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شناساییعواملمؤثربرپایداریکسبوکارهایخرد
دربخشکشاورزیاستانخوزستان

طهماسبمقصودی1
گروه مد یریت کشاورزی، د انشگاه آزاد  اسالمی، واحد  شوشتر، شوشتر، ایران

چکیده
هد ف از انجام این تحقيق بررسی عوامل مؤثر بر پاید اری کسب وکارهای خرد  بخش کشاورزی استان خوزستان بود . این تحقيق 
ازلحاظ هد ف کاربرد ي، ازلحاظ گرد آوري د اد ه ها غيرآزمایشی و از د سته تحقيقات همبستگی است. جامعه آماري تحقيق شامل 
مد یران کسب وکار خرد  کشاورزی استان خوزستان ایجاد  شد ه بعد  از سال 1384 د ر استان خوزستان بود  که از اعتبارات بانک 
کشاورزی استان استفاد ه نمود ه و تعد اد  آن ها برابر 14000 واحد  کسب وکار خرد  کشاورزی بود ه است. حجم نمونه بر اساس فرمول 
کوکران 185 نفر محاسبه گرد ید . ابزار اصلي جمع آوري و اند ازه گيري متغيرهاي تحقيق، پرسشنامه بود . براي تعيين روایي، از 
روش اعتبار محتوایي استفاد ه شد . پایایي ابزار تحقيق با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه احراز 
شد  )α= 0 /86(. بين اند ازه کسب وکار، تعد اد  سال های فعاليت، تعد اد  افراد  شاغل، ميزان سرمایه اوليه، ارزش توليد  فعلی و پاید اری 
کسب وکار خرد  کشاورزی رابطه مثبت و معنی د اری وجود  د ارد . همچنين بين فاصله محل سکونت تا کسب وکار، فاصله تا محل 
فروش محصول و هزینه نهاد ه ای رابطه منفی و معنی د اری با پاید اری کسب وکار خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان وجود  د ارد . 
نتایج به د ست آمد ه نشان د اد  که چهار متغير ميزان سرمایه گذاری، اند ازه کسب وکار، ارزش توليد  فعلی و سال های فعاليت بنگاه 

حد ود  63/3 د رصد  از واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر پاید اری را تبيين می نماید .

واژههایکلیدی:کسب وکارهای خرد ، پاید اری کسب وکار، بخش کشاورزی.

tahmasebmaghsoudi@gmail.com ،1 ـ نویسند ه مسئول مکاتبات
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مقدمه
امروزه یکي از د غدغههاي اصلي کشور حل معضل بيکاري 
نيروي  عرضة  افزایش  ازجمله  ساختاري  د الیل  به  که  است 
شهرها،  به  روستایيان  مهاجرت  سرمایه گذاري،  کمبود   کار، 
افزایش  اقتصاد ي،  فعاليت های  د ر  زنان  مشارکت  نرخ  افزایش 
فارغ التحصيالن د انشگاه ها، جواني جمعيت و ... بازار کار کشور 
با عدم توازن مواجه شده است )باصري و جهانگرد ،1386(. د ر 
به  اشتغال زایي  مهم  عوامل  از  خرد   کسب و کارهاي  ميان  این 
فعاليت ها  از  نوع  این  به  توجه  امروزه  ازاین رو  مي روند .  شمار 
افزایش یافته است. د ر بسياري از کشورهاي د نيا، شرکت ها و 
کسب و کارهاي خرد  د ر جهت اشتغال زایي و توزیع د رآمد  نقش 

.)Dearman, 2012( مي کنند   ایفا  قابل توجهی 
ایجاد  و توسعه کسب و کارهاي خرد  به عنوان سياستي مهم 
و  اقتصاد ي  اوضاع  بهبود   د ر  تسریع  جد ید ،  مشاغل  ایجاد   د ر 
.)Garavan et al., 1995(  رشد  کشورها محسوب مي گرد د

و  توسعه  د ر  بسزایي  نقش  خرد   کسب وکارهاي  ایران  د ر 
بر اساس گزارش سازمان صنایع  ایفا مي کنند .  اقتصاد ي  رشد  
کوچک و شهرك هاي صنعتي ایران، حد ود  90 د رصد  بنگاه هاي 
اقتصاد ي د ر ایران را بنگاه هاي با کم تر از 50 نفر کارمند  تشکيل 
د الیل  روي  بر  مطالعه  بنگاه ها،  این  آسيب شناسي  مي د هند . 
ارائه مد ل پاید اري کسب وکارهاي  موفقيت یا شکست آن ها و 
بهبود   کارایي،  ارتقاي  به  توجهي  شایان  کمک  مي تواند   خرد  
بيد ختی،  )امين  نماید   بازار  د ر  آن ها  رقابت پذیري  و  عملکرد  

.)1388
اقتصاد   بخش  خصوصی ترین  به عنوان  کشاورزی  بخش 
و  )پراکند گی  خود   ساختاری  ویژگی های  به  توجه  با  ایران، 
تنوع( زمينه را برای توسعه کسب وکارهای خرد  د اراست. مالك 
اصلی د ر تعریف کسب وکارهای خرد  تعد اد  افراد  شاغل و ميزان 
سرمایه است که اغلب فعاليت های صورت گرفته د ر این بخش 
قابليت د سته بند ی د ر کسب وکارهای خرد  را د ارد ؛ اما مهم ترین 
مشکلی که این فعاليت ها د ارند ، عد م پاید اری کسب وکارهاست. 
حمایت های د ولتی و سوبسيد های ارائه شد ه د ر این بخش زمينه 
را برای شروع کسب وکار فراهم می نماید ، اما نبود  سياست-های 
معموالً  بازاری  و  توليد ی  ریسک های  وجود   و  بعد ازآن  روشن 

کسب وکارهای ایجاد  شد ه را با بحران مواجه می سازد .
خاصی  اهميت  خوزستان  استان  د ر  کشاورزی  بخش 
د ارد . امکان ایجاد  ارتباط با کشورهاي حوزه خليج فارس براي 
صاد رات، وجود  مراکز تحقيقاتي فعال و پویا، وجود  زیرساختها 
و شبکههاي آبياري و زهکشي و تاالبها، کشت 63 نوع محصول 
وجـود   و  اقليـمي  تنـوع  به د ليل  استان  د ر  باغي  و  زراعي 
کشـاورزان و د امد اران پيـشرو ازجمله شاخـصها و ظرفيت های 
بخـش کشاورزي خوزستان است. استان خوزستان با توليد  11 
ميليون تن توليد ات، مقام اول د ر توليد  محصوالت کشاورزی را 
د ارا می باشد  )سالنامه زراعی استان خوزستان، 1389(. آمار و 
ارقام نشان می د هد  که از سال 1384 تا 1389 حد ود  13400 
طرح کشاورزی د ر استان خوزستان به اجرا د رآمد ه که از این 
تعد اد  تنها 10 د رصد  به طور اقتصاد ی فعاليت می کنند  و بقيه 

 .)1389 خوزستان،  استان  کشاورزی  )بانک  شد ند   ورشکست 
د ر کسب وکارهای  موجود   مهم ترین مشکالت  از  یکی  ازاین رو 

آن هاست. پاید اری  کشاورزی،  خرد  
کسب وکارهای خرد  از راه چهار مجراي کارآفریني، نوآوري 
ایجاد  فرصت هاي  د رنهایت  و  پویایي صنعت  فن آوري  تغيير  و 
تأثيرگذارند  )غفاري  اقتصاد  جهاني  بر  افزایش د رآمد   و  شغلي 
وجوه  آورد ن  د ست  به  اما  پيرمحمد ي،1387(؛  و  آشتياني 
مورد نظر، جهت راه اند ازي، تد اوم و پاید ارسازی این نوع مشاغل 
کارآفرینان  براي  معضل  یک  به عنوان  همواره  کسب وکارها،  و 

.)Deakins & Freel, 2003( است  مطرح 
شناخت  بر  ویژه ای  تأکيد   کسب وکار  حوزه  متخصصان 
د ر  معموالً  و  د ارند   کسب و کار  پاید اری  بر  تأثيرگذار  عناصر 
پاید ارسازی  شرایط  به  توصيفی  و  مفهومی  مد ل های  قالب 
ایجاد   با  کسب وکار  پاید ارسازی  مد ل  د ارند .  اشاره  کسب وکار 
د رك مشترك از منطق کسب وکار، امکان تجزیه وتحليل، بهبود  
مي شوند   موجب  روشن  چشم اند از  ایجاد   کسب وکار،  مد یریت 
که شرکت ها با طرح ها و اید ه هاي خود ، زمينه ورود  به بازار را 
فراهم آورد ه و د رنتيجه امکان حفظ و ارتقاء موقعيت شرکتشان 
 Johnson et(  د ر بازارهاي د اخلي و جهاني را فراهم نمایند

)al., 2008
حد اقل  د ارای  را  پاید ار  مشاغل   2002 سال  د ر   Unido
15 مشخصه مي د اند  که د ر صورت واجد  شرایط بود ن مشاغل 
مد ت  و  کافی  د رآمد   آن  ازجمله  ناميد .  پاید ار  را  آن  می توان 
و  کيفی  و  کمی  مستمر  توسعه  و  سال   5 از  بيش  ماند گاری 
آن  بر  است. عالوه  با تخصص  آن  تناسب  و  آن  ایستایی  عد م 
با  تطبيق  افراد ،  تخصص  و  توانایی ها  با  تناسب  شاخص های 
با  تناسب  بود ن،  اشتغال زا  نهایی،  محصول  تنوع  استاند ارد ها، 
محيط زیست، تأمين مواد  اوليه، وجود  تکنولوژی مناسب، وجود  
نيروی انسانی متخصص، قابليت صاد رات، وجود  ظرفيت مناسب 
و خالی، تمایل مشتریان به بهره گيری از محصول و وجود  مزیت 
 Baden-Fuller( افزود   آن  به  را می توان  مناسب  منطقه ای 

.)& Haefiger, 2013
کسب وکار  پاید اری  مؤلفه های  شاخص ها،  این  بر  عالوه 
تأمين  مالی،  منابع  تأمين  تمام شد ه،  قيمت  موارد   د ر  باید   را 
حد اکثر  از  بهره گيری  تکنولوِژی،  از  بهره گيری  بازار،  نيازهای 
مشاغل،  باالد ستی  های  حوزه  به  توجه  ضرورت  ظرفيت، 
سازمان د هی مشاغل، تخصصی شد ن و ارزیابی و نظارت جستجو 
هزینه  اوليه،  مواد   تأمين  آموزش،  مانند   هزینه هایی  کرد . 
برند سازی،  هزینه  فروش،  هزینه  تحقيقات،  هزینه  بازاریابی، 
را  تمام شد ه  قيمت  از  عمد ه ای  بخش   ... و  بسته بند ی  هزینه 
د ولت  طریق  از  عمد تاً  مالی  منابع  تأمين  می د هند .  تشکيل 
تأمين می شود  که ضمن ایجاد  تعهد ات مالی مانع از بهره گيری 

.)Aidis, 2005( می شود   موجود   فرصت های  از 
شریف زاد ه و همکاران )1387( بر این باورند  که د ر زمينه 
نيازهاي حمایتي کسب وکارهاي کشاورزي، پرد اخت تسهيالت 
اولویت است. احمد پورد اریانی و عزیزي )1389(  بانکي د ارای 
ید اللهي  و  د اشته  مد نظر  را  کارآفرینانه  راهبرد های  شناخت 
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فارسي و همکاران )1390( ساختار سازماني و امکانات فيزیکي 
د اد ه اند .  قرار  مورد توجه  خرد   کسب وکارهای  توسعه  برای  را 
و  انصاري  و  کارآفرینانه  چارچوب   )1390( قاسمي  و  زیود ار 
سلماني زاد ه )1388( تجربه شخصي و نقش د ولت را د ر توسعه 

مؤثر می د انند . پاید اری کسب وکارهای خرد   و 
صد ری نيا و همکاران )1388( نشان د اد ند  که تأمين مالی 
تا  کند   کمک  کارآفرینان  به  می تواند   کوچک  کسب وکارهای 
عد م   )1388( خفایی  کنند .  تضمين  را  خود   شرکت های  بقاء 
همکاری د ستگاه های اجرایی استان و عد م پاسخگویی مناسب 
آن ها، انصاری )1380( عوامل مرتبط با مشخصات مجری طرح، 
با  مرتبط  عوامل  د رنهایت  و  با مشخصات طرح  مرتبط  عوامل 
ریسک سرمایه گذاری بانک را د ر عد م پاید اری کسب وکارهای 

خرد  مؤثر می د انند .
نوآوری  تقویت قد رت   Zheng & Fengyun )2011(
بين المللی،  و  د اخلی  بازار  بهبود   و  فن آوری  و  تکنولوژی  و 
)Klaasat et al )2010. مد یریت سرمایه انسانی د ر بنگاه ها، 
 Cassia  )2009( نوآوری،   Bakan & Yildiz)2009(
و  مالی  نوآوری های  و  بنگاه  کارآفرینی   & Colombell
)Moore & Manrin )2008 مد یریت فناوری و ارتباطات 
 et)2004( . را د ر موفقيت و پاید اری کسب وکار مؤثر می د انند
al. Rogoff یازد ه عامل مشخصات فرد ي، مسائل مد یریتي، 
مسائل مالي، فعاليت هاي بازاریابي، مسائل منابع انساني، شرایط 
اقتصاد ي، مشخصات محصول، رقابت، انضباط، فناوري، عوامل 
تعهد  گروه    Chorev & Anderson )2006( محيطي و
مد یریتي، خبرگي، راهبرد  سازمان به طور عام و راهبرد  بازاریابي 
مد یریتي  قابليت هاي  و  مشتریان  با  ارتباط  خاص،  به صورت 
مؤثر  پاید اری کسب وکار  و  موفقيت  د ر  را  توسعه  و  تحقيق  و 

می د انند .
الگوي مفهومي  اساس  بر   .Reynolds et al  )2010( 
د ید ه بان جهاني کارآفریني مؤلفه های تأمين مالي، سياست هاي 
 et al. )2010( ،د ولت، برنامه هاي د ولت و آموزش و تربيت
برنامه هاي  آموزشي و  راهبرد  های کارآفرینانه،   Sorooshian
و  کارآفرین  اجتماعي  شبکه   et al. Lindstrand)2011(
مالی،  تأمين  روش های   Dearman  )2012( مالی،  تأمين 
کسب و کار  شروع  هزینه های  و  د سترس  د ر  مرتبط  تکنولوژی 
را مهم ترین عوامل تأثيرگذار بر پاید اری کسب و کارها می د انند .

عوامل  پيش نگاشته ها  و  تحقيق  نظری  مبانی  به  توجه  با 
تأثيرگذار بر پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی را می توان 
کشاورزی  خرد   کسب وکارهای  مد یران  فرد ی  ویژگی های  د ر 
اصلی،  شغل  جنسيت،  سن،  کاری،  سابقه  تحصيالت،  )ميزان 
کسب وکار  ویژگی-های  د وم(،  شغل  ماهانه،  د رآمد   ميزان 
تعد اد   توليد ی،  ظرفيت  مالکيت،  نوع  واحد ،  )اند ازه  کشاورزی 
فعلی،  ميزان سرمایه  اوليه،  ميزان سرمایه گذاری  افراد  شاغل، 
محل  تا  فاصله  اشتغال،  ظرفيت  توليد ،  ميزان  هزینه،  ميزان 
تأمين  با  مرتبط  معيارهای  و  فروش(  بازار  تا  فاصله  سکونت، 
مالی )ميزان تسهيالت، مد ت زمان د ریافت وام، ميزان معوقات، 

نمود . د سته بند ی  وام(  د ریافت  مد ت زمان 

اهدافتحقیق
هد ف کلی این مطالعه تعيين ميزان پاید اری کسب وکارهای 
خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان و تعيين عوامل تأثيرگذار 
بر پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان 
می باشد . اهد اف اختصاصی تحقيق شامل شناسایی ویژگی های 
با  آن ها  ارتباط  و  و...(  طرح  نوع  شاغلين،  )تعد اد   کسب وکار 
پاید اری کسب وکارهای  بر  تأثيرگذار  عوامل  تعيين  و  پاید اری 

خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان می باشد .

روشپژوهش
گرد آوري  ازلحاظ  کاربرد ي،  هد ف  ازلحاظ  تحقيق  این 
است.  همبستگی  تحقيقات  د سته  از  و  غيرآزمایشی  د اد ه ها، 
و  قياسی  پژوهش  منطق  لحاظ  به  و  کمی  اجرا  فرآیند   ازنظر 
وابسته  متغير  است.  گذشته نگر  پژوهش  انجام  زمان  ازلحاظ 
به  توجه  با  که  است  خرد   کسب وکارهای  پاید اری  تحقيق 
 UNIDO,)2002( توسط  مطرح شد ه  پاید اری  شاخص های 
 et  )2004( و   )2013( Baden-Fuller & Haefiger
al. Rogoff با طيف ليکرت )خيلی کم، کم، متوسط، زیاد ، 
خيلی زیاد ( مورد  سنجش قرار گرفت. شاخص ها شامل د رآمد  
توانایی ها و  با  تناسب  از 5 سال،  کافی، مد ت ماند گاری بيش 
نهایی،  محصول  تنوع  استاند ارد ها،  با  تطبيق  افراد ،  تخصص 
اشتغال زا بود ن، تناسب با محيط زیست، تأمين مواد  اوليه، وجود  
قابليت  متخصص،  انسانی  نيروی  وجود   مناسب،  تکنولوژی 
به  مشتریان  تمایل  خالی،  و  مناسب  ظرفيت  وجود   صاد رات، 
بود .  مناسب  منطقه ای  مزیت  وجود   و  محصول  از  بهره گيری 
فرد ی  ویژگی های  بخش های  د ر  تحقيق  مستقل  متغيرهای 
مد یران کسب  وکار خرد  کشاورزی، ویژگی های کسب وکار خرد  
کشاورزی و معيارهای مرتبط با تأمين مالی د سته بند ی شد ند . 
جامعه آماري تحقيق، شامل مد یران کسب وکار خرد  کشاورزی 
ایجاد  شد ه بعد  از سال 1384 تا سال 1394 د ر استان خوزستان 
بود  و از اعتبارات بانک کشاورزی استان استفاد ه نمود ه و تعد اد  
آن ها برابر 14000 واحد  کسب وکار خرد  کشاورزی بود ه است. 
تعد اد  کسب وکارهای خرد  ایجاد  شد ه به تفکيک هر شهرستان 

د ر جد ول 1 آمد ه است.

جدول1.تعدادواحدهایکسبوکارهایخردکشاورزیدراستان
خوزستانازسال1384تا1394

نمونهتعد اد شهرستان

4577آباد ان

88711اميد یه

125016اند یمشک

135017اهواز
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75010ایذه

6509باغملک

2005بند ر ماهشهر

86011بهبهان

4506خرمشهر

125016د زفول

78010د شت آزاد گان

5507رامهرز

7109شاد گان

80610شوش

110014شوشتر

95012اللی

5508مسجد سليمان

4507هند یجان

14000185کل

محاسبه  نفر  کوکران 185  فرمول  اساس  بر  نمونه   حجم 
اصلي  ابزار  بود .  طبقه ای  به صورت  نمونه گيری  روش  گرد ید . 
بود .  پرسشنامه  تحقيق،  متغيرهاي  اند ازه گيري  و  جمع آوري 
براي تعيين روایي، از روش اعتبار محتوایي استفاد ه شد . پایایي 
ابزار تحقيق با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برای بخش های 
مختلف پرسشنامه احراز شد  )α=0/86(. جمع آوري اطالعات 
مورد نياز، د ر د و بخش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات ميد انی 
صورت پذیرفت. از تحليل رگرسيونی به منظور شناسایی عوامل 

مؤثر بر پاید اری کسب وکار استفاد ه شد .

یافتهها
ویژگيهايفرديپاسخگویان

که  می د هد   نشان  پاسخگویان  فرد ی  ویژگی های  بررسی 
ميانگين سن آن ها 45/64 سال است. بررسی سطح تحصيالت 
 11/2 که  د اد   نشان  کشاورزی  خرد   کسب وکارهای  مد یران 
سطح  د ر  آن ها  د رصد    21/6 ابتد ایی،  سطح  د ر  آن ها  د رصد  
د یپلم، 31/2 د رصد  د ر سطح فوق د یپلم و 27/2 د رصد  د ر سطح 
ليسانس تحصيالت د اشتند . بررسی نوع کسب وکار پاسخگویان 
نشان د اد  که 16 د رصد  بنگاه های مورد مطالعه مرغد اری، 19/2 

گاو  پرورش صنعتی  گاو گوشتی، 25/6 د رصد   پرورش  د رصد  
شيری، 14/4 د رصد  گلخانه صيفی جات و 9/7 د رصد  پرورش 

ماهی بود ه است.
بود .  سال   13/12 متوسط  به طور  پاسخگویان  کار  سابقه 
خرد   کسب وکار  از  حاصل  ساالنه  ناخالص  د رآمد   وضعيت 
پاسخگویان نشان د اد  که متوسط د رآمد  ناخالص ساالنه حاصل 
از کسب وکار خرد  آن ها 429320380 ریال است. 48 د رصد  
پاسخگویان اعالم کرد ند  که د ارای شغل د وم بود ه که د ر این 
ميان 21/7 د رصد  کارمند  اد ارات د ولتی، 35 د رصد  شغل آزاد  و 
21/7 د رصد  معلم و د بير بود ند . نتایج د ر جد ول 2 آمد ه است.

جدول2.توزیعفراوانیپاسخگویانبرحسبویژگیهایفردی
مدیرانکسبوکارهایخرد

غير
مت

ين
انگ

مي

انه
نمامي

يار
 مع

اف
حر

ان

قل
حد ا

کثر
حد ا

45/6445409/582778سن

د ه
 ش

جاد 
ر ای

وکا
ب 

کس
د ر 

ار 
ه ک

ابق
س

13/1212103/293/529

زی
اور

کش
ار 

ه ک
ابق

س

14/0416109/40033

ل(
ریا

ه )
االن

 س
مد 

د رآ
ط 

وس
مت

42
93

20
38

0

40
00

00
00

0

40
00

00
00

0

31
79

29
81

0

50
00

00
00

15
00

00
00

00

ویژگيهايمرتبطباتأمینمالی
 بررسی معيارهای مرتبط با بانک نشان می د هد  که ميانگين 
تسهيالت د ریافت شد ه 740000000 ریال بود . 22/4 د رصد  
پاسخگویان یک بار، 32 د رصد  آن ها د و بار و 20/8 د رصد  آن ها 
بررسی  کرد ند .  استفاد ه  کشاورزی  بانک  تسهيالت  از  بار  سه 
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تعد اد  معوقات بانکی پاسخگویان نشان می د هد  که 22/4 د رصد  پاسخگویان معوقات بانکی ند اشته ولی 30/4 د رصد  آن ها تعد اد  
معوقات خود  را 3 تا 6 ماه اعالم نمود ند . بررسی مد ت زمان تسهيالت د ریافت شد ه نشان می د هد  که به طور متوسط پاسخگویان 
12/26 ماه را د ر انتظار د ریافت وام بود ند . حد اقل مد ت زمان 4 ماه و حد اکثر 24 ماه بود . همچنين بيشترین فراوانی د ر طبقه کمتر 

از 10 ماه قرار د ارد  )44/8 د رصد ( گزارش شد ه است )جد ول 3(.

جدول3.توزیعفراوانيپاسخگویانبرحسبویژگيهايمرتبطبابانک

حد اکثرحد اقلانحراف معيارنماميانهميانگينمتغير

740000000600000000500000000374789609750000002000000000ميزان تسهيالت د ریافت شد ه

2/28221/05415تعد اد  د فعات د ریافت وام

3/46302/89012تعد اد  معوقات بانکی )ماه(

مد ت زمان د ریافت تسهيالت 
)ماه(

12/2612125/73424

ویژگيهايکسبوکار
بررسی ویژگی های کسب وکار خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان نشان د اد  که هر کسب وکار به طور متوسط 5500 مترمربع 
مساحت د ارد  که 70 د رصد  آن ها خصوصی 30 د رصد  آن ها تعاونی بود . تعد اد  سال های فعاليت کسب وکار به طور متوسط 7/5 
سال بود . تعد اد  افراد  شاغل د ر کسب وکار به طور ميانگين 4 نفر بود . ظرفيت اشتغال کسب وکار ایجاد  شد ه 5 نفر است. ميزان 
سرمایه گذاری د ر کسب وکار به طور متوسط 2130 ميليون ریال بود . ميزان سرمایه اوليه بنگاه ها به طور متوسط 1300 ميليون 
ریال، ارزش توليد  فعلی به طور متوسط 1450 ميليون ریال، فاصله محل سکونت مد یر تا بنگاه به طور ميانگين 22/6 کيلومتر، 

فاصله بنگاه تا بازار اصلی فروش محصول به طور ميانگين 112/9 کيلومتر بود . سایر نتایج د ر جد ول 4 آمد ه است.

جدول4.توزیعفراوانیپاسخگویانبرحسبویژگیهایکسبوکارهایخرد

حد اکثرحد اقلانحراف معيارنماميانهميانگينمتغير

5500500050003874/380015000اند ازه بنگاه )مترمربع(

7/5763/34210سال های فعاليت بنگاه

4431/87110تعد اد  افراد  شاغل )نفر(

5552/11112ظرفيت اشتغال )نفر(

2130185018001041/92655500ميزان سرمایه گذاری )ميليون ریال(

130012001000667/6753500ميزان سرمایه اوليه )ميليون ریال(

145013001200765/81503000ارزش توليد  فعلی )ميليون ریال(

22/620208/56440فاصله تا محل سکونت )کيلومتر(

112/9959034/620160فاصله تا بازار فروش )کيلومتر(

650/25500450467/5302000هزینه نهاد ه ای )ميليون ریال(

374/52250150334/35102800هزینه پرسنلی )ميليون ریال(

120/76100100110/2325500هزینه نگهد اری )ميليون ریال(

95/24605081/385500د یگر هزینه های توليد ی )ميليون ریال(



16

شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای خرد در بخش کشاورزی استان خوزستان

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال دهم / شماره 2 / تابستان 96 / پیاپی 38

پایداریکسبوکارهایخردکشاورزی
 به منظور بررسی پاید اری کسب وکارهای خرد  16 شاخص مد نظر قرار گرفت و از مد یران کسب وکارهای خرد  خواسته شد  تا 
ميزان اثرگذاری هرکد ام از این شاخص ها را بر پاید اری کسب وکارهای خود  ارزیابی نمایند . کمترین اثرگذاری نمره 1 و بيشترین 

اثرگذاری نمره 5 د ریافت می کند .
 نتایج به د ست آمد ه نشان د اد  که از ميان مؤلفه های مورد بررسی وجود  نقد ینگی مناسب د ر هنگام توليد  د ارای باالترین اولویت 
جهت پاید ارسازی کسب وکار می باشد  و د ر اولویت های بعد ی، وجود  تقاضای کافی برای محصول د ر بازار و تأمين مناسب نهاد ه های 
توليد ی با هزینه پایين و با کيفيت مناسب قرار د ارد . د ر اولویت های آخر نيز برگزاری د وره های آموزشی و ترویجی برای پرسنل 
به منظور بهبود  بهره-وری و مؤلفه د ر د سترس بود ن فناوری های مناسب برای افزایش توليد  و نگهد اری محصول قرارگرفته است. 

نتایج د ر جد ول 5 آمد ه است.

جدول5.توزیعفراوانیپاسخگویانبراساسمیزانپایداریکسبوکارخرد

انحراف ميانگينگویه ها
معيار

ضریب 
تغييرات

رتبه

3/750/6430/1711وجود  نقد ینگی مناسب د ر هنگام توليد 

3/620/6390/1772وجود  تقاضای کافی برای محصول د ر بازار

3/850/8330/2163تأمين مناسب نهاد ه های توليد ی با هزینه پایين و باکيفيت مناسب

3/620/7890/2184حمایت از اید ه ها و نوآوری های مطرح شد ه

3/340/8260/2485سرمایه اوليه مناسب

4/011/0780/2696وجود  مزیت های منطقه ای د ر پرورش محصول

3/270/8840/2707تناسب توانایی ها و تخصص افراد 

3/901/1350/2918قابليت صاد رات محصوالت توليد شد ه

3/120/9520/3059همکاری و ارتباط مناسب با مراکز خد مات ترویجی و مشارکتی

3/030/9730/32210وجود  برنامه ای برای مد یریت ریسک های توليد ی و بازاری

2/830/9690/34311مکان یابی مناسب کسب وکار

3/371/1700/34712وجود  نيروی متخصص و تحصيل کرد ه د ر بنگاه

2/591/0770/41613مد یریت د انش و اطالعات د ر کسب وکار

2/651/1380/42914مد یریت مشارکتی د ر کسب وکار

2/581/1630/45115د ر د سترس بود ن فناوری های مناسب برای افزایش توليد  و نگهد اری محصول

2/641/2560/47516برگزاری د وره های آموزشی و ترویجی برای پرسنل به منظور بهبود  بهره وری
* مقياس: طيف ليکرت )1= خيلی کم 2= کم 3= متوسط 4= زیاد  5= خيلی زیاد (

به منظور سنجش ميزان پاید اری کسب وکارهای خرد  گویه ها باهم تجميع گرد ید  و کد بند ی مجد د  صورت گرفت. بر این اساس 
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کسب وکارهایی که نمره محاسبه شد ه آن ها کمتر از 37 باشد ، 
واحد های ناپاید ار هستند . تمامی کسب وکارها با نمره 37 تا 58 
با پاید اری متوسط و کسب وکارهای خرد  با نمره باالتر از 58 

واحد های پاید ار د سته بند ی می شوند .
بررسی ميزان پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی استان 
خوزستان نشان د اد  که 17/30 د رصد  آن ها د ر سطح پاید اری 
د ر  د رصد    31/89 و  متوسط  سطح  د ر  د رصد    50/81 پایين، 
سطح پاید اری باالیی قرار د ارند ؛ بنابراین می توان گفت ميزان 
پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان د ر 
حد  متوسط رو به باال قرار د ارد . نتایج د ر جد ول 6 آمد ه است.

جدول6.سطحبندیمیزانپایداریکسبوکارهایخردکشاورزی
استانخوزستان

د رصد  تجمعید رصد فراوانیپاید اری

3217/3017/30کم

9450/8168/11متوسط

5931/89100زیاد 

185100کل

پایداری و تحقیق متغیرهای بین رابطه بررسی 
ر کا کسبو

 د ر بررسی رابطه بين پاید اری کسب وکار خرد  و متغيرهای 
اسپيرمن  و  پيرسون  همبستگی  ضریب  از  تحقيق  مستقل 
اند ازه  بين  که  د اد   نشان  به د ست آمد ه  نتایج  شد .  استفاد ه 
ميزان  افراد  شاغل،  تعد اد   فعاليت،  تعد اد  سال های  کسب وکار، 
خرد   کسب وکار  پاید اری  و  فعلی  توليد   ارزش  اوليه،  سرمایه 
همچنين  د ارد .  وجود   معنی د اری  و  مثبت  رابطه  کشاورزی 
بين فاصله محل سکونت تا کسب وکار، فاصله تا محل فروش 
محصول و هزینه نهاد ه ای رابطه منفی و معنی د اری با پاید اری 
کسب وکار خرد  کشاورزی د ر استان خوزستان وجود  د ارد . نتایج 

است. آمد ه  د ر جد ول 7 

جدول7.بررسیرابطهبینمتغیرهایتحقیقوپایداریکسبوکار

Rمتغير پيش بينرد یف

0/112سن1

0/102تحصيالت2

0/086سابقه کار د ر کسب وکار3

0/100سابقه کار کشاورزی4

*0/151متوسط د رآمد  ماهيانه5

**0/451اند ازه بنگاه6

**0/205سال های فعاليت بنگاه7

*0/164تعد اد  افراد  شاغل8

0/023ظرفيت اشتغال9

**0/569ميزان سرمایه گذاری10

**0/486ميزان سرمایه اوليه11

**0/387ارزش توليد  فعلی12

**271/-0فاصله تا محل سکونت13

*161/-0فاصله تا بازار فروش14

**288/-0هزینه نهاد ه ای15

112/-0هزینه پرسنلی16

128/-0هزینه نگهد اری17

093/-0د یگر هزینه های توليد ی18
)** و * به ترتيب معنی د اری د ر سطح اطمينان 0/01 و 0/05(

بررسیعواملمؤثربرپایداریکسبوکارهایخرد
کشاورزیدراستانخوزستان

 جهت بررسی عوامل مؤثر بر پاید اری کسب وکارهای خرد  
نتایج  خالصه  شد .  استفاد ه  گام به گام  رگرسيونی  از  کشاورزی 

تحليل رگرسيوني د ر جد اول 8 و 9 بد ین شرح است:

جدول8.بررسیعواملمؤثربرپایداریکسبوکارهایخرد
کشاورزیبامقادیرضرایب

غيرگام
مت

ب 
ضری

گی
ست

مب
ه

ين
تعي

ب 
ضری

ن 
عيي

ب ت
ضری

د ه
ح ش

حي
تص

F

0/4480/2010/170گام اول1

22
/68

**

0/6220/3870/338گام د وم2

18
/82

**

0/7300/5330/475گام سوم3

14
/27

**

0/7950/6330/569گام چهارم4

10
/87

**

با توجه به نتایج به د ست آمد ه مشاهد ه ميشود  که د ر اولين 
گام متغير ميزان سرمایه گذاری وارد  مد ل گرد ید ه است. ضریب 
و  آن 0/201  تعيين  و ضریب  متغير 0/448  این  همبستگي، 
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ضریب تعيين تصحيح شد ه برابر 0/170 بود ه است. به عبارتی این متغير توانایي تبيين 20/1 د رصد  تغييرات متغير وابسته را د ارا 
مي باشد . د ر گام د وم تحليل، متغير اند ازه بنگاه وارد  معاد له گرد ید ه است. این متغير ضریب همبستگي چند گانه را به 0/622 و 
ضریب تعيين را به 0/387 افزایش د اد ه است. بنابراین د و متغير مذکور توانایي تبيين 38/7 د رصد  از تغييرات متغير وابسته را د ارا 
مي باشند . د ر گام سوم متغير ارزش توليد  فعلی کسب وکار وارد  معاد له گرد ید ه است. با ورود  این متغير، ضریب همبستگی چند گانه 
به 0/730 و ضریب تعيين به 0/533 افزایش پيد ا کرد ه است؛ بنابراین مجموع سه متغير وارد  شد ه، توانایی تبيين 53/3 د رصد  
تغييرات متغير وابسته را د ارا می باشند . متغير سال های فعاليت بنگاه متغير بعد ی است که وارد  معاد له گرد ید ه و ميزان ضریب 
همبستگی چند گانه را به 0/795 و ضریب تعيين را به 0/633 افزایش د اد ه است. با ورود  این متغير توانایی تبيين د رصد  تغييرات 

متغير وابسته به 63/3 د رصد  افزایش پيد ا کرد ه است.

جدول9.مقادیرضرایبرگرسیونیوسطحمعنیداری

ضریب استاند ارد  نشد همتغيرهای مستقل
B

ضریب استاند ارد شد هاستاند ار خطا
Beta

t سطح معنی د اریمقد ار

6/8400/00-48/0527/026ضریب ثابت

4/8940/9010/5455/4290/00ميزان سرمایه گذاری

2/5180/9150/2822/7510/012اند ازه کسب وکار

0/4110/1000/3864/1120/001ارزش توليد  فعلی

سال های فعاليت 
بنگاه

1/4910/5940/2502/5090/021

بر  از سایر متغيرها  مشاهد ه ميشود  که متغير ميزان سرمایه گذاری )β=0/545( بيش   β از ضرایب  نتایج حاصل  اساس  بر 
پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی تأثير ميگذارد  و بعد ازاین، متغير تعد اد  ارزش توليد  فعلی )β=0/386( بيشترین تأثير را 

د ارد . همچنين متغيرهای، اند ازه کسب وکار و تعد اد  سال های فعاليت د ر د رجه بعد ی اهميت قرار د ارند .

بحثونتیجهگیری
با توجه به نتایج به د ست آمد ه متغير ميزان سرمایه گذاری بيشترین تأثير را د ر پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی د ارد . 
مطالعات خفایی و همکاران )1388( اثر مثبت سرمایه را بر موفقيت و پاید اری واحد  توليد ی مورد  تأیيد  قرار می د هند . هرچه اند ازه 
واحد  کسب وکار بزرگ تر باشد  ميزان پاید اری آن نيز بيشتر می گرد د . نتایج تحقيق فيض پور و مؤید  )1387(، انصاری )1380( این 
نتيجه را تأیيد  و نتيجه تحقيق فيض پور و مؤید  )1387( آن را تأیيد  نمی کند . سومين متغير تأثيرگذار متغير ارزش توليد  فعلی 
است. ميزان توليد  تأثيرگذاری مثبتی بر پاید اری کسب وکارهای خرد  کشاورزی د ارد . نتایج تحقيق مظفرامينی و رمضانی )1385( 
با نتایج این تحقيق همخوانی د ارد . متغير چهارم تأثيرگذار سال های فعاليت کسب وکارهای خرد  کشاورزی است. تعد اد  سال های 
فعاليت واحد  توليد ی تأثير مستقيمی بر ميزان موفقيت آن د ارد  و با نتایج تحقيق فيض پور و مؤید  )1387( مطابقت د ارد . هرچه 
واحد  توليد ی تعد اد  سال های بيشتری فعال بود ه باشد  پاید ارتر عمل می کند . این موضوع می تواند  به علت وجود  سرمایه د ر گرد ش 
بيشتر د ر واحد های توليد ی و یا شناخت مناسب از بازار باشد . همچنين به علت پایين بود ن ارزش زمين د ر سال های گذشته، 

واحد هایی که از عمر آن ها بيشتر است اند ازه واحد های بزرگ تری را نيز شامل می شود .

پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقيق پيشنهاد های زیر مطرح می گرد د :

- سنجش توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورد ه شخصی د ر طرح متعهد  می شوند ؛
- جمع آوری اطالعات از واحد های توليد ی و سنجش اند ازه بهينه از واحد  توليد ی؛
- برگزاری برنامه های آموزشی و نظارتی بيشتر برای کسب وکارهای خرد  جوان تر.

تقدیروتشکر
این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پاید ارسازی کسب وکارهای خرد  د ر بخش کشاورزی )مورد مطالعه: 

استان خوزستان( که د ر د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  شوشتر انجام پذیرفت، استخراج  شد ه است.
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