب نرخ سود بازپرداخت تسهيالت با نرخ بازده مورد انتظار
Proportion of interest rate repayment facility with expected rate of return

تناسب مبلغ اقسا با توانایي بهرهبردار
The proportion of the installment payment with the individual's ability

تناسب مدت زمان بازپرداخت با توانایي بهرهبردار
The proportion of repayment time with individual ability

تناسب نوع و مبلغ ضمانت هاي بانكي با توانایي بهرهبردار
The type and amount of bank guarantees with individual ability

تناسب فاصله زماني درخواست تا اعطاي تسهيالت
The proportion of time interval requested until the facility is granted

نقش تسهيالت در بهبود بازار فروش
The role of facilitator in improving market

تناسب دوران تنف
Fit the breathing period

درصد تأمين مبلغ مورد نياز از محل تسهيالت
Percentage of the amount required from the facility

ميانگين
Average

ردیف

شاخصهای نتایج عملیاتی اعطای تسهیالت

امتیاز

رتبه

Row

Indicators of operational results of granting facilities

Score

Rank

1

ميزان موفقيت اعطاي تسهيالت طرح

0.412

3

0.671

1

0.589

2

0.557

---

2
3

The success of granting Facility

ميزان مناسب بودن اجراي طرح
The suitability of the project implementation

ميزان انطباق مشخصات طرح با نقشههاي اجرائي
Conformity of design specifications with executive plans

ميانگين
Average
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اثر بالفعل (بهرهبردار)

اثر بالقوه (کارشناس)

شاخصهای اثربخشی اعطای تسهیالت

Effectiveness

Actual effect
)(exploiter

Potential effect
)(expert

Indicators of the effectiveness of granting
facilities

0.653

0.204

0.313

افزایش سطح زیرکشت

0.632

0.186

0.294

0.506

0.139

0.275

0.527

0.13

0.246

0.464

0.084

0.18

0.489

0.074

0.152

0.623

0.195

0.313

0.556

0.145

0.253

اثربخشی

ردیف
Row

Increasing the level of cropping

افزایش توليد
increasing production

بهبود عملكرد
Performance improvements

کاهش هزینههاي توليد
Reduce production costs

بهبود کيفيت محصوالت
Improving product quality

افزایش بهرهوري و ارزش افزوده
Increase productivity and value added

اشتغال پایدار
Permanent job

1
2
3
4
5
6
7

ميانگين
Average

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

شکل  -9معادالت ساختاری ابعاد اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح توسعه کشت گلخانهای
Figure 3- Structural equations dimensions of effectiveness of facilities granted to greenhouse cultivation development plan

بر اساس معادالت ساختاري برآورد شده ،ارتبا ميان ابعاد اثربخشي تسهيالت اعطایي به طرح توسعه کشت گلخانهاي ،در جهدول زیهر خالصهه
شده است:

محدث حسینی و همکاران ،تحلیل میزان اثربخشی تسهیالت بانکی به طرحهای استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانهای
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جدول  -6شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
Table 6- Structural Equation Modeling fitting indices
AGFI

GFI

RMSE

p-value

2
df

Statistics

0.91

0.95

0.033

0.002

2.73

مقدار

آماره

Amount

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

جدول  -7ضرایب مدل معادالت ساختاری اثربخشی تسهیالت اعطایی به طرح توسعه کشت گلخانهای
Table 4- Coefficients of structural equations for the effectiveness of granting facilities to greenhouse cultivation development
plan

ضریب

مسیر

نتیجه
Result

Coefficient

Path

تأثير مستقيم قوي

0.688

Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.711
0.731
0.709
0.722
0.717

از منطق برنامه به کيفيت اجرا
From program logic to execute quality

از منطق برنامه به نتایج عملياتي
From program logic to operational results

از منطق برنامه به اثربخشي
From Application Logic to Effectiveness

از کيفيت اجرا به نتایج عملياتي
From performance to operational results

از نتایج عملياتي به اثربخشي
From Operational Results to Effectiveness

از منطق برنامه به نتایج عملياتي با تعدیلگري کيفيت اجرا
From program logic to operational results with performance moderation

از کيفيت اجرا به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي
From performance to effectiveness by modifying operational results

از منطق برنامه به اثربخشي با تعدیلگري نتایج عملياتي

غيرمستقيمindirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.714

Effect

مستقيمDirect

تأثير مستقيم قوي
Strong direct impact

0.707

اثر

From the logic of the program to the effectiveness of moderating operational results

مأخذ :یافتههاي تحقيق
Source: Research findings

شاخص ترکيبي اثربخشي تسهيالت اعطائي به طرحهاي اسهتخر
ذخيره آب و توسعه کشت گلخانهاي تقریباً از سطح متوسطي برخوردار
بوده و بهترتيب معادل ( 15/8درصد) و ( 11/5درصد) ميباشد.
 در ميان شاخص هاي اثربخشي تسهيالت اعطائي طرح اسهتخر
ذخيره آب ،به ترتيب شهاخصههاي افهزایش سهطح زیرکشهت،
افزایش توليد و افزایش اشتغال پایدار ،در رتبههاي اول تا سهوم
قرار داشته و شاخص بهبود کيفيت محصهوالت داراي کمتهرین
اثربخشي ميباشد .این نتایج با مطالعه نگين تاجي و اميدي کيا
( )51هماهنگ است که نتایج نشان ميدهد که تهاثير اعتبهارات
بر ارزش افزوده ،سرمایهگذاري و اشتغال بخش کشاورزي مثبت
و معنادار است.
 در ميان شاخص هاي اثربخشهي تسههيالت اعطهائي بهه طهرح
توسعه کشت گلخانهاي ،به ترتيب شاخصههاي بهبهود کيفيهت
محصوالت ،افزایش بهرهوري و ارزش افزوده و بهبود عملكهرد،
داراي کمترین اثربخشي ميباشند.

به طور کلي ،تسهيالت اعطایي به بهره بهرداران مهورد بررسهي در
بخش کشاورزي استان خراسان رضوي طي سالههاي  5931-39بهه
دليل عواملي مختلفي همچون شرایط نامناسهب اقتصهادي حهاکم بهر
دوره مورد بررسي ،تغيير در قوانين و مقررات ،سرمازدگي ،خشكسالي و
نهایتاً عدم همراهي و مساعدت سيستم بهانكي ،از اثربخشهي مناسهبي
برخوردار نبوده است این نتایج با مطالعه لزگهي و همكهاران ( )58کهه
نشان دادند رابطه ميان توليد و تسهيالت ،معنيدار ولي بسيار ضهعيف
است ،مطابقت دارد.
تحليل اثرات کل عوامهل مهؤثر بهر نتهایج عملياتي نشان مي دهد
که همانند مبحث اثربخشي ،نتایج عملياتي بيش از آنكه تحهت تهأثير
کيفيت اجراي پروژه باشند ،از منطق اجراي برنامه تأثير مي پذیرد .این
بهدان معنهي است که چنانچه بهبود نتایج عملياتي مد نظر باشهد ،اگر
چهه توجهه بهه مبحهث کيفيت اجراي پروژه و عوامل آن حائز اهميت
است ،اما اجراي پروژه در زمان و مكهان مناسههب تهأثير بيشهتري بهر
حصول نتایج عملياتي خواهد داشت.
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Introduction: In this study, the effectiveness of granting facilities to water saving pool projects and
developing greenhouse crops in the agricultural sector of Khorasan Razavi province was evaluated. Investment is
one of the most important factors for economic growth in the countries. Purposeful banking facilities are one of
the most important factors in increasing investment and boosting production and can provide the necessary
ground for improving the welfare of the community. Hence, today one of the main goals of the government's
economic policy is to push resources and bank credits towards productive and capital activities. Also, one of the
most limiting inputs for agricultural sector development in Iran is capital. But, the most important question of the
capital market is how effective this facility was?
Materials and Methods: This research is based on descriptive-survey and considering that its variables
occurred in the past, it is categorized as case-study research. Statistical population of this study contains experts
of Agricultural Jihad Organization of Khorasan Razavi province in fields of water saving pool projects and
greenhouse crops development, utilizers of agricultural sector who used facilities of water saving pool projects
and development of greenhouse crops plans and also supervising experts of those plans.
Sample size of utilizations and supervising experts in each of water saving pool and development of
greenhouse crops projects is calculated based on Morgan Table sample size calculator.
For this purpose, firstly, by using the Delphi technique, the effectiveness indicators of granting facilities to
water saving pool projects and developing greenhouse crops in the form of dimensions: program logic, quality of
implementation, results of design and effectiveness, were extracted and then the situation Facility grants to the
projects were reviewed during 2011-2012. Finally, by structural equations, the effectiveness of the factors
influencing the effectiveness of grant facilities to the plans was measured. The results showed that the logic of
granting facilities is of high level and among its indicators; the degree of compliance of facilities with upstream
documents is the most logic. The quality of performance of the facility is low and among its indicators, the
proportionality of the type and amount of bank guarantee, and the rate of interest repayment with the expected
rate of return has the lowest performance.
Results and Discussion: Results shows that logic of facilities granted to the water saving pool projects and
development plans of greenhouse crops performed in high level and equivalent to (73/2 %) and (71/3%)
respectively. Also among the logic indicators of program of granting facility to mentioned projects and plans,
compliance rate of project facilities with the upstream developing documents is at the highest level of logic. In
terms of performance quality , facilities granted to the water saving pool and development of greenhouse crops
projects, performed in low level and equivalent to (41/4%) and (38/3%) respectively. Also among the
performance quality indicators of granting facilities to mentioned projects, indicators of proportion of type and
amount of bank guarantee according to utilization capability, the interest rate proportion of repayment of the
facility at the expected rate of return and proportion of repayment amount and utilization capability, respectively
had lowest quality of performance and caused disaffection of utilizations. operational results of granting
facilities to water saving pools and development of greenhouse crops projects have almost a moderate level and
equivalent to (56/5%) and (55/7%) respectively. Also according to indicators of operational performances of
mentioned projects, success indicators of granting facilities and compliance rate of project details and
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operational plans, have the least expected operational performance rate respectively.
The results of study also indicated that efficiency of granting facilities to water saving pool as well as
development of greenhouse crops projects have almost a mediocre level equivalent to (56/8%) and (55/6%)
respectively.
Among the efficiency of granting facilities to water saving pool project, indicators of Level of cultivation,
increase of production, and increase of sustainable employment, standing in first to third rank respectively. Also
product quality improvement index has the least efficiency. Among the indicators of the effectiveness of the
granted facilities to the project of development of greenhouse crops, product quality improvement, efficiency
increase, value added and performance improvement indicators have the least efficiency.
Conclusion: Generally, results of interviews with utilizers and experts shows that facilities granted to
examined utilization by agricultural sector of Khorsan Razavi province among these years of Research, have not
been effective mostly due to various factors such as unfavorable economic conditions prevailing in the period
under study, Changes in rules and regulations, Frostbite, Drought and Finally, the lack of support and assistance
from the banking system.
Therefore, it is recommended to officials of this section to create a proportion between the returns and the
rate of interest repayment, the assistance of banks with the affected operators and, in particular, the development
of insurance for agricultural products.
Keywords: Accomplish quality, Agriculture sector, Granted facilities, Operation result and effectiveness,
Program logic

