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چکیده
بازار مالي كشاورزي به سبب نقش مؤثري كه در تأمین منابع مالي و سرمايه مورد نیاز براي سرمايهگذاري و توسعه
بخش كشاورزي دارد ،داراي اهمیت در خور توجهي است .لذا اين پژوهش در سال  0931و با استفاده از روش
تحلیل سلسله مراتبي و با تكمیل  01پرسشنامه از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي ،با هدف اولويتبندي
مؤلفههاي مالي مؤثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در استان كهگیلويه و بوير احمد انجام شده است .نتايج
نشان داد ،از میان عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ،فوق تخصصي كردن مؤسسههاي پولي و مالي
و اعتباري ،تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي كشاورزي ،به روز كردن مؤسسات مالي و اعتباري ،ايجاد مراكز
مشاورهاي مالي ،توجه به بخش خصوصي و تنو در مؤسسههاي مالي و اعتباري به ترتیب ،بیشترين درجه اهمیت
را داشتهاند .حداكثر نرخ سازگاري در اين پژوهش برابر  1/19برآورد شده است كه بیانگر مطلوب بودن میزان
سازگاري در داوريها است .لذا پیشنهاد ميشود با تأمین منابع مالي مورد نیاز سرمايهگذاران از طريق گسترش
بازارهاي مالي و سهام و نیز گسترش شركتهاي سرمايهگذاري فعال ،اتكاء سرمايهگذاران به منابع مالي بانکها
كاهش يابد.
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مقدمه
بخش كشاورزي در مقايسه با ديگر بخشهاي اقتصادي از نظر تولید ،اشتغال ،ارزآوري ،تأمین
غذاي مورد نیاز كشور و وابستگي كمتر به ارز خارجي اهمیت خاصي دارد (دفتر مطالعات زيربنايي
مجلس .)1833 ،در استان كهگیلويه و بوير احمد اين بخش ،سهم بااليي از تولید را به خود
اختصاص ميدهد .لذا به منظور توسعه بخش كشاورزي با توجه به پیچیدگيها و ظرفیتهاي
تولیدي ،بايد جهتگیري مناسبي بهمنظور جذب سرمايهگذاري در اين بخش صورت گیرد.
يكي از موانع اساسي سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ،توسعهنیافتگي نهادها و بازار مالي
كشاورزي و نبود ابزارهاي مالي مناسب بهمنظور تأمین مالي اين بخش است .نبود بازار مالي
كارآمد براي بخش كشاورزي و ناتواني آن در تأمین منابع مالي مورد نیاز سرمايهگذاري ،روند
توسعه بخش را كند نموده است .سیاستهاي اقتصاد كالن و بخشي نامناسب ،تصور فقدان
سودآوري و ضعف ساختاري نهادها و بازار مالي كشاورزي و مداخالت ناكارآمد دولت در اين بازار
از مهمترين چالشها و تنگناهاي بازار مالي كشاورزي كشور به شمار ميرود (عبدالهي.)1831 ،
از میان بررسيهاي صورت گرفته پیرامون سرمايهگذاري در بخش كشاورزي به چند مورد اشاره
ميشود .عربمازار و خادمیان ( )1812با بررسي اولويت سرمايهگذاري در زيربخشهاي كشاورزي
نشان دادند ،زيربخش زراعت و باغباني داراي اولويت اول و پس از آن به ترتیب زيربخشهاي
دامپروري ،جنگل و مرتع و شیالت داراي اولويت سرمايهگذاري هستند .نتايج پژوهش آقانصیري
( )1811نشان داده است كه به تدريج با توسعه زيرساختهاي بخش كشاورزي ،سهم اعتبارات
عمراني اين بخش از كل اعتبارهاي عمراني دولت كاهش يافته است و با توسعه دامنه مشاركت
بخش غیردولتي در تأمین مالي اين بخش سهم اعتبارات عمراني دولت از سرمايهگذاري بخش
كشاورزي روندي كاهشي را تجربه كرده است .پورطاهري و همكاران ( )1811در مطالعه خود به
شناسايي الگويي براي پیشبیني موفقیت يا شكست طرحهاي سرمايهگذاري كشاورزي در مناطق
روستايي با استفاده از شبكه عصبي چنداليه پرسپترون پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه
با الگوي طراحي شده ميتوان احتمال شكست يا موفقیت هر يک از طرحها و پروژههاي جديد را
براساس متغیرهاي پیشبینيكننده برآورد كرد .شكري و همكاران ( )1833در مطالعه خود
دريافتند كه موجودي سرمايه در بخش كشاورزي و تسهیالت اعطايي بانکها تأثیري مثبت و
معنيدار بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي دارند .نتايج مطالعه خالدي و همكاران ()1833
نشان ميدهد كه هر چند سرمايهگذاري انجام شده در بخش كشاورزي ،رشد اقتصادي بخش را
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به همراه داشته است؛ اما میزان و توزيع منافع حاصل از اين رشد در سطحي نبوده است كه فقر
روستايي را تحت تأثیر قرار دهد .شاجت ( )2111در مطالعه خود به بررسي تأثیر سرمايهگذاري
تحقیق و توسعه روي رشد كشاورزي پاكستان با استفاده از مدل با وقفه توزيعي به اين نتیجه
رسید كه يک درصد سرمايهگذاري در  ،R&Eبه افزايش  1/11درصدي در رشد كشاورزي منجر
ميشود .همچنین نرخ بازده داخلي سرمايهگذاري  33درصد برآورد شد كه بسیار باال بوده و نشان
از ناكافي بودن سرمايهگذاريها در كشور پاكستان دارد .نتايج بررسيهاي هاگبالد ( )2113در
تعیین نرخ بازگشت هر دالر سرمايهگذاري بخش كشاورزي در كشورهاي چین ،هند ،تايلند،
اوگاندا و ويتنام نشان داد كه در بین اين كشورها ،در سرمايهگذاري تحقیقات كشاورزي ،هند با
سرمايهگذاري در آبیاري ،چین با سرمايهگذاري در راهها و تايلند با سرمايهگذاري در برق؛
بیشترين نرخ بازگشت سرمايه را براي هر دالر سرمايهگذاري داشتند .نتیجه بررسي مزويا ()2113
در كشور تانزانیا نشان داد كه سرمايهگذاري مستقیم خارجي بر بهرهوري كشاورزان به ويژه
كشاورزان داراي زمینهاي كوچک و تابع برنامههاي تولید ،تأثیر مثبتي داشته و تأثیر اقتصادي و
اجتماعي آن در بخش كشاورزي تانزانیا بیش از ديگر بخشهاي اقتصادي بوده است.
نظر به اينكه در استان كهگیلويه و بوير احمد منابع تأمین سرمايه محدود است ،تعیین اولويت
عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري در اين بخش اهمیت زيادي دارد .لذا اين پژوهش ،با هدف
اولويتبندي مؤلفههاي مالي مؤثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در استان كهگیلويه و بوير
احمد صورت گرفته است .در اين زمینه و به منظور تعیین اولويت عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي
مالي و آثار آن بر سرمايهگذاري بخش كشاورزي ،روش تحلیل سلسله مراتبي ( 1)AHPمورد
استفاده قرار گرفته است.

روش تحقیق
فرايند تحلیل سلسله مراتبي از جامعترين نظامهاي طراحي شده براي تصمیمگیري با معیارهاي
چندگانه است كه براي اولین بار توسط توماس ال ساعتي در سال  1131مطرح شد (قدسيپور،
.)1831
در واقع  AHPپاسخي به نیاز بشر براي بررسي مسائل كیفي است كه معیاري براي اندازهگیري
ندارند و همواره در تصمیمگیريهاي ما همراه مسائل كمي ظاهر ميشوند .اين روش
Analytical Hierarchy Process
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پیچیدگيهاي ناشي از تأثیر عوامل مختلف بر مسئله را با تمركز مرحله به مرحله بر اين عوامل و
سپس تركیب كردن نتايج اين بررسيها حل ميكند .روش  AHPيک مسئله چند بعدي را به
يک مسئله يک بعدي تبديل ميكند و تصمیمگیريهاي پیچیده و مبهم را قابل فهم و مقايسه
ميكند (ساعتي و سودنكامپ .)2113 ،يكي از مزاياي اين روش آن است كه به تخصص خاصي
نیاز ندارد و تمامي افراد با يک آموزش اولیه ميتوانند از آن استفاده كنند .امتیاز ديگر اين تحلیل،
اين است كه ساختار و چارچوبي را براي همكاري و مشاركت گروهي در تصمیمگیريها يا حل
مشكالت فراهم ميسازد .همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را كنترل ميكند كه از
مزاياي ممتاز اين تكنیک در تصمیمگیري چند معیاره است (اخوانصراف و نیلفروش زاده،
.)1833
اساس روش  AHPبر مقايسههاي زوجي يا دو به دويي آلترناتیوها و معیارهاي تصمیمگیري است.
براي چنین مقايسهاي نیاز به جمع آوري اطالعات از تصمیمگیرندگان است .اين امر به تصمیم
گیرنده اين امكان را ميدهد كه فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجي تنها روي مقايسه دو
معیار يا گزينه تمركز كند .عالوه بر اين مقايسه دوبه دويي ،به دلیل اين كه پاسخ دهنده فقط دو
عامل را نسبت به هم ميسنجد و به عوامل ديگر توجه ندارد ،اطالعات ارزشمندي را براي مسئله
مورد بررسي فراهم ميآورد و فرآيند تصمیمگیري را منطقي ميسازد (معصومزاده و ترابزاده،
.)1838
روش تحلیل سلسله مراتبي با در نظر گرفتن اثر همزمان كلیة معیارهاي دخیل و مقايسه امتیازات
آنها ،به اولويتبندي گزينهها پرداخته و با استفاده از روابط مربوط گزينة مطلوب را تعیین ميكند
(صادقپور و رئیسي .)1838 ،در اين روش ابتدا ساختار سلسله مراتبي مسئله بررسي ميشود و
سپس با مقايسة زوجي بین معیارها و شاخصهاي مورد بررسي؛ وزن نسبي هر يک از آن
شاخصها تعیین ميشود .سپس با توجه به وزنهاي بهدست آمده ارزش هر يک از نمونههاي
مورد مطالعه محاسبه ميگردد (جعفري و همكاران.)1833 ،
براي به كارگیري روش  AHPدر حل مسئله تصمیمگیري 8 ،مرحله اساسي وجود دارد:
الف) ساخت درختواره سلسله مراتب تصمیمگیريها
ب) انتخاب اولويتها براي معیارها و گزينهها از طريق مقايسههاي زوجي
ج) محاسبه نرخ ناسازگاري (( 1)IRعزيزي و خلیلي.)1833 ،
Inconsistency Ratio

1
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هر يک از مراحل فوق براي اين مطالعه در ذيل تشريح ميشود:
الف) ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم
هر گاه از  AHPبه عنوان ابزار تصمیمگیري استفاده شود ،در آغاز بايد يک درخت سلسله مراتب
مناسب كه بیانكننده مسئله مورد بررسي است ،فراهم شود .درختواره سلسله مراتبي داراي سه
سطح اصلي هدف ،معیارها و گزينهها است كه سطح معیار آن قابل تقسیم به زير معیارهاي متعدد
ميباشد .سطح اول آن بیانگر هدف تصمیم و سطح آخر آن بیانكننده گزينههايي است كه با
يكديگر مقايسه ميشوند و براي انتخاب ،با يكديگر در رقابت هستند .سطح میاني اين درخت را
معیارهايي تشكیل ميدهند كه مالك مقايسه گزينهها به شمار ميآيند (ضیايي و داغستاني،
.)1833
روش دلفی :در اين پژوهش براي تعیین مولفههاي موثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي از
روش دلفي استفاده شد .اين روش نسبت به ديگر روشهاي رتبهبندي كاركرد مناسبتري دارد و
با بهكارگیري تكنیکهاي آماري و بر اساس دادههاي ذهني افراد خبره به اجماع نظر ميرسد.
روش دلفي اساساً روشي است كه در آن دادههاي ذهني افراد خبره با استفاده از تحلیلهاي آماري
به دادههاي نزديک به عیني تبديل ميشوند و اين روش منجر به اجماع در تصمیمگیري (رسیدن
به يک نقطه با ثبات) ميگردد .در روش دلفي ابتدا از افراد خبره واجد شرايط خواسته ميشود تا
نظر و باور خود را به طور جداگانه و بدون هیچ تعاملي با يكديگر ارائه دهند ،سپس يک تحلیل
آماري از اين دادههاي ذهني به عمل ميآيد .سپس اين اطالعات آماري تحلیل شده به افراد خبره
برگزيده منتقل ميشود تا نتايج را مرور نموده و برآورد جديدي ارائه نمايند .در اين روش در هر
مرحله اطالعات جديد براي افراد خبره برگزيده فرستاده ميشود و فرآيند برآورد مجدد تا رسیدن
به يک جواب با ثبات قابل قبول ادامه مييابد (كو و چن.)2113 ،
تعیین حجم نمونه :جامعه آماري اين پژوهش شامل كاركنان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و
بويراحمد ميباشد كه در زمینه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي سابقه فعالیت دارند .در اين
پژوهش از روش نمونهگیري تصادفي ساده استفاده شد .با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه،
براي تعیین حجم نمونه نیز از فرمول كوكران ( )1118به صورت زير استفاده ميشود.
() 1
t 2 .s 2
d2

=n
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در اين معادله  s2واريانس صفت مورد بررسي d ،دقت احتمالي مطلوب n ،حجم نمونه كل و
 t =1/11استفاده ميشود (شیفر ،مندنهال و آت.)2111 ،
درختواره سلسله مراتبي مربوط به اين پژوهش در شكل ( )1نشان داده شده است.
مؤلفههاي مالي مؤثر بر سرمايهگذاري در بخش
كشاورزي

سابقهكاري كمتر
از  11سال

سابقهكاري بین
21 - 11

سابقهكاري بین
81 - 21

توجه به بخش خصوصي

تزريق نقدينگي به بازار مالي كشاورزي

بروز كردن موسسات مالي با فنآوري روز

فوق تخصصي كردن موسسات مالي و اعتباري

تنوع در موسسات مالي -اعتباري

ايجاد مراكز مشاورهاي مالي

شکل ( )1ساختار سلسله مراتبی در این پژوهش

در اين شكل سطح اول و دوم نشاندهنده هدف و معیارها و سطح سوم نشاندهنده گزينههاست.
در اين پژوهش تجربه و سابقه كاري كارشناسان و متخصصان به عنوان معیار در نظر گرفته شده
است و به سه دوره  11ساله تقسیمبندي شده است .گزينهها نیز (بر اساس نتايج روش دلفي)
شامل  21مورد ميباشد كه در شكل ( )1در شش گروه طبقهبندي شده و شامل ايجاد مراكز
مشاورهاي مالي ،تنوع در مؤسسههاي مالي و اعتباري ،توجه به بخش خصوصي ،تزريق نقدينگي
به بازار مالي كشاورزي ،بهروز كردن مؤسسههاي مالي با فنآوري روز و فوق تخصصي كردن
مؤسسات پولي و مالي و اعتباري ميباشد.

اولويتبندي مؤلفههاي مالي مؤثر724...

ب) برقراري اولويتها براي معیارها و گزينهها از طريق مقايسههاي زوجي
در  AHPعناصر هر سطح نسبت به يكديگر به صور ت زوجي (دو به دويي) مقايسه شده و وزندهي
ميشوند .مقايسه و وزندهي به عناصر در يک ماتريس  K×Kثبت ميشود .مقايسه زوجي به
صورت ارزشگذاري عنصر سطر نسبت به عنصر ستون صورت ميگیرد و براي ارزشگذاري نیز
معموالً از يک مقیاس فاصلهاي از  1تا  1استفاده ميشود .هر چه مقدار ارزش داده شده بیشتر
باشد نشاندهندهي اهمیت و ارجحیت بیشتر عنصر سطري نسبت به عنصر ستوني است (كرم،
 .)1833از آنجا كه مقیاسهاي زوجي ،دادههايي به صورت نسبت ايجاد خواهد كرد و نیز چون
ماتريس مقايسهاي ماتريسي است ،استفاده از میانگین هندسي در میان انواع میانگینها مطلوبتر
ميباشد .براي محاسبه میانگین هندسي از دستور زير استفاده ميشود.
1

() 2

n
 n
Aij = ∏ aij( n ) 

 k =1

 : Aijمیانگین هندسي معیارa

 :aزير معیاري كه با گزينهها مقايسه ميشود
 :kكد شخصي كه از وي پرسش به عمل آمده است
 :nتعداد افرادي كه در خصوص يک زير معیار از آنان پرسش شده است؛
پس از محاسبه میانگین هندسي تمام سلولهاي ماتريس مقايسه زوجي ،وزن معیارها و گزينهها
محاسبه ميشود .بدين منظور از مفهوم نرمالسازي و میانگین موزون استفاده و پس از نرمال
كردن ،از مقادير هر سطر میانگین موزون گرفته ميشود .مقادير بهدست آمده از میانگین موزون
نشاندهنده اولويت (درجه اهمیت) گزينه رقیب است.
ج) محاسبه نرخ ناسازگاري ()IR
محاسبه نرخ ناسازگاري اهمیت بااليي در روش  AHPدارد .نرخ ناسازگاري مكانیزمي است كه
میزان اعتماد به اولويتهاي بهدست آمده را نشان ميدهد .در حالت كلي ميتوان گفت كه میزان
قابل قبول ناسازگاري يک سیستم بستگي به تصمیمگیرنده دارد .اما ساعتي عدد  1/1را به عنوان
حد قابل قبول ارائه ميدهد و بر اين باور است كه چنانچه میزان ناسازگاري بیشتر از  1/1باشد
بهتر است در داوريها تجديد نظر شود .شاخص ناسازگاري ،شاخص ناسازگاري تصادفي و نرخ
ناسازگاري سلسله مراتبي با توجه به روابط زير محاسبه ميشود.
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µ max − n

() 8

n−2
n

n −1

= I .I .

R.I .I . = 1.98
I .I .
R.I .I .

= I .R.

µ max

كه  I.I.شاخص ناسازگاري R.I.I. ،شاخص ناسازگاري تصادفي I.R. ،نرخ ناسازگاري و
بزرگترين مقدار ويژه ماتريس و  nاندازه ماتريس ميباشد (ساعتي و سودنكامپ .)2113 ،تمامي
مراحل باال از طريق نرمافزار  Expert Choiceقابل انجام است .اين نرمافزار براي تحلیل مسائل
تصمیمگیري چند معیاره با استفاده از روش فرايند تحلیل سلسله مراتبي طراحي شده و داراي
توانايي زيادي است .عالوه بر امكان طراحي نمودار سلسله مراتبي تصمیمگیري و تشكیل
ماتريسهاي زوجي و تعیین اولويتها و محاسبه وزن نهايي ،قابلیت رتبهبندي گزينههاي
تصمیمگیري را نیز دارد (معصومزاده و ترابزاده.)1838 ،
نتایج و بحث
در اين پژوهش براي تعیین مولفههاي موثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي از روش دلفي
استفاده شد .براساس اين روش و با بهرهگیري از مطالعات گذشته ،چهل مولفه در نظر گرفته شد
و در اختیاران پنج نفر از خبرگان و متخصصان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و بويراحمد قرار
گرفت و در نهايت بیست و شش مولفه در قالب شش دسته مطابق شكل ( )1مورد تأيید نهايي
آنان قرار گرفت .همچنین براي تعیین حجم نمونه در ابتدا پرسشنامهاي با بیست و شش پرسش
پیرامون مؤلفههاي مرتبط با توسعه بازارهاي مالي مؤثر بر سرمايهگذاري بخش كشاورزي ،تهیه
شد و توسط دوازده نفر از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان كهگلويه و بويراحمد تكمیل
شد و بر اساس پرسشنامه اولیه ،حجم نمونه  13تعیین شد .بنابراين براي انجام اين پژوهش11،
پرسشنامه به صورت تصادفي در بین كاركنان سازمان جهاد كشاورزي استان كه در زمینه سرمايه-
گذاري در بخش كشاورزي سابقه فعالیت داشتند ،در سال  1812تكمیل شد .در اين پژوهش
سابقهكاري كارشناسان به عنوان معیار و  21پرسش مطرح شده به عنوان گزينهها در فرآيند
تحلیل سلسله مراتبي در نظر گرفته شدهاند .گزينههاي مورد بررسي عبارت بودند از :ايجاد زمینه-
هاي الزم براي حضور فعال بخش خصوصي در بازار مالي كشاورزي ،ايجاد سبد وامهاي متنوع
براي بخشهاي كشاورزي ،تسهیل در بهبود و ارتقاء فعالیتهاي كشاورزي توسط بخش خصوصي،

اولويتبندي مؤلفههاي مالي مؤثر721...

تنوع بخشي به مشاغل كشاورزي ،آموزش كاركنان مؤسسههاي مالي و اعتباري با فنآوري روز،
تنوع وگسترش مؤسسههاي پولي و مالي و اعتباري ،ايجاد اتحاديههاي مالي براي كشاورزان،
تزريق نقدينگي الزم به بازار مالي كشاورزي از سوي دولت ،ارائه اعتبارات سريع و ارزان با هزينه-
هاي معامالتي كمتر ،اصالح ساختار بانک كشاورزي ،تأمین مالي نیازهاي بخش كشاورزي با انتشار
اوراق بهادار ،كاهش حجم مطالبات معوقه و اثر آن بر بازار مالي ،تشويق به ايجاد سازمانهاي
مالي و سرمايهگذاري در بخش كشاورزي براي تأمین نقدينگي مورد نیاز تولید ،فوق تخصصي
كردن شعبههاي بانک كشاورزي براي پرداخت تخصصي تسهیالت كشاورزي ،فعال و كارآمد
كردن بازار مالي ،ايجاد امنیت خاطر براي كشاورز ،ايجاد زير مجموعههاي تخصصي و فوق
تخصصي مالي در بخشهاي كشاورزي ،عرضه بذرهاي پر بازده با قیمت مناسب به كشاورزان،
توسعه ديگر بخشهاي بازار مالي متناسب با بازارمالي بخش كشاورزي ،ايجاد اتحاديههاي مالي
منطقه اي كشاورزان ،ايجاد مراكز مالي و اعتباري و مشاركتي با كشاورزان ،كاهش شكاف بین
تقاضا و عرضه تسهیالت ،ايجاد مراكز مشاورهاي مالي براي كشاورزان ،سرمايهگذاري مشترك
مؤسسههاي مالي و اعتباري با كشاورزان و ايجاد امنیت در بازار فروش محصوالت براي بازگشت
سريع سرمايه.
براي انجام محاسبات نرمافزارهاي  Excelو Expert Choice11مورد استفاده قرار گرفتهاند .مرحله
اول روش تحلیل سلسله مراتبي كه شامل ساخت درختواره تصمیمگیري است ،پیش از اين در
شكل ( )1نشان داده شده است .مرحله دوم شامل تعیین برتري معیارهاي مختلف است .بدين
معني كه معیارها به صورت زوجي براساس يک معیار با هم مقايسه ،و برتري آنها مشخص ميشود.
سپس اين مقايسهها درجدولي به نام «جدول مقايسه» منعكس ميشود .در مقايسهها
تصمیمگیرندگان از داوريهاي شفاهي استفاده خواهند كرد ،به گونهاي كه اگر عنصر  Iبا عنصر
 Jمقايسه شود تصمیمگیرنده خواهد گفت كه اهمیت  Iبر  Jيكي از حالتهاي مندرج در جدول
مقايسه است .داوريها به مقادير كمي بین  1تا  1تبديل ميشود .براي محاسبه وزن نسبي از
میانگین حسابي كه روش بهنسبت سادهاي است استفاده ميشود .اين روش شامل سه گام زير
است :در گام اول مقادير هر يک از ستونهاي جدول مقايسه را با هم جمع ميكنیم .در گام دوم
هر عنصر در ماتريس مقايسه زوجي را به جمع ستون خودش تقسیم ميكنیم تا ماتريس مقايسه
زوجي نرمالیزه شود .در گام سوم مقدار متوسط يا میانگین عناصر در هر سطر از ماتريس نرمالیزه
را محاسبه ميكنیم .اين مقادير متوسط يک تخمین از وزنهاي موردنظر است .از آنجا كه وزن
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معیارها منعكسكننده اهمیت آنها در تعیین هدف بوده و وزن هر گزينه نسبت به معیارها سهم
آن گزينه در معیار مربوطه است ،به سهولت ميتوان گفت كه وزن نهايي هر گزينه از مجموع
حاصلضرب وزن هر معیار در وزن گزينه مربوطه از آن معیار بهدست ميآيد .وزنهاي مرتبط با
معیارهاي پژوهش در جدول ( )1نشان داده شده است .در اين جدول معیارها ،كارشناسان با
سابقه  81-21سال 11-11 ،سال و  1-1سال ميباشند .با توجه به نتايج به دست آمده ،بیشترين
وزن مربوط به كارشناسان داراي سابقه  81-21سال با ضريب  1/183ميباشد و پس از آن
كارشناسان با سابقه  11-11سال و  1-1سال به ترتیب با ضرايب  1/213و  1/111قرار دارند.
يكي از مزاياي فرايند تحلیل سلسله مراتبي امكان بررسي سازگاري در داوريهاي انجام شده براي
تعیین ضريب اهمیت معیارها و زيرمعیارهاست و نیز بررسي آنكه در تشكیل ماتريس زوجي
معیارها ،چقدر سازگاري در داوريها رعايت شده است (مرحله سوم تحلیل سلسله مراتبي) .در
واقع ضريب ناسازگاري میزان اعتماد به اولويتهاي به دست آمده را نشان ميدهد .ضريب
ناسازگاري بهدست آمده در اين پژوهش (جدول  1/11 ،)1است و از حد بحراني بیان شده توسط
ساعتي ( ،)1/1كمتر ميباشد كه نشاندهنده رعايت سازگاري در داوريهاست .به عبارت ديگر از
آنجا كه اين رقم از  1/1كوچکتر است نتیجه ميشود كه ماتريس مقايسه زوجي سازگار بوده و
داوري ما به تجديد نظر نیاز ندارد.
جدول ( )1اولویت معیارهاي مطالعه
هدف

معیارها

وزن معیارها

اولويتبندي مؤلفههاي مالي مؤثر بر
سرمايهگذاري در بخش كشاورزي

سابقه  81-21سال
سابقه  11-11سال
سابقه  1 -1سال

1/183
1/213
1/111

ضريب ناسازگاري

1/11

منبع :يافتههاي تحقیق

به منظور داوري برتري گزينهها نسبت به معیارها نیز از مقايسة زوجي استفاده ميشود كه بر
اساس مقیاس  1كمیتي ساعتي صورت ميگیرد و از طريق نرمال كردن میانگین سطرها و
ستونهاي ماتريسها ،ضرايب اهمیت مورد نظر بهدست ميآيد .فرق اين حالت با حالت پیشین
در اين است كه در اين حالت ،مقايسة گزينههاي مختلف نسبت به معیارها صورت ميگیرد؛ اما
در حالت پیش ،مقايسة معیارها با يكديگر نسبت به هدف مطالعه انجام ميشد .سپس اين دو
مرحله با هم تلفیق ميشوند تا وزن نهايي گزينهها بهدست آيد.

اولويتبندي مؤلفههاي مالي مؤثر721...

بر اساس نتايج ،فوق تخصصي كردن مؤسسههاي پولي و مالي و اعتباري ،تزريق نقدينگي به
بازارهاي مالي كشاورزي ،به روز كردن مؤسسههاي مالي و اعتباري ،ايجاد مراكز مشاورهاي مالي،
توجه به بخش خصوصي و تنوع در مؤسسههاي مالي و اعتباري به ترتیب ،بیشترين درجه اهمیت
را داشتهاند .وزنهاي نهايي محاسبه شده و اولويت نهايي گزينهها در جدول ( )2نشان داده شده
است .بر اساس نتايج بهدست آمده ،گزينههاي ايجاد امنیت در بازارهاي فروش محصوالت جهت
بازگشت سريع سرمايه ،ايجاد اتحاديههاي مالي-منطقهاي كشاورزان و فوق تخصصي كردن
شعبههاي بانک كشاورزي جهت پرداخت تخصصي تسهیالت كشاورزي به ترتیب با وزنهاي
 1/13 ،1/31و  1/13بیشترين اهمیت را به خود اختصاص دادهاند .گزينههاي تنوع و گسترش
مؤسسههاي پولي و مالي اعتباري ،آموزش كاركنان مؤسسههاي مالي و اعتباري با فنآوري روز و
ايجاد اتحاديههاي مالي براي كشاورزان با  1/121 ،1/113و  1/121كمترين اهمیت را داشتهاند.
بهطور كلي ميتوان بیان نمود كه ضعف بنیه مالي فعاالن بخش كشاورزي نسبت به فعاالن ساير
بخشها ،فراهم نبودن زمینهها و امكانات الزم جهت توسعه واحدهاي تجاري تولید كشاورزي،
كارآمد نبودن نظام اعطاي تسهیالت به بخش كشاورزي ،عدم توسعه كافي بیمه محصوالت زراعي
و دامي ،ناكافي بودن اعتبارات بانكي تخصیص يافته در بخش كشاورزي ،عدم تمايل بخش
خصوصي به سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ،نبود شبكه گسترده و كارآمد اطالعرساني براي
استفاده سرمايهگذاران و غیرفعال بودن بازار بورس و سهام در زمینه سرمايهگذاري كشاورزي را
ميتوان از داليل ناكامي بخش كشاورزي در جذب سرمايه دانست .لذا با در اولويت قرار دادن
موارد فوق ،ميتوان موانع موجود در سرمايهگذاري در بخش كشاورزي استان را مرتفع نموده و
سرمايهگذاري در اين بخش را افزايش داد.
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جدول ( )2اولویتها و وزنهاي نهایی گزینهها
شماره
گزينه

اولیتها

گزينهها

وزنهاي
نهايي

21

1

ايجاد امنیت در بازار فروش محصوالت جهت بازگشت سريع سرمايه

6/62

21

2

ايجاد اتحاديههاي مالي منطقهاي كشاورزان

6/622

11

8

فوق تخصصي كردن شعب بانکهاي كشاورزي جهت پرداخت تسهیالت كشاورزي

6/622

13

1

ايجاد امنیت خاطر براي كشاورز

6/652

11

1

عرضه بذرهاي پر بازده با قیمت مناسب به كشاورزان

6/657

21

1

سرمايهگذاري مشترك موسسات مالي و اعتباري با كشاورزان

6/651

28

3

كاهش شكاف بین تقاضا و عرضه تسهیالت كه در حال حاضر به سمت تقاضا است

6/672

1

3

ايجاد زير مجموعههاي تخصصي و فوق تخصصي مالي در بخشهاي كشاورزي

6/675

11

1

فعال وكارامد كردن بازار مالي

6/675

13

11

ايجاد زمینههاي الزم براي حضور فعال بخش خصوصي دربازار مالي كشاورزي

6/675

12

11

ايجاد مراكز مشاورهاي مالي براي كشاورزان

6/632

11

12

ايجاد مراكز مالي و اعتباري و مشاركتي با كشاورزان

6/632

11

18

توسعه ساير بخشهاي بازار مالي متناسب با بازار مالي بخش كشاورزي

6/632

18

11

كاهش حجم مطالبات معوقه و اثر ان بر بازار مالي

6/632

21

11

اصالح ساختار بانک كشاورزي

6/632

22

11

ارائه اعتبارات سريع و ارزان با هزينههاي معامالتي كمتر (هزينههاي جنبي كمتر )

6/632

21

13

تأمین مالي نیازهاي بخش كشاورزي از طريق انتشار اوراق بهادار
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3
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6/612

منبع :يافتههاي تحقیق

تحلیل حساسیت :نمودار تحلیل حساسیت از يک سو برتري معیارها را نسبت به يكديگر
مشخص ميكند و از سوي ديگر گزينهها را از نظر برتري در معیارها و مقدار ارزشي كه به خود
اختصاص دادهاند ،نشان ميدهد .محور افقي اين نمودار دربرگیرنده معیارها و محور عمودي
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نشاندهنده ارزش هر معیار و وزن نهايي گزينهها است .با توجه اولويتبندي گزينهها ،نمودار
مربوط به گزينههاي ايجاد امنیت در بازار فروش محصوالت جهت بازگشت سريع سرمايه ،ايجاد
اتحاديههاي مالي منطقهاي كشاورزان و فوق تخصصي كردن شعبههاي بانک كشاورزي كه
باالترين اولويت را دارند در شكل ( )2ترسیم شده است .نتايج اين نمودار نشان ميدهد كه هر
چهار گزينه در تجربه كاري  81-21سال بیشترين اهمیت را به خود اختصاص ميدهند .بر اساس
تغییر وزن معیارها نتايج و تغییرات مربوط به تحلیل حساسیت در جدول ( )8آمده است .به توجه
به مشاهدات اين جدول بر اساس نظر كارشناسان در هر سه تجربه كاري رتبه گزينه " امنیت در
بازار فروش محصوالت جهت بازگشت سريع سرمايه" در باالترين رتبهبندي قرار ميگیرد .نتايج
حاصل از تحلیل حساسیت نشاندهنده آن است كه در سرمايهگذاري در بخش كشاورزي استان
كهگلويه و بويراحمد ،وجود امنیت براي فروش محصوالت كشاورزي از نظر كارشناسان ،باالترين
اهمیت را دارد .زيرا در دهه اخیر ديده شده است كه در بازار محصوالت كشاورزي ،قیمت
محصوالت كشاورزي با نوسانهاي شديد همراه بوده است و به دلیل افزايش هزينههاي تولید
(ناشي از آزاد كردن قیمت نهادههاي كشاورزي مانند سم و كود) باعث ناامني در بازار فروش
محصوالت كشاورزي شده است .از سوي ديگر بسیاري از كشاورزان با كمبود سرمايه و منابع مالي
جهت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي مواجه هستند ،بنابراين ايجاد اتحاديههاي مالي براي
حمايت از سرمايه گذاران در بخش كشاورزي ضروري است .همچنین مشاهده ميشود كه
تسهیالت اعطايي بانک كشاورزي به مصارف غیر كشاورزي نیز ميرسد و تخصصي كردن
شعبههاي اين بانک جهت تأمین منابع مورد نیاز كشاورزان و سرمايهگذاران الزم به نظر ميرسد.
جدول ( )3رتبهبندي گزینهها نسبت به تغییرات معیارها

ناحیه

رتبهبندي گزينهها
�
A > B & C& D

1

D>C&D

2

A > B & C& D
D>B&C

8

A > B & C& D
C>B
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شکل ( )2تحلیل حساسیت معیارها و گزینهها

نتیجهگیري و پیشنهادها
اين پژوهش با هدف اولويتبندي مؤفههاي مالي مؤثر بر سرمايهگذاري در بخش كشاورزي استان
كهگیلويه و بويراحمد در سال  1812صورت گرفته است .در اين راستا با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبي ،اولويتهاي توسعه بازار مالي جهت افزايش سرمايهگذاري در بخش كشاورزي
تعیین شده است .بر اساس نتايج بهدست آمده ،فوق تخصصي كردن مؤسسههاي پولي و مالي و
تزريق نقدينگي به بازارهاي مالي كشاورزي از مهمترين عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري در اين بخش
ميباشند .از  21گزينه مورد بررسي ،گزينههاي ايجاد امنیت در بازارهاي فروش محصوالت جهت
بازگشت سريع سرمايه ،ايجاد اتحاديههاي مالي-منطقهاي كشاورزان و فوق تخصصي كردن
شعبههاي بانک كشاورزي جهت پرداخت تخصصي تسهیالت كشاورزي به ترتیب با وزنهاي
 1/13 ،1/31و  1/13بیشترين اهمیت را به خود اختصاص دادهاند.
در كشورهاي توسعهيافته ،بازارهاي مالي (بازار پول و سرمايه) گسترده ،بازار بورس پیشرفته و
شركتهاي سرمايهگذاري فراواني وجود دارند كه پروژههاي سرمايهگذاري را تأمین مالي ميكنند
و نقش بازار پول و بانکها را در اين امر ،كمرنگتر ميسازند .اما ،با توجه به كمبود بازار سرمايه،
گسترش نیافتن بازار سهام و شركتها و مؤسسههاي مالي در كشور و استان ،امكان تأمین منابع
سرمايهگذاري براي مؤسسههاي اقتصادي از بازار سرمايه و نیز انتشار سهام و اوراق مشاركت به
طور قابل قبولي وجود ندارد .افزون بر اين ،تأمین اين منابع از طريق بازارهاي غیررسمي سرمايه
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نیز به دلیل وجود نرخهاي سود باال وجود ندارد؛ لذا ،نه تنها مؤسسههاي بزرگتر ،بلكه مؤسسههاي
كوچکتر نیز منابع الزم براي سرمايهگذاري را از طريق بازار پول و اعتبارات بانكي به دست
ميآورند .از اينرو با توجه به نتايج به دست آمده ،پیشنهاد ميشود:
 با تأمین منابع مالي مورد نیاز سرمايهگذاران از طريق گسترش بازارهاي مالي و سهام و نیزگسترش شركتهاي سرمايهگذاري فعال ،اتكاء سرمايهگذاران به منابع مالي بانکها كاهش يابد.
 افزايش تخصیص اعتبارات عمراني دولت به بخش كشاورزي. تشويق سرمايهگذاران بخش خصوصي به سرمايهگذاري در بخش توسط وزارت جهاد كشاورزيو بانک كشاورزي و پشتیباني الزم از نظر قانوني ،اجتماعي و فیزيكي از سرمايهگذاريها از طريق
ارائه خدمات رايگان ،مشاوره فني ،اقتصادي وغیره.
 جذب نقدينگي و پساندازهاي كوچک روستائیان از طريق ايجاد نهادهاي الزم نظیر شركتهايسرمايهگذاري كشاورزي.
 توجه كافي به ايجاد و توسعه شركتهاي سرمايهگذاري كشاورزي. ايجاد تعاونيها و صندوقهاي اعتباري و حمايت از NGOهاي موجود در بخش كشاورزي. پیشگرفتن سیاستهاي تشويقي مانند تخفیف يا حذف مالیات براي سرمايهگذاران بخشكشاورزي و صنايع وابسته.
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