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  عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط زراعی و باغی 

  شهرستان زابل
  

  3و ولی اله سارانی 2شاپور ظریفیان ،*1غالمعباس مالشاهی

  آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تبریزدانش، 1

  ج و توسعه روستایی دانشگاه تبریزدانشیار گروه تروی ،2

  عضو هیأت علمی دانشگاه زابل، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، 3

  )12/12/93: تاریخ تصویب -30/6/92: تاریخ دریافت(

  

  چکیده

  

باشد همبستگی می -شناسی توصیفیتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش

وامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط زراعی که با هدف شناسایی ع

کسب و کار بود که از  113جامعه آماري شامل مدیران . و باغی شهرستان زابل انجام گرفت

هاي کوچک و متوسط در از محل تسهیالت احداث بنگاه 1389تا پایان سال  1385سال 

ن زابل اقدام به تأسیس این کسب و هاي زراعت و باغبانی در روستاهاي شهرستازیربخش

کسب و کار تعیین شد  86حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد . کارها کرده بودند

ها و اطالعات به صورت گردآوري داده. گیري تصادفی ساده انتخاب شدندکه به روش نمونه

ساخته استفاده شد و در بخش میدانی، از پرسشنامه محقق . اسنادي و میدانی صورت پذیرفت

ها تجزیه و تحلیل داده. از طریق مصاحبه حضوري با مدیران این کسب و کارها تکمیل گردید

. انجام گرفت SPSS19افزار از طریق رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم

د اعضاي نتایج تحقیق نشان داد که تجربه کار کشاورزي مدیران این کسب و کارها، تعدا

خانوار مدیر، میزان وام دریافتی براي احداث کسب و کار، تحصیالت مدیر، سن مدیر، تعداد 

نیروي کار مشغول در کسب و کار، فاصله محل کسب و کار تا شهر و مقدار سطح زیرکشت 

  .داري داشتندبر موفقیت این کسب و کارها تأثیر معنی

  

چک و متوسط، کشاورزي، موفقیت، شهرستان کارآفرینی، کسب و کار کو :هاي کلیديواژه

  .زابل

  

  مقدمه

هاي هاي اقتصادي، به فعالیتامروزه در نظریه

خودجوش اقتصادي در قالب کارآفرینی در مناطق 

  نتیجه  توانمی  بنابراین، . شودمی ویژه  روستایی توجه 
  

 
-در نظریه جدید راهکاري که کارآفرینی روستایی گرفت

 سازي در مناطقو ظرفیت براي توانمندسازي توسعه هاي

 . است ي پایدارتوسعه به دستیابی راستاي در روستایی
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 و کسب کنی بیکاري،ریشه در مطرح هايراه از یکی

 هسته اصلی واقع در .است ١متوسط و کوچک کارهاي

 یک اقتصاد به سوي حرکت جوامع، حرکت فرآیند

 ایجاد و توسعه کارآفرینی بخش خصوصی، ایجاد رقابتی،

جمله  از. باشدو متوسط می کوچک و کارهاي کسب

-اشتغال کارها، و کسب فرد این به منحصر کارکردهاي

 اي،حاشیه مناطق يدر جامعه، توسعه ثروت توزیع زایی،

 انسانی نیروي تربیت کشورها، نیاز تولیدات مورد تأمین

 امروزه .و کارهاي بزرگ است کسب و مورد نیاز صنایع

 کارکردهاي بر متوسط عالوه و کوچک و کارهاي کسب

حساب می به کشورها توسعه اصلی خود، کانون پیشین

و  مؤسسات دولتی توسط ايگسترده هايو حمایت آیند

 ,Khoshnodifar et al(آید عمل می به آنها از عمومی

2010.(  

بررسی سهم کسب و کارهاي کوچک و متوسط در 

میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص 

داخلی کشورها در جهان حاکی از آن است که بیش از 

درصد کل اشتغال ایجاد شده متعلق به این نوع  95

، در 1998به عنوان مثال، تا سال . کسب و کارها است

کشور عضو پیمان اپک 21
٢

میلیون کسب و  40حدود  

 60تا  30کار کوچک و متوسط وجود داشتند که بین 

 80درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها و بیش از 

 ,Hajji & Pasebani(نمودنددرصد اشتغال را ایجاد می

 وجود دارد میلیون شرکت 16 از اروپا، بیش در ).2009

 بزرگ تشکیل هايرا شرکت درصد آنها یک از کمتر که

 .باشندمی و متوسط هاي کوچکشرکت و بقیه دهندمی

 و متوسط ستون فقرات اقتصاد کوچک هايشرکت

ها شرکت درصد 90 و اقیانوسیه بوده -منطقه آسیا

تولید  درصد 80 تا 60بین  درصد اشتغال و 48 تا 32بین

هاي شرکت منطقه مختص ناخالص داخلی کشورهاي این

 تصاد ایاالتعملکرد اق .باشندو متوسط می کوچک

 مدیون ایجاد حد زیادي تا هاي اخیرمتحده در سال

 درصد 43که  است و متوسطی کوچک کسب و کارهاي

                                                                                  
1
 Small and Medium Enterprises 

2
 Asia -Pacific Economic Cooperation 

اند داده اختصاص خود به را زاییاز شاخص اشتغال

)Alizade Marznaki, 2008.(  

درصد از کل  8/99در ترکیه، این کسب و کارها 

اشتغال،  درصد از کل 7/76. دهندها را تشکیل میبنگاه

ها را به خود جذب کرده ولی گذاريدرصد از سرمایه 38

کنند درصد از اعتبارات بانکی را استفاده می 5تنها 

)Karpak & Topcu, 2010.( اي در ایران نیز طی مطالعه

هاي بازرگانی در سال که مؤسسه مطالعات و پژوهش

 99که انجام داد مشخص گردید که با وجود آن 1387

 17باشند، تنها ها کوچک و متوسط میگاهدرصد بن

ها است درصد ارزش افزوده صنعت متعلق به آن

)Nasehifar et al, 2010.(   

هر  اقتصادي يتوان گفت توسعهدر مجموع می

موفقیت کسب و کارهاي کوچک  به زیادي حد تا کشوري

، زیرا در )Kia, 2006(است  وابستهآن کشور  و متوسط

را در  هااین بنگاه توان فعالیتمیبندي کلی یک جمع

اجتماعی،  بعد در :مهم و ارزشمند تلقی کرد بعد چند

- باز می افراد را پیشرفت راه هاي کوچک و متوسطبنگاه

ساختار  کسب و کارها این بعد سیاسی، در. گذارند

 شهرهاي در از تمرکز قدرت کنند وسیاسی را اصالح می

لحاظ اقتصادي،  از .آورندمی عملبه جلوگیري بزرگ

ایجاد  عوامل عمده از و متوسط کسب و کارهاي کوچک

نظر فردي نیز، کسب و  از. شوندمی محسوب اشتغال

کارهاي کوچک و متوسط زمینه را براي توسعه فردي و 

- اي فراهم میهاي روشن حرفهتخصصی و ایجاد افق

ها سهم بسزایی به بدین ترتیب این گروه از بنگاه. آورند

اد رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش و نیز توانایی رشد اقتص

  ).Ibid(مداوم، ایجاد شغل و تحکیم انسجام را دارند 

 و اساسی پایه هاياز بخش کشاورزي این میان، در

آن  يو توسعه رشد سازو زمینه کشور و روستا اقتصاد

 الزم هايکشاورزي زمینه بخش يتوسعه و رشد. است

 و سازدها را فراهم میبخش دیگر يو توسعه رشد براي

هاي الزم براي فعالیت سایر نهاده و آن، عوامل بدون

 دیگر، از سوي. شودفراهم نمی هاي اقتصاديبخش

 به کشور و دستیابی در توسعه انسانی و نیروي اشتغال

بیکاري و  کاهش تکیه برا ب اقتصادي يو توسعه رشد

ه ویژ یگاهیجا داراي بخش کشاورزي زایی دراشتغال
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 اتخاذ راهبرد اشتغال براي دلیل، به همین .است

 بر مبناي عمومیي هاسیاست از با حمایت روستاییان

 به مناطق خدمات و اشتغال گذاري،یابی سرمایهراه

-مردم به انتخاب مهاجرت راهبرد اجبارر براب روستایی در

شمار ناخواسته از ضروریات توسعه روستایی به اغلب هاي

  ).Shokoei, 2005(رود می

گسترش کسب و  طریق از کشاورزي بخش به توجه

 در تأثیرات فراوانی تواندکارهاي کوچک و متوسط می

و  حل مشکالت آن تبع به و کشاورزي وضعیت بهبود

 به نیاز. را موجب شود پیش روي روستاییان مسایل

کوچک  صنایع پذیرياندك، بازدهی باال و انعطاف سرمایه

 پیش از بیش را صنایعاین توجیه اقتصادي  متوسط،و 

براین اساس،  ).Aminaghaei, 2009(کند نمایان می

هاي کوچک و متوسط راهکار حمایت از گسترش بنگاه

هاي مختلف اقتصادي، به ویژه در ایران که در بخش

با قوت بیشتري  1384بخش کشاورزي از اواخر سال 

تواند انجام گیرد، میاجرایی شده است؛ اگر بطور صحیح 

نتایج مثبتی را در حل مسایل اقتصادي ایران داشته 

  .باشد

در خصوص کسب و کارهاي کوچک و متوسط و 

ها در توسعه جوامع و عواملی که بر اثربخشی و نقش آن

-ها دخالت دارند مطالعات چندي در بخشموفقیت آن

-هاي مختلف در کشورهاي گوناگون انجام گرفته که می

 :از آن جمله به موارد زیر اشاره کرد توان

Man et al )2002(  سه جنبه کلیدي مؤثر بر

هاي کوچک و متوسط را شامل عوامل موفقیت بنگاه

-داخلی، عوامل محیطی خارجی و نفوذ کارآفرین دانسته

هاي شخصیتی، روانی و رفتاري عالوه براین، ویژگی. اند

دانش فنی به  هاي مدیریتی و تجربه وکارآفرین و مهارت

هاي عنوان تأثیرگذارترین عوامل مربوط به عملکرد بنگاه

در پژوهشی دیگر . کوچک و متوسط معرفی شدند

)Rogoff et al, 2004( 11 هاي عامل در موفقیت بنگاه

هاي ویژگی: کوچک شناسایی شدند که عبارت بودند از

هاي فردي، مسایل مدیریتی، مسایل مالی، فعالیت

مسایل مربوط به منابع انسانی، شرایط بازاریابی، 

ها، نامههاي تولید، رقابت، قوانین و آئیناقتصادي، ویژگی

  .تکنولوژي و عوامل محیطی

اي که به بررسی عوامل تعیین کننده رشد مطالعه

هاي کوچک در رومانی پرداخت، مشخص نمود که بنگاه

هاي فنی و محیط تأمین مالی، سرمایه انسانی، کمک

هاي کار به عنوان عوامل اصلی رشد بنگاه کسب و

همچنین، نتایج حاصل از این مطالعه . باشندکوچک می

-ترین عامل در تشویق و راهنشان داد که اعتبارات مهم

هاي کوچک بوده و نقش فراوانی در اشتغال اندازي بنگاه

 ,.Brown et al( کنندهاي کوچک ایفا میو فروش بنگاه

ه به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد در تحقیقی ک. )2005

صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی 

ي پرداخته شد، کمبود سرمایه، نوسان قیمت مواد اولیه

مورد نیاز واحدهاي کوچک، ضعف مدیریت، پایین بودن 

اندازي کسب و کار میزان تحصیالت در بین متقاضیان راه

هاي صنعتی تشکل ها وکوچک در روستا، فقدان انجمن

فعال و کارآمد و ناتوانی صنایع کوچک روستایی در 

ترین عوامل مؤثر در حضور مستمر در بازاریابی ملی، مهم

هاي اقتصادي کوچک ایران بیان عدم موفقیت بنگاه

  .)Aminaghaei, 2009(شدند 

در تحقیقی تحت عنوان شناسایی عوامل داخلی مؤثر 

 Yadollahi et(توسط هاي کوچک و مبر عملکرد شرکت

al, 2009 ( مشخص شد که عوامل مدیریتی، منابع

هاي انسانی، ساختار سازمانی، اندازه سازمانی، سیستم

آوري و اطالعات، تحقیق سازمانی، بازاریابی و فروش، فن

هاي شرکت، تولید و عملیات و منابع و توسعه، استراتژي

و هاي کوچک مالی سازمان بر بهبود عملکرد شرکت

 ,Yadollahi et al(داري داشتند متوسط تأثیر معنی

اي که با هدف توصیف و تبیین عوامل در مطالعه). 2009

هاي کوچک مرتبط به میزان موفقیت مدیران شرکت

صنعتی در شهرستان اهواز انجام شد؛ نتایج حاکی از آن 

هاي هاي موفق، مهارتبود که از دیدگاه مدیران شرکت

مهارت و آموزش نیروي انسانی، فنی مدیر، شاخص 

- شاخص مهارت ادراکی، وضعیت مالی شرکت، مهارت

هاي انسانی، عوامل زیرساخت شرکت، وضعیت سازمانی 

و ادراکی و عوامل غیررسمی به ترتیب در موفقیت 

هاي کوچک شهرستان اهواز تأثیرگذار بودند شرکت

)Mehralizade & Sajadi, 2009(.  
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ک کشاورزي و سازمان جهاد بررسی تأثیر عملکرد بان

کشاورزي در میزان موفقیت کسب و کارهاي کوچک و 

متوسط کارآفرین در بخش کشاورزي نشان داد که بین 

عملکرد سازمان جهادکشاورزي با میزان موفقیت در 

داري کسب و کار کوچک و متوسط رابطه مثبت و معنی

وجود دارد؛ اما بین عملکرد بانک کشاورزي و موفقیت 

داري به دست نیامد و کارها رابطه معنی کسب

)Khoshnodifar et al, 2010( . ،در تحقیقی که همچنین

با موضوع کسب و کارهاي تولیدي کوچک ترکیه براي 

بندي عوامل مؤثر بر موفقیت با استفاده از فرآیند اولویت

اي انجام گرفت، مشخص شد که به ترتیب تحلیل شبکه

، محل تسهیالت )درصد 36/17(ها و مقررات نامهآئین

و پیشرفت ) درصد 75/9(، شدت رقابت )درصد 57/1(

تأثیرگذارترین عوامل در موفقیت ) درصد 85/8(صنعت 

در . )Karpak & Topcu, 2010(کسب و کارها بودند 

- هاي زودبازده به بهرهتحقیقی که ارزیابی عملکرد بنگاه

پروري هاي زنبورداري و دامبرداري رسیده در زیربخش

برداري رسیده به بهره 1386شهرستان بابل که طی سال 

بودند را مورد مطالعه قرار داد مشخص گردید که در 

هاي صنعت زنبورداري، اعتبارات تأثیر مثبت میان بنگاه

گذاري کوتاه مدت و بلندمدت این بر اشتغال و سرمایه

ها داشته است اما در صنعت دامپروري گروه از بنگاه

د که اشتغال در بلند مدت پایدار نبوده و   مشخص ش

- ها طی دوره کوتاهگذاري در این گروه از بنگاهسرمایه

مدت و بلندمدت همواره روند کاهشی داشته است 

)Shabanzadeh, 2011.(  

با توجه به نقش مهم و استراتژیک کسب و کارهاي 

کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و بویژه کسب و 

در اقتصاد روستایی آن هم در کارهاي کشاورزي 

روستاهاي مناطق محروم و با توجه به اینکه تاکنون 

اي در خصوص بررسی موفقیت اینگونه کسب و مطالعه

کارها و عوامل دخیل در آن در کل کشور کمتر انجام 

گرفته است؛ در تحقیق حاضر سعی بر آن شده تا عوامل 

مؤثر در موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط 

هاي زراعی و باغی در خش کشاورزي که در زیربخشب

لذا، . اند، شناسایی شودشهرستان زابل تأسیس شده

جهت دستیابی به این مهم و با استفاده از تحقیقات 

صورت گرفته قبلی در این زمینه و مطالعات و مشاهدات 

طراحی ) 1(صورت شکل محقق، مدل نظري تحقیق به

  .شد

  
  مدل نظري عوامل مؤثر بر موفقیت کسب وکارهاي کوچک و متوسط - 1شکل 

  

سازمانیبرون عوامل سازمانیدرون عوامل

  هاي مدیران، نیروي کار و بنگاههاویژگی

تحصیالت نیروي  -سن مدیر                          -

  کار

  تحصیالت مدیر -سطح زیر کشت                  -

تعداد نیروي  -شهر               فاصله بنگاه تا -

 -خانوار مدیر             اعضاي -کار                      

  تجربه کشاورزي مدیر

موفقیت کسب و  

 کار

روابط برون 

 سازمانی

  همکاري بانک کشاورزي -

  همکاري جهاد کشاورزي -

مشاوره با کارشناسان  -

  مربوطه

  استفاده از اینترنت -

هاي آورياستفاده از فن -

  مدرن

  عوامل مالی و بازاریابی

مدت و مبلغ بازپرداخت  -

  وام

  مکان استقرار بنگاه -

  دریافت یارانه دولتی -

حمایت و مصوبات دولت از  -

  تولید

  بیمه نمودن بنگاه -

  بازاریابی محصول -

  هافعالیتتنوع  -

رقابت با سایر کسب  -

عوامل 

 تولیدي

کیفیت محصول  -

  تولیدي

میزان محصول  -

  عوامل انسانی

  مهارت مدیر -

  کارآفرینی مدیر -

  پذیري مدیرریسک -

  هامدیریت صحیح هزینه -

توانایی مقابله با  -

  رویدادهاي غیرمنتظره

  مهارت نیروي کار -

کار در شرکت نیروي  -

  هايدوره

 آموزشی 
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  هامواد و روش

این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و از 

 از نوع تحقیق قابلیت تعمیم، نظر درجه کنترل متغیرها و

از نوع تحقیقات کاربردي  اهداف لحاظ به و پیمایشی

جامعه آماري این تحقیق کلیه کسب و . شودمی محسوب

کارهاي کوچک و متوسط بخش کشاورزي در روستاهاي 

نفر  50شهرستان زابل که تعداد نیروي کار آنها کمتر از 

از محل  1389تا پایان سال  1385هاي بوده، طی سال

توسط وام هاي کوچک و متسهیالت گسترش بنگاه

هاي زراعت و باغبانی احداث در زیربخشو دریافت کرده 

شده و در زمان انجام پژوهش نیز فعال بودند را شامل 

بر این اساس جامعه آماري این تحقیق برابر با . شده است

بنگاه بود که با استفاده از جدول کریجسی و  113

بنگاه به عنوان حجم نمونه مشخص  86مورگان، تعداد 

د و انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده انجام گردی

اي بود که در آوري اطالعات پرسشنامهابزار جمع. گرفت

اختیار مدیران این کسب و کارها قرار گرفت و از طریق 

  .مصاحبه حضوري با آنان تکمیل شدند

روایی پرسشنامه با نظرخواهی از کارشناسان بانک 

شهرستان زابل کشاورزي و مدیریت جهاد کشاورزي 

انجام گرفت و پس از آن سؤاالت مورد بازنگري قرار 

جهت آزمون پایایی . گرفت و اصالحات الزم انجام شد

پرسشنامه به طور تصادفی  15ابزار تحقیق نیز، تعداد 

نفر از مدیران خارج از نمونه مورد مطالعه توزیع  15بین 

با هاي مذکور، آوري پرسشنامهشد و پس از جمع

فرمول آلفاي کرونباخ، اعتبار پرسشنامه اده از استف

هاي مربوط به عوامل محاسبه گردید که براي بخش

و  77/0سازمانی به ترتیب و برابر با سازمانی و بروندرن

به دست آمد که براي تحقیق حاضر ضریب 82/0

در تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و  .مناسبی بود

تگی شامل ضریب هاي همبسکارها نیز از آزمون

همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام 

 SPSSافزار استفاده گردید که براي انجام این امر از نرم

  .بهره گرفته شد 19

ت کسب و موفقی میزان بر مؤثرل مستق متغیرهاي

، )سال(سن مدیر :از عبارت متوسط و کوچک کارهاي

، )نفر(ه، تعداد نیروي کار بنگا)مقطع(تحصیالت مدیر

، مقدار سطح )مقطع(تحصیالت نیروي کار

، تعداد )کیلومتر(، فاصله بنگاه تا شهر )هکتار(زیرکشت

، تجربه کار کشاورزي )نفر(اعضاي خانوار مدیر

-، عوامل دورن)ریال(، میزان وام دریافتی)سال(مدیر

براي به دست آوردن هر . سازمانی بودندسازمانی و برون

جداگانه یک سؤال در  به طور یک از موارد فوق

- پرسشنامه ذکر گردید و براي محاسبه عوامل درون

سازمانی نیز در قالب طیف لیکرت سازمانی و برون

سؤاالتی مطرح و از حاصل جمع نتایج پاسخگویی به این 

- سازمانی و برونسؤاالت مقدار عددي عوامل درون

سازمانی مربوط به هر یک از کسب و کارها محاسبه 

زم به یادآوري است که در نهایت همه ال. گردید

متغیرهاي مستقل موجود در مدل نظري بجز وضعیت 

وارد معادله ) به دلیل داشتن هم خطی(مالکیت اراضی 

  ).مطابق با مدل نظري تحقیق(رگرسیونی شدند 

موفقیت کسب (جهت محاسبه متغیر وابسته تحقیق 

هاي تولیدي و ، شاخص)و کارهاي کوچک و متوسط

زایی در نظر گرفته شد و به وضعیت بهبود در هر اشتغال

ها بعد از تأسیس کسب و کارها یک از این شاخص

مقدار زمین : هاي تولیدي شاملشاخص. پرداخته شد

زراعی، مقدار سطح زیرکشت، مقدار تولید غالت، مقدار 

تولید محصوالت جالیزي و مقدار تولید محصوالت 

: زایی نیز شاملهاي اشتغالاي بود و شاخصگلخانه

مند از ایجاد این تعداد نیروي کار و تعداد افراد بهره

 .کسب و کارها بودند

  

  نتایج و بحث

 38(دست آمده، غالب پاسخگویان مطابق نتایج به

سال قرار داشتند و  41- 50در محدوده سنی ) درصد

از . سال بود 41میانگین سنی جامعه مورد مطالعه نیز 

. نفر زن و مابقی مرد بودند 2ري بین اعضاي جامعه آما

درصد افراد  18بر اساس میزان تحصیالت باید گفت که 

درصد در سطح  39مورد مطالعه در سطح فوق دیپلم، 

درصد بیسواد و  26درصد در حد زیردیپلم و  17دیپلم، 

از نظر تعداد . بودند) در حد خواندن و نوشتن(کم سواد 

 7/4ر مدیران برابر با اعضاي خانوار میانگین اعضاي خانوا

سال  2/16میانگین تجربه کار کشاورزي مدیران . نفر بود
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بود که بیشترین فراوانی از نظر تجربه کار کشاورزي، بین 

همچنین، متوسط . قرار داشتند) درصد 33(سال  10-5

کیلومتر بود و  17فاصله احداث کسب و کار تا شهر، 

 32و  5برابر با  حداقل و حداکثر این فاصله نیز به ترتیب

بیشترین فراوانی کسب و کارها در فاصله . کیلومتر بود

 5کیلومتري، و تنها دو بنگاه در فاصله کمتر از  30-21

بررسی وضعیت بهبود . کیلومتري شهر احداث شده بود

هاي تعریف شده براي محاسبه کسب و کارها شاخص

هاي مورد مطالعه در نشان داد که از بین شاخص

میزان سطح زیر کشت، میزان تولید محصوالت وضعیت 

مند از کسب و اي، تعداد نیروي کار و افراد بهرهگلخانه

ها روند کار بهبود افزایش مالحظه شد و بقیه شاخص

 ).1جدول (ثابتی داشتند 

 
هاي مورد مطالعه بعد از احداث وضعیت شاخص -1جدول 

  کسب و کار

  درصد  فراوانی  وضعیت  نوع شاخص

  زمین زراعیمیزان 
  ثابت

  افزایش

78  

8  

5/91  

5/8  

میزان سطح 

  زیرکشت

  ثابت

  افزایش

25  

61  

29  

71  

  میزان تولید غالت
  ثابت

  افزایش

43  

43  

50  

50  

میزان تولید 

  محصوالت جالیزي

  ثابت

  افزایش

77  

9  

91  

9  

میزان تولید 

  ايگلخانهمحصوالت

  ثابت

  افزایش

29  

57  

34  

66  

  تعداد نیروي کار
  ثابت

  افزایش

0  

86  

0  

100  

  مندتعداد افراد بهره
  ثابت

  افزایش

0  

86  

0  

100  

 هاي تحقیقیافته: مأخذ

 
به منظور مقایسه میانگین بین متغیرهایی چون 

-سطح تحصیالت مدیران و تحصیالت نیروي کار   بنگاه

به چند سطحی بودن این متغیرها و همچنین ها با توجه 

ها، از آزمون کروسکال ترتیبی بودن متغیر موفقیت بنگاه

نتایج حاصل از این آزمون نشان داد . والیس استفاده شد

که بین متغیر تحصیالت مدیران و موفقیت کسب و 

داري در سطح کارهاي کوچک و متوسط اختالف معنی

تغیر تحصیالت نیروي یک درصد وجود دارد، اما بین م

داري کار و موفقیت کسب و کارها هیچ اختالف معنی

 ).2جدول (دیده نشد 

 
تأثیر سطح تحصیالت مدیران و نیروي کار بر  -2جدول 

  هاموفقیت بنگاه

میانگین   متغیر

  ايرتبه

درجه 

  آزادي

کاي 

  اسکویر

سطح 

  داريمعنی

سطح تحصیالت 

  مدیران

  سوادبی

  زیردیپلم

  دیپلم

  فوق دیپلم

  

50/27  

13/52  

42/32  

52/64  

3  137/

33  

000/0  

سطح تحصیالت 

  نیروي کار

  سوادبی

  ابتدایی

  راهنمایی

  دیپلم

  

17/39  

50/51  

30/49  

73/39  

3  978/3  264/0  

 هاي تحقیقیافته: مأخذ

 
بررسی همبستگی بین سایر متغیرهاي تحقیق و 

موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط نشان داد که 

بین سن مدیر، تعداد اعضاي خانوار مدیر، تجربه کار 

اث کسب کشاورزي مدیر، میزان وام دریافتی جهت احد

و کار و تعداد نیروي کار شاغل در بنگاه با عملکرد این 

-کسب و کارها در سطح یک درصد رابطه مثبت و معنی

سازمانی این کسب و داري وجود دارد و بین عوامل درون

سازمانی به کارها که از حاصل جمع متغیرهاي درون

درصد رابطه مثبت و  5دست آمده است در سطح 

عالوه بر این، نتایج نشان داد . گردید داري مالحظهمعنی

که بین متغیر فاصله محل احداث کسب و کار تا شهر با 

عملکرد کسب و کارها در سطح یک درصد رابطه منفی و 

نتایج بیانگر آن است ). 3جدول (داري وجود داشت معنی

که افزایش و یا بهبود در مقدار و وضعیت هر یک از 

داري با متغیر معنیمتغیرهایی که رابطه مثبت و 

عملکرد دارند باعث افزایش موفقیت کسب و کارها شده 

ولی افزایش هر یک از متغیرهایی که رابطه منفی و 
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داري با متغیر موفقیت دارند باعث کاهش موفقیت معنی

  .گرددکسب و کارها  می

  رگرسیون عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارها

به منظور ارزیابی تأثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر 

موفقیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط زراعی و باغی 

. از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد

 متغیرهاينتایج حاصله بیانگر آن بود که به ترتیب 

تجربه کار کشاورزي مدیر، تعداد اعضاي خانوار مدیر، 

میزان وام دریافتی براي احداث بنگاه، تحصیالت مدیر، 

سن مدیر، تعداد نیروي کار کسب و کار، فاصله محل 

کسب و کار تا شهر و مقدار سطح زیرکشت وارد معادله 

 ).4جدول (رگرسیون چند متغیره گردیدند 

 
 

همبستگی متغیرهاي تحقیق با عملکرد کسب و  -3جدول 

 کارها

  متغیرهاي مستقل
  ضریب همبستگی

Sig  
  ضریب  نوع

  000/0  637/0**  پیرسون  سن مدیر

  000/0  656/0**  پیرسون  تعداد اعضاي خانوار مدیر

  000/0  923/0**  پیرسون  تجربه کار کشاورزي مدیر

  000/0  -033/0**  پیرسون  فاصله بنگاه تا شهر

  000/0  576/0**  پیرسون  میزان وام دریافتی

  186/0  - 144/0  پیرسون  سطح زیرکشت

  000/0  744/0**  پیرسون  تعداد نیروي کار بنگاه

  049/0  213/0*  اسپیرمن  سازمانیعوامل درون

  217/0  - 134/0  اسپیرمن  سازمانیعوامل برون

  درصد 1داري در سطح معنی**                درصد 5داري در سطح معنی* 

  

  ضرایب متغیرهاي وارد شده بر معادله رگرسیون -4جدول 

  B  متغیر
خطاي انحراف 

  معیار
Beta  t Sig 

  000/0  -622/13 -  443/0 -039/6  ضریب ثابت

  000/0  433/7 371/0  010/0 074/0  تجربه کشاورزي مدیر

  000/0  419/6 252/0  052/0 337/0  اعضاي خانوار مدیر

  000/0  543/8 299/0  003/0 022/0  میزان وام

  000/0  305/5 147/0  057/0 305/0  تحصیالت مدیر

  000/0  151/5 188/0  009/0 046/0  سن مدیر

  000/0  963/3 138/0  106/0 420/0  تعداد نیروي کار بنگاه

  000/0  -668/3 - 105/0  009/0 - 033/0  فاصله بنگاه تا شهر

  007/0  - 753/2 - 070/0  023/0 -064/0  سطح زیرکشت

 22/2                     D.W= 92/0R2=  

 هاي تحقیقیافته: مأخذ
 

دهد، ضریب تعیین نشان می) 4(همانگونه که جدول 

)R2 ( باشد که نشان می 92/0براي این معادله برابر با

متغیر وابسته درصد تغییر  92دهنده این است که حدود 

- توسط متغیرهاي مستقل وارد معادله شده تبیین می

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر است، . گردد

تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر (استقالل خطاها 

. از یکدیگر است) بینی شده توسط معادله رگرسیونپیش

 –به این منظور در این پژوهش از آزمون دوربین 

آمده ) 4(همانطور که در جدول . واتسون استفاده شد

بدست آمد  22/2واتسون برابر با  –است آزمون دوربین 

نزدیک است، استقالل خطاها  2و از آنجایی که به عدد 

  .شودنیز تأیید می

دار بودن رگرسیون و رابطه معنی ANOVAجدول 

دهد و با توجه نتایج خطی بین متغیرها را نشان می

-درصد معنی 99معادله رگرسیونی در سطح ) 5ل جدو(

 .باشددار می
 



 1394، 4 ، شماره46-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            746

 

  

  ) ANOVA(نتایج مربوط به سطح معنی داري  -5جدول 

 F sig میانگین مربعات درجه آزادي جمع مربعات 

  برآورد شده

  باقیمانده

 کل

1/476  

4/16  

6/492 

8  

77  

85 

51/59  

21/0 

7/277 000/0 

 هاي تحقیقیافته: مأخذ

 
جهت بررسی این موضوع که کدام یک از متغیرهاي 

توضیحی بر روي متغیر وابسته تأثیر بیشتري نسبت به 

سایر متغیرها دارند، از ضریب رگرسیون استاندارد 

)Beta (از آنجا که مقادیر . استفاده شدBeta استاندارد ،

توان در مورد اهمیت باشند، از طریق آن میشده می

 Betaبزرگ بودن مقدار . نسبی متغیرها قضاوت کرد

نشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی 

  ) 4(بنابراین، براساس جدول . باشدمتغیر وابسته می

توان قضاوت کرد که متغیر تجربه کشاورزي مدیر با می

  به مراتب  37/0استاندارد  Betaدارا بودن مقدار 

سهم بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها در پیشگویی 

  میزان موفقیت دارد، زیرا یک واحد تغییر در 

شود تا انحراف معیار متغیر انحراف معیار آن باعث می

  به همین . تغییر کند 37/0وابسته به اندازه 

ترتیب متغیرهاي مقدار وام دریافتی با ضریب استاندارد 

تعداد اعضاي خانوار مدیر با ضریب استاندارد و  29/0

هاي بعدي تأثیرگذاري بر موفقیت کسب و در رده 25/0

  . کارها قرار داشتند

  گیري و پیشنهادهانتیجه

ایجاد و توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط، 

به عنوان سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع 

 محسوب  در بهبود اوضاع اقتصادي و رشد کشورها

اي به گردد و به این دلیل است که باید توجه ویژهمی

زیرا کسب و . کسب و کارهاي کوچک و متوسط شود

کارهاي کوچک و متوسط قادر هستند که خود را با 

ها محیط امروزي وفق دهند و هم اینکه ساختار آن

امکان تطبیق با تغییرات و تحوالت گسترده و همه جانبه 

. آوردته و حفظ و بقایشان را فراهم میپذیر ساخرا امکان

با توجه به اهمیت موضوع تحقیق حاضر به شناسایی و 

معرفی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهاي زراعی و 

باغی پرداخت که نتایج حاصل از مقایسه میانگین و 

ضرایب همبستگی مشخص کرد که عوامل مؤثر بر 

ت موفقیت کسب و کارهاي مورد مطالعه، تحصیال

مدیران این کسب و کارها، سن مدیران، تعداد اعضاي 

خانوار آنها، تجربه کشاورزي مدیران، فاصله محل کسب 

و کار تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروي کار فعال 

در این کسب و کارها و عوامل درون سازمانی کسب و 

  .کارها بودند

ی با توجه به نتایج حاصله از برآورد مدل رگرسیون

گام به گام عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهاي 

کوچک و متوسط زراعی و باغی، ضریب مثبت براي 

ي این مطلب دهندهمتغیر تجربه کشاورزي مدیر نشان

است که با افزایش تجربه مدیر، میزان موفقیت کسب و 

این یافته با نتیجه مطالعه . شودکار او نیز بیشتر می

.Man et al )2002 (دار و رابطه معنی. باشدو   میهمس

مثبت بین تعداد اعضاي خانوار مدیر و موفقیت کسب 

وکارها نیز نشان از این دارد که با افزایش اعضاي خانوار 

و استفاده از آنها به عنوان نیروي کار مجانی بر میزان 

همانگونه . شودموفقیت این کسب و کارها نیز افزوده می

ر بین تعداد نیروي کار شاغل داکه رابطه مثبت و معنی

این . در کسب و کار و موفقیت آنها نیز به اثبات رسید

ها با نتایج حاصل از مطالعات انجام شده توسط  یافته

Yadollahi et al. )2009 ( و.Brown et al )2005 (

  .مطابقت دارد

بین میزان وام دریافتی جهت احداث و یا گسترش 

-ن رابطه مثبت و معنیکسب و کار با میزان موفقیت آ

داري مشاهده گردید که نشان از افزایش موفقیت کسب 

و کار همراه با افزایش دسترسی به منابع مالی است 

.)Rogoff et al )2004 ( و.Brown et al )2005 ( و

Aminaghaei )2009 ( وYadollahi et al. )2009(( .
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دار بین میزان تحصیالت مدیران با رابطه مثبت و معنی

موفقیت کسب و کارهاي زراعی و باغی نیز نشان از 

افزایش میزان موفقیت این کسب و کارها با افزایش سواد 

دار بین سن مدیر و رابطه مثبت و معنی. مدیران آن دارد

دهنده این است که مدیران موفقیت کسب و کارها نشان

با سن بیشتر به دلیل کسب تجربه بیشتر در موفقیت 

همانگونه که در . اندتر عمل نمودهموفقکسب و کار خود 

، نقش تحصیالت مدیر در )Aminaghaei )2009تحقیق 

  .موفقیت کسب و کارها به اثبات رسیده است

عالوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که رابطه 

دار و منفی بین فاصله محل ایجاد کسب و کار و معنی

وجود مقدار سطح زیرکشت با موفقیت کسب و کارها 

داشت و نشان از آن دارد که هرچه فاصله کسب و کار از 

شهر بیشتر و دسترسی آن به بازار فروش محصول 

تحقیق . باشدافزایش یابد میزان موفقیت نیز کمتر می

Yadollahi et al. )2009 ( نیز رابطه منفی بین محل

احداث کسب و کار تا بازار محصول با موفقیت کسب و 

در خصوص مقدار سطح . نمایدیکارها را تأیید م

زیرکشت و رابطه منفی آن با موفقیت کسب و کارها نیز 

توان گفت که هر چه میزان سطح زیرکشت بیشتر می

باشد مدیریت و نظارت بر کسب و کار کمتر شده و از 

  .شودمیزان موفقیت آن نیز کاسته می

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهایی 

  :گرددیر بیان میبه شرح ز

داري تحصیالت و تجربه کار با توجه به معنی -

کشاورزي مدیر و رابطه مثبت آن با موفقیت کسب و 

کارهاي مورد مطالعه، بهتر است در تخصیص اعتبارات به 

هاي زراعی و باغی، به تجربه عملی متقاضی در طرح

زمینه کشاورزي و تحصیالت وي بیشتر توجه شود و 

لویت قرار گیرند که ضمن اینکه از کسانی در او

 تحصیالت باالتري برخوردارند از تجربه کافی در خصوص

 

  .فعالیت کسب و کار مربوطه نیز برخوردار باشند

آنچه که نتایج نشان داد حاکی از نقش مهم و  -

لذا با . ها بودکننده مقدار وام در موفقیت  بنگاهتعیین

-که دولت طرح گرددعنایت بر این موضوع پیشنهاد می

هایی که نیاز به وام بیشتر و در عین حال به تولید و 

ضمن اینکه . درآمد بیشتر منجر شود در اولویت قرار دهد

باید به مقدار وام واگذار شده به متقاضیان و نحوه 

کارگیري آن نظارت مستقیم داشته باشد و استفاده و به

ي ورهاي خیلی کوچک با بهرهاز اعطاي وام به طرح

 شود که باهمچنین، پیشنهاد می. پایین خودداري نماید

انجام کار کارشناسی، با توجه به نیاز هر یک از کسب و 

کارها تناسب بین وام پرداختی و نوع فعالیت بنگاه 

  .رعایت گردد

به دلیل باال بودن تعداد اعضاي خانوار مدیران  -

کسب و کارهاي مورد مطالعه و نقش و اهمیت این 

هاي یک کسب و کار خانوادگی در کاهش هزینه نیروي

کار، بهتر است کسب و کارهایی ایجاد و گسترش یابند 

که بیشتر کاربر بوده و به نیروي انسانی بیشتري 

چرا که با این امر خیل زیادي از افراد خانوار . نیازمندند

در زمره نیروي کار خانوادگی جا گرفته و از مزایاي آن 

در منطقه نیز از این طریق  شتغالمند شده و ابهره

  .یابدافزایش می

دار و منفی بین فاصله محل با توجه به رابطه معنی -

احداث کسب و کارهاي مورد مطالعه با موفقیت آنها، با 

توجه به محصول این نوع کسب و کارها که بیشتر از نوع 

شود که با باشند؛ پیشنهاد   میمحصوالت فسادپذیر می

فتن درجه فسادپذیري و اهمیت دسترسی به در نظر گر

-بازار در محصوالت این نوع کسب و کارها، به احداث آن

ها در روستاهاي نزدیک به شهر توجه ویژه گردد تا 

ها با سهولت دسترسی به بازار مصرف محصوالت آن

  .بیشتري انجام گیرد
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