شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری کسب و کارهای خرد
در بخش کشاورزی استان خوزستان
طهماسب مقصودی
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گروه مدیریت کشاورزی ،دانشگاه آزا د اسالمی ،واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسبوکارهای خرد بخش کشاورزی استان خوزستان بود .اين تحقيق
ازلحاظ هدف كاربردي ،ازلحاظ گردآوري دادهها غیرآزمایشی و از دسته تحقیقات همبستگی است .جامعه آماري تحقیق شامل
مدیران کسبوکار خر د کشاورزی استان خوزستان ایجاد شده بع د از سال  1384در استان خوزستان بو د که از اعتبارات بانک
کشاورزی استان استفاده نموده و تعدا د آنها برابر  14000واحد کسبوکار خر د کشاورزی بوده است .حجم نمونه بر اساس فرمول
کوکران  185نفر محاسبه گردید .ابزار اصلي جمعآوري و اندازهگيري متغيرهاي تحقيق ،پرسشنامه بود .براي تعيين روايي ،از
روش اعتبار محتوايي استفاده شد .پايايي ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه احراز
شد ( .)α= 0 /86بین اندازه کسبوکار ،تعداد سالهای فعالیت ،تعداد افراد شاغل ،میزان سرمایه اولیه ،ارزش تولی د فعلی و پایداری
کسبوکار خرد کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین بین فاصله محل سکونت تا کسبوکار ،فاصله تا محل
فروش محصول و هزینه نهادهای رابطه منفی و معنیداری با پایداری کسبوکار خرد کشاورزی در استان خوزستان وجود دارد.
نتایج بهدستآمده نشان دا د که چهار متغیر میزان سرمایهگذاری ،اندازه کسبوکار ،ارزش تولید فعلی و سالهای فعالیت بنگاه
حدود  63/3درصد از واریانس مربوط به عوامل مؤثر بر پایداری را تبیین مینماید.
واژههای کلیدی:کسبوکارهای خرد ،پایداری کسبوکار ،بخش کشاورزی.

 1ـ نویسنده مسئول مکاتباتtahmasebmaghsoudi@gmail.com ،
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مقدمه
اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎري
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ازجمله اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮﺿﺔ ﻧﻴﺮوي
ﻛﺎر ،ﻛﻤﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ،ﻣﻬﺎﺟﺮت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ،
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن در فعالیتهای اﻗﺘﺼﺎدي ،اﻓﺰاﻳﺶ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دانشگاهها ،ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  ...ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﺎﺻﺮي و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد .)1386،در
این میان کسبوکارهاي خرد از عوامل مهم اشتغالزايي به
شمار ميروند .ازاینرو امروزه توجه به اين نوع از فعاليتها
افزايش يافته است .در بسياري از کشورهاي دنيا ،شرکتها و
کسبوکارهاي خرد در جهت اشتغالزايي و توزيع درآمد نقش
قابلتوجهی ايفا ميکنند (.)Dearman, 2012
ايجا د و توسعه کسبوکارهاي خرد بهعنوان سياستي مهم
در ايجاد مشاغل جديد ،تسريع در بهبو د اوضاع اقتصادي و
رشد كشورها محسوب ميگردد (.)Garavan et al., 1995
در ايران كسبوكارهاي خر د نقش بسزايي در توسعه و
رش د اقتصادي ايفا ميكنند .بر اساس گزارش سازمان صنايع
كوچك و شهركهاي صنعتي ايران ،حدود  90درصد بنگاههاي
اقتصادي در ايران را بنگاههاي با كمتر از  50نفر كارمن د تشكيل
ميدهند .آسيبشناسي اين بنگاهها ،مطالعه بر روي داليل
موفقيت يا شكست آنها و ارائه مدل پايداري كسبوكارهاي
خرد ميتواند كمك شايان توجهي به ارتقاي كارايي ،بهبود
عملكر د و رقابتپذيري آنها در بازار نمايد (امین بیدختی،
.)1388
بخش کشاورزی بهعنوان خصوصیترین بخش اقتصاد
ایران ،با توجه به ویژگیهای ساختاری خو د (پراکندگی و
تنوع) زمینه را برای توسعه کسبوکارهای خرد داراست .مالک
اصلی در تعریف کسبوکارهای خرد تعدا د افرا د شاغل و میزان
سرمایه است که اغلب فعالیتهای صورت گرفته در این بخش
قابلیت دستهبندی در کسبوکارهای خر د را دارد؛ اما مهمترین
مشکلی که این فعالیتها دارند ،عدم پایداری کسبوکارهاست.
حمایتهای دولتی و سوبسیدهای ارائهشده در این بخش زمینه
را برای شروع کسبوکار فراهم مینماید ،اما نبود سیاست-های
روشن بعدازآن و وجود ریسکهای تولیدی و بازاری معموالً
کسبوکارهای ایجاد شده را با بحران مواجه میسازد.
بخش کشاورزی در استان خوزستان اهمیت خاصی
دارد .امكان ايجاد ارتباط با كشورهاي حوزه خلیجفارس براي
صادرات ،وجود مراكز تحقيقاتي فعال و پويا ،وجود زيرساختها
و شبكههاي آبياري و زهكشي و تاالبها ،كشت  63نوع محصول
زراعي و باغي در استان بهدليل تنـوع اقليـمي و وجـود
كشـاورزان و دامداران پيـشرو ازجمله شاخـصها و ظرفیتهای
بخـش كشاورزي خوزستان است .استان خوزستان با تولید 11
میلیون تن تولیدات ،مقام اول در تولی د محصوالت کشاورزی را
دارا میباش د (سالنامه زراعی استان خوزستان .)1389 ،آمار و
ارقام نشان میده د که از سال  1384تا  1389حدود 13400
طرح کشاورزی در استان خوزستان به اجرا درآمده که از این
تعداد تنها  10درصد بهطور اقتصادی فعالیت میکنند و بقیه
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ورشکست شدن د (بانک کشاورزی استان خوزستان.)1389 ،
ازاینرو یکی از مهمترین مشکالت موجو د در کسبوکارهای
خرد کشاورزی ،پایداری آنهاست.
کسبوکارهای خر د از راه چهار مجراي کارآفريني ،نوآوري
و تغيير فنآوري پويايي صنعت و درنهایت ايجاد فرصتهاي
شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تأثيرگذارند (غفاري
آشتياني و پيرمحمدي)1387،؛ اما به دست آوردن وجوه
موردنظر ،جهت راهاندازي ،تداوم و پایدارسازی اين نوع مشاغل
و کسبوکارها ،همواره بهعنوان يک معضل براي کارآفرينان
مطرح است (.)Deakins & Freel, 2003
متخصصان حوزه کسبوکار تأکید ویژهای بر شناخت
عناصر تأثیرگذار بر پایداری کسبوکار دارند و معموالً در
قالب مدلهای مفهومی و توصیفی به شرایط پایدارسازی
کسبوکار اشاره دارند .مدل پایدارسازی كسبوكار با ايجاد
درک مشترک از منطق کسبوکار ،امکان تجزیهوتحلیل ،بهبود
مديريت کسبوکار ،ايجاد چشمانداز روشن موجب ميشوند
كه شركتها با طرحها و ايدههاي خود ،زمينه ورو د به بازار را
فراهم آورده و درنتیجه امكان حفظ و ارتقاء موقعيت شرکتشان
در بازارهاي داخلي و جهاني را فراهم نمايند (Johnson et
)al., 2008
 Unidoدر سال  2002مشاغل پایدار را دارای حداقل
 15مشخصه ميدان د که در صورت واجد شرایط بودن مشاغل
میتوان آن را پایدار نامید .ازجمله آن درآم د کافی و مدت
ماندگاری بیش از  5سال و توسعه مستمر کمی و کیفی و
عدم ایستایی آن و تناسب آن با تخصص است .عالوه بر آن
شاخصهای تناسب با تواناییها و تخصص افراد ،تطبیق با
استانداردها ،تنوع محصول نهایی ،اشتغالزا بودن ،تناسب با
محیطزیست ،تأمین موا د اولیه ،وجود تکنولوژی مناسب ،وجود
نیروی انسانی متخصص ،قابلیت صادرات ،وجو د ظرفیت مناسب
و خالی ،تمایل مشتریان به بهرهگیری از محصول و وجود مزیت
منطقهای مناسب را میتوان به آن افزود (Baden-Fuller
.)& Haefiger, 2013
عالوه بر این شاخصها ،مؤلفههای پایداری کسبوکار
را باید در موارد قیمت تمامشده ،تأمین منابع مالی ،تأمین
نیازهای بازار ،بهرهگیری از تکنولو ِژی ،بهرهگیری از حداکثر
ظرفیت ،ضرورت توجه به حوزه های باالدستی مشاغل،
سازماندهی مشاغل ،تخصصیشدن و ارزیابی و نظارت جستجو
کرد .هزینههایی مانند آموزش ،تأمین مواد اولیه ،هزینه
بازاریابی ،هزینه تحقیقات ،هزینه فروش ،هزینه برندسازی،
هزینه بستهبندی و  ...بخش عمدهای از قیمت تمام شده را
تشکیل میدهند .تأمین منابع مالی عمدتاً از طریق دولت
تأمین میشود که ضمن ایجاد تعهدات مالی مانع از بهرهگیری
از فرصتهای موجود میشود (.)Aidis, 2005
شريفزاده و همکاران ( )1387بر این باورند که در زمینه
نيازهاي حمايتي كسبوكارهاي كشاورزي ،پرداخت تسهيالت
بانكي دارای اولویت است .احمدپورداریانی و عزيزي ()1389
شناخت راهبردهای کارآفرینانه را مدنظر داشته و يداللهي
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فارسي و همکاران ( )1390ساختار سازماني و امکانات فيزيکي
را برای توسعه کسبوکارهای خرد موردتوجه قرار دادهاند.
زيودار و قاسمي ( )1390چارچوب كارآفرينانه و انصاري و
سلمانيزاده ( )1388تجربه شخصي و نقش دولت را در توسعه
و پایداری کسبوکارهای خر د مؤثر میدانند.
صدرینیا و همکاران ( )1388نشان دادند که تأمین مالی
کسبوکارهای کوچک میتواند به کارآفرینان کمک کند تا
بقاء شرکتهای خو د را تضمین کنند .خفایی ( )1388عدم
همکاری دستگاههای اجرایی استان و عدم پاسخگویی مناسب
آنها ،انصاری ( )1380عوامل مرتبط با مشخصات مجری طرح،
عوامل مرتبط با مشخصات طرح و درنهایت عوامل مرتبط با
ریسک سرمایهگذاری بانک را در عدم پایداری کسبوکارهای
خر د مؤثر میدانند.
( Zheng & Fengyun )2011تقویت قدرت نوآوری
و تکنولوژی و فنآوری و بهبود بازار داخلی و بینالمللی،
( .Klaasat et al )2010مدیریت سرمایه انسانی در بنگاهها،
( Bakan & Yildiz)2009نوآوریCassia )2009( ،
 & Colombellکارآفرینی بنگاه و نوآوریهای مالی و
( Moore & Manrin )2008مدیریت فناوری و ارتباطات
را در موفقیت و پایداری کسبوکار مؤثر میدانندet)2004( .
 al. Rogoffیازده عامل مشخصات فردي ،مسائل مديريتي،
مسائل مالي ،فعاليتهاي بازاريابي ،مسائل منابع انساني ،شرايط
اقتصادي ،مشخصات محصول ،رقابت ،انضباط ،فناوري ،عوامل
محيطي و ( Chorev & Anderson )2006تعهد گروه
مديريتي ،خبرگي ،راهبرد سازمان بهطور عام و راهبر د بازاريابي
بهصورت خاص ،ارتباط با مشتريان و قابليتهاي مديريتي
و تحقيق و توسعه را در موفقیت و پایداری کسبوکار مؤثر
میدانند.
( .Reynolds et al )2010بر اساس الگوي مفهومي
ديدهبان جهاني كارآفريني مؤلفههای تأمين مالي ،سياستهاي
دولت ،برنامههاي دولت و آموزش و تربيتet al. )2010( ،
 Sorooshianبرنامههاي آموزشي و راهبردهای کارآفرینانه،
( et al. Lindstrand)2011شبكه اجتماعي كارآفرين و
تأمین مالی Dearman )2012( ،روشهای تأمین مالی،
تکنولوژی مرتبط در دسترس و هزینههای شروع کسبوکار
را مهمترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری کسبوکارها میدانند.
با توجه به مبانی نظری تحقیق و پیشنگاشتهها عوامل
تأثیرگذار بر پایداری کسبوکارهای خرد کشاورزی را میتوان
در ویژگیهای فردی مدیران کسبوکارهای خرد کشاورزی
(میزان تحصیالت ،سابقه کاری ،سن ،جنسیت ،شغل اصلی،
میزان درآمد ماهانه ،شغل دوم) ،ویژگی-های کسبوکار
کشاورزی (اندازه واحد ،نوع مالکیت ،ظرفیت تولیدی ،تعداد
افراد شاغل ،میزان سرمایهگذاری اولیه ،میزان سرمایه فعلی،
میزان هزینه ،میزان تولید ،ظرفیت اشتغال ،فاصله تا محل
سکونت ،فاصله تا بازار فروش) و معیارهای مرتبط با تأمین
مالی (میزان تسهیالت ،مدتزمان دریافت وام ،میزان معوقات،
مدتزمان دریافت وام) دستهبندی نمود.

اهداف تحقیق
هدف کلی این مطالعه تعیین میزان پایداری کسبوکارهای
خر د کشاورزی در استان خوزستان و تعیین عوامل تأثیرگذار
بر پایداری کسب وکارهای خرد کشاورزی در استان خوزستان
میباشد .اهداف اختصاصی تحقیق شامل شناسایی ویژگیهای
کسبوکار (تعداد شاغلین ،نوع طرح و )...و ارتباط آنها با
پایداری و تعیین عوامل تأثیرگذار بر پایداری کسبوکارهای
خرد کشاورزی در استان خوزستان میباشد.
روش پژوهش
اين تحقيق ازلحاظ هدف كاربردي ،ازلحاظ گردآوري
دادهها ،غیرآزمایشی و از دسته تحقیقات همبستگی است.
ازنظر فرآیند اجرا کمی و به لحاظ منطق پژوهش قیاسی و
ازلحاظ زمان انجام پژوهش گذشتهنگر است .متغیر وابسته
تحقیق پایداری کسبوکارهای خر د است که با توجه به
شاخصهای پایداری مطرحشده توسط (UNIDO,)2002
 (2013) Baden-Fuller & Haefigerو (et )2004
 al. Rogoffبا طیف لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد،
خیلی زیاد) مورد سنجش قرار گرفت .شاخصها شامل درآمد
کافی ،مدت ماندگاری بیش از  5سال ،تناسب با تواناییها و
تخصص افراد ،تطبیق با استانداردها ،تنوع محصول نهایی،
اشتغالزا بودن ،تناسب با محیطزیست ،تأمین موا د اولیه ،وجود
تکنولوژی مناسب ،وجود نیروی انسانی متخصص ،قابلیت
صادرات ،وجود ظرفیت مناسب و خالی ،تمایل مشتریان به
بهرهگیری از محصول و وجود مزیت منطقهای مناسب بود.
متغیرهای مستقل تحقیق در بخشهای ویژگیهای فردی
مدیران کسبوکار خر د کشاورزی ،ویژگیهای کسبوکار خرد
کشاورزی و معیارهای مرتبط با تأمین مالی دستهبندی شدند.
جامعه آماري تحقیق ،شامل مدیران کسبوکار خرد کشاورزی
ایجاد شده بعد از سال  1384تا سال  1394در استان خوزستان
بود و از اعتبارات بانک کشاورزی استان استفاده نموده و تعداد
آنها برابر  14000واحد کسبوکار خرد کشاورزی بوده است.
تعداد کسبوکارهای خرد ایجاد شده به تفکیک هر شهرستان
در جدول  1آمده است.
جدول  .1تعدا د واحدهای کسبوکارهای خر د کشاورزی در استان
خوزستان از سال  1384تا 1394
شهرستان

تعداد

نمونه

آبادان

457

7

امیدیه

887

11

اندیمشک

1250

16

اهواز

1350

17
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شوش

806

10

شوشتر

1100

14

اللی

950

12

مسجدسلیمان

550

8

هندیجان

450

7

کل

14000

185

سابقه کار کشاورزی

14/04

16

10

9/40

0

33

متوسط درآمد ساالنه (ریال)

429320380

400000000
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400000000
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3/29

3/5

29

317929810

بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان نشان میدهد که
میانگین سن آنها  45/64سال است .بررسی سطح تحصیالت
مدیران کسبوکارهای خرد کشاورزی نشان داد که 11/2
درص د آنها در سطح ابتدایی 21/6 ،درص د آنها در سطح
دیپلم 31/2 ،درصد در سطح فوقدیپلم و  27/2درصد در سطح
لیسانس تحصیالت داشتند .بررسی نوع کسبوکار پاسخگویان
نشان دا د که  16درصد بنگاههای موردمطالعه مرغداری19/2 ،

13/12

12

40

50000000

یافتهها

ويژگيهاي فردي پاسخگويان

45/64

45

9/58

27

78

1500000000

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  185نفر محاسبه
گردید .روش نمونهگیری بهصورت طبقهای بود .ابزار اصلي
جمعآوري و اندازهگيري متغيرهاي تحقيق ،پرسشنامه بود.
براي تعيين روايي ،از روش اعتبار محتوايي استفاده شد .پايايي
ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ برای بخشهای
مختلف پرسشنامه احراز شد ( .)α=0/86جمعآوري اطالعات
موردنیاز ،در دو بخش مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی
صورت پذیرفت .از تحلیل رگرسیونی بهمنظور شناسایی عوامل
مؤثر بر پایداری کسبوکار استفاده شد.

متغیر

شادگان

710

9

سن

رامهرز

550

7

سابقه کار در کسبوکار ایجاد شده

دشت آزادگان

780

10

جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگیهای فردی
مدیران کسبوکارهای خرد

میانگین

دزفول

1250

16

میانه

خرمشهر

450

6

نما

بهبهان

860

11

انحراف معیار

بندر ماهشهر

200

5

حداقل

باغملک

650

9

حداکثر

ایذه

750

10

درصد پرورش گاو گوشتی 25/6 ،درصد پرورش صنعتی گاو
شیری 14/4 ،درصد گلخانه صیفیجات و  9/7درصد پرورش
ماهی بوده است.
سابقه کار پاسخگویان بهطور متوسط  13/12سال بود.
وضعیت درآمد ناخالص ساالنه حاصل از کسبوکار خرد
پاسخگویان نشان داد که متوسط درآمد ناخالص ساالنه حاصل
از کسبوکار خرد آنها  429320380ریال است 48 .درصد
پاسخگویان اعالم کردند که دارای شغل دوم بوده که در این
میان  21/7درصد کارمند ادارات دولتی 35 ،درصد شغل آزاد و
 21/7درصد معلم و دبیر بودند .نتایج در جدول  2آمده است.

ويژگيهاي مرتبط با تأمین مالی

بررسی معیارهای مرتبط با بانک نشان میدهد که میانگین
تسهیالت دریافت شده  740000000ریال بود 22/4 .درصد
پاسخگویان یکبار 32 ،درص د آنها دو بار و  20/8درص د آنها
سه بار از تسهیالت بانک کشاورزی استفاده کردند .بررسی
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تعداد معوقات بانکی پاسخگویان نشان میدهد که  22/4درصد پاسخگویان معوقات بانکی نداشته ولی  30/4درص د آنها تعدا د
معوقات خو د را  3تا  6ماه اعالم نمودند .بررسی مدتزمان تسهیالت دریافت شده نشان میدهد که بهطور متوسط پاسخگویان
 12/26ماه را در انتظار دریافت وام بودند .حداقل م دتزمان  4ماه و حداکثر  24ماه بود .همچنین بیشترین فراوانی در طبقه کمتر
از  10ماه قرار دارد ( 44/8درصد) گزارش شده است (جدول .)3
جدول  .3توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ويژگيهاي مرتبط با بانک
متغیر

میانگین

میانه

نما

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

میزان تسهیالت دریافت شده

740000000

600000000

500000000

374789609

75000000

2000000000

تعداد دفعات دریافت وام

2/28

2

2

1/054

1

5

تعداد معوقات بانکی (ماه)

3/46

3

0

2/89

0

12

مدتزمان دریافت تسهیالت
(ماه)

12/26

12

12

5/73

4

24

ويژگيهاي کسبوکار

بررسی ویژگیهای کسبوکار خرد کشاورزی در استان خوزستان نشان دا د که هر کسبوکار بهطور متوسط  5500مترمربع
مساحت دارد که  70درص د آنها خصوصی  30درص د آنها تعاونی بود .تعداد سالهای فعالیت کسبوکار بهطور متوسط 7/5
سال بود .تعداد افراد شاغل در کسبوکار بهطور میانگین  4نفر بود .ظرفیت اشتغال کسبوکار ایجاد شده  5نفر است .میزان
سرمایهگذاری در کسبوکار بهطور متوسط  2130میلیون ریال بود .میزان سرمایه اولیه بنگاهها بهطور متوسط  1300میلیون
ریال ،ارزش تولید فعلی بهطور متوسط  1450میلیون ریال ،فاصله محل سکونت مدیر تا بنگاه بهطور میانگین  22/6کیلومتر،
فاصله بنگاه تا بازار اصلی فروش محصول بهطور میانگین  112/9کیلومتر بود .سایر نتایج در جدول  4آمده است.
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگیهای کسبوکارهای خرد
متغیر

میانگین

میانه

نما

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

اندازه بنگاه (مترمربع)

5500

5000

5000

3874/3

800

15000

سالهای فعالیت بنگاه

7/5

7

6

3/34

2

10

تعدا د افراد شاغل (نفر)

4

4

3

1/87

1

10

ظرفیت اشتغال (نفر)

5

5

5

2/11

1

12

میزان سرمایهگذاری (میلیون ریال)

2130

1850

1800

1041/9

265

5500

میزان سرمایه اولیه (میلیون ریال)

1300

1200

1000

667/6

75

3500

ارزش تولید فعلی (میلیون ریال)

1450

1300

1200

765/8

150

3000

فاصله تا محل سکونت (کیلومتر)

22/6

20

20

8/56

4

40

فاصله تا بازار فروش (کیلومتر)

112/9

95

90

34/6

20

160

هزینه نهادهای (میلیون ریال)

650/25

500

450

467/5

30

2000

هزینه پرسنلی (میلیون ریال)

374/52

250

150

334/35

10

2800

هزینه نگهداری (میلیون ریال)

120/76

100

100

110/23

25

500

دیگر هزینههای تولیدی (میلیون ریال)

95/24

60

50

81/38

5

500
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پایداری کسبوکارهای خرد کشاورزی

بهمنظور بررسی پایداری کسبوکارهای خرد  16شاخص مدنظر قرار گرفت و از مدیران کسبوکارهای خرد خواسته ش د تا
میزان اثرگذاری هرکدام از این شاخصها را بر پایداری کسبوکارهای خود ارزیابی نمایند .کمترین اثرگذاری نمره  1و بیشترین
اثرگذاری نمره  5دریافت میکند.
نتایج بهدستآمده نشان دا د که از میان مؤلفههای موردبررسی وجود نقدینگی مناسب در هنگام تولی د دارای باالترین اولویت
جهت پایدارسازی کسبوکار میباشد و در اولویتهای بعدی ،وجود تقاضای کافی برای محصول در بازار و تأمین مناسب نهادههای
تولیدی با هزینه پایین و با کیفیت مناسب قرار دارد .در اولویتهای آخر نیز برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای پرسنل
بهمنظور بهبو د بهره-وری و مؤلفه در دسترس بودن فناوریهای مناسب برای افزایش تولید و نگهداری محصول قرارگرفته است.
نتایج در جدول  5آمده است.
جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان پایداری کسبوکار خرد
گویه ها

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

وجود نقدینگی مناسب در هنگام تولید

3/75

0/643

0/171

1

وجود تقاضای کافی برای محصول در بازار

3/62

0/639

0/177

2

تأمین مناسب نهادههای تولیدی با هزینه پایین و باکیفیت مناسب

3/85

0/833

0/216

3

حمایت از ایدهها و نوآوریهای مطرحشده

3/62

0/789

0/218

4

سرمایه اولیه مناسب

3/34

0/826

0/248

5

وجو د مزیتهای منطقهای در پرورش محصول

4/01

1/078

0/269

6

تناسب تواناییها و تخصص افراد

3/27

0/884

0/270

7

قابلیت صادرات محصوالت تولیدشده

3/90

1/135

0/291

8

همکاری و ارتباط مناسب با مراکز خدمات ترویجی و مشارکتی

3/12

0/952

0/305

9

وجود برنامهای برای مدیریت ریسکهای تولیدی و بازاری

3/03

0/973

0/322

10

مکانیابی مناسب کسبوکار

2/83

0/969

0/343

11

وجود نیروی متخصص و تحصیلکرده در بنگاه

3/37

1/170

0/347

12

مدیریت دانش و اطالعات در کسبوکار

2/59

1/077

0/416

13

مدیریت مشارکتی در کسبوکار

2/65

1/138

0/429

14

در دسترس بودن فناوریهای مناسب برای افزایش تولی د و نگهداری محصول

2/58

1/163

0/451

15

برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی برای پرسنل بهمنظور بهبود بهرهوری

2/64

1/256

0/475

16

* مقیاس :طیف لیکرت ( =1خیلی کم  =2کم  =3متوسط  =4زیاد  =5خیلی زیاد)

بهمنظور سنجش میزان پایداری کسبوکارهای خرد گویهها باهم تجمیع گردید و کدبندی مجدد صورت گرفت .بر این اساس
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کسب وکارهایی که نمره محاسبهشده آنها کمتر از  37باشد،
واحدهای ناپایدار هستند .تمامی کسبوکارها با نمره  37تا 58
با پایداری متوسط و کسبوکارهای خرد با نمره باالتر از 58
واحدهای پایدار دستهبندی میشوند.
بررسی میزان پایداری کسبوکارهای خرد کشاورزی استان
خوزستان نشان داد که  17/30درصد آنها در سطح پایداری
پایین 50/81 ،درصد در سطح متوسط و  31/89درصد در
سطح پایداری باالیی قرار دارند؛ بنابراین میتوان گفت میزان
پایداری کسبوکارهای خر د کشاورزی در استان خوزستان در
ح د متوسط رو به باال قرار دارد .نتایج در جدول  6آمده است.

8

تعداد افراد شاغل

*0/164

9

ظرفیت اشتغال

0/023

10

میزان سرمایهگذاری

**0/569

11

میزان سرمایه اولیه

**0/486

12

ارزش تولید فعلی

**0/387

13

فاصله تا محل سکونت

**0-/271

14

فاصله تا بازار فروش

*0-/161

15

هزینه نهادهای

**0-/288

16

هزینه پرسنلی

0-/112

پایداری

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

17

هزینه نگهداری

0-/128

کم

32

17/30

17/30

18

دیگر هزینههای تولیدی

0-/093

متوسط

94

50/81

68/11

زیاد

59

31/89

100

کل

185

100

جدول  .6سطحبندی میزان پایداری کسبوکارهای خرد کشاورزی
استان خوزستان

بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسبوکارهای خر د
کشاورزی در استان خوزستان
جهت بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسبوکارهای خرد
کشاورزی از رگرسیونی گامبهگام استفاده شد .خالصه نتايج
تحليل رگرسيوني در جداول  8و  9بدين شرح است:
جدول  .8بررسی عوامل مؤثر بر پایداری کسبوکارهای خر د
کشاورزی با مقادیر ضرایب

گام

متغیر

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تصحیحشده

F

1

گام اول

0/448

0/201

0/170

**22/68

بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و پایداری
کسبو کا ر
در بررسی رابطه بین پایداری کسبوکار خرد و متغیرهای
مستقل تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن
استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که بین اندازه
کسبوکار ،تعدا د سالهای فعالیت ،تعداد افرا د شاغل ،میزان
سرمایه اولیه ،ارزش تولید فعلی و پایداری کسبوکار خرد
کشاورزی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین
بین فاصله محل سکونت تا کسبوکار ،فاصله تا محل فروش
محصول و هزینه نهادهای رابطه منفی و معنیداری با پایداری
کسبوکار خرد کشاورزی در استان خوزستان وجو د دارد .نتایج
در جدول  7آمده است.

(** و * به ترتيب معنیداری در سطح اطمینان  0/01و )0/05

2

تحصیالت

0/102

3

سابقه کار در کسبوکار

0/086

4

سابقه کار کشاورزی

0/100

5

متوسط درآمد ماهیانه

*0/151

6

اندازه بنگاه

**0/451

7

سالهای فعالیت بنگاه

**0/205

**18/82

1

سن

0/112

3

گام سوم

0/730

0/533

0/475

4

گام چهارم

0/795

0/633

0/569

**10/87

رديف

متغیر پیشبین

R

2

گام دوم

0/622

0/387

0/338

**14/27

جدول  .7بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و پایداری کسبوکار

با توجه به نتایج ب هدستآمده مشاهده ميشود كه در اولين
گام متغير میزان سرمایهگذاری وارد مدل گرديده است .ضريب
همبستگي ،اين متغير  0/448و ضريب تعيين آن  0/201و
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ضريب تعیین تصحیحشده برابر  0/170بوده است .به عبارتی اين متغير توانايي تبيين  20/1درصد تغييرات متغير وابسته را دارا
ميباشد .در گام دوم تحليل ،متغیر اندازه بنگاه وارد معادله گرديده است .اين متغير ضريب همبستگي چندگانه را به  0/622و
ضريب تعيين را به  0/387افزايش داده است .بنابراين دو متغير مذكور توانايي تبیین  38/7درص د از تغييرات متغير وابسته را دارا
ميباشند .در گام سوم متغیر ارزش تولید فعلی کسبوکار وار د معادله گردیده است .با ورود این متغیر ،ضریب همبستگی چندگانه
به  0/730و ضریب تعیین به  0/533افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین مجموع سه متغیر وارد شده ،توانایی تبیین  53/3درصد
تغییرات متغیر وابسته را دارا میباشند .متغیر سالهای فعالیت بنگاه متغیر بعدی است که وارد معادله گردیده و میزان ضریب
همبستگی چندگانه را به  0/795و ضریب تعیین را به  0/633افزایش داده است .با ورود این متغیر توانایی تبیین درصد تغییرات
متغیر وابسته به  63/3درصد افزایش پیدا کرده است.
جدول  .9مقادیر ضرایب رگرسیونی و سطح معنیداری
متغیرهای مستقل

ضریب استاندارد نشده
B

استاندار خطا

ضریب استانداردشده
Beta

مقدار t

سطح معنیداری

ضریب ثابت

48/052

7/026

-

6/840

0/00

میزان سرمایهگذاری

4/894

0/901

0/545

5/429

0/00

اندازه کسبوکار

2/518

0/915

0/282

2/751

0/012

ارزش تولید فعلی

0/411

0/100

0/386

4/112

0/001

سالهای فعالیت
بنگاه

1/491

0/594

0/250

2/509

0/021

بر اساس نتايج حاصل از ضرايب  βمشاهده ميشود كه متغير میزان سرمایهگذاری ( )β=0/545بيش از ساير متغيرها بر
پایداری کسب وکارهای خرد کشاورزی تأثير ميگذار د و بعدازاین ،متغير تعداد ارزش تولید فعلی ( )β=0/386بيشترين تأثير را
دارد .همچنین متغیرهای ،اندازه کسبوکار و تعدا د سالهای فعالیت در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده متغير میزان سرمایهگذاری بیشترین تأثیر را در پایداری کسبوکارهای خرد کشاورزی دارد.
یدهند .هرچه اندازه
مطالعات خفایی و همکاران ( )1388اثر مثبت سرمایه را بر موفقیت و پایداری واح د تولیدی مورد تأیید قرار م 
واح د کسبوکار بزرگتر باشد میزان پایداری آن نیز بیشتر میگر دد .نتایج تحقیق فیضپور و مؤید ( ،)1387انصاری ( )1380این
نتیجه را تأیید و نتیجه تحقیق فیضپور و مؤید ( )1387آن را تأیی د نمیکند .سومین متغیر تأثیرگذار متغیر ارزش تولید فعلی
است .میزان تولید تأثیرگذاری مثبتی بر پایداری کسبوکارهای خر د کشاورزی دارد .نتایج تحقیق مظفرامینی و رمضانی ()1385
با نتایج این تحقیق همخوانی دارد .متغیر چهارم تأثیرگذار سالهای فعالیت کسبوکارهای خرد کشاورزی است .تعدا د سالهای
فعالیت واحد تولیدی تأثیر مستقیمی بر میزان موفقیت آن دارد و با نتایج تحقیق فیضپور و مؤید ( )1387مطابقت دارد .هرچه
واح د تولیدی تعداد سالهای بیشتری فعال بوده باش د پایدارتر عمل میکند .این موضوع میتواند به علت وجود سرمایه در گردش
بیشتر در واحدهای تولیدی و یا شناخت مناسب از بازار باشد .همچنین به علت پایینبودن ارزش زمین در سالهای گذشته،
واحدهایی که از عمر آنها بیشتر است اندازه واحدهای بزرگتری را نیز شامل میشود.
پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر مطرح میگردد:
 سنجش توان مالی مجریان و آنچه بهعنوان آورده شخصی در طرح متعهد میشوند؛ جمعآوری اطالعات از واحدهای تولیدی و سنجش اندازه بهینه از واحد تولیدی؛ برگزاری برنامههای آموزشی و نظارتی بیشتر برای کسبوکارهای خرد جوانتر.تقدیر و تشکر
این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی کسبوکارهای خرد در بخش کشاورزی (موردمطالعه:
استان خوزستان) که در دانشگاه آزاد اسالمی واح د شوشتر انجام پذیرفت ،استخراجشده است.
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