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پژوهشینوع مقاله: 

مدل مشارکت بانک کشاورزي در ترویج و آموزش نوآوري و کارآفرینی بخش طراحی 
کشاورزي

3اهللا حسینیسید جمال فرجو*2محمديایرج ملک، 1محمد نصرتی

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

استفاده از الگوهاي مشارکتی را با اي بانک کشاورزي در ترویج کارآفرینی در توسعه کشاورزيهدف این تحقیق این است که مدل مداخله
خصوصی در آموزش و ترویج نوآوري و کارآفرینی در بخش کشاورزي، از - ادبیات مشارکت عمومیدر این راستا، مبتنی بر طراحی کند.

مطابق با مبانی تحلیل سلسله مراتبی، از براي طراحی مدل بهره گرفته شد.بیگیري چند متغیره تحلیل سلسله مراتتصمیميهامدل
اي مبتنی بر تکمیل شده بود، استفاده شد. براي این منظور، پرسشنامه2/0نفر خبره و با نرخ سازگاري 30اي که میان پرسشنامه

از مرور ادبیات و اخذ نظرات خبرگان استفاده شد و پرسشنامهتأیید روایی شکلی و محتوایی منظوربهشد. ي زوجی طراحی هاسهیمقا
با ضریب اهمیت مالی نیسازوکار تأمنشان داد که هاي تحقیق یافتهقرار گرفت. دییتأمورد 1/0از طریق نرخ سازگاري کمتر از پایایی آن

ی با ضریب المللنیب، استفاده از نهادهاي 393/0، ترویج فناوري بخش غیردولتی با ضریب اهمیت طرف دولتی مشارکت)عنوانبه(389/0
ي نوپا با ضریب هاشرکتو استفاده از ابزار ترویجی 321/0دریافت تسهیالت با ضریب تیاولوي خطرپذیر با هاصندوق، 289/0اهمیت 
کشاورزيبخشکارآفرینیونوآوريآموزشوترویجبر توانایی بانک کشاورزي تواننددارند و میباالترین اولویت را 344/0اهمیت 

تأثیرگذار باشند.

.خصوصی-، مشارکت عمومی، بانک کشاورزينوآوري، کارآفرینی، تحلیل سلسله مراتبیهاي کلیدي:واژه

دانشجوي دکتري آموزش و ترویج کشاورزي واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.1
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.استاد آموزش و ترویج کشاورزي واحد علوم و2
دانشیار آموزش و ترویج کشاورزي واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.3

amalek@ut.ac.ir:مسئول، پست الکترونیکنویسنده *
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مقدمه
پذیر که توسعه روستایی تنها با تزریق سرمایه و تکنولوژي امکاندهدیتجربیات موجود در خصوص توسعه روستایی در کشورها نشان م

خودجوش يهاتیاقتصادي، به فعاليهاهیکه در نظردهدیمتحقیقات نشان .نیست، بلکه عوامل مختلفی در این زمینه تأثیر دارند
هند که توسعه اقتصادي و کارآفرینی با یکدیگر دو تحقیقات نشان میشودیاقتصادي در قالب کارآفرینی در مناطق روستایی توجه ویژه م

Bradley). ارتباط تنگاتنگ دارند et al., رشد و سازنهیزمپایه و اساسی اقتصاد روستا و کشور و يابخشهکشاورزي از .(2012
و بدون سازندیمرا فراهم هابخشالزم براي رشد و توسعه دیگر يهانهیزمتوسعه آن است. رشد و توسعه بخش کشاورزي، 

تاکنون . )1387(افتخاري و همکاران، شودینمهاي اقتصادي فراهم الزم براي فعالیت سایر بخشيهانهادهآن، عوامل و 
اند. با توجه به تجارب جهانی و شرایط کنونی حاکم مختلف براي توسعه روستایی مطرح شدهيهادورهراهبردهاي متفاوتی در 

راهکـار اساسـی در توسعه مناطق روستایی مدنظر قرار داده عنوانبه) یکی از عواملی که 1390بر کشور، فرجی و دیگران (
مختلف يهابرنامهشمارند. هدف اصلی از اجراي شده است را توجه به موضوع آموزش کـارآفرینی در بـین جوانـان برمی

آموزشـی در نواحی روستایی، رسیدن به توسعه روستایی است و یکی از اهداف کالن توسعه نیـز کـاهش بیکـاري، ایجاد و 
منشأ نوآوري در جوامع کشاورزي و یک منبع توانندیمشغلی در روستاها است. عالوه بر این کشاورزان يهافرصتافزایش 

,Bolandبالقوه کارآفرینی باشند ( 2012( .
,McElwee(ایلوییمک و ستو مدیریت و تداوم و رشد آن دانسته اوکارکسبیک ياندازراهکارآفرینی را فرآیند )2005

را ارزیابی کند، منابع الزم را هاآنکسب کار را ببیند و يهافرصتکه توانایی آن را دارد تا کندتعریف میکارآفرین را فردي 
نماید. مفاهیم کارآفرینی در يزیریپکند و عملیات مناسبی را براي رسیدن به موفقیت يبرداربهرهو از آن يآورجمع

کشاورزي، صنعت و خدمات از نظر اصول و مبانی یکسان است. گرچه کارآفرینی در کشاورزي در اصل تفاوتی بـا کـارآفرینی 
موردنیاز جهت توسعه کارآفرینی از جمله سرمایه، آموزش، اقتصادي ندارد، اما درون دادهاي يهابخششـهري و یـا دیگـر 

، شبکه توزیع در مناطق روستایی و کشاورزي نسبت به مناطق شهري و صـنعتی متفاوت است هارساختیزمدیریت، فناوري، 
ن ). در خصوص آموزش توسعه کشاورزي و نوآوري کما بیش مطالعات مختلفی در ایران و جها1395(موحدي و سپه پناه 

اطالعات درباره يآورجمعکارآفرینی و يهاتیفعالانجام شده است. از جمله دابسون و دیگران در مطالعه خود براي طراحی 
از کارآفرینی در مناطق روستایی، به این نتیجه رسیدند که چهار عامل اصلی کنندهتیحمايهاتیفعالو هابرنامه، هاسازمان

ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي شناسایی شده جامعه از:رآفرینی در مناطق روستایی عبارتابه روح کیبخشاتیحالزم براي 
محلی، تمرکز بر کارآفرینی، یادگیري مداوم از طریق تغییر يهامهارتمحلی، تولیدات کافی متناسب با مقیاس منابع و 

Dabson(هستند قبلی يهاآموزه et al., يهاهینظرنتیجه گرفت که کارآفرینی روستایی راهکاري در توانیمبنابراین، ؛ )2003
برابر يهافرصتدر مناطق روستایی در جهت کاهش شکاف شهر و روستا، ایجاد يسازتیظرفتوسعه براي توانمندسازي و 

). 1387اران، و ابزاري مهم براي رسیدن به توسعه پایدار است (افتخاري و همکباشدیماقتصادي، اجتماعی، محیطی و نهادي 
,McElweeایلویی (مک معتقد است رشد کارآفرینی روستایی موجب دسترسی بیشتر زنان روستایی به منابع الزم براي )2005

,Robert & Sternbergرابرت و استرنبرگ (شوند.به کارآفرین میهاآنتبدیل شدن  کارآفرینی روستایی را مجموع سه ) 2004
.کندیمپاسخ بازار بسیج نیرویی که سایر منابع را براي پاسخگویی به یک تقاضاي بی-: اولندینمایمگزاره ذیل تعریف 

امتزاج مجموعه واحدي از منابع در راستاي لهیوسبهفرایند خلق ارزش - توانایی خلق و ایجاد چیزي از هیچ. سوم- دوم
يریکارگبهاز: عبارت استکاربردقوله کارآفرینی روستایی به براي تعریف متوانیمآنچه در مجموع از یک فرصت.يریگبهره

Robert & Sternberg(وکارکسبيهافرصتنوآورانه منابع و امکانات روستا در راستاي شکار  . در خصوص کارآفرینی و )2004
يهاافتهیقابلیت کارآفرینی در روستاییان و کشاورزان مطالعات مختلف و با نتایج مختلفی صورت گرفته است. در حالی که 

) گویاي این نکته است که میزان قابلیت کارآفرینی در بین روستاییان مورد 1391حاصل از مطالعه محمـدي و مرجـانیی (
کارآفرینی ماننـد يهاتیقابل) نشان داد که 1394سـط باالتر است، نتایج مطالعه عرب بافرانی و کیان (بررسـی از حـد متو

تحت بررسی در ، سالست فکري، چالش طلبی و نیاز به موفقیت در بین روستاییانيریپذسکیر، رؤیـاپردازي، ییگراعمل
ر پژوهش خود در بین جوانان روستایی به این نتیجه ) نیز د1395سطح ضعیف ارزیابی شده است. یعقوبی و سپه پناه (

رسیدند که قابیلت جوانان روستایی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
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است، نبود روحیه کارآفرینی و التحصیالن بخش کشاورزي صورت گرفتهدر تحقیقات مختلفی که در خصوص بیکاري فارغ
است بر بیکاري ذکر شدهمؤثریکی از عوامل عنوانبهروحیه کارمندي کردگان این رشته و داشتننوآوري در میان تحصیل

اند که موانع توسعه ) ضمن بررسی تحقیقات مختلف، به این نتیجه رسیده1392کریمی و جوهري (. )1391(دهقان و همکاران 
و يگذاراستیساز: موانع اقتصادي، موانع اندعبارتکارآفرینی در بخش کشاورزي به شش دسته قابل تقسیم هستند و 

که در طورهمان.یرساناطالعموانع آموزشی و تاًینهاو ، موانع فرهنگی، موانع زیرساختی، موانع پشتیبانی و حمایتیيزیربرنامه
است. بانک رسانی، یکی از موانع توسعه کارآفرینی و نوآوري در بخش کشاورزي ضعف آموزشی و اطالعبخش مقدمه ذکر شد 

ست بر آنلذا در این تحقیق قصد اي است که باید براي توسعه بخش کشاورزي نقش ایفا کند.کشاورزي نیز یک بانک توسعه
در حوزه یو تخصصیک نهاد مالی عنوانبه، مدلی براي مشارکت بانک کشاورزي اهمیت موضوع آموزش و ترویجتا با تمرکز بر

یکی از که قرار است از طریق این تحقیق حل شود بدین شکل است:يامسئلهخالصه طوربهبنابراین ،کشاورزي ارائه شود
توان براي بانک کشاورزي رسانی است. چگونه میوزش و اطالعموانع توسعه کارآفرینی و نوآوري در بخش کشاورزي، ضعف آم

ژهیوبهبر مبناي مرور ادبیات و بتوان فائق آمد؟مسئلهمدلی را طراحی کرد که بر این اي تخصصی، یک بانک توسعهعنوانبه
Rankin et alفائو (گزارش جامعی که ، 1مطابق نگارهاست، خصوص مشارکت بخش دولتی در کشاورزي ارائه داده) در2016

شناسایی ها و مالحظات، هاي مهم طراحی الگوي مشارکت، شناسایی محدودیتتعیین جنبههاي الزم زیر باید طی شود:گام
عوامل کلیدي موفقیت

Rankin et al(اجزاي مهم مدل مشارکت طبق الگوي -1نگاره  طراحی مفهومی از نویسندگان مقاله -)2016

مند شوندگان از منافع مشارکت، نوع نفعان و بهرههدف از مشارکت، ذيدر طراحی مدل باید این موارد مشخص گردد:
، کنندهمشارکتهاي دولتی و غیردولتی دهد، نقش هریک از بخشهایی که بخش دولتی ارائه میهاي مالی و مشوقحمایت

هاي بالقوه بخش دولتی (که در این تحقیق یعنی بانک کشاورزي) خود شامل موارد چوب و مدل قراردادي مشارکت، نقشچار
نیتأمتسهیل مذاکرات، اطمینان از تطابق با قوانینسنجی، سازي، هدایت یا شروع مطالعات امکانراهبري فاز آمادهزیر است:

فناوري و يسازيتجارهاي فنی براي ، ارائه کمککنندهلیتسهعنوانبهمالی، هماهنگی و سرپرستی، فعالیت بانک کشاورزي 
یک نهاد دولتی، در عنوانبهنظارت و پایش مشارکت، با توجه به ماهیت و جایگاه بانک کشاورزي . نوآوري، هدایت تحقیقات

تري الزم است ایفا کند با استفاده از نظرات خبرگان و الذکر نقش پررنگاز موارد فوقکیکداماین بانک در نکهیاخصوص 
است.گیري خواهد شد که در ادامه توضیحات الزم ارائه شدهتصمیمAHPمدل 

پژوهشروش 
ند مرحله به ترتیب این فرآیند در چشود. استفاده میبراي طراحی مدل (AHP)از الگوي تحلیل سلسله مراتبی در این تحقیق 
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آموزش و ارتقاي نوآوري و کارآفرینی در بخش منظوربهتعیین هدف: هدف ما تعیین مدل مناسب مشارکت بانک کشاورزي 
است.کشاورزي است که در حقیقت عنوان این تحقیق بر این مبنا انتخاب شده

هاي مقایسه: براي تعیین مدل مناسب، نیاز به معیارهایی داریم. براي این منظور از سه معیار که جزو تعیین معیارها یا شاخص
هستند بهره گرفته شد. منظور از ارزندگی این است که هزینه و منابعی که صرف یک (value for money)اجزاي ارزندگی

اصلی مؤلفهته باشد و منجر به دستیابی به بهترین نتیجه شود. ارزندگی داراي سه ا داشرشود، ارزش هزینه شدنموضوع می
که به معنی انجام ییکارا؛که به معنی انجام کار درست استاثربخشی ؛صرفه اقتصادي یا کمترین هزینهاست که عبارتند از:

کار به شکلی درست است.
هاي تصمیم: با توجه به موضوع مورد بررسی در هریک از عناوین ذکر شده در ابتدا یعنی نقش بانک کشاورزي، انتخاب گزینه

هایی مبتنی بر ادبیات تحقیق در نظر گرفته مشارکت و سایر ابعاد طراحی مدل، گزینهيهاطرفنقش طرف مشارکت، انتخاب 
ی دهد. نقش بانک را نمایش متحلیل سلسله مراتبی، 2. نگارهشد

گیري بر اساس هر هاي مختلف تصمیمبین گزینهزوجیهايمقایسهدر این مرحله هاي زوجی): ترجیحی (مقایسهقضاوت
تواند از شود. این مرحله میی، محاسبات انجام میشاخص صورت گرفته و در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسه زوج

توزیع پرسشنامه میان خبرگان و اخذ و صورتبهها صورت گیرد و یا یک از مقایسهاندیشی و اجماع خبرگان روي هرطریق هم
تجمیع نظرات آنان صورت پذیرد.

اي از محاسبات عددي نسبت به هم از طریق مجموعهگیريتصمیممعیارهاي: وزن و اهمیت معیارهاهاي نسبیمحاسبۀ وزن
افزار)(از طریق نرمشود.تعیین می
پذیردهاي تصمیم صورت میبندي گزینهرتبهمنظوربههاي نسبی و محاسبه وزن نهایی: این گام ادغام وزن

کند. ها را مشخص میایسهسازگاري سیستم: نرخ سازگاري مکانیزمی است که سازگاري مقها و تعیین میزان سازگاري پاسخ
ها اعتماد کرد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ دولهاي جتوان به اولویتدهد که تا چه اندازه میاین مکانیزم نشان می

. ها مجدداً انجام گیردصورت باید مقایسهنیاریغها را پذیرفت. در توان سازگاري مقایسهباشد، می1/0ناسازگاري کمتر از 
).1383(مهرگان 

مهارت را از طریق مطالعه و تجربه در که دانش و ياحرفهافرادي ": کندیمخبرگان را چنین تعریف وکارکسبفرهنگ لغات 
براي یافتن واقعیت، حل تواندیمهاآنکه نظرات ياگونهبهاندآوردهطول سالیان در یک حوزه یا موضوع مشخص به دست 

با عنایت به تعریف فوق، جهت انتخاب خبرگان سه شرط را در نظر گرفتیم: یک. دانش . "یا شناخت شرایط مفید باشد.مسئله
امور مربوط به آموزش و کشاورزي؛ دو. مدرك تحصیلی ژهیوبههاي بانک کشاورزي تجربه تخصصی در حوزه فعالیتو 

الذکر حداقل شرایط دو و سه فوقيهاشرطالزم به ذکر است . کارشناسی ارشد و باالتر؛ و سه. تجربه کاري حداقل ده سال
Tsyganok(و دیگران سیگانوك ت. الزم براي احراز رتبه خبره در نهادهاي دولتی هستند et al., که در کنندیمعنوان )2012

معیار خاصی وجود ندارد و تحقیقاتی با نظرسنجی کمتر از AHPخصوص حداقل تعداد قابل قبول خبرگان براي انجام تحلیل 
که در این بین وجود دارد این است که يامسئله. شودیماز خبرگان نیز در میان مقاالت علمی منتشر شده مشاهده نفر10

باید براي نظر افرادي که داراي دانش و تخصص بیشتري هستند قاعدتاًسطح دانش و تخصص خبرگان در یک اندازه نیست و 
. تحت خطاي ابدییمشایستگی و صالحیت و وزن خبره، با افزایش تعداد گروه کاهش مسئلهوزن بیشتري قائل شد. ولی 

Tsyganok(اض است نفر تفاوت میان خبرگان قابل اغم30% و تعداد گروه حداقل 20ثر برآورد حداک et al., براي .)2012
که توسط شودیماز معیار نرخ سازگاري استفاده AHPکه ذکر شد در روش گونههماننیز هاپرسشنامهاعتبار و روایی 

سازگار و در نهایت حذف يهاپاسخالزم به خبرگان در خصوص ارائه يهاییراهنما. با انجام شودیممحاسبه افزارنرم
از خبرگان، مورد بررسی و نفر30نظرات تاًینها، الذکرفوقداراي نرخ ناسازگاري باال و سعی براي کسب حد نصاب يهاپاسخ

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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در مدل مشارکتیهاي بانک الگوي سلسله مراتبی براي تعیین نقش- 2نگاره

و بحثهاافتهی
براي طراحی اجزاي مدل، الزم است ابتدا نقش بانک کشاورزي در مدل مشارکت آموزش و ترویج نوآوري و کارآفرینی تعیین 

، دهندهوامگردد. براي این منظور با عنایت به اساسنامه بانک از یک سو و ماهیت هدف مورد نظر، سه نقش مجزاي 
براي طراحی اجزاي مدل، الزم است ابتدا نقش بانک کشاورزي در مدل مشارکت در نظر گرفته شد.لگریتسهگذار و سرمایه

و ماهیت هدف مورد سوکیآموزش و ترویج نوآوري و کارآفرینی تعیین گردد. براي این منظور با عنایت به اساسنامه بانک از 
هاي زوجی برحسب در این چارچوب، مقایسهدر نظر گرفته شد. لگریتسهگذار و ، سرمایهدهندهوامنظر، سه نقش مجزاي 

عنوانبهبرحسب معیار اثربخشی، بیشترین اولویت بانک به ایفاي نقش معیارهاي ذکر شده در ابتداي این فصل انجام گرفت.
کمترین يلگریتسهش گذار از حیث معیار اثربخشی، در درجه دوم و نقدهنده اختصاص یافت. بر عهده گرفتن نقش سرمایهوام

بوده و قابل قبول 1/0است که کمتر از 05/0ها برابر با عدد اولویت را به خود اختصاص داد. نرخ ناسازگاري در این مقایسه
ارائه 1خالصه در جدول صورتبههاآنمشابه این مقایسه براي سایر معیارها نیز صورت گرفته است که نتایج طوربهاست.
است. شان به لحاظ ایفاي نقش بانک کشاورزي تعیین شدهگانه ذکر شده نیز اهمیت نسبیهمچنین معیارهاي سهاست. شده

اختصاص 0.389مالی بانک با نمره نیتأمدر خصوص نقش بانک در مدل مشارکت آموزش و ترویج، بیشترین اولویت به نقش 
کمترین اولویت را به خود اختصاص داد. همچنین به لحاظ گذاريبانک اولویت بعدي و نقش سرمایهيلگریتسهیافت. نقش 

هامؤلفهاي وارد شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد بر سایر بانک در حوزهنکهیااهمیت نسبی، معیار اثربخشی فعالیت و 
-رتري بیشتري ارزیابی شدهو نحوه انجام فعالیت، داراي بییکارایعنی صرفه اقتصادي (و به بیان دیگر هزینه انجام شده) و 

است.
نتایج تحلیل سلسله مراتبی در خصوص نقش بانک در مدل مشارکت-1جدول 

(CR)نرخ سازگاري صرفه اقتصاديکاراییاثربخشیمعیارها

نمره کلی04/0
434/0267/0299/0اهمیت نسبی

451/0448/0245/005/0389/0مالیتأمین
302/0278/0238/0002/0276/0گذاريسرمایه
247/0274/0517/007/0335/0گريتسهیل

در خصوص نقش بخش غیردولتی در مدل مشارکت، با توجه به ادبیات موضوع، سه محور مورد ارزیابی قرار گرفت که عبارتند 
و هاي جدیدابداع فناوريهاي جدید و شناخته شده در دنیا توسط بخش غیردولتی، تحقیق و توسعه براياز: ترویج فناوري

. از میان سه گزینه یاد شده، بیشترین اولویت به موضوع ترویج فناوري توسط بخش شدهابداعهاي فناورييسازيتجار

نقش ها
تسهیل گر وام دهنده سرمایه گذار

معیارها

صرفه اقتصادي کارآیی اثربخشی

نقش بانک کشاورزي در مدل مشارکت آموزش و ترویج
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و همچنین اثربخشی، ترویج فناوري ییکارابه لحاظ درج شده است.2اختصاص یافت که در جدول 389/0خصوصی با نمره 
سازي فناوري نیز به لحاظ صرفه اقتصادي رتبه باالیی نسبت به دو گزینه جایگزین خود کسب کرد. با این حال موضوع تجاري

باشد.یتوجهجالبتواند موضوع نمره باالیی را به خود اختصاص داد که می

بانک در مدل مشارکتنتایج تحلیل سلسله مراتبی در خصوص نقش -2جدول 
صرفه اقتصاديییکارااثربخشیمعیارها

نمره کلی(CR)نرخ سازگاري 
352/0343/0305/0اهمیت نسبی
419/0509/0231/001/0393/0ترویج فناوري

354/0227/0271/003/0285/0تحقیق و توسعه
227/0264/0498/008/0322/0فناوريسازييتجار

شریک راهبردي بانک در مشارکت است. بدیهی است که عنوانبهگام بعدي در طراحی اجزاي مدل، انتخاب طرف غیردولتی 
هاي متعددي ممکن است همکاري و مشارکت داشته باشند اما هدف در در طی مشارکت جهت آموزش و ترویج، بانک با طرف

ن شود. براي این منظور با توجه به ادبیات موضوع، چهار گروه اصلی را این گام این است که شریک اصلی و راهبردي بانک تعیی
مند شوند، یکی از : کشاورزان و جامعه روستایی که در نهایت نیز قرار است از نتایج بهرهیماگرفتهشریک بانک در نظر عنوانبه

هستند.هادانشگاهشاورزي و همچنین وري کهاي نوپاي حوزه فناهاي دیگر شامل شرکتاصلی هستند. گروهچهار گروهاین 
المللی که در حوزه ترویج و توسعه بینيهاسازمانبارتند از نهادها و عاندشدهدسته دیگري که در نظر گرفته عالوه بر این

ملل متحد و صندوق توسعه کشاورزي سازمان ملل اشاره سازمان خواروباربهتوانفعال هستند که از آن میان میکشاورزي
نوپاي فناوري اولویت باالتري را کسب کردند يهاشرکتو المللیینببا توجه به معیارهاي در نظر گرفته شده، نهادهاي کرد. 

با توجه به درج شده است. 3نتایج در جدول ها و کشاورزان نیز فاصله کمی دارد.هرچند که نمره دو گزینه دیگر یعنی دانشگاه
اي در نظر بگیرد. با توجه به هاي توسعهتواند منابعی را براي کمک، این بانک می(CSR)موضوع مسئولیت اجتماعی بانک 

دانشکده، کمک یستأسو صرفه اقتصادي، چهار گزینه شامل موارد زیر در نظر گرفته شد: ییکاراگانه اثربخشی، معیارهاي سه
دهد ارائه ابزارهاي تشویقی به خطرپذیر. نتایج نشان میيهاصندوقموجود، مراکز آموزش کشاورزي و يهادانشکدهبه 

خالصه و ارائه شده است. 4ي اهمیت باالتري ارزیابی شده است. نتایج این بخش در جدول هاي خطرپذیر، داراصندوق

ولتی مشارکتنتایج تحلیل سلسله مراتبی در خصوص انتخاب طرف غیرد-3جدول 
صرفه اقتصاديکاراییاثربخشیمعیارها

نمره کلی(CR)نرخ سازگاري 
328/0346/0326/0اهمیت نسبی

202/0210/022/003/0211/0کشاورزان
278/0244/0289/005/0270/0استارتاپهايشرکت

211/0260/0218/002/0230/0هادانشگاه
309/0286/0273/007/0289/0المللیبیننهادهاي 

و ابزارهاي تشویقیهاکمکنتایج تحلیل سلسله مراتبی در خصوص اولویت -4جدول 
صرفه اقتصاديییکارااثربخشیمعیارها

نمره کلی(CR)نرخ سازگاري 
421/0336/0243/0اهمیت نسبی

228/0212/025/005/0228/0دانشکدهیستأس
266/023/0265/004/0254/0موجوديهادانشکده

219/0205/015/008/0198/0مراکز آموزش
287/0353/0335/001/0321/0خطرپذیريهاصندوق
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و پیشنهادهايریگجهینت
مالی داده شد که با توجه به ماهیت نیتأممالی، بیشترین اولویت به مبحث نیتأماز میان رویکردهاي ترویجی، آموزشی و 

هاي ترویجی در اولویت دوم قرار گرفت و کمترین هاي تحقیق برنامهاي قابل انتظار است. مطابق یافتهبانک کشاورزي، نتیجه
مالی نیتأمهاي بانک کشاورزي نیز، بیشترین اولویت به نقش از میان نقشهاي مستقیم آموزشی شد.اولویت نصیب برنامه

هاي در اولویت آخر قرار گرفت. در حوزه اعطاي بستهيلگریتسهگذار در اولویت دوم و نقش انک تعلق گرفت. نقش سرمایهب
يهاکمکاز میان چهار اولویت ،هاشرکتبالعوض در حوزه نوآوري و با عنایت به مسئولیت اجتماعی يهاکمکتشویقی و 

هاي موجود؛ کمک به دانشکده و کمک به دانشکدهسیتأس، مراکز آموزشطرپذیر، همکاري مشترك با مالی به صندوق خ
خطرپذیر اولویت بیشتري را به خود اختصاص داد. يهاصندوق

و معطوف بازار محوراز میان معیارها مربوط به اثربخشی بود که با رویکرد رگذاریتأثاز میان معیارهاي بررسی، بیشترین عامل 
دانشکده اختصاص یافت که از سیتأس، سازگار است. در این بین کمترین اولویت به هاصندوقاین گذاري به بازدهی سرمایه

هاي و صرفه اقتصادي در رده آخر قرار گرفت. از حیث دامنه مشارکت و از بین گزینهییکاراهر سه جنبه اثربخشی، 
المللی با توجه به معیارهاي ذکر شده، بانک و بینبا نهادهاي داخلی توأمانبا نهادهاي داخلی و همکاري صرفاًهاي همکاري

و صندوق توسعه کشاورزي سازمان ملل. تجربه همکاري با داراستراالمللی هاي بینکشاورزي توان گسترش همکاري
يهاروشدرباره پیشنهاد تحقیقات آتی، این موضوع است. دیمؤهمکاري با نهادهاي داخلی در خصوص بانکداري پیوندي 

مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. تواندیمخطرپذیر يگذارهیسرمامالی خرد و نیتأممالی شامل جمع سپاري، نیتأم
ارزیابی براي برآورد اثربخشی و ايآزمونهپس از طراحی و اجراي مدل مشارکتی طراحی شده، شودیمپیشنهاد همچنین 

.بعدي باشديهاژوهشپدر عمل مورد بررسی قرار گرفته و موضوع هامدلییکارا
سپاسگزاري

مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه مدیران و کارشناسان خبره بانک که با همکاري دانندیمنویسندگان مقاله الزم 
.نقش داشتند ابراز نمایندهاپرسشنامهصمیمانه خود در تکمیل 
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Abstract
The purpose of this study is to design an intervention model of the Agricultural Bank in promoting the
entrepreneurship in agricultural development using participatory models. In this regard, multivariate hierarchical
analysis decision-making models were used to design the model with respect to the literature of public-private
partnership in extension and education of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector. According
to the basics of hierarchical analysis, the questionnaire filled up among 30 experts with a compatibility rate of
0.2. For this purpose, a questionnaire including pairwise comparisons was developed. In order to confirm the
face and content validities of the questionnaires, literature review and expert opinions were used. Hence, the
reliability was approved through a consistency rate of less than 0.1. Findings showed that financing mechanism
(as a governmental partner), non-governmental technology promotion, international institutions, risky credits to
receiving facilities, and the usage of extensional tools of start-up companies with the weights of 0.393, 0.289,
0.321, 0.389, and 0.344 can respectively have significant effects on Agriculture Bank's partnership in education
and extension of innovation and entrepreneurship in the agricultural sector.
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