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چکيده
بخش کشاورزی هموار با مشکالتی از جمله کمبود سرمایه و سرمایهگذاری مواجه میباشتد .لتذا صتندوقهتای غیردولتتی
حمایت از توسعه بخش کشاورزی را حل مناسبی برای تزریق صحیی مناب مالی به ایتن بختش متیباشتند .هتدف اصتلی ایتن
پهوهش "بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی" بود .این پهوهش از نوع توصیفی-
پیمایشی بود .جامعه آماری این پهوهش  29تشکل سهامدار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بودند که بر پایه جتدول
مورگان تعداد  1تشکل به عنوان نمونه انتخاب شدند .جهت انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی ساد استتفاد شتد.
ابزار تحایق ،پرسشنامه محاق ساخته بود که روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استتفاد از ضتریب آلفتای
کرونبا بین  1/2تا  1/992تعیین شد .داد ها با استفاد از نرمافزار  SPSSنسخه تجزیه و تحلیتل شتدند .آمتار تحلیتل
عاملی نوع ( )R-Type Factor Analysisبهمنظور تبیین اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشتاورزی
استان آذربایجان غربی ،استفاد شد .نتای حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
را می توان در پن عامل اثرات اقتصادی ،اثرات اجتماعی ،اثرات تولیدی ،اثرات مهارتی و اثرات آموزشی دستهبنتدی نمتود .ایتن
عوامل در مجموع  2 /3درصد اثرات صندوق را بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین کرد اند.
کلمات کلیدی :اثرات ،استان آذربایجان غربی ،اعتبارات ،سهامداران ،صندوق توسعه کشاورزی
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مقدمه
امروز یکی از محرکههای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایهگذاری است که میتوانتد تخصتیص
صحیی و مطلوب مناب بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تاویت بنیه تولید داخلی بهکار گیترد (جالیتی
اسفندآبادی و صمیمی .) 999 ،سرمایهگذاری بهعنوان پیشزمینه توسعه و موتور محرکه اصلی رشد اقتصتادی بختش
کشاورزی قلمداد میشود .با توجه به اینکه بخش کشاورزی جایگا مهمی در اقتصاد دارد ،اهمیت سترمایهگتذاری در
این بخش ضرورت شکلگیری نهادها و تشکلهای قوی جهت توسعه سرمایهگذاری را نشان میدهد تا از این طریتق
امکان تجمی مناب خرد و هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم شود .تحاق این امر مستلزم کمک و مشارکت دولتت
با بخش خصوصی است تا از این طریق ضمن توسعه سرمایهگذاری به افزایش درآمد و تولیدات کشاورزی کمک کنتد
و همچنین نظر به ارتباط قوی بخش کشاورزی با بخشهای دیگر ،افزایش سرمایهگذاری در این بخش باعث تستری
رشد اقتصادی سایر بخشها شود (افاه .) 99 ،سرمایه به عنوان مهمترین عامل تولید محصوالت بخش کشاورزی و
عنصر کلیدی رشد و توسعه بخش کشاورزی قلمداد میگردد .این عامل ناش بسزایی در افزایش سطی کمی و کیفتی
تولید و توسعه فعالیتهای اقتصتادی و در نتیجته افتزایش بهتر وری ستایر عوامتل تولیتد دارد (استفندیاری.) 9 ،
دسترسی آسان و سری به مناب مالی ،یکی از الزامات و پیشنیازهای سرمایهگذاری و توسعه بخش کشتاورزی استت.
ولی ویهگیهای منحصربهفرد بخش کشاورزی ،توسعه نیافتگی بازارهای مالی کشاورزی و وجود تنگناهتایی در زمینته
تأمین مناب مالی مورد نیتاز ،این بخش را با محدودیت شدید سرمایه گذاری مواجه ساخته استت.
تجربه کشورهای درحالتوسعه نشان میدهد بازارهای مالی کشاورزی همیشه تحت تتأثیر نیروهتای دولتت و در
واق مرکز ثال مداخلههای دولتی بود اند ،به گونهای که مؤسسات مالی فعال در این بازارها را به مؤسستاتی وابستته،
فاقد نوآوری در خدمات مالی و باکارایی پایین تبدیل کرد انتد (نعمتتی و قربتانی .) 991 ،توستعه کشتاورزی نیازمنتد
عواملی میباشد که ترکیب مناسبی از هر کدام از آنها در زمان و مکان مناسب برای این کار وجود داشته باشد .در این
بین مهمترین عامل ،مؤلفه مالی  -حمایتی است ،اعطای تسهیالت و تأمین اعتبار برای سرمایهگذاری و تاویتت بختش
خصوصی عامل مهمی در جهت کاهش هزینههای نهاد ها و کاهش ریسک تولید است (کنستتانس و چتوی .) 1 1 ،
سرمایهگذاری ناش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی کشور و شکوفایی فعالیتتهتای کشتاورزی دارد.
یکی از موان سرمایهگذاری ،نر باالی سودهای بانکی است که از اجرا و پیاد شدن بسیاری از طر های اقتصتادی در
کشاورزی جلوگیری میکند ،بنابراین لزوم حمایت از سرمایهگذاری و ناشی که صندوقهای حمایتت از توستعه بختش
کشاورزی ،بهعنوان نهاد تأمین کنند مناب مالی با سودی متناسب شترایط مخاطبتان جهتت توستعه سترمایهگتذاری،
مشخص میشود .شواهد نشان میدهد را حل مشکل محدودیتهای اعتباری در روستاها نوآوری درطراحی نهادهتا و
مؤسسات بهجای افزایش مناب است؛ زیرا مسئله در نحوة [توزی ] اعتبارات است نه در حجم پس اندازها (حسن زاد و
قویدل .) 9 3 ،تجربه سالهای متمادی انحصاری بودن سرمایهگذاری در بختش کشتاورزی توستط دولتت و توفیتق
اندک این روش ،در کنار فراگیر شدن اطالعات در سطی جهانی و موفایت توجه به بخش غیردولتتی بترای بتهدستت
1- Constance and Choi
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گرفتن فعالیتهای اصلی و اساسی در بخشهای مختلف تولیدی ،خدماتی ،صنتعی باعث شد تا برنامهریزان و تصمیم-
گیران کشوری به راهکار تشکیل صندوقهای غیردولتی برای حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بختش کشتاورزی و
کاهش تصدیهای غیرضرور دولتی در این بخش اقتدام کننتد .متدیریت و تخصتیص بهینته منتاب متالی در بختش
کشاورزی با توجه به ارزش افزود باالیی که سالیانه این بخش در اقتصاد ایجاد مینماید ،تدوین ستاختارهای مناستب
مالی و اعتباری را که بتواند مناب مالی و اعتبتاری را تجمیت و در بختش کشتاورزی نگهتداری و بته صتورت بهینته
تخصیص دهد ضرورتی اجتنابناپذیر است (جواهری.) 999 ،
در این بین ،یکی از راهکارهای تأمین مالی تشتکیل صتندوقهتای حمایتت از توستعه سترمایهگتذاری در بختش
کشاورزی میباشد .هدف از تشکیل این صندوقها تجمی و مدیریت بهین مناب مالی خرد به ویه مناب فعاالن بخش
کشاورزی ،ارتاای میزان رشد سرمایهگذاری و واگذاری بخش شایان توجهی از وظایف تصتدیگتری دولتت بته ایتن
صندوقها است .تولیدکنندگان هر زیربخش به فراخور جایگا و محدودة فعالیت هر صندوق که ممکن است محصولی،
تخصصی یا منطاهای باشد در ایجاد صندوق مشتارکت دارنتد (حستینی و بخشتایش .) 999 ،تشتکیل صتندوقهتای
غیردولتی بهعنوان یک نهاد مالی و اعتباری درتتأمین منتاب متالی بختش کشتاورزی بتهعنتوان یکتی از مهتمتترین
راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی مطر بود استت .کتار شناستان اقتصتادی بتر ایتن باورنتد کته
صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در حال حاضر را حل ایجاد مستیری واحتد و کانتالیز بترای
تزریق صحیی مناب مالی به تولیدکنندگان بخش هستند و در این راستا دولت با تدوین سیاستهای صتحیی و ایفتای
ناش یک تسهیلگر ،میتواند گامی بلند در مسیر تحاق اهداف خود در بخش کشتاورزی بتردارد (جتواهری.) 999 ،
ایجاد صندوقهای غیردولتی و گسترش آنها در کنار سایر اقدامات دولت از قبیل تضمین خرید محصوالت کشاورزی،
گسترش بیمه ،کاهش قیمت کاالهای سرمایهای؛ حمایت از نوآوریها ،ابتکارات و خالقیتها؛ ایجتاد فضتا و انتظتارات
مناسب ،تشویق برای حضور و ورود تحصیلکردگان به این بخش و برخورد حمایتی نظتام مالیتاتی همگتی متیتواننتد
مشوق سرمایهگذاری در این بخش و نهایتاً زمینهساز توسعه آن باشند (دشوارپسند.) 9 9 ،
صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یک نهاد مالی و اعتباری نیستتند ،بلکته بتهدلیتل
ظرفیتهای پیشبینی شد از سوی قانونگذار و دولت ،این صندوقها زیرساختی هستند که میتواننتد کلیته ختدمات
اجرایی بخش کشاورزی را ساماندهی نمایند .این صندوقها بتا مشتارکت تولیدکننتدگان و دولتت بته صتورت شترکت
سهامی با نام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فعالیت میکنند و ماررات حاکم بر آنها اساستنامه و در متوارد
سکوت ،قانون تجارت و سایر قوانین و ماررات است .تشکیل صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی
با مشارکت تولیدکنندگان و سرمایه آنان در کنار کمک دولت (شرکت مادر تخصصی) بهعنوان زیرساخت بتا ماهیتت و
کارکرد مؤسسات مالی – اعتباری ازجمله گامهای تاویت سرمایه اجتمتاعی بتهشتمار متیرود (اکبتری .) 99 ،ایتن
صندوقها بهلحاظ ویهگی خاص آنها ازجمله غیردولتیبودن ،تجمی سرمایههای تشکلهای عضو ،اعطای تستهیالت
ارزان قیمت و آسان به سهامداران ،توانستند در مدتزمان کوتا شکلگیری خود ،خدمات قابتل قبتولی را ارایته نماینتد
(اکبری .) 99 ،ایجاد این صندوقها و مدیریت آنها بهصورت ستهامی توستط تولیدکننتدگان و نماینتدگان صتندوق
مادرتخصصی ،امید فراوانی برای تجهیز و تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بهوجود آورد است.

بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی

023

در زمینه اثرات اعتبارات بر روی متغیرهای توسعه مناطق روستایی و کشاورزی ،مطالعتات متعتددی انجتام گرفتته
است بهطور خالصه به برخی از آنها اشار میشود.
نتای حاصلاز تحایاات سرشار و همکاران ( ) 999نشان میدهد که صندوقهای سرمایهگذاری در ایران با جذب
سرمایههای راکد و خرد جامعه توانستهاند مناب مالی صنای مولد را از طرق مطمئن تأمین و ناش حیتاتی بترای بتازار
سرمایه کشور و محل مطمئنی برای سرمایهگذاران مبدل گردند و بهعنوان محرک سالم و معتمد بترای هتر دو ستمت
عرضه و تااضای اقتصاد عمل نمایند .نادری مهدئی (  ) 9ایجاد صندوقهای اعتباری خودگردان محلی را ،البتته بتا
حمایت اولیه دولتی ،یکی از راهکارهای رف مشکل اعتبارات برای روستاییان و کارآفرینان روستتایی و موجتب رونتق
صنای روستایی میداند.
نتیجه تحایق نجفی ( ) 9 1نشان میدهد که فعالیتهای این صندوقها دارای آثار مببتت اقتصتادی و اجتمتاعی
چون اشتغالزایی ،کسب درآمد ،تشویق به پس انداز ،افزایش دانش و اطالعات اعضا  ،کتار گروهتی و تصتمیمگیتری
جمعی بود است.
یافتههای حاصل از پهوهشهای مطالعه شد هرکدام نتایجی از اثرات صندوقها را بر روی توسعه کشاورزی بیان
میدارند .اعتبارات ناش مببتی در ایجاد مشاغل خانگی وکسبوکار خرد دارد (شتوجی  ،) 1 1 ،اقتصتاد را بته ستمت
توسعه کامل سوق میدهد (اهلین و جیانگ  ،) 11 ،منجر به بهبود شاخصهای رفا خانوارها میشود ( اوکپوکپتارا،9
 1 1؛ لی و همکاران ،) 1 ،3ارای اعتبارات خرد بر پایتداری اقتصتاد روستتایی تتأثیر متیگتذارد و آن را در بهبتود
میبخشد (رضوانی و همکاران ،) 993 ،فار روستایی را کاهش میدهد (بیاگون های و همکاران ،) 1 1 ،2ناش مببتی
در توسعه اقتصاد روستاییان دارد (رکن الدین افتخاری و عینالی ،) 9 3 ،باعث افتزایش بهتر وری متیشتود (صتبور و
همکاران 119 ،1؛ بشیر و همکاران ،) 11 ،2کارایی تکنولوژی را افزایش میدهد (بینام و همکتاران  ،) 113 ،باعتث
بهبود باز ار نیروی کار و افزایش سرمایهگذاری در کشاورزی میشود (کارتر و اولینتتو 1 9 ،9؛ بترون و الو.) 1 3 ، 1
یون هائو و همکاران ( ) 1 9نشان دادند که صندوقهای سرمایه گذاری بلندمدت با اتخاذ یک ناش نظارتی ،کیفیت
درآمدها را بهبود میبخشند و بر مدیریت درآمدهای تأثیر بیشتر میگذارد .نتای تحایاات ستالم و همکتاران () 1 1
در در اسالمخان پاکستان نشان میدهد که ارتباط معنیداری بین افزایش تولید و اعتبارات خرد تخصتیص یافتته بته
نهاد های کشاورزی وجود دارد .نتای فولتز ) 113( 9نشان میدهد که اعتبارات خترد صتندوقهتای سترمایهگتذاری
1- Shoji
2- Ahlin and jiang
3- Okpukpara
4- Li et al
5- Baiyegunhi et al
6- Saboor et al
7- Bashir et al
8- Binam et al
9- Carter and Olinto
10- Bruhn and Love
11- Yunhao et al
12- Salem et al
13- Foltz
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ارزش افزود بخش کشاورزی را بیشتر میکند .مبانی نظری و تحایاات منتشر شد بیانگر آن است فعالیتهتای ایتن
صندوقها دارای آثار اقتصادی و اجتماعی در زمینه اشتغالزایی ،کسب درآمد ،تشویق به پتسانتداز ،افتزایش دانتش و
اطالعات اعضا  ،کارگروهی و غیر بود اند.
بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی ،دارای دو ویهگی حداقل وابستگی دولتی و خرد پتا بتودن تولیدکننتدگان
این بخش میباشد (سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی .) 993 ،سهم این بخش در اشتغال استتان (جمعیتت 1
ساله و بیشتر)  91/درصد ،همچنین ارزشافزود ایجاد شد در ایتن بختش بته میتزان  /3درصتد متیباشتدکه در
ماایسه با سهم بخش کشاورزی از ارزش افزود کل کشور در سال  99حدود  9/درصد باالتر میباشد (مرکز آمتار
ایران.) 999 ،
بر این اساس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال  9 2با هتدف تجمیت و
تخصیص بهینه مناب مالی ،ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولیدکنندگان ،ارتاا نر رشد سرمایهگذاری در بختش
کشاورزی تشکیل گردید .این صندوق هماکنون پس از سیزد مرحله افزایش سرمایه ،میزان سرمایه فعلی  91میلیارد
ریال و تعتداد ستهامداران صتندوق  29تشتکل بختش کشتاورزی متیباشتد (گتزارش صتندوق حمایتت از توستعه
سرمایه گذاری بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی .) 993 ،این صندوق تاکنون در زمینههتای متعتددی از جملته
"طر راستیآزمایی شناسنامه بهر بردار"" ،طر بازسازی و نوسازی قنوات"" ،طر اجرای آبیاریهای نتوین (تحتت
فشار بارانی و قطر ای) ،طر اصال نهاد دام روستایی ،طر خرید نهال اصال شد  ،طر تجهیز شترکتهتای شتبکه
مکانیزاسیون کشاورزی ،طر جام کشاورزی حفاظتی با تشکلهای سهامدار شرکت همکاری و سرمایهگتذاری کترد
است .طبق آمار ارائه شد  93تشکل در زمینه دام و طیور ،تشکل در زمینه باغبانی به صورت تخصصی و تولیدی،
 2تشکل در زمینه تولیدات زراعی -باغی ،تشکل در زمینه خدمات فنی و مشاور ای 9 ،تشتکل در زمینته صتنای
تبدیلی 3 ،شرکت مکانیزاسیون 9 ،شرکت در زمینه عشایر 9 ،شرکت در زمینته شتیالت و شترکت در زمینته منتاب
طبیعی از سهامداران اصلی این صندوق میباشند که در شهرستانهای مختلف استتان پراکنتد انتد (گتزارش صتندوق
حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی.) 993 ،
با توجه به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،سال است که به ارائه خدمات اعتباری به تشتکل-
های عضو میپردازد ،بالطب بازخورد اثرات و کیفیت این خدمات ناش مؤثری در بازنگری فعالیتتهتا و بهبتود رونتدها
خواهد داشت .لذا این پهوهش اثرات فعالیتهای این صندوق را بر فرآیند توسعه بختش کشتاورزی استتان آذربایجتان
غربی مورد بررسی قرار داد است .نتای حاصل از این تحایق میتواند ناش مهمی در کمک به برنامتهریتزان و ستایر
دستاندرکاران توسعه کشاورزی در زمینه مدیریت مناب مالی و توسعه بخش کشتاورزی در استتان آذربایجتان غربتی
داشته باشد.
مواد و روشها
این پهوهش یک نوع تحایق توصیفی -پیمایشی است .از لحاظ هدف کاربردی ،از نظتر نظتارت و درجته کنتترل
متغیرها میدانی میباشد .جامعه آماری تحایق  29تشکل سهامدار صندوق حمایت از توسعه بخش کشتاورزی استتان
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آذربایجان غربی بودند .بر اساس جدول کرجیسی -مورگان تعداد  1سهامدار بهعنوان نمونه بترآورد شتدند .انتختاب
نمونهها با استفاد از روش نمونهگیری تصادفی ساد انجام شد .روش نمونهگیری ساد از طریق قرعهکشی زمانی به-
کار می رود که اوالً اختالف بین جامعه آماری زیاد نباشد ،بهعبارتی جامعه آماری نسبتاً همگن باشد .ثانیاً اطالع دقیای
دربار جامعه آماری وجود نداشته باشد (منصورفر ) 9 2 ،با توجه به اینکه از حیث موضوع تحایق ،بین تشتکلهتای
سهامدار اختالف چندانی وجود ندارد و نسبتاً همگن میباشند از روش نمونهگیری تصادفی به طریق قرعهکشی استفاد
شد است .برای بررسی و تحلیل مبانی نظری از شیو مطالعات اسنادی و جستتجو در پایگتا هتای اطالعتاتی علمتی
استفاد شد و در بخش میدانی نیز ،ابزار جم آوری اطالعات ،پرسشنامهای محاقساخته با تأکید بر اثرات صتندوق بتر
توسعه کشاورزی و اقتباس از مطالعات پیشین در ارتباط با تأثیر اعتبارات خرد در بخش کشاورزی تتدوین شتد .روایتی
پرسشنامه بر مبنای روش اعتبار محتوایی تأیید و قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق آلفای کرونبتا تعیتین گردیتد کته
میزان آلفای کرونبا آن برای مؤلفههای اصلی پرسشنامه بته ترتیتب وضتعیت اقتصتادی  ،1/ 22وضتعیت اجتمتاعی
 ،1/992وضعیت مهارتی  ،1/ 1وضعیت تولیدی  ،1/2اطالع رسانی و آموزش  1/9و حمایتت اعتبتاری 1/2
محاسبه و تعیین گردید که بهطور متوسط قابلقبول بود .برای تجزیه و تحلیل داد ها از آمار های توصیفی و آمتار در
محیط نرمافزار  SPSSنسخه استفاد شد .در بخش توصیف داد ها از آمار های توصتیفی ماننتد فراوانتی ،درصتد،
انحرافمعیار و واریانس استفاد شد .در بخش استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی اثرات صندوق حمایتت از
توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی استفاد شد .تحلیل عاملی از جملته روشهتای
چندمتغیر است که در آن متغیرهای مستال و وابسته مطر نیست .زیرا این روش جزو تکنیکهتای بتههتموابستته
لحاظ گردید و در اصل بر اساس همبستگی درونی متغیرها سعی میشود تا تعداد زیادی متغیر در چند عامل خالصته
شوند (کالنتری .) 9 ،یا به عبارتی تحلیل عاملی واریانس موجود در متغیرهتای مختلتف را بتر استاس معتدودی از
عوامل تبیین مینماید (منصور فر.) 9 ،
هدف اصلی تحلیل عاملی تلخیص تعداد زیادی از متغیرها در تعداد محدودی از عاملها میباشد بتهطتوریکته در
این فرآیند کمترین میزان گم شدن اطالعات وجود داشته باشد (کالنتری .) 9 ،بهمنظور پتی بتردن بته متغیرهتای
زیربنایی یک پدید یا تلخیص مجموعهای از داد ها از روش تحلیل عاملی استفاد میشود (سرمد و دیگتران.) 92 ،
در این پهوهش با توجه به ت عدد متغیرهای تحایق و برای دستیابی به ابعادی که به صورت پنهانی در مجموعه وسیعی
از متغیرها وجود دارد ولی به آسانی قابل مشاهد نمیباشند از تحلیل عاملی نوع  Rبهمنظتور تبیتین اثترات صتندوق
حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی استفاد شد است.
نتايج و بحث
یافتههای حاصل از توزی فراوانی سهامداران بر حسب جنسیت نشان داد که  99/9درصتد از پاستخگویان مترد و
بایه افراد یعنی  1/2درصد زن بودند .میانگین سن پاسخگویان در حدود  39سال بود .توزی فراوانی مربوط بته میتزان
1- Interdependence
2- R-Type Factor Analysis
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تحصیالت سهامداران مورد مطالعه نشان داد که بیشترین پاسخگویان یعنی  21/2درصتد دارای تحصتیالت لیستانس
بودند .رشته تحصیلی  2 /2درصد ( 1نفر) از پاسخگویان ،رشتههای کشتاورزی و بایته افتراد یعنتی  /9درصتد در
رشته غیرکشاورزی تحصیل کرد بودند .میانگین ساباه عضتویت پاستخگویان در حتدود شتش ستال و دامنته ستاباه
عضویت حداقل دو سال و حداکبر هشتت ستال بتود .یافتتههتای حاصتل از پتهوهش نشتان داد کته  13/درصتد از
پاسخگویان دارای شغل اصلی مربوط به بخش کشاورزی و  92/درصد از پاسخگویان دارای شغل اصتلی غیرمترتبط
(کارمندی و آزاد) بودند .یافتههای حاصل از تحایق نشان میدهد که میانگین دفعات وام دریافتی پاسخگویان در حدود
دو بار بود است که  99/9درصد از پاسخگویان وامها را در قالب وام تأمین نهاد های کشاورزی و  1/2درصد وامهتای
دریافتی را برای سرمایهگذاری ثابت در پروژ های مختلف خدماتی و تولیدی و زیربنایی کشاورزی دریافت نمود اند .که
نوع و مجموع مبلغ وام پرداختی به سهامداران برای فعالیتهای مختلف به شر جدول زیر بود است (جدول ).
جدول  .1توزی نوع و مبلغ وامها
ردیف

9
3
2
1
2
9
1

9
3
2
1
2

نوع وام
کمک به خرید و توزی انواع کود شیمیایی در زیر بخش زراعت
کمک به خرید و توزی انواع سموم دف آفات در زیر بخش باغبانی
کمک به ساخت و را اندازی باسکول  11تنی دیجیتالی توسط اتحادیه تعاونی روستایی
کمک به تنظیم قیمت بازار با خرید میو شب عید
خرید جو داخلی از بورس کشور و توزی آن بین سهامداران
خرید ذرت داخلی از بورس کشور (شرکت پشتیبانی امور دام) و توزی آن بین سهامداران
تأمین سرمایه در گردش جهت را اندازی کارخانه تولید خوراک دام متعلق به اتحادیه دامداران استان
تأمین واکسن و دارو جهت مبارز با بیماری تب برفکی و سلولز
طر اجرای آبیاریهای نوین (تحت فشار و بارانی)
طر اصال نهاد دام روستایی
طر الیروبی و بازسازی قنوات
طر جایگزینی سوختهای فسیلی
طر بهینهسازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری
طر بهینهسازی مصرف سوخت واحدهای گاوداری
طر جام کشاورزی حفاظتی
طر راستیآزمایی شناسنامههای بهر بردار
طر تجهیز شرکتهای شبکه مکانیزاسیون کشاورزی
طر تجهیز شرکتهای خدمات مشاور ای فنی و مهندسی کشاورزی

مبلغ (میلیون ریال)
32/ 9
9/329
91
3/299
2/111
2/111
1/111
9/911
122/111
1/929
/111
/311
2/2 1
/ 11
1/191
2/211
/211
2/111

بهمنظور بررسی اهمیت دیدگا پاسخگویان در مورد گویههای اثرات صندوق حمایت از توستعه بختش کشتاورزی
استان آذربایجان غربی ،از آزمون ضریب تغییرات استفاد شد .قابل ذکر است میانگین و ضرایب دیگر مربوط بته داد -
های رتبهای میباشند .نتای اولویتبندی نشان داد که متغیرهای "دادن وام"" ،حمایت و اجترای طتر هتای آبیتاری
تحتفشار"" ،افزایش اعتمادبهنفس در سهامداران"" ،اعطای تسهیالت کمبهر برای بهبتود تولیتد" در اولویتتهتای
اول ،قرار گرفتند (جدول ).
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جدول  .2اولویت بندی متغیرهای اثرات صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی
گویهها
دادن وام
حمایت و اجرای طر های آبیاری تحتفشار
افزایش اعتمادبهنفس در سهامداران
اعطای تسهیالت کمبهر برای بهبود تولید
افزایش درآمد اعضا و سهامداران
آموزشهای تخصصی ،موضوعی و محصولی
افزایش میزان تولیدات کشاورزی سهامداران
افزایش درآمد تشکل یا تعاونی
اعطای تسهیالت کمبهر برای بهینهسازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری و دامداری
افزایش سطی رفا اعضا (بهبود وضعیت بهداشتی ،تغذیه و غیر )
افزایش جایگا و منزلت اجتماعی سهامداران
دریافت تسهیالت برای تهیه کودهای آلی
تأمین بهموق نهاد های تولید
حمایت و تروی استفاد از روشهای نوین در تولید محصوالت کشاورزی و دامی
افزایش سطی مهارت و آگاهی شغلی با آموزشهای تخصصی
افزایش توانایی سهامداران برای حل مشکالت مالی اعضا
افزایش قدرت خرید مایحتاج ضروری سهامداران
حمایت از طر های بازسازی و نوسازی قنوات و چا های کشاورزی
اولویتدادن به صندوقها در اعطای تسهیالت کمبهر مکمل جهت توسعه طر های اشتغالزا
افزایش جایگا و منزلت اجتماعی سهامداران در روستا
افزایش فرصت شغلی برای اعضا
افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی با حمایت از تشکلهای تخصصی
تاویت سرمایهگذاری گروهی بین سهامداران
افزایش قدرت برقراری روابط اجتماعی
افزایش سطی پوشش بیمه کشاورزی
برگزاری دور های آموزشی  -مهارتی و تخصصی جهت توانمندسازی سهامداران
استاالل مالی سهامداران
افزایش دارایی سهامداران (زمین ،ماشین ،غیر )
کمک به تأمین سایر هزینههای سهامداران ازجمله تحصیل و ازدواج
افزایش مشارکت اعضا در برنامههای توسعه روستایی (بهداشت ،آموزش و آبادانی روستا)
کاهش مهاجرت اعضا به شهر
بهبود وضعیت شغلی (امنیت شغلی)
افزایش توانایی و تمایل به حل مشکالت در روستاها
افزایش سطی آگاهی اجتماعی با ارایه آموزشهای عمومی و مشارکتی
افزایش مشارکت اعضا در برنامهها و مراسم عمومی در روستا
ایجاد شغل جدید برای اعضا
ایجاد شغل جدید درآمدزا برای اعضا با ارایه آموزشهای تخصصی
تاویت فرهنگ همیاری و کمک به همنوع
افزایش مشارکت در کارهای گروهی و تیمی از طریق آموزش
نر کارمزد وامهای پرداختی
تاویت روحیه کارآفرینی از طریق آموزشهای کارآفرینی و آشنایی با پروژ های زودبازد و غیر
تببیت و توسعه مشاغل قبلی از طریق آموزش
افزایش توانایی سهامداران برای حل مشکالت غیرمالی (بیماری ،بهداشت ،تغذیه و غیر )
افزایش مشارکت در تصمیمگیریهای مهم خانوادگی
مأخذ :نتای تحایق

میانگین
3/2
3/91
3/1
3/1
9/
/ 1
9/39
9/33
9/91
/
9/ 9
9/ 2
9/92
9/22
/2
9/2
9/2
9/2
9/39
9/1
9/
9/
9/3
9/
/99
/ 2
9/ 9
/19
/22
/92
/
/ 1
/91
/29
/
/13
/2
/ 2
/2
9/22
9/1
/2
/
/ 9

انحرافمعیار
1/11
1/2
1/11
1/12
1/12
1/12
1/ 3
1/ 9
1/
1/11
1/ 1
1/ 3
/19
1/99
1/2
/12
/11
/12
/12
/12
/ 1
/ 9
/ 2
/ 1
/12
/91
/12
1/19
1/ 9
1/92
/ 2
/
/ 1
1/93
/
/ 1
/ 1
/ 2
/21
/92
/ 3
/19
/ 2

ضریب تغییرات
1/ 2
1/ 19
1/ 13
1/ 12
1/ 1
1/ 2
1/ 3
1/ 3
1/ 33
1/ 19
1/ 11
1/ 12
1/ 21
1/ 22
1/ 1
1/
1/ 91
1/912
1/911
1/99
1/999
1/93
1/93
1/922
1/91
1/922
1/992
1/999
1/31
1/31
1/313
1/319
1/3
1/3 1
1/3 9
1/3 3
1/3
1/391
1/391
1/392
1/39
1/321
1/32
1/2

رتبه

9
3
2
1
2
9
1

9
3
2
1
2
9
1

9
3
2
1
2
9
91
9
9
99
93
92
91
92
9
99
31
3
3
39
33
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بهمنظور تلخیص متغیرها و تبیین اثرات صندوق بر وضعیت توسعه کشاورزی از طریق تعیین مادار واریانس تبیین
شد توسط هر دسته از متغیرها در قالب عاملهای دستهبندیشد  ،از آمار تحلیل عاملی اکتشافی استفاد شتد .بترای
تعیین و تشخیص مناسب بودن داد ها از آزمونهای  KMOو بارتلت استفاد شد .نتای نشانداد کته ماتدار KMO
برابر با  1/212و مادار آزمون بارتلت برابر با  29/919بود که بیانگر مناسببودن همبستگیهای موجود بین داد هتا
برای ورود به آزمون تحلیل عاملی بودند (کالنتری 9 ،؛ منصورفر.) 9 2 ،
برای تعیین عاملهای استخراجی ،روش تحلیل مؤلفههای اصلی مورد استفاد قرار گرفت .پس از چرخش عتاملی
به روش واریماکس ،با توجه به مالک کیسر ،متغیرهای تحایق در پن عامل باالتر از یک خالصه و دستهبندی شتدند
که این پن عامل  2 /3درصد از کل واریانس اثرات صندوق حمایت از سرمایهگتذاری در توستعه کشتاورزی استتان
آذربایجان غربی را تبیین نمودند (جدول .)3
جدول  .3آزمونهای  KMOو بارتلت برای تعیین تناسب داد ها جهت تحلیل عاملی
نوع آزمون
آزمون KMO
آزمون بارتلت
درجه آزادی

مقدار آماره
1/212
29/919
1

سطح معنیداری
1/111
1/111

جدول  .4عوامل استخراج شد همرا با مادار ویه  ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی
عامل
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم
عامل پنجم

مقدار ویژه
1/1
/3 1
3/ 3
9/ 1
/29

درصد واریانس
9/19
/2 9
/ 2
1/931
9/9 2

درصد واریانس تجمعی
9/19
9 /
21/399
1 /39
2 /3 3

نتای حاصل از تحلیل عاملی نشانداد بعد از چرخش عامتلهتا ،پتن عامتل اصتلی در مجمتوع  2 /3درصتد از
واریانس اثرات صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین نمودند .سپس بر مبنای چگتونگی
توزی متغیرها در عاملهای مورد نظر متناسب با متغیرهای هر عامل نسبتبه انتساب نام متناستب بترای هتر یتک از
عاملها اقدام شد .جدول  2متغیرهای مربوط به هر عامل با بار عاملی بیشتر از  1/2و نامگذاری عاملهتا متناستب بتا
آنها را نشان میدهد.

1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartllet Test
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جدول  .5عاملها و متغیرهای مربوط به اثرات صندوق حمایت از توسعه کشاورزی همرا بار عاملی آنها
نام عامل

اثرات اقتصادی

اثرات اجتماعی

اثرات تولیدی

اثرات مهارتی

اثرات آموزشی

نشانگرها
افزایش درآمد تعاونی
تاویت سرمایهگذاری گروهی بین سهامداران
افزایش قدرت خرید مایحتاج ضروری سهامداران
افزایش درآمد سهامداران
دادن وام
افزایش دارایی سهامداران (زمین ،ماشین و )...
افزایش توانایی سهامداران برای حل مشکالت مالی اعضا
کاهش مهاجرت اعضا به شهر
استاالل مالی سهامداران
افزایش فرصت شغلی برای اعضا
افزایش توانایی و تمایل به حل مشکالت در روستاها
تاویت فرهنگ همیاری و کمک به همنوع
افزایش قدرت برقراری روابط اجتماعی
افزایش سطی رفا اعضا (بهبود وضعیت بهداشتی ،تغذیه)
افزایش مشارکت اعضا در برنامههای توسعه روستایی(بهداشت ،آموزش و آبادانی
روستا)
افزایش جایگا و منزلت اجتماعی سهامداران
افزایش اعتمادبهنفس در سهامداران
کمک به تأمین سایر هزینههای سهامداران از جمله تحصیل و ازدواج
افزایش میزان تولیدات کشاورزی سهامداران
حمایت و تروی استفاد از روشهای نوین در تولید محصوالت کشاورزی و دامی
تأمین بهموق نهاد های تولید
حمایت و اجرای طر های آبیاری تحتفشار
حمایت از طر های بازسازی و نوسازی قنوات و چا های کشاورزی
افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی با حمایت از تشکلهای تخصصی
توانمندسازی سهامداران
تاویت روحیه کار آفرینی از طریق آموزشهای کارآفرینی و پروژ های زودبازد
افزایش توانایی سهامداران برای حل مشکالت غیرمالی
افزایش مشارکت در کارهای گروهی و تیمی از طریق آموزش
افزایش سطی مهارت و آگاهی شغلی با آموزشهای تخصصی
تببیت و توسعه مشاغل قبلی از طریق آموزش
افزایش سطی آگاهی اجتماعی با ارایه آموزشهای عمومی و مشارکتی
آموزشهای تخصصی ،موضوعی و محصولی

بار عاملی
1/9 9
1/ 11
1/ 93
1/ 2
1/292
1/222
1/221
1/1 1
1/11
1/129
1/912
1/922
1/231
1/2 2
1/2 9
1/21
1/1 2
1/11
1/222
1/229
1/292
1/29
1/1
1/121
1/2 9
1/21
1/21
1/21
1/12
1/9
1/2 2
1/193

نتای نشان داد که اثرات اقتصادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،اصلیترین اثر این صندوقها استت
و با تبیین  9/19درصد از واریانس اثرات صندوق ،در اولویت اول قرار گرفتهاست که این نتیجه در راستای تحایاتات
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جواهری () 999؛ منزوی و میردامادی () 991؛ رضتوانی و همکتاران () 993؛ کتارتر و اونتیلتو () 119؛ بترون و الو
() 1 3؛ یونهائو و همکاران () 1 9؛ شوجی ( ) 1 1و اهلین و جیانگ (  ) 11میباشتد .ایتن عامتل بتا در برگرفتت
گویههای افزایش درآمد تعاونی ،تاویت سرمایهگذاری گروهی بین سهامداران ،افزایش قدرت خرید مایحتتاج ضتروری
سهامداران ،افزایش درآمد سهامداران ،افزایش دارایی سهامداران (زمین ،ماشین و غیر ) ،افتزایش توانتایی ستهامداران
برای حل مشکالت مالی اعضا  ،کاهش مهاجرت اعضا به شهر ،استاالل مالی سهامداران ،افزایش فرصت شغلی برای
اعضا  ،بهعنوان مهمترین عامل تبیینکنند اثرات صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در توسعه کشاورزی استتان آذر
بایجان غربی به حساب میآید.
اثرات اجتماعی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بر توسعه کشاورزی استتان آذربایجتان غربتی در اولویتت دوم
قرار گرفت .این عامل با تبیین  /29درصد از از واریانس اثرات صندوق حمایتت از توستعه بختش کشتاورزی ستهم
عمد ای از اثرات صندوق را تبیین نمود است ،که این نتیجه با یافتته حاصتل از تحایاتات جتواهری () 999؛ لتی و
همکاران ( ) 1؛ بایونهی و همکاران (  ) 1و اوکپوکپارا () 1 1؛ هماهنگی دارد .برنامههای صندوق برای اعطتای
تسهیالت در قالب تشکلها حضور و مشتارکت تشتکلهتای تولیتدی در بختشهتای مختلتف کشتاورزی را تاویتت
کرد است .ناش و حاکمیت تولیدکنندگان ،بهر برداران و فعاالن بخش کشتاورزی در نظتام متدیریت و برنامتهریتزی
صندوقها و حضور فعال و مؤثر تشکلها در فرآیند برنامهریزیها و سیاستگذاریها و تصتمیمستازیهتای دولتت در
سطی استانی ،موجب هدایت ،حمایت ،تاویت ،توسعه و تببیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی شد است.
نتای بهدستآمد نشان داد که عامل اثرات تولیدی با تبیین  /درصد از واریانس اثترات صتندوق حمایتت از
توسعه کشاورزی بر بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی بود است .این نتای با یافته حاصتل از تحایاتات بشتیر و
همکاران ( ) 11؛ صبور و همکاران ( ) 119همسو میباشد .توزی متغیرهای این عامل بیانگر ناش مهتم تستهیالت
این صندوق بر نوسازی تجهیزات کشاورزی و مکانیز کردن فرایند تولید و افزایش بهر وری در واحدهای تولیتدی بته
بهر گیری از شیو های نوین تولید میباشد .سرمایهگذاری صندوق در فعالیتهای تولیدی بختش کشتاورزی توانستته
است از طریق افزایش بهر وری نیروی کار ،سرمایه و سایر نهاد های تولید باعث افزایش بهتر وری تولیتد در بختش
کشاورزی گردد.
اثرات مهارتی بهعنوان یکی دیگر از اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بتا تبیتین  1/93درصتد از
واریانس اثرات این صندوق ناش با اهمیتی در توسعه بخش کشاورزی داشتته استت .ایتن نتتای بتا یافتته حاصتل از
تحایاات حسینی و بخشایش () 999؛ جواهری () 999؛رضوانی و همکاران () 993؛ جالیی استفندآبادی و صتمیمی
( ) 999همراستا میباشد.
این نتیجه بیانگر آن است که فراهمآوردن زمینههای آموزشی و مشارکتی توسط صندوق منجربه یادگیری فنون و
شیو های جدید تولید شد که زمینه را برای توانمندسازی آنان و مشارکت بیشتر در فعالیتهای تولیدی بهر ور فتراهم
نمود و پتانسیل آنها را در بهکارگیری شیو های نوین استتفاد از منتاب تولیتد افتزایش داد استت .سترمایهگتذاری
صندوق در برنامههای مهارتافزایی نیروی کار کشاورزی منجربه اعتالی کیفیت نیروی کار بهعنوان یکی از زمینههتا
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و را های اساسی ارتاای بهرو وری و تسری رشد ،میباشد.
در نهایت یکی دیگر از اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،اثرات آموزشی است که بتا تبیتین 9/9
درصد واریانس اثرات این صندوق در توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی ،بهحستاب متیآیتد کته منجربته
افزایش سطی آگاهی کلی در مورد فرایند توسعه بخش کشاورزی شد است و با فراهمنمودن آموزشهتای تخصصتی
در ارتباط با شیو های نوین و محصوالت خاص زمینه افزایش بهر وری آنها و استفاد بهینه از مناب را فتراهم متی-
کند.
نتيجهگيری و پيشنهادها
بر اساس نتای میانگین سن کشاورزان سهامدار صندوق  39سال بود است که اگر چه نستبتاً مناستب استت امتا
نشان میدهد احتماالً بخش کشاورزی بهدلیل ریسکهای متعددش ،سختی کار و نیز سیاستهای کمثبات در ارتبتاط
با این بخش ،نتوانسته است نیروی کار جوان را به خود جذب نماید و این امر در درازمدت به پایداری تولیتد و اشتتغال
در بخش کشاورزی منطاه لطماتی وارد خواهد کرد .بر اساس نتای کشاورزان سهامدار صندوق از ستطی ستواد نستبتاً
مناسب برخوردارند و این مسئله عامل مهمی برای چشمانداز توسعه کشاورزی خواهد بود.
با توجه به اثرات اقتصادی میتوان گفت که فعالیتهای صندوق در راستای تتأمین منتاب متالی و دسترستی بته
تسهیالت کم بهر و مشارکت کشاورزان در فراهمآوردن سرمایهگذاریهای گروهی از طریق صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی مؤثر واق شد است و عالو بر افزایش توان سرمایهگذاری مستایم ،منجربه افتزایش درآمتد و تتوان
سرمایهگذاری مجدد در بخش کشاورزی شد و زمینه افزایش تولید و اشتغال و بهطورکلی حرکت بخش کشاورزی بته
سمت بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد است .بنابراین پیشنهاد میشود که تشویق سرمایهگذاری
در صندوق از طرف تشکلهای کشاورزی به صورت جدیتر انجتام شتود .بتا اولویتت دادن بته طتر هتای زیربنتایی
تسهیالت الزم برای آنها تخصیصیابد تا مشارکت کشاورزان تضمین و درآمد آنهتا تببیتت شتود .مشتارکت متالی
دولت با کشاورزان برای افزایش توان مالی این صندوقها ،میتواند به گسترش دامنه فعالیت آنها در کشاورزی منجر
شد و درمجموع به بهبود شاخصهای اقتصادی توسعه کشاورزی استان کمک خواهتد کترد .ممکتن استت متدیریت
صحیی ،حمایت و سیاستگذاری مناسب دولت بتواند به مشارکت هتر چته بیشتتر تولیدکننتدگان و ذینفعتان بختش
کشاورزی به سرمایه گذاری در این بخش به جهت استفاد از تسهیالت ارزان قیمت و فارغ از بروکراستیهتای اداری،
کمک کند.
با توجه به اثرات اجتماعی ،حمایت از فعالیتهای صندوق میتواند زمینه مشتارکت بیشتتر ستهامداران را فتراهم
نماید .با تشویق مشارکت آنان ،اعتماد به نفس آنها را تاویت کترد و باعتث ایجتاد مشتارکت کشتاورزان و تضتمین
دستیابی به اهداف صندوق میشود ،توانمندی آنها را برای حل مشکالت روستا و توستعه بختش کشتاورزی بتهکتار
گرفت.
با توجه به اثرات تولیدی صندوقهای حمایت از توسعه کشاورزی ،پیشنهاد می گردد سرمایهگذاریهتای صتندوق
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در جهت نهاد های پربازد و تکنولوژیهای مارون بهصرفه و صنای وابسته به بخش کشاورزی هدایت شود ،تتا هتم
میزان کارآیی تولید افزایش یابد و هم زمینه ایجاد فرصتهتای شتغلی بیشتتری را در بختش کشتاورزی فتراهم آورد.
دسترسی راحت و سری کشاورزان به نهاد های مورد نیاز باعث تشویق کشاورزان به عضویت در این صندوقها شد و
میتواند موجب افزایش انگیز در کشاورزان گردد .پرداخت تسهیالت بهصورت گروهی صورت گیرد تتا بترای اجترای
پروژ های زیربنایی بهکار گرفته شود .سرمایهگذاری صندوق در زمینه صنای تبدیلی بخش کشاورزی متیتوانتد ناتش
عمد ای در افزایش ارزشافزود بخش کشاورزی ایفا کند و ضمن کاهش ضایعات مناب تولید و محصتوالت ،مشتکل
بیکاری را که در سالهای اخیر بهصورت حادی بروز نمود  ،کاهش دهد .همچنین با توجه به استارار اغلب فعالیتهای
کشاورزی در مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها میکاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شتهر
را کاهش دهد.
با توجه به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ناش مهمی در ارتاتا ستطی مهتارت و دانتش فنتی
سهامداران و اعضا داشتهاست پیشنهاد میشتود تستهیالت صتندوق در راستتای توانمندستازی ستهامداران در ایجتاد
مشاغل جدید ،برای اعضا و سایر افراد ،با ارائه آموزشهای تخصصی و مهارتی موردنیاز گسترش یابد .سطی مهتارتی
اعضا در ارتباط با فعالیتهای موجود بهبود یابد .مهارتهای تولیدی و بازاریابی هتم راستتا بتا تخصتیص کمتکهتای
اعتباری برای کشاورزان در قالب دور های مهارتافزایی ارائه شود .روحیه کار آفرینی از طریق آموزشهای کتارآفرینی
و توانمندسازی سهامداران تاویت شود.
سرمایهگذاری الزم در امر تحایق ،آموزش و تروی و توسعه آنها در بین تشکلهای فراگیر و تخصصتی صتورت
گیرد .دور های آموزشی در ارتباط با ناش و اهمیت و چگونگی مشارکت کشاورزان برگزار شتود .الزم استت ترتیبتاتی
اتخاذ شود تا کشاورزان با فعالیت این صندوقها و نحو مشارکت در آنها آشنا و در نتیجه ترغیب شوند .فعالیتتهتای
ترویجی برای ارتاای آگاهی و دانش سهامداران ،تعاونیها و دیگر بهر برداران دربار نحتو هزینتهکترد تستهیالت در
پروژ های با مزیت نسبی مناسب برگزار شود .آموزشهای تخصصی بترای افتزایش ستطی مهتارت شتغلی از طریتق
آموزشگران صندوق و با مشارکت مدیریتهای جهاد کشاورزی انجام شود .بنابراین برگزاری دور های کتارآموزی بته
تاویت سطی مهارتی و تسری در دستیابی به اهداف صندوق خواهد شد.
بهطورکلی میتوان چنین نتیجه گرفت صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً یتک نهتاد
مالی و اعتباری نیستند ،بلکه به دلیل ظرفیتهای پیشبینی شد و بر اساس نتای تحایق این صندوقهتا زیرستاختی
هستند که میتوانند کلیه خدمات مشاور ای و اجرایی بخش کشاورزی را نیز ساماندهی نمایند .این صندوق بتهعنتوان
یک نهاد مالی و اعتباری غیردولتی با مشارکت تولید کنندگان و بهر بترداران ،چشتمانتداز روشتنی را در بتهکتارگیری
ظرفیتهای غیردولتی بهمنظورتأمین مناب مالی و ارتاا نر رشد سرمایهگذاری بخش کشتاورزی استتان آذربایجتان-
غربی نشان میدهند .این صندوقها در راستای توسعه بخش کشاورزی میتوانند با بهر گیتری از سترمایههتای خترد
سهامداران و سرمایه انسانی کارآمد ،در تشکیل سرمایه ،تاویت حجم و بهبود کیفیت سرمایهگذاری و متدیریت بهینته
مناب مالی برای ارائه خدمات مالی ،مشاور ای و سرمایهگذاری اثربخش به تولیدگنندگان و تشکلهای تولیدی و ستایر
اشخاص حایای و حاوقی مرتبط با بخش کشاورزی اثرگذار باشند.
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Abstract
The agricultural sector in the West Azerbaijan province is faced with problems such as lack
of capital and investment. Therefore, non-governmental funds for agricultural investment are a
suitable solution for correct injection of funds to the agricultural sector. The purpose of this
research was to study the effects of Agricultural Supporting Fund in the West Azerbaijan
province. The research methodology was a descriptive – survey. The statistical population
included 173 organizations of fund shareholders from whom 120 samples were determined by
using the Kerejcie and Morgan table. The sampling and selection technique used for choosing
the sample society was the stratified random sampling technique. The main tool of data
collection was simple random sampling. The main tool of data collection was a questionnaire
whose validity and reliability was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was
between 0.712 to 0.935. Data were analyzed by using the SPSS (V.21) software. The R-factor
analysis was used to explain the effects of the agricultural supporting fund on agricultural
development in the West Azarbaijan province. The results of factor analyses showed that the
effects of Agricultural Investment Fund in the West Azerbaijan Province can be classified in 5
effects that include; Economic effects, Social effects, Production effects, Skill effects and
Educational effects. These items explained 71.42% of the total variation related to the
Agricultural Investment Fund effects in the West Azarbaijan Province.
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