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Abstract
Banks and the government should see the feedback of
their activities for the proper analysis of results, greater
efficiency of available resources and correct and timely
allocation of them. The purpose of present research is to
analyze the effective factors in the success of short term
output enterprises of agricultural sector in Ivan city.
Statistical population of research include 150 samples in
which 80 samples were projects executives who received
their credits from short term output enterprises’ credit of
agriculture bank. They were randomly selected by
Morgan sample test. The tool of collecting data was
questionnaire. Its validity and reliability was confirmed
by Cronbach’s alpha. We used SPSS software to analyze
the results. Results showed that psychological variables
such as risk taking, independence, self confidence,
creativity of managers of short term output enterprises,
their education degree and initial capital that they enter
the enterprise are important factors to predict the success
and failure of active and inactive entrepreneurs in short
term output enterprises of agricultural sector.
Keywords: Active and inactive entrepreneurs,
Agriculture bank, Short term output enterprises, Success
factors

ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺘـﺎﻳﺞ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮهوري
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر و ﺗﺨﺼﻴﺺ درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎزﺧﻮرد آن
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف واﻛـﺎوي ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ.را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ.ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي زودﺑﺎزده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳـﻮان اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﻳـﺎن80  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد150 آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ
ﻃﺮحﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎي زود ﺑـﺎزده ﺑﺎﻧـﻚ
 ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن ﻛﺮﺟﺴـﻲ ﻣﻮرﮔـﺎن و از،ﻛﺸﺎورزي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 اﺑﺰار ﮔﺮدآوري ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد.ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
SPSS ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺎ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ، اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﻲ،در ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﺎن ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮي
 ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻧﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪاي، ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي زود ﺑﺎزده،ﻧﻔﺲ
ﻛﻪ در ﺑﻨﮕﺎه وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲداري از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
.و ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي زود ﺑﺎزده ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨـﺎن ﻓﻌـﺎل و، ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎي زود ﺑـﺎزده، ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي:ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ،ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل
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مقدمه و کلیات
امروزه در بین تمامی کشورهای دنیا ،توجه به امر تولید و
تهای تولید کننده از جمله
ایجاد سازمانها و شرک 
مهمترین برنامههای کلیدی و زیربنایی به منظور توسعه و

برنامهریزی به منظور عدم تداخل کاری فعالیت بنگاهها با
یکدیگر و ...از جمله مهمترین ابعاد موفقیت برنامههای
یتواند شرایط
بنگاههای زود بازده درآمده است که م 
مناسبی برای آتیه فعالیت آنها رقم بزند .تجربه جهانی

رشد اقتصادی و مالی است که همواره مورد توجه

یدهد فعالیتهای مختلف اقتصادی به خصوص
نشان م 

سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است .در

واحدهای کوچک و متوسط نیز به عنوان یک عامل تأثیر

حقیقت ،با امکان استقرار بنگاهها و سازمانهای تولید
یتوان
کننده در زمینههای مختلف در هر ناحیه است که م 

یتوانند نقش مهمی در تولید و ایجاد اشتغال ایفا
گذار م 
کنند (افضلی .) 89 31 ،از این رو در ایران طرح گسترش

شاهد گسترش سطح متوازن رفاه ،امنیت اقتصادی و مالی،

بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین با هدف توزیع

گردش سرمایهای بود .در این بین ،با توجه به سرمایه

عادالنه منابع و افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و

حهای کالن اقتصادی و تولیدی
پذیری باالی طر 
بخصوص در بخش کشاورزی که به عنوان یکی از
شهای مولد سود ،اشتغال ،گردش مالی و
مهمترین بخ 
ارزش افزوده تلقی شده است از یک سو و از سویی توان
پایین مالی به منظور استقرار شرکتهای عظیم و بزرگ ،به
طور معمول ،توجه به سمت استقرار بنگاههای کار آفرینی
متوسط و کوچک با عنایت به امکان ایجاد سود آوری و
اشتغالزایی مناسب به صورت فزایندهای رو به رشد نهاده
تهای مهم در زمینه اقتصادی تلقی گردیده
و از اولوی 

تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی
جدید در پاییز سال  84 31در هیئت وزیران به تصویب
رسید و در زمستان همان سال به اجرا درآمد (مستوفی و
عباسی.) 89 31 ،
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی و نقش این بخش در
توسعه کشور و تولید ناخالص ملی و ضرورت توجه و
اهمیت جایگاه کارآفرینی ،توسعه فرهنگ کارآفرینی و
شها از جمله کشاورزی
حمایت از کارآفرینان در همه بخ 
ضروری است .در این راستا از محل منابع بنگاههای

تهای استقرار
است .در همین راستا ،با عنایت به مزی 

زودبازده به کارآفرینان و فعاالن بخش کشاورزی

چنین بنگاههایی بخصوص در داخل کشور ،همواره توسعه

تسهیالتی از طریق بانک کشاورزی پرداخت شده است .از

کمی و کیفی این واحدها موردنظر هم بخش دولتی و هم
کهای محتمل
بخش خصوصی درآمده و با توجه به ریس 
تعیین کننده موفقیت سرنوشت این طرحها ،آگاهی عوامل
یتواند به عنوان یک
مؤثر بر موفقیت بنگاههای زود بازده م 

طرفی در استان ایالم بخش کشاورزی به دلیل برخورداری
از رشد مستمر و پایدار و درون زای اقتصادی و نقش
حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی ،تأمین امنیت غذایی و
توسعه اشتغال در استان مستلزم توجه خاص و حمایت

راهبرد پیش دستانه ،تا حدود زیادی از بار مشکالت آتی

یباشد .این بخش در استان ایالم به لحاظ دارا
بیشتر م 

یهای علمی صورت گرفته در
این شرکتها بکاهد .بررس 

یهای قابل توجه در منابع و عوامل تولید
بودن توانمند 

این زمینه نشان داده است که ،تناسب سرمایه پرداختی با

یتواند در شکوفایی اقتصاد و رونق استان نقش مؤثری
م

نوع فعالیت و حجم کار بنگاههای زود بازده ،محل استقرار

داشته باشد .بانک کشاورزی به عنوان مهمترین مؤسسه

تها و برنامههای حمایتی دولت به
این بنگاهها ،سیاس 

تأمین مالی در بخش کشاورزی به افراد واجد شرایط که

منظور ترسیم چشمانداز این بنگاهها و امکان استقرار
سامانههای تخصصی فروش خدمات و تولیدات این

قصد سرمایهگذاری در این بخش را داشتند تسهیالتی در
غالب طرح بنگاههای زودبازده پرداخت کرده است که با

بنگاهها ،فرهنگ حمایت عمومی از کارآفرینان ،ارائه

گذشت چند سال از پرداخت این تسهیالت و به

تسهیالتی نظیر زمین و امتیازهای آب ،برق و،...

حها تعدادی از این بنگاههای
بهرهبرداری رسیدن این طر 

واکاوی عوامل مؤثر برموفقیت بنگاههای زودبازده 33 ...

زودبازده فعال و تعدادی هم به دالیلی غیرفعال گردیدهاند.

درصد آنها دیپلم و  18 /8درصد یلیصحت کردم یاراد     

این تحقیق به دنبال بررسی و واکاوی عوامل مؤثر بر

کاردانی و  71/5درصد مدرک کارشناس و دشرا ی

موفقیت بنگاههای زود بازده بخش کشاورزی در شهرستان

حه اگنب یا هه هههه دوز یا
دارند .نوع فعالیت  46 /3درصد طر 

یباشد.
ایوان از توابع استان ایالم م 

ب یدنبراورپ ار هنومن هورگ رد یزرواشک شخب هدزا            

فرآیند پژوهش

گوساله 03 ،درصد آنها را گاوداری شیری و  23 /8درصد

پژوهش حاضر از توع توصیفی و علی مقایسهای میباشد.

ارتکد    

یدهند 50 .درصد از بنگاههه یا
آنها را مرغداری تشکیل م 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بنگاههای زود بازده

زود بازده به عنوان طرحهای فعال و موفق شناسایی شده

که از تسهیالت بانک کشاورزی شهرستان ایوان استفاده

و به عنوان گروه نمونه انتخاب شدهاند و  50درصد نیز از

یباشد .تعداد كل تسهيالت پرداختي از محل
نمودهاند ،م 
بنگاهها كه آمار و اطالعات آنها از مديريت شعب بانك
كشاورزي استان جمع آوري شده و نيز ارسال و اصالح

بنگاههای زود بازده غیرفعال هستند که به عنوان بنگاهه یا
تولیدی ناموفق شناسایی شدهاند 35/7 .درصد نانیرفآراک    
طرح بنگاههای زودبازده در شهر س و دنراد تنوک

46 /3

آن توسط شعب انجام گرفته است  150فقره (بنگاه)

یکنند 46 /3    .درصد   
درصد  اهنآ  د نز اتسور ر د یگ م ییییی ی یییی ی

یباشند .روش نمونهگیری با استفاده از جدول کرجسی
م

طرحهای تولید هلصاف رد ی     5تا  10کیل و رهش یرتمو

مورگان ازطریق انتخاب تصادفی تعداد  80بنگاه انتخاب
گردید .برای گردآوری دادهها پرسشنامهای طراحی شد که
روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از

 33/8درصد آنها در فاصله  10تا  20کیلومتری شهر ق رار
دارند .همچنین  11/3درصد آنه زا شیب ا   

 20کیل زا رتمو

شهر دور هستند و فقط  8/8درصد آنها در فاصله کمت زا ر
 5کیلومتر در شهر قرار دارند .به منظ زا یخرب نومزآ رو

طریق ضریب آزمون آلفا کرونباخ تأیید گردید.

  

برای تحلیل فرضیات از آزمون رگرسیون لجستیک،

فرضیههای تحقیق که مقیاس آنها از نوع فاصلهای ی هبش ا   

ضریب همبستگی اتا ،ضریب همبستگی وی کرامرزو

فاصلهه های وی بتر ا هههه های بود یگتسبمه نومزآ زا تسا ه         

آزمونهاي آماري تي براي گروههاي مستقل و ضریب
همبستگی اتا استفاده شد .تحلیل دادهها با نرم افزار آماري
 SPSS 21مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

گردیده است .محاسبه ضریب همبستگی اتا مطابق جد لو
( )1نشان میدهد که بین دو متغی مو نس ر و هاگنب تیقف     
چون  eta=0/ 04 1این ض بیر

نتایج و بحث

پاسخگویان همبستگی کمی با موفقیت بنگاههای زودبازده

در دامنه سنی  20تا  03سال 33/8 ،درصد در دامن ینس ه   
 31تا  40سال و  40درصد گروه نمونه در دامنه س ین

14

تا  50سال هستند و  12 /5درصد گروه نمونه بیش زا رت

50

سال سن دارند 97 /5 ،درصد گروه نمونه را مردان تش لیک
میدهند و فقط  2/5درصد از بنگاهه شخب هدزابدوز یا   
کشاورزی در گروه نمونه توسط زنان اداره میشود .نت جیا
 50درصد انیرفآ راک  ن کردم یاراد      

یباش دوخ هب ار یناوارف نیرتشیب هک دن   
کارشناس م ی یی یی

سا رب اس ک لودج  و نه      

(  ) 1988در گروه اندازه اثر کم میباشد بر این اساس سن

بر اساس یافتههای بدست آمده  13 /8درصد نایوگخساپ    

نشان میدهد که

مناسب آن استفاده شده است ک ا ریز رد نآ جیاتن ه ر هئا     

     

اختصاص دادهاند و  3/8درصد کار آفرینان بنگاهه دوز یا
بازده بخش کشاورزی تحصیالت کمتر از دیپلم دارند10 .

بخ یرض هبساحم .دراد یزرواشک ش ب یگتسبمه 

یو        

  

یدهد ک ریغتم ود نیب ه    
کرامرز مطابق جدول ( )1نشان م 
سطح تحصیالت و موفقیت بنگاههای زودب یزراشک هدزا   
کتررر است
چون r = 0/ 36و p = 0/330از α = 0/ 05کوچ 
لذا بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد .ای هطبار ن   
مستقیم است .ضریب محاسبه همبستگی اتا در جدول ()1
نشان میدهد که چون  eta=0/823این ضریب ب ساسا ر   
جدول کوهن (  ) 1988در گروه اندازه اثر متوسط ت ایز ا د   
یباشد بر این اساس استقاللطلبی پاسخگویان همبستگی
م
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متوسط با موفقیت بنگاهه یزرواشک شخب هدزابدوز یا     

بر اساس جدول کوهن (  ) 1988در گ مک رثا هزادنا هور

دارد .ضریب همبستگی ات سا رب ا اس  لودج  (((( ((((( )1نش نا

میباشد بر این اساس بین وجود زیرساخته یگتسبمه ا   

میدهد که چون  eta=0/ 377این ضریب بر اساس جد لو

کمی ب شخب هدزابدوز یاههاگنب تیقفوم ا یزرواشک       

یباشددد
کوهن (  ) 1988در گروه اندازه اثر متوسط تا زیاد م 

وجود دارد .محاس و یگتسبمه بیرض هب ی مارک ر ب ز ر    

ب ذپ کسیر ساسا نیا ر ی وگخساپ یر ی نا

         

یگتسبمه     

   

یدهد چون  r =0/ 27و / 046
اساس جدول ( )2نشان م 

=p

متوسط با موفقیت بنگاههای زودب یزرواشک شخب هدزا    

از  α =0/ 05کوچکتر است .لذا بین دو متغیر تثبیت قیمت

دارد .محاسبه ضریب همبستگی اتا بر اس  لودج سا (( ((()1

مواد اولیه وموفقیت بنگاههای زود بازده بخش کش یزروا

یدهد که چون  eta=0/ 281این ضریب ب ساسا ر   
نشان م 

رابطه معناداری در سطح  0/ 95درصد اطمینان وجود دارد.

جدول کوهن (  ) 1988در گروه اند طسوتم ات مکرثا هزا     

محاسبه ضریب همبستگی وی کرامرز ب لودج ساسا ر    

یباشدد ب نایوگخساپ سفن هب دامتعا ساسا نیا ر   
ممم 

           

همبستگی کم ههاگنب تیقفوم اب ی ا زابدوز ی د شخب ه

یدهد چون  r =0/83و  p =0/ 449از 05
( )2نشان م 

α =0/

بزرگتر است .بین دو متغیر نگرش مردم منطقه نسبت به

   

کشاورزی دارد .ضریب همبستگی اتا بر اساس جدول ()1

اهمیت شغل آزاد به دولتی رابطه معناداری در سطح 0/ 95

یدهد که چون  eta=0/323این ضریب ب ساسا ر   
نشان م 

درصد اطمینان وجود ندارد محاسبه ضریب همبستگی وی
    

جد نهوک لو (((( (  ) 1988در گ  هزادنا هور ا رث طسوتم ات      

زیادمی باشد ب سا نیا ر اس نایوگخساپ تیقالخ نیب        

کرامرز بر اساس جدول ( )2نشان میدهد چون  r=0/ 08و
گتر است .بین دو متغی تیامح ر   
 p=0/ 49از  α=0/ 05بزر 
بنگاهههاای زودب شخب هدزا

همبستگی متوسطی با موفقیت بنگاههای زودب شخب هدزا

خانواده و اطرافیان وموقیت

کشاورزی دارد .محاسبه ضریب همبستگی ات سا رب ا اس    

کشاورزی رابطه معناداری در سطح  0/ 95درصد نانیمطا    

جدول ( )1نشان ميدهد که چون  eta=0/343این ضریب

وجود ندارد .محاسبه ض بیر

بر اساس جدول کوهن (  ) 1988در گروه اندازه اثر متوسط

اساس جدول ( )2نشان میدهد چ نو

شه هدنارذگ یا   
تا زیاد میباشد .بر این اساس بین آم زو ش ش

گتررر اس م شرگن ریغتم ود نیب .ت ر مد      
از  α=0/ 05بزر 

شده پاسخگویان همبستگی متوسطی با موفقیت بنگاهه یا

منطقه نسبت به کارتولیدی و موفقیت بنگاهه هدزابدوز یا   

زودبازده بخش کشاورزی دارد .محاسبه ضریب همبستگی
یدهد نوچ    
وی کرامرز بر اس  لودج سا (( ((( )2نش م نا یی یی
کت رر ر اس نیب ت     
 r=0/ 47و  p =0/ 047از α =0/ 05کوچ کک 
مقدار تسهیالت پرداختی توسط بانک وموفقیت بنگاههاای
ح  0/ 95درصد نانیمطا    
زودبازده رابطه معناداری در سطح ح
وجود دارد .محاسبه ضریب همبستگی اتا بر اساس جدول
یدهد ک نوچ ه     eta=0/234ای رب بیرض ن    
( )1نشان م 
اساس جد  نهوک لو (( (((  ) 1988در گ ثا هزادنا هور ررر رررر زی دا
میباشد .ب سا نیا ر اس یلام ناوت نیب  م حرط یرج    

    

همبستگی زیادی با موفقی هاگنب ت ه زابدوز یا د شخب ه    
کشاورزی دارد .محاسبه ضریب همبستگی ات سا رب ا اس    
جدول ( )1نشان میدهد چ نو

 eta =0/ 172ای بیرض ن

رب زرمارک یو یگتسبمه    

بخش کش رد یرادانعم هطبار یزرا
اطمینان وجود ندارد.

 r=0/ 19و 27

حطس     

p=0/

 0/ 95درصد

واکاوی عوامل مؤثر برموفقیت بنگاههای زودبازده 35 ...
جدول ( :)1همبستگی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته بر اساس ضرب همبستگی اتا
متغير اول

مقياس

سن

فاصله

استقاللطلبي

نوع ضر بي

مقدار

متغير

همبستگي

آزمون

موفقيت

اسمي

اتا

0/ 04 1

كم

دوم

مقياس

شدت اثر

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/823

متوسط تا زياد

خالقيت

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/323

متوسط تا زياد

ريسكپذيري

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/ 377

متوسط تا زياد

اعتماد به نفس

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

/ 281

كم تا متوسط

شهاي گذرانده شده
آموز 

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/343

متوسط تا زياد

توان مالي مجري

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/234

باال

زيرساختها

شبهفاصلهاي

موفقيت

اسمي

اتا

0/ 172

كم

جدول ( :)2نتایج همبستگی متغیرهای تحقیق بر اساس ضریب همبستگی وی کرامرز
متغیر

نوع ضریب

مقدار

سطح

همبستگی

آزمون

معنیداری

اسمی

ویکرامرز

0/ 36

0/330

ویکرامرز

./ 47

./ 047

ویکرامرز

./ 27

./ 046

./ 08

./ 49
./ 449
./ 27

متغیر اول

مقیاس

سطح تحصیالت

رتبهای

موفقیت

میزان تسهیالت

رتبهای

موفقیت

اسمی

تثبیت قیمت مواد اولیه

ترتیبی

موفقیت

اسمی

حمایت خانواده واطرافیان

ترتیبی

موفقیت

اسمی

ویکرامرز

نگرش مردم نسبت به شغل آزاد

ترتیبی

موفقیت

اسمی

ویکرامرز

./83

نگرش مردم نسبت به کار تولیدی

ترتیب

موفقیت

اسمی

ویکرامرز

./ 19

دو م

مقیاس

یپ نیا رد .دزادر   
برای بررسی نتایج فرضیات تفاوتی به بررسی تفاوت بین گروههای مورد مطالعه و تبیین متغیرهای تحقیق می ی
تحقیق برای بررسی اختالف مقایسه میانگین متغیرها از آزمون  T testاستفاده شده که نتایج آن در زی رب .تسا هدش هئارا ر
اساس جدول ( )3که در زیر آمده است بین روحیه استقالل طلبی کارآفرینان فعال بنگاههای زود بازده بخش

و یرواشک

   
راک    

یشود د
افرینان غیر فعال تفاوت معنی داری در سطح  5درصد خطا و  95درصد اطمینان وجود دارد بنابر این فرض صفر رد م مم 
وکار آفرینان فعال با میانگین  6/ 45از لحاظ روحیه استقالل طلبی در سطح باالتری نسبت به کار آفرینان بنگاههه هدزاب دوز یا   
بخش کشاورزی قرار دارند.
لطلبی کارآفرینان فعال و غیرفعال
جدول ( :)3مقايسه روحیه استقال 
متغير
وضعيت بنگاه

سطوح

انحراف

تعداد

ميانگين

فعال

40

6/ 45

9/ 0750

غيرفعال

40

2/521

1/ 08486

تغ يي ر

معيار

مقدار t

sing

-1/926

0/ 0287

یداری در
بر اساس جدول ( )4بین روحیه اعتماد به نفس کارآفرینان فعال و غیرفعال بنگاههای زودبازده بخش کشاورزی تف نعم توا یی یی
سطح  5درصد خطا و  95درصد اطمینان وجود دارد بنابر این کار آفرینان بنگاههای زودبازده فعال با می نیگنا

 2/ 75 3از لح امتعا ظا د   

به نفس در سطح باالتری نسبت به کارآفرینان بنگاههای زودبازده بخش کشاورزی غیرفعال قرار دارند.
جدول ( :)4مقايسه روحیه اعتماد به نفس کار آفرینان فعال و غیرفعال
متغير
وضعيت بنگاه

سطوح
تغ يي ر
فعال
غيرفعال

تعداد
40
40

ميانگين

انحراف
معيار

2/ 75 3

0/ 75 3 12

1/ 88 3

0/ 62 1 15

مقدار t

sing

-0/ 404

0/ 0067

یدهد بر اساس نتایج جدول ( )5بین روحیه خالقیت کارآفرینان فعال و غیرفعال بنگاههای زودبازده
بررسیهای تحقیق نشان م 
یش و دو
بخش کشاورزی تفاوت معنیداری در سطح  5درصد خطا و اطمینان  95درصد وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد م 
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کارآفرینان بنگاههای زود بازده بخش کش نیگنایم اب تیقالخ هیحور ظاحل زا یزروا       

 3/ 25در س  تبسن یرتالاب حط به    

کارآفرینان غیرفعال بنگاههای زودبازده بخش کشاورزی قراردارند.
جدول ( :)5مقايسه روحیه خالقیت کارآفرینان فعال و غیرفعال
سطوح

متغير

معيار

t

-1/ 75

0/ 044

تعداد

ميانگين

فعال

40

2/ 675

0/ 8004

غيرفعال

40

1/ 675

0/927

تغ يي ر

وضعيت بنگاه

انحراف

مقدار

sing

نتایج بررسیهای تحقیق نشان میدهد بر اساس جدول ( )6بین روحیه ریسکپذیری کارآفرینان فع ریغ و لا ففع اگنب لا هه هههه یا
زودبازده بخش کشاورزی تفاوت معنیداری در سطح  5درصد خطا و اطمینان  95درصد وجود دارد .بنابراین کارآفرینان فع لا
 3/ 25در س  تبسن یرتالاب حط به نانیرفآراک      

بنگاههای زود بازده بخش کشاورزی از نظر روحیه ریسک پذیری با می نیگنا
غیرفعال بنگاههای زودبازده بخش کشاورزی قرار دارند.

کپذیری کارآفرینان فعال و غیرفعال
جدول ( :)6مقايسه ریس 
سطوح

متغير

معيار

t

-1/35

0/ 0126

تعداد

ميانگين

فعال

40

0/ 25

0/ 6593

غيرفعال

40

2/8

0/ 648

تغ يي ر

وضعيت بنگاه

انحراف

مقدار

sing

نتایج جدول ( )7نشان میدهد که بین توان مالی کار افرینان فعال و غیرفعال بخش کشاورزی تف نعم توا یی یییداری در س حط
درصد خطا و اطمینان  95درصد وجود دارد .بنابراین کارآفرینان فعال بنگاههای زودبازده بخش

5

نیگنایم اب یزرواشک      3/53

قتر بود.
یتوان در اجرای طرح موف 
اعتقاد دارند در صورت توان مالی بیشتر م 
جدول ( :)7مقايسه توان مالی کارآفرینان فعال و غیرفعال
سطوح

متغير

معيار

t

-1/ 32

0/ 0188

تعداد

ميانگين

فعال

40

3/53

1/ 88

غيرفعال

40

2/ 875

1/ 24

تغ يي ر

وضعيت بنگاه

انحراف

مقدار

sing

آزمون ضریب رگرسیون لجستیک برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته که در آزمون فرض  ینعم یلبق تای د را    
بودهاند .در این بخش به منظور شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاههای زودب رد یزرواشک شخب هدزا

نانیرفآراک نیب      

فعال و غیرفعال با توجه به اعتبار روشهای رگرسیونی مختلف از روش رگرسیون لجس ه تسا هدش هدافتسا کیت دف ماجنا زا       
شبینی تغییرات متغی مادک ره مهس نیعتو هتسباو ر یاهریغتم زا        
رگرسیون بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و پی 
یباشد .بدین منظور کلیه متغیرهایی که همبستگی آنها با متغیر وابسته ثابت شد ار تسا ه   
مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته م 
وارد معادله رگرسیون کرده سپس تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرارخواهد گرفت .جدول ش هرام
 8نشان میدهد که با اطمینان  50درصد با استفاده از  9متغیر مستقل که در فرضیات قبلی رابطه و تأثیر آنها تأیید تسا هدش     
یتوان تغییرات متغییر وابسته یعنی فعال یا غیرفعال بودن بنگاههای زود بازده کشاورزی را تبیین نمود.
م
شبینی متغیرهای مستقل
جدول شماره ( :)8طبقهبندی متغیرهای وابسته و مقدار پی 
پیشبینی
نوع بنگاه

مشاهده شده

غیرفعال فعال

گام صفر

نوع بنگاه

درصد معتبر

غیرفعال

0

40

0

فعال

0

40

100 /0

درصد کل

50 /0
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جدول شماره ( :)9متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیون لجستیک در شرایط نابرابر
متغیرهای وارد شده در معادله
نمره
متغیرها

گام صفر

درجه

سطح

آزادی

ی دا ر ی
معن 

تحصیالت

0/ 000

1

0/ 000

ریسک پذیری

0/ 416

1

0/ 0204

استقاللطلبی

1/ 875

1

0/ 71 10

تسهیالت

1/ 029

1

0/ 0166

اعتماد به نفس

0/ 312

1

0/ 0644

آموزشها

4/3 05

1

0/ 044

وضعیت مالی

0/ 051

1

0/ 0822

تثبیت قیمت مواد اولیه

1/ 352

1

0/ 0245

11/ 919

9

0/ 812

آمار کل

یدار است.
کها و مدل ارزیابی کلی رگرسیون لجستیک معن 
یدهد که در مراحل ،بلو 
جدول شماره  10نشان م 
جدول شماره (  :) 10ضریب آزمون ام نی بوس یا ضریب کل مدل رگرسیون لجستیک
Log likelihood

گام

Nagelkerke R Square Cox &Snell R Square

98.135a

1

.197

.148

در جدول شماره  11با اطمینان  65درصد میتوانیم بگوئیم که با استفاده از  8متغیر مستقل مطرح شده در پ شهوژ

یت میناو
م یی یی

شبینی نمائیم.
متغیر وابسته یعنی فعال یا غیرفعال بودن کارگاههای زود بازده کشاورزی را پی 
جدول شماره ( :)11جدول ردهبندی متغیر وابسته (وضعیت فعالیت بنگاههای زودبازده)
جدول رده بندی
ضریب پیش بینی
مشاهده شده

گام 1

وضعیت

وضعیت فعالیت
غیرفعال

فعال

درصد معتبر

غیرفعال

27

13

67 /5

فعال

15

25

62 /5

فعالیت

65 /0

درصد کل

نقطه برش در آزمون فوق  0/5در نظر گرفته شده است .جدول شماره  12نشاندهنده متغیرهای مانده در مد رب هک دنتسه ل    
اساس نتایج آماره والد در این تحقیق سه متغیر اصلی میزان ریسک پ اگنب ناریدم یریذ ههه ههههه آ تالیصحت ،هدزابدوز یا

ننن ننننه و ا

شبینی موفقیت و شکست بنگاههای زود ب هدزا
سرمایه اولیهای که در بنگاه وارد میکنند به طور معنیداری از عوامل مهم در پی 
یباشد.
کشاورزی م 
جدول شماره (  :) 12متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون لجستیک
گام 1

B

S.E.

Wald

df

Sig.

)Exp(B

تحصیالت

0/ 603

0/ 678

0/7 91

1

0/ 374

1/ 728

ریسک پذیری

-1/ 75 3

0/ 641

4/ 606

1

0/ 230

0/ 253

استقالل طلبی

-0/ 407

0/ 509

0/ 836

1

0/ 424

0/ 666

تسهیالت

1/ 960

0/ 570

3/ 125

1

0/ 041

2/ 319

اعتماد به نفس

- 1/ 38

0/ 505

0/ 131

1

0/ 817

0/ 338

آموزشها

1/ 180

0/ 265

4/ 114

1

0/ 630

3/ 253

وضعیت مالی

-0/ 047

0/ 415

0/ 008

1

0/ 729

0/ 954

تثبیت قیمت مواد اولیه

- 0/ 761

0/ 325

0/ 102

1

0/ 75

0/ 846

عدد ثابت

-0/ 744

2/ 70 3

0/ 098

1

0/ 754

0/ 475
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پژوهشی وزارت تعاون در س لا

به منظور شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاهه یا

خوشبین.

زودب ب رد یزرواشک شخب هدزا ی و لاعف نانیرفآراک ن           

 .6حیدری زاده ،م . 13 82 .وضعیت اشتغال اعضای سازمان نظام

غیرفعال با توجه به اعتبار روشهای رگرسیونی مختل زا ف
روش رگرسیون لجس ه تسا هدش هدافتسا کیت دف زا   

  

انجام رگرسیون بررسی تأثیر متغیرهای مس ریغتم رب لقت    
وابسته و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته وتعین س ره مه   
کدام از متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغی هتسباو ر   
میباشد .بدین منظور کلیه متغیرهایی که همبستگی آنها با
متغیر وابسته ثابت شد نویسرگر هلداعم دراو ار تسا ه     
کرده ،سپس تأثیر هر یک از متغیره ریغتم رب لقتسم یا     
وابس روم هت د ب  ر هک تفرگ رارق یسر میتفرگ هجیتن        

        

متغیرهای روانشناختی شامل ریسکپذیری ،استقالل طلبی،
اعتماد به نف ب ناریدم تیقالخ ،س ن اگ هههه هههههه ههای زودب ،هدزا
تحصیالت آنها و سرمایه اولیهای که در بنگاه وارد میکنند
بطور معنیداری از عوامل مه یپ رد م شششششبین و تیقفوم ی
یباشد.
شکست بنگاههای زودبازده کشاورزی م 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در راس یات
بازنگری برنامه ری یسدنهم ماظن همانلصف ،یشزومآ یز      
کشاورزی و منابع طبیعی ،شماره . 84 31 ،2
یهای تولید رد یزرواشک    
 .7سعدی ،ح . 86 31 .ارزیابی تعاون 
شهرستان کبوتر آهن ادمه ناتسا گ ننن نننن .فص و اتسور همانل
توسعه.731-361 : 10 .
 .8مستوفی (ح زاقآ یجا ا و .م )،هد .ا ،یسابع     . 89 31بررس نازیم ی   
تحقق اهداف مورد نظر (اهداف تولیدی ،اشتغالزایی ،س )یروآدو
در طرح بنگاههای زودبازده در استان قم .مجل ،یلام تاعلاطم ه    
شماره هفتم ،پاییز
 .9نوروززاده و مهرابی یگانه . 85 31 .مراکز آموزش عالی علمی
کاربردی کارآفرین با تاکید بر بخش

همانلصف ،یزرواشک    

آموزش و سازندگی ،وزارت جهاد کشاورزی ،شماره .1
 . 10یزدانپناه ،ل ،.و صمدیان ،ف . 86 31 .بررسی عوام  ل مم مممؤثر
بر موفقیت شرکتهای تع .نامرک رهش یتسد عیانص ینوا      

منابع
 .1افضلی ،ح . 90 31 .بررسی عملکرد اعتباری بانک کش یزروا
در بخش بنگاههای زودبازده .پایاننننام  ه ککارشناس دشرا ی   
رشته مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ابهر.
 .2امینی ،ا ،.زینل ،ه .و رمضانی ،م . 86 31 .ارزی هم یبا مم مممت نیر
مؤلفههای درون س ینواعت یاهتکرش تیقفوم رد ینامزا     
مرغداران ،مجله علوم و فنون کش عیبط عبانم و یزروا ی    ،
تهران.
 .3امینی ،ا .م .و رمض ینا  ،،م . 85 31 .بررس  لماوع ی مم م ممممؤثر در
موفقیت شرکتهای تع یتشوگ نارادغرم یزرواشک ینوا     
استان اصفهان .فصلنامه عل عبانم و یزرواشک نونف و مو     
طبیعی.121-531 : 10 .
یه یا
 .4ایوانی ،ق . 86 31 .بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاون 
تولید فرش دستبافت شهرستان اسالمآباد غرب ،پایاننننامههه
کارشناس  ،ییاتسور هعسوت دشرا ی دهدکشنا ،یزرواشک

 ، 86 31ته راشتنا :نار ات   

          

دانشگاه رازی ،کرمانشاه.
یهای
 .5ایوانی ،ق . 86 31 .بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاون 
تولید فرش دستبافت شهرستان اسالمآباد غ همانراک .بر   

کارنام نواعت ترازو یشهوژپ ه        در س لا     . 86 31ته :نار   
انتشارات خوشبین.
 .11یعقوبی ،جعفر و قاسمی ،جواد . 88 31 .بررسی عوامل مؤثر
ب انیرفآراک تیقفوم ر ن شخب   و یزرواشک ر هراکها ای         
حمایت از آنها ،مطالعه موردی استان زنجان .تعاون ،س لا
بیستم ،شماره  202و . 203
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