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  چکیده

 
هاي کوچک و متوسط اقتصادي زودبازده تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع توسعه بنگاه

جامعه آماري این تحقیق تمامی مدیران و . و کارآفرین کشاورزي در استان زنجان انجام گرفت

نفري از آنها  220که یک نمونه  )=354N(ها در سطح استان زنجان بودند صاحبان این بنگاه

هاي مورد مطالعه به عنوان شهرستان(اي با انتساب متناسب گیري طبقهبا استفاده از روش نمونه

روایی پرسشنامه با . ها پرسشنامه محقق ساخته بود گردآوري دادهابزار . انتخاب شد) طبقات

. د قرار گرفتنظر پانلی از کارشناسان و پژوهشگران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایی

آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده  براي تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش

نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که شش . بود 76/0براي مقیاس اصلی پرسشنامه 

، )درصد 79/13با واریانس (، قانونی )درصد 28/17با واریانس (زیرساختی  -سیاسیعامل 

، )درصد 78/10با واریانس (آموزشی  -، مهارتی)درصد 35/12با واریانس (اي هزینه - مالی

 14/5با واریانس (رسانی اطالع - و ارتباطی) درصد 35/8با واریانس (جغرافیایی  - فنی

هاي کوچک و متوسط درصد از واریانس کل موانع توسعه بنگاه 69/67، در مجموع )درصد

  . جان را تبیین کردندکشاورزي در استان زن

  

هاي کوچک و متوسط، کسب و کارهاي کارآفرین، کشاورزي، موانع بنگاه :کلیدي هايواژه

  .  توسعه

  

  مقدمه

هاي کوچک و متوسط هاي اخیر بنگاهدر سال

بازده و کارآفریناقتصادي زود
١

ترین ، به عنوان اصلی

                                                                                  
هاي کوچک و متوسط اقتصادي بنگاه"با توجه به طوالتی بودن عنوان  .1

عبارت  ، به منظور رعایت اختصار در طول مقاله از"زودبازده و کارآفرین

 Small andمعادل  SMEsیا " هاي کوچک و متوسطبنگاه"تر کوتاه

Medium Enterprises استفاده شده است. 

منابع ایجاد شغل در کشورهاي توسعه یافته و در حال 

 ,Amin Bidokhti & Zargar(اند توسعه شناخته شده

2012a .(جدید در تولید و ارتباطات هاي با ظهور فناوري

هاي به ویژه طی دو دهه گذشته، تحوالتی در قابلیت

هاي تولید و توزیع و ساختار واحدهاي صنعتی، روش

ها پدید آمده است که بر اهمیت تشکیالتی بنگاه

 & Yeh- Yun(واحدهاي کوچک و متوسط افزوده است 

Zhang, 2005 .( این واحدها به دلیل کوچکی و سادگی

پذیري فراوانی در برابر ساختار سازمانی، از انعطافدر 



 1395، 1 ، شماره47-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران            68

ها، قدرت تغییرات، سرعت قابل قبول در انجام فعالیت

 زیاديرقابت در محیط بیرونی و نیز از توانایی و ظرفیت 

-براي بهبود عملکرد خود و دستیابی به اهداف برنامه

ریزي شده شرکت با استفاده از منابع موجود برخوردار 

هاي بنگاه). Wilkinson & Brouther, 2006(هستند 

کوچک و متوسط با در اختیار داشتن ترکیبی متمایز و 

هاي منحصر به فرد از منابع انسانی و مالی، حمایت

هاي آموزشی و فرهنگی، بهترین و اجتماعی و زمینه

ترین عوامل براي پشتیبانی از جریان کارآفرینی به قوي

با توجه به ). Khoshnodifar et al., 2012(روند شمار می

بدیل آنها هاي کوچک و متوسط و نقش بیاهمیت بنگاه

در توسعه اقتصادي، بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و 

را یکی از ها این بنگاهدر حال توسعه ایجاد و حمایت از 

و با ) UNIDO, 2008(هاي اساسی خود قرار داده اولویت

و هماهنگ، هاي منسجم در پیش گرفتن سیاست

هاي هاي بزرگی در کاهش بحراناند گامتوانسته

ترین آنها محسوب اقتصادي و اجتماعی که بیکاري عمده

  ).  Shabanzadeh et al., 2013(شود، بردارند می

هاي کوچک و متوسط، هیچ تعریف در ارتباط با بنگاه

اي مورد جهان شمولی وجود ندارد که به طور گسترده

بر ). Azar & Gheitasi, 2010(رفته باشد تایید قرار گ

این اساس، کشورهاي مختلف با توجه به شرایط خاص 

اند؛ در ها ارایه دادهخود تعریف مشخصی از این بنگاه

حقیقت، شرایط اقتصادي و صنعتی حاکم بر هر کشور، 

 هاي کوچک و متوسط آن استمعرف واحدها و بنگاه

)Alsadat Aghili et al., 2013( .ر این خصوص، بیشتر د

ارهاي معیهاي کوچک و متوسط بر اساس تعاریف بنگاه

کمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش 

در عین حال،             . باشدها و میزان سرمایه میدارایی

ترین معیار نیز براي تعریف و مشخص کردن آنها، ساده

توجه به همین استفاده از تعداد کارکنان است؛ اما با 

براي . هاي متعددي ارایه شده استمعیار، باز هم تعریف

اتحادیه اروپا براي بنگاه کوچک و متوسط حداکثر نمونه، 

نفر را در نظر گرفته است، در آمریکا در تعریف این  250

شود و در مالزي این نفر استفاده می 500ها از حد بنگاه

این در ). Soltani et al., 2012(باشد نفر می 150حد 

حالی است که در ایران بر اساس تعریف وزارت صنعت، 

هاي معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي، بنگاه

شهري (کوچک و متوسط، واحدهاي صنعتی و خدماتی 

نفر کارگر دارند  50هستند که کمتر از ) و روستایی

)Alsadat Aghili et al., 2013 .( هر چند این تعاریف

نمایند، اما معیارهاي تر میبندي را راحتمکمی، تقسی

ها بندي بنگاهکمی همیشه روش مناسبی براي طبقه

نیز در ها بنگاهمشخصات کیفی کیفیت و نیستند، بلکه 

 ,Edraki( باشندز اهمیت مییبندي حاتقسیم       این 

2009; Soltani et al., 2012 .( ،در این زمینهSimon et 

al. )1998 ( برداشت نسبتاً جامع بیان داشتند که در یک

هاي کوچک و متوسط باید حداقل دو مورد از بنگاه

: هاي کیفی زیر را به صورت همزمان دارا باشندویژگی

وحدت مالکیت و مدیریت؛ مالکیت و یا سرمایه توسط 

یک شخص و یا یک گروه کوچک فراهم شده باشد؛ 

لکان در محیط کاري عموماً محلی باشد و کارکنان و ما

یک منطقه جغرافیایی نزدیک به هم زندگی کنند؛ سایز 

و اندازه نسبی فعالیت مورد نظر در درون صنعت مربوطه 

در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در آن صنعت، 

کوچک باشد و یا به عبارتی، از متوسط اندازه نسبی آن 

  . صنعت کوچکتر باشد

و متوسط  هاي کوچکبا در نظر گرفتن اهمیت بنگاه

 در راستايو با توجه به تجربه موفق بسیاري از کشورها، 

ایجاد اشتغال مولد، تقویت روحیه رقابت و توسعه نقش 

وري، در ایران از سال کارآفرینی در اقتصاد و افزایش بهره

هاي کوچک و رویکرد ایجاد و توسعه بنگاه 1384

ها و سازوکارهاي مختلف به متوسط از طریق سیاست

ها مورد ویژه اعطاي وام و تسهیالت بانکی به این بنگاه

 ,Shahnoshi & Shabanzadeh(توجه جدي قرار گرفت 

هاي کوچک و ارزیابی اولیه وضعیت بنگاه). 2013

ها علیرغم دهد که این بنگاهمتوسط در کشور نشان می

کمک دولت، در ایفاي نقش راهبردي مورد انتظار خود 

هاي مشابه خارجی و بت با بنگاهدر اقتصاد کشور، رقا

صنایع بزرگ داخلی و نیز کسب مزیت رقابتی که الزمه 

حضور جدي در بازارهاي جهانی است، با مشکل مواجه 

در واقع، ). Amin Bidokhti & Zargar, 2012b(هستند 

هاي کوچک و یگاه بنگاهطی چند سال گذشته نقش و جا

نها کشور رو به کاهش بوده است و آ متوسط در

ها و واحدهاي بزرگ از مزیت اند نسبت به بنگاهنتوانسته

نسبی در توسعه صنعتی و اقتصادي کشور برخوردار 



 69  ...توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي زودبازدهبررسی موانع : و صفا رضائی  

در این ). Amin Bidokhti & Zargar, 2012a(باشند 

هاي بر این باور است که بنگاه) Mozafari )2008زمینه، 

ها از جمله کشاورزي کوچک و متوسط در تمامی حوزه

کمبودهاي متعددي اعم از فقدان محیط  با مشکالت و

هاي مختلف مناسب براي رشد کسب و کار از جنبه

افزاري و هاي نرمحقوقی، قانونی و غیره، ضعف زیرساخت

هاي بانکی و تشکیالتی، فقدان ارتباط منسجم با شبکه

هاي همکاري میان شبکه          مالی کشور، نبود 

به همین . تند، دست به گریبان هسغیرهبنگاهی و 

نیز موانع مالی، ) Amid & Ghamkhari )2010منوال، 

موانع بازار، عدم دسترسی به انواع اطالعات و ضعف 

هاي دولت در ایجاد محیط توانمندساز براي سیاست

هاي ها را از مهمترین مشکالت فراروي بنگاهبنگاه

بروز چنین مسایلی . دانندکوچک و متوسط در کشور می

هاي کوچک و ي اخیر سبب شده است تا بنگاههادر سال

متوسط تا حدود زیادي دچار انحراف شده 

)Shabanzadeh et al., 2013 ( و نتوانند در راستاي

ریزي شده خود به ویژه افزایش تولید، اهداف برنامه

زایی کارآفرینی و اشتغال بهبودتقویت تحرك اقتصادي، 

یند و در هاي شغلی جدید حرکت نمافرصت ارتقاءو 

نتیجه، از اثربخشی مناسب و عملکرد قابل توجیهی 

 Khalighi, 2009; Khoshnodifar et(برخوردار باشند 

al., 2012 .( در بخش کشاورزي نیز با توجه به شرایط

خاص حاکم بر این بخش، به دلیل وجود مشکالت 

هاي کوچک و متوسط از میزان موفقیت مختلف بنگاه

ها در ر بوده و بیشتر این بنگاهبسیار پایینی برخوردا

فی یدستیابی به اهداف سازمانی خود به شکل بسیار ضع

براي ). Khoshnodifar et al., 2012(اند عمل کرده

نمونه، بر اساس طرح آمارگیري ارزیابی عملکرد و 

هاي کوچک و متوسط اقتصادي زودبازده اثربخشی بنگاه

ده از فرصت شغلی برآورده ش 609620، از )1386(

ها در بخش کشاورزي تنها طریق توسعه این بنگاه

 شدهدرصد آنها در نهایت منجر به ایجاد اشتغال  52/28

در همین زمینه، در استان ). Heidarpour, 2008(است 

در بنگاه  354در حدود  1392زنجان نیز تا سال 

اندازي و مجوز فعالیت دریافت راهزیربخش کشاورزي 

 926ود این تعداد بنگاه نزدیک به کرده است که قرار ب

فرصت شغلی را ایجاد نمایند که به دلیل مواجه با 

ها این بنگاه، میزان اثربخشی لفمسایل و مشکالت مخت

شغل در  378بوده و تنها توانستند در حدود پایین 

هاي گوناگون اعم از دام، زراعت، شیالت، صنایع زیربخش

همچنین، . د نمایندکشاورزي، مکانیزاسیون و غیره ایجا

هاي ها حاکی از آن است که بسیاري از بنگاهارزیابی

اندازي شده در بخش کوچک و متوسط          راه

ها کشاورزي استان زنجان از قدرت رقابتی کافی با بنگاه

هاي بزرگ برخوردار نبوده و پس از مدتی از و شرکت

اند که شروع فعالیت، به حالت راکد یا نیمه راکد در آمده

ها این مساله سبب شده است تا در مجموع، این بنگاه

نتوانند عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده و نقش 

خود را در افزایش کارآفرینی و پویایی بخش کشاورزي 

 Jihad-e-Agriculture(استان به نحو مطلوب ایفا کنند 

Organization of Zanjan Province, 2014.(  بر اساس

مطالب اشاره شده، پرسش اساسی تحقیق حاضر این بود 

هاي کوچک و متوسط هایی از توسعه بنگاهکه چه عامل

استان  اقتصادي زودبازده و کارآفرین در بخش کشاورزي

با اند؟ زنجان ممانعت کرده و آنان را به رکود کشیده

توجه به اهمیت مساله، مطالعات متعددي در داخل و 

کشور در راستاي شناسایی و واکاوي موانع  خارج از

هاي مختلف هاي کوچک و متوسط در بخشتوسعه بنگاه

است که در ادامه به طور خالصه به نتایج  شدهانجام 

  . ترین آنها اشاره شده استبرخی از مهم

Sharifi et al. )2013 (عوامل اي پیرامون در مطالعه

 کوچک و متوسطهاي بنگاهبرنده رشد  پیش بازدارنده و

ضعف در در صنعت رنگ ایران مشخص ساختند که 

هاي قوانین فناوري، مشکالت سیاسی و اقتصادي، کاستی

موانع اصلی هاي بازار به عنوان و مقررات و محدودیت

. شونددر صنعت رنگ کشور محسوب می SMEsرشد 

Ali Mirzaei et al. )2012 ( در مطالعه خود به بررسی

هاي کوچک و متوسط کارآفرین اهموانع توسعه بنگ

روستایی در استان خوزستان در حوزه صنایع تکمیلی 

هاي این پژوهش، با توجه به یافته. اندخرما پرداخته

هاي مورد مطالعه بنگاه ترین موانع بازدارنده توسعهاصلی

-شامل موانع زیرساختی، بازاریابی، مدیریتی و سیاست

اشاره شده، موانع در میان عوامل . اري بودندگز

زیرساختی دربرگیرنده مواردي همچون ضعف در 

هاي فیزیکی مورد نیاز، ضعف مالی و کمبود زیرساخت
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ها در سطح نقدینگی، پراکنش جغرافیایی نامناسب بنگاه

استان، کهنگی، فرسودگی و مستهلک بودن تجهیزات و 

آالت و ضعف در نظام حمل و نقل، مهمترین موانع ماشن

) Amin Bidokhti & Zargar )2012b. آمدندمی به شمار

و ارایه چارچوب حمایت  SMEsبررسی موانع توسعه در 

ها به این نتیجه دست یافتند که مطلوب از این بنگاه

ها، نبودن استاندارد و کیفیت محصوالت تولیدي بنگاه

ها، کافی نبودن هاي تولیدي در بنگاهباال بودن هزینه

ها در زمینه شناخت بازار و دانش اهتوانایی مدیران بنگ

بندي محصوالت تولیدي، بازاریابی، مناسب نبودن بسته

مناسب نبودن وضعیت و  ضعف در سیستم حمل و نقل

- ، اصلی موانع پیشوانین و مقررات بازرگانی و تجارتق

در مطالعه . رونددر ایران به شمار می SMEsروي توسعه 

ررسی عوامل در ب) Khoshnodifar et al. )2012دیگري، 

هاي کوچک و متوسط اقتصادي موثر بر موفقیت بنگاه

زودبازده و کارآفرین در بخش کشاورزي شهرستان 

ها در منطقه مورد فرمهین نشان دادند که این بنگاه

باشند که می           مطالعه با موانع متعددي مواجه 

ها، عدم گیري زیاد بانکترین آنها شامل سختمهم

لزوم پرداخت به موقع اعتبارات، بوروکراسی اداري، 

-رسانی از سوي سازمانمعرفی ضامن معتبر، عدم اطالع

ها و عدم آشنایی هاي دولتی براي پشتیبانی از بنگاه

. دوین طرح کسب و کار بودندتها با نحوه صاحبان بنگاه

Elahifar et al. )2009 ( بررسی مشکالت درSMEs  از

قایسه مدل کسب و کار و روند اجرا در یک طریق م

ها ترین مشکل این بنگاهي دریافتند که مهممطالعه مورد

افزون بر . باشدتطابق کم آنها با نیازها و واقعیات بازار می

هاي مالی، عدم تمایل ها و کمکاین، ضعف در ارایه وام

ها، وجود گذاران خصوصی براي حمایت از بنگاهسرمایه

ها، نونی و پایین بودن سطح تجربه مدیران بنگاهموانع قا

  .مورد مطالعه بودند SMEsاز دیگر مشکالت 

Blossom et al. )2014 (ها و اي چالشدر مطالعه

در کشور اردن را مورد  SMEsموانع فراروي مدیران 

بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد . ندداد  بررسی قرار 

ها، حمایت از بنگاههاي دولت براي که ضعف در سیاست

مسایل اداري و مدیریتی، کمبود سرمایه و منابع مالی و 

ترین موانع فراروي مدیران اصلی ،نبود بازارهاي کافی

SMEs براي توسعه آنها هستند .Khalil )2013 ( در

هاي اطالعاتی، تحقیق خود دریافت که نبود فناوري

ن کمبود منابع مالی، ضعف آموزش کارشناسان و مدیرا

ناپذیر، گیرانه و انعطافها، قوانین و مقررات سختبنگاه

ها، پایین بودن کیفیت محصوالت زیرساختدر ضعف 

تولید شده، دسترسی کم به تسهیالت و منابع اعتباري، 

سطح تجربه ضعف حمایت از سوي دولت و پایین بودن 

در کشور اردن به  SMEsمدیران، مهمترین موانع توسعه 

در مطالعه ) Maya & Anton )2012 .روندشمار می

در کشور  SMEsموانع و راهکارهاي بالقوه توسعه 

اندونزي به این نتیجه رسیدند که شرایط رقابتی سخت، 

هاي دسترسی پایین به منابع مالی، قیمت باالي نهاده

هاي مرتبط، انرژي، نداشتن دسترسی کافی به فناوري

رت مدیران، انبود ثبات اقتصادي، پایین بودن سطح مه

هاي و دسترسی اندك به نهادهنبود بازارهاي کافی 

 Zhu et. بودند SMEsتولیدي، مهمترین موانع فراروي 

al. )2011 ( در مطالعه خود به بررسی موانع نهادي

نتایج  .نددر کشور چین پرداخت SMEsمرتبط با توسعه 

این تحقیق حاکی از آن بود که رقابت ناعادالنه با بخش 

دولتی، دسترسی کم به منابع مالی، نبود قوانین و 

ها و ضعف مقررات مرتبط مناسب، سنگین بودن مالیات

هاي حمایتی، مهمترین موانع نهادي براي توسعه سیستم

SMEs در مطالعه دیگري، . مورد مطالعه بودندRachel 

به این  SMEsر واکاوي موانع رشد و توسعه د) 2009(

ترین این موانع شامل نبود نتیجه دست یافت که عمده

هاي بانکی، قوانین دسترسی به منابع اعتباري به ویژه وام

ها براي اعطاي تسهیالت، نامتناسب گیرانه بانکسخت

ها، ضعف منابع بودن مالیات و باال بودن آن براي بنگاه

بزرگ هاي رقابتی ناعادالنه با شرکتانسانی و شرایط 

در مطالعه خود ) Bartlett & Bukvič )2001. بودند

مشخص نمودند که موانع نهادي، درونی، محیطی، تامین 

در  SMEsترین موانع توسعه مالی و اجتماعی، اصلی

 . باشندکشور اسلونی می

  

  هامواد و روش

تحقیق حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل 

ا، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر نحوه گردآوري متغیره

ها، میدانی و در نهایت به لحاظ قابلیت تعمیم  داده

جامعه آماري . شود ها، از نوع پیمایشی محسوب می یافته
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کوچک و هاي این تحقیق مدیران و صاحبان بنگاه

کشاورزي در سطح استان زنجان بودند که داراي  متوسط

ز تاسیس، پروانه کسب و جواز مجوز فعالیت اعم از جوا

-صنفی بوده و در حال حاضر نیز در حال فعالیت می

 Jihad-e-Agricultureبر اساس آمار . باشند

Organization of Zanjan Province  )2014( هم ،

هاي مختلف بنگاه در شهرستان 354اکنون در حدود 

در حال مختلف کشاورزي هاي استان زنجان در حوزه

که با توجه به جدول ) 1جدول (باشند می یتفعال

Bartlett et al. )2001( با در نظر گرفتن سطح خطاي ،

نفر از مدیران و  220، تعداد t=58/2و مقدار  05/0

. ها براي انجام تحقیق انتخاب شدندصاحبان این بنگاه

اي  گیري طبقه ها از روش نمونه براي دستیابی به نمونه

هاي مورد مطالعه به عنوان شهرستان(با انتساب متناسب 

که پس از محاسبه، تعداد استفاده شد ) طبقات

به هر یک از ) 1(هاي زیر به شرح جدول  نمونه

اختصاص یافت؛ در وهله بعد، با مراجعه به  هاشهرستان

مورد نظر در هر یک  پاسخگویانچارچوب نمونه، تعداد 

از طبقات به صورت تصادفی انتخاب شده و سپس 

  .گردآوري شد همورد نیاز از طریق پرسشنام هاي داده

  

  هاي اختصاص یافته به هر یک از طبقات هاي مورد مطالعه و نمونهتعداد کل مدیران و صاحبان بنگاه -1جدول 

  نام شهرستان  ردیف
تعداد کل پاسخگویان در هر یک از 

  هاشهرستان

به هر یک از تعداد نمونه اختصاص یافته 

  هاشهرستان

  65  104  زنجان  1

  58  95  ابهر  2

  44  71  خدابنده  3

  27  43  طارم  4

  11  17  ماهنشان  5

  9  14  خرمدره  6

  6  10  ایجرود  7

  220  354  کل

  

ها جهت پاسخ به ابزار اصلی براي گردآوري داده 

بود که از  هاي تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته پرسش

هاي فردي پاسخگویان،  سه بخش اصلی مشخصه

و سنجش  کوچک و متوسطهاي مشخصات عمومی بنگاه

هاي میزان اهمیت هر یک از موانع فراروي توسعه بنگاه

 30شامل (از دیدگاه پاسخگویان  کوچک و متوسط

= متغیر بر حسب طیف لیکرت پنج سطحی، از خیلی کم

با پرسشنامه  روایی. ه بودتشکیل شد) 5= تا خیلی زیاد 1

نظر پانل متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش 

ابزار تحقیق  پایاییبراي تعیین ورد تایید قرار گرفت و م

آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ  پیش

موانع "محاسبه شده براي مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی 

ز ، پس ا"کوچک و متوسط کشاورزيهاي توسعه بنگاه

به دست آمد که بر اساس نظر  76/0انجام اصالحات الزم 

Pedhazur )1982 ( این مقدار در سطح مناسب قرار

سه البته، شایان ذکر است که در این مرحله . داشت

، "جدید هايفناوري کافی به دسترسی عدم"گویه 

پایین بودن حجم تولید به دلیل کوچک بودن مقیاس "

 SMEsك مدیران و صاحبان توانایی اند"و  "کسب و کار

ازارهاي هدف براي فروش در بازاریابی و شناخت ب

به دلیل پایین بودن مقدار ضریب آلفاي ، "محصوالت

آنها و به منظور افزایش پایایی ابزار تحقیق، از پرسشنامه 

هاي گردآوري تجزیه و تحلیل داده. نهایی حذف شدند

ت گرفت و صور SPSSWin18افزار شده با استفاده از نرم

و آمار استنباطی در دو بخش آمار توصیفی نتایج تحقیق 

ذکر این نکته  .ارایه شد) شامل تحلیل عاملی اکتشافی(

در فرایند انجام تحلیل عاملی، به نیز ضروري است که 

ها از مالك کیسر  لبندي عاممنظور استخراج و دسته

هایی مد نظر قرار  شد و بر اساس آن، عامل استفاده

  .که مقدار ویژه آنها از یک بزرگتر بود گرفت
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  و بحث هایافته

نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر پاسخگویان مورد 

 5/5(و تعداد کمی از آنها ) درصد 5/94(مطالعه مرد 

بر اساس نتایج تحقیق، میانگین سن . زن بودند) درصد

سال بود که دامنه سنی  3/41پاسخگویان مورد مطالعه 

. سال قرار داشت 45تا  35بین ) درصد 6/47(بیشتر آنها 

همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مشخص شد که 

بیشترین فراوانی از نظر سطح تحصیالت مربوط به 

. بود) درصد 2/36(پاسخگویان با مدرك تحصیلی دیپلم 

ها، نتایج تحقیق حاکی از آن به لحاظ حوزه فعالیت بنگاه

ع کشاورزي و شیالت بود که سه حوزه دامپروري، صنای

همچنین، میانگین . به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند

سال  9/4هاي مورد مطالعه در حدود سابقه فعالیت بنگاه

هاي درصد از بنگاه 2/57از نظر تعداد کارکنان، . بود

درصد بین  5/36نفر،  3یا کمتر از  3مورد مطالعه داراي 

د کارکنان برابر یا درصد داراي تعدا 3/6نفر و  6الی  4

نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر . نفر بودند 7بیشتر از 

ها و تسهیالت اعتباري خود پاسخگویان مورد مطالعه وام

را به ترتیب از سه بانک کشاورزي، سپه و صادرات 

بر حسب موقعیت جغرافیایی، بیشتر . دریافت کرده بودند

ابهر قرار  ها به ترتیب در دو شهرستان زنجان وبنگاه

داشتند، در حالی که شهرستان ایجرود کمترین تعداد 

  . ها را به خود اختصاص داده بودبنگاه

موانع توسعه "بندي  در این بخش، به منظور دسته

و تعیین مقدار  "هاي کوچک و متوسط کشاورزيبنگاه

واریانس تبیین شده توسط هر کدام از متغیرها در قالب 

ه، از تحلیل عاملی اکتشافی بندي شد هاي دسته عامل

هاي  تشخیص مناسب بودن دادهبه منظور . استفاده شد

از آزمون   ي مورد تحلیل،مربوط به مجموعه متغیرها

داري  معنی. دبهره گرفته ش KMOبارتلت و شاخص 

و مقدار مناسب  01/0اطمینان ن بارتلت در سطح وآزم

KMO )حاکی از همبستگی و مناسبت )2دول ج ،

  .بودتحلیل عاملی انجام ي مورد نظر براي متغیرها

  

  داري معنی  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار  -2جدول 

  ).Sig( داري سطح معنی  مقدار بارتلت  KMOمقدار   مجموعه مورد تحلیل

  000/0  019/1167  815/0  هاي کوچک و متوسط کشاورزيموانع توسعه بنگاه

  

هاي استخراج شده مجموعه مورد تحلیل یعنی  عامل

، هاي کوچک و متوسط کشاورزيتوسعه بنگاه موانع

همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس 

نتایج با توجه به . ارایه شده است )3(جدول تجمعی در 

 شش ، عامل نخست از بین)3(کسب شده در جدول 

 -سیاسی" عامل تحت عنوانشده  عامل استخراج

به تنهایی تبیین  715/3 با مقدار ویژه "زیرساختی

پس از آن، . بودواریانس کل از درصد  28/17کننده 

 035/3با مقدار ویژه  "قانونی"عامل عامل دوم با نام 

واریانس مجموعه را از درصد  79/13توانسته است 

استخراج شده عامل  ششطور کلی، ه ب .تبیین نماید

که حاکی  اندکردهواریانس کل را تبیین از درصد  69/67

هاي  تبیین شده توسط عامل میزان واریانس مناسباز 

  .استخراج شده دارد

  

  آنهاهاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی  عامل -3جدول 

  درصد واریانس تجمعی  ویژه مقدار         درصد واریانس   مقدار ویژه  ها عامل  ردیف

  28/17  28/17  715/3  زیرساختی -سیاسی  1

  07/31  79/13  035/3  قانونی  2

  42/43  35/12  741/2  اي هزینه -مالی  3

  20/54  78/10  351/2  آموزشی - مهارتی  4

  55/62  35/8  836/1  جغرافیایی -فنی  5

  69/67  14/5  131/1  رسانیاطالع -ارتباطی  6
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با توجه مورد مطالعه، وضعیت قرارگیري متغیرهاي 

راج شده با فرض واقع شدن متغیرهاي خبه عوامل است

ها به  پس از چرخش عامل 5/0داراي بار عاملی بزرگتر از 

البته . ارایه شده است )4(جدول در   روش وریماکس،

نبود "پس از چرخش وریماکس، پنج متغیر شامل 

هاي تشویقی و حمایت کافی از سوي دولت براي سیاست

فراهم ساختن یک محیط توانمندساز براي توسعه 

SMEs" ،"هاي حمل و نقل براي ضعف زیرساخت

نبود "، "بازاررسانی مناسب محصوالت تولید شده

، "هابه ویژه از سوي بانک SMEsحمایت مالی کافی از 

نبود نیروي انسانی متخصص و کارآمد براي بکارگیري "

پایین بودن استاندارد و کیفیت "و  "SMEsدر 

محصوالت تولید شده و خدمات ارایه شده از سوي 

SMEs" از  5/0بار عاملی کمتر از داشتن ، به دلیل

  .فرایند تحلیل حذف شدند

  

  از ماتریس چرخش یافته متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و میزان بارهاي عاملی بدست آمده  -4جدول 

  بار عاملی  متغیرها  ها عامل

 -سیاسی

  زیرساختی

 SMEs 831/0ها، واردات و صادرات و غیره مرتبط با ها در حوزه قیمت، حمایتگذاريعدم ثبات سیاست

 SMEs 805/0اي مشخص و منسجم مختص نبود نظام بیمه

 755/0 )اعم از جاده، برق، مخابرات و غیره( SMEsهاي عمرانی مورد نیاز براي توسعه ضعف زیرساخت

اي، تامین نهاده، بازاریابی و هاي مشاورهکشاورزي اعم از شرکت SMEsنبود مراکز تخصصی حمایت از 

 غیره
711/0 

 684/0 نبود بازار مناسب براي فروش محصوالت و خدمات

  قانونی

  SMEs 808/0هاي منحصربفرد نبود قوانین خاص متناسب با شرایط و مشخصه

  SMEs 788/0 مبهم و به روز نبودن قوانین و امور حقوقی مربوط به 

  SMEs 745/0هاي غیرمنعطف دولتی براي ارایه خدمات مختلف به ها و سیستمبوروکراسی اداري و وجود رویه

) اعم از قانون کار، اخذ جواز تاسیس، صادرات و واردات، مالیات و عوارض و غیره(وجود موانع قانونی متعدد 

  SMEsبر سر راه ایجاد و توسعه 
703/0  

  اي هزینه - ماالی

  SMEs 776/0ضعف مالی و کمبود نقدینگی 

  704/0 گیرانه براي آنهاو وضع شرایط سخت SMEsها براي اعطاي تسهیالت و اعتبارات به بانک تمایل کم

  SMEs 654/0کرد تسهیالت اعتباري داده شده به نبود نظارت مناسب بر نحوه هزینه

  611/0 هاهاي کارگري و خرید نهادههاي تولید به ویژه هزینهباال بودن هزینه

 - مهارتی

  آموزشی

  SMEs 701/0هاي کارآفرینانه مدیران و صاحبان ها و قابلیتپایین بودن سطح مهارت

  SMEs 611/0پایین بودن سطح تحصیالت و تجربه صاحبان و مدیران 

  SMEs 554/0هاي فنی مدیران و صاحبان ضعف اطالعات و مهارت

هاي آموزشی کافی براي افزایش و به روز کردن سطح دانش و اطالعات مدیران و صاحبان نبود فرصت

SMEs 
513/0  

 -فنی

 جغرافیایی

  706/0 بندي و غیرهکیفی، بسته الزامات نظیر استانداردسازي، رعایت SMEsهاي فنی محدودیت

  615/0 به لحاظ قرار گرفتن بیشتر آنها در مناطق روستایی SMEsموقعیت جغرافیایی نامناسب 

  522/0 هاي بزرگ مقیاسها و بنگاهو وجود رقابت ناعادالنه بین آنها با شرکت SMEsپذیري پایین قدرت رقابت

 -ارتباطی

  رسانیاطالع

  612/0 ذیربطهاي با یکدیگر و با سازمان SMEsارتباط اثربخش بین / سازي و نبود تعاملضعف شبکه

  521/0 رسانی ضعیف و نداشتن تبلیغات موثر براي معرفی محصوالت تولید شدهاطالع

  

همانطور که از نتایج پیداست عامل ترکیبی نخست 

که بیشترین میزان واریانس را به خود اختصاص داده 

در این . باشندزیرساختی می -است، موانع سیاسی

ها و هاي اخیر برنامهرغم اینکه در سالزمینه، علی

هاي مختلفی از سوي دولت به ویژه در قالب سیاست

هاي کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی سیاست
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 SMEsو فرهنگی کشور به منظور تقویت و حمایت از 

ریزي تدوین شده است، ولی در عمل به دلیل نبود برنامه

ت مدیریتی و سیاستی، بسیاري از راهبردي و عدم ثبا

ها یا اجرا نشده و یا اینکه به شکل ناقص و این برنامه

براي نمونه در این خصوص، . اندضعیفی عملیاتی شده

همانطور که از نتایج نیز پیداست با وجود گذشت نزدیک 

- نامه گسترش بنگاهبه ده سال از تصویب و اجراي آیین

بازده و کارآفرین، هاي کوچک و متوسط اقتصادي زود

اي مشخص و منسجمی براي پوشش فعالیت نظام بیمه

ها در بخش کشاورزي شکل نگرفته است که این بنگاه

هاي این مساله با در نظر گرفتن ریسک باالي فعالیت

به همین . کشاورزي از حساسیت باالیی برخوردار است

منوال، در حوزه واردات و صادرات نیز به دلیل نبود 

هاي بنگاه سم مناسب، در بسیاري از موارد مکانی

کشاورزي به دلیل واردات محصوالت مشابه به شدت 

 تحت فشار بوده و حتی در آستانه ورشکستگی قرار 

افزون بر موارد اشاره شده، موضوع دیگري که . اندگرفته

در قالب عامل ترکیبی اول مورد توجه قرار گرفته است، 

از مشکالت بارز در این  یکی. موانع زیرساختی بودند

 SMEsهاي عمرانی براي توسعه زمینه، ضعف زیرساخت

است که اهمیت این مساله با توجه به موقعیت مکانی و 

هاي کشاورزي و قرار داشتن بیشتر آنها جغرافیایی بنگاه

باشد، به ویژه اینکه این در مناطق روستایی دوچندان می

محصوالت تولید شده  ها و بازاررسانیمساله، تامین نهاده

بر این،  افزون. را با مشکل جدي مواجه ساخته است

علیرغم اینکه اصالح و تقویت نهادهاي پشتیبانی کننده 

هاي کوچک و متوسط در مفاد توسعه کارآفرینی و بنگاه

قانونی برنامه پنجم توسعه به طور صریح مورد تاکید قرار 

مشخص شد گرفته است، ولی بر اساس نتایج این تحقیق 

 SMEsکه تقریباً هیچ مرکز تخصصی حمایت از 

کشاورزي در سطح استان زنجان ایجاد نشده که این 

موضوع به نوبه خود مسایل متعددي دیگري را به ویژه از 

در نظر دسترسی به موقع به اطالعات موثق و روزآمد 

اي و غیره ، مشاورهي، اداریمختلف اعم از فنهاي زمینه

  . است به وجود آورده

با توجه به نتایج تحقیق، یکی دیگر از موانع توسعه 

SMEs کشاورزي در استان زنجان، موانع قانونی می-

در . باشند که به عنوان عامل دوم وارد تحلیل شده است

هاي بنگاه این زمینه، قوانین و امور حقوقی مربوط به

کشاورزي به روز نبوده و در بسیاري از موارد داراي ابهام 

باشند که یکی از دالیل اصلی این مساله، نبود قانون می

-هاي کوچک و متوسط در کشور میجامع و مدون بنگاه

باشد، به نحوي که به جز تعدادي محدود
١

، اکثر قوانینی 

- شوند، مختص شرکتها اعمال میکه در مورد این بنگاه

- باشند که در آنها شرایط و ویژگیها و صنایع بزرگ می

براي نمونه، . مد نظر قرار نگرفته است SMEsهاي خاص 

 يها ات از بنگاهیافت مالیمالك دردر مورد قانون مالیات، 

ت یو نوع فعال بوده زان درآمدیاساس م فقط بر ياقتصاد

؛ به ات نداردیمالمیزان ن ییدر تع يریا اندازه بنگاه تاثیو 

ا ی یات، کوچکیمال یاساس قانون فعل برعبارت دیگر، 

ت مورد یبودن فعال يدیا تولی يز تجاریبنگاه و ن یبزرگ

قانون مشابه این مساله، در مورد  .ردیگ یتوجه قرار نم

ک یک ضابطه و یها با  تمام بنگاهنیز وجود داشته و کار 

افزون بر موارد . اند شده یف قانونینگرش مشمول تکال

هاي قانونی متعدد جهت اشاره شده، وجود محدودیت

به ویژه براي اخذ جواز تاسیس سبب شده  SMEsایجاد 

هاي اقتصادي در است تا روند گسترش و توسعه بنگاه

با توجه به . کند شود حوزه کشاورزي تا حدود زیادي

) Lameei )2007وجود چنین شرایطی، همانطور که 

 ين و مقررات وضع شده نه تنها بسترهایقوانتاکید دارد 

را فراهم  يدیو تول ینیکارآفر يها تیفعال يمناسب برا

 تقویت براي یعنوان مانعبه ن یقواناین نکرده است، بلکه 

جه یو در نتو متوسط کوچک  هايبنگاهدر  ینیکارآفر

ران عمل کرده یر اقتصاد اها داین بنگاهرشد و توسعه 

ذکر این نکته نیز ضروري است که عالوه بر  ،البته .است

مساله با وجود نواقص در قوانین، همراه شدن این 

هاي ها و سیستمبوروکراسی اداري شدید و رویه

غیرمنعطف دولتی، منجر به ایجاد تاخیر بیشتري در 

براي مثال، . شده است SMEsاندازي و توسعه فرایند راه

                                                                                  
تأسیس صندوق ضمانت توان دو قانون از جمله این قوانین می -1

صدور مجوز تاسیس و بهره برداري و توسعه و  گذاري صنایع کوچک سرمایه

هر . را نام برد س کوچکدر مقیاصنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي 

چند، این قوانین نیز در حدود ده سال پیش تدوین شده و چندان به روز 

  . نیستند
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ها بانک بر اساس قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی، 

پنج روز پس  موظف هستند حداکثر ظرف مدت چهل و

از تکمیل پرونده، در صورت عدم پذیرش دالیل خود را 

به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعالم نمایند، این 

در حالی است که در شرایط واقعی، این فرایند بسیار 

در همین زمینه، نتایج . باشدبر میتر و زمانطوالنی

- نشان می) Namazian & Barzhideh )2012تحقیق 

روند اداري طوالنی و  از SMEsران یمد شتریب دهد که

 مختلف، ياز نهادها پرسشگران کثرت مراجعه و شدت

هاي پس از عامل. کنندیم یتینارضا و یابراز خستگ

بعدي که ترکیبی زیرساختی و قانونی، عامل  -سیاستی

از طریق نتایج تحلیل عاملی بر روي آن به عنوان اولویت 

. باشندمیاي هزینه - مالیع سوم تاکید شده است، موان

مطالعه شده  SMEsدر این خصوص، از یک سو بیشتر 

برند و دچار ضعف مالی بوده و از کمبود نقدینگی رنج می

از سوي دیگر، به دلیل نوسان اقتصادي و باال بودن نرخ 

هاي تولیدي قابل توجهی به ویژه براي تورم، با هزینه

ها و تجهیزات و نهادهتامین هزینه نیروي انسانی و خرید 

در چنین شرایطی، بنا به . آالت مواجه هستندماشین

به علت  SMEsکم  يودآوردالیل مختلف از جمله س

و عدم  ت بازاریمحدودآنها و  پایین بودن حجم تولید

اطمینان به بازگشت سرمایه از سوي آنها، حمایت از این 

خوردار ها از توجیه اقتصادي کافی برها براي بانکبنگاه

را خود دهند تسهیالت ها بیشتر ترجیح مینبوده و بانک

. هاي بزرگ مقیاس قرار دهنددر اختیار صنایع و بنگاه

طرح ارایه شده از سوي  2525براي نمونه، از بین 

SMEs  فعال در بخش کشاورزي استان زنجان در سال

 18در حدود  1391طرح و در سال  268تنها  1390

طرح ارایه شده، مورد تصویب قرار  71طرح از مجموع 

هر . اندگرفته و پس از عقد قرارداد وام دریافت کرده

چند، در بسیاري از موارد همین تسهیالت پرداخت شده 

کرد آنها و نیز به علت نبود نظارت مناسب بر نحوه هزینه

، از SMEsفراهم نبودن شرایط مناسب براي فعالیت 

هاي بوده و در زمینه انحراف نسبتاً باالیی برخوردار

، به نحوي که بر اندمورد استفاده قرار گرفتهغیرمرتبط 

اساس گزارش بانک مرکزي و سازمان بازرسی کل کشور، 

ترتیب به  SMEsمیزان انحراف تسهیالت اعطا شده به 

 ,.Shabanzadeh et al(درصد اعالم شده است  25و  38

گیرانه تعالوه بر مسایل اشاره شده، شرایط سخ). 2013

بر (نیاز به داشتن وثیقه معتبر و قابل قبول  وها بانک

و باال بودن نرخ تسهیالت ) اساس معیارهاي بانک

اعطایی، به همراه طوالنی شدن روند بررسی و اعطاي 

زدایی صاحبان و مدیران انگیزه          تسهیالت، سبب 

SMEs  است شدهبراي دریافت اعتبارات بانکی .  

امل اشاره شده، بخشی دیگري از موانع پس از سه ع

کشاورزي در استان  کوچک و متوسطهاي توسعه بنگاه

زنجان که از طریق نتایج تحلیل عاملی بر روي آن 

. باشندآموزشی می - انع مهارتیتاکیده شده است، مو

یکی از مسایل اصلی در این زمینه، ضعف اطالعات علمی 

از یک سو و  SMEsهاي فنی مدیران و صاحبان و مهارت

هاي کارآفرینانه آنها ها و قابلیتپایین بودن سطح مهارت

باشد که این موضوع سبب شده است تا از سوي دیگر می

ها کاهش پیدا کرده بنگاه سطح عملکرد و سودآوري این 

هاي کارآفرین را و بر خالف نام خود که عنوان بنگاه

بسیار کشند، از سطح کارآفرینی و نوآوري یدك می

این در حالی است که اغلب . پایینی برخوردار باشند

مورد مطالعه کم سواد بوده و به موازات  SMEsصاحبان 

آن، از تجربه بسیار کمی نیز در حوزه مدیریت یک بنگاه 

علیرغم وجود چنین شرایطی . اقتصادي برخوردار هستند

به دانش و  SMEsو نیاز مبرم صاحبان و مدیران 

، تاکنون هیچ برنامه منسجمی از سوي اطالعات جدید

نهادهاي متولی به ویژه سازمان جهاد کشاورزي استان به 

هاي مرتبط هاي آموزشی در زمینهمنظور برگزاري دوره

 & Amin Bidokhtiطراحی و اجرا نشده و همچنان که 

Zargar )2012b (هاي تاکید دارند آموزش یکی از چالش

در نهایت، پس از . شودها محسوب میعمده این بنگاه

آخر که در ترکیبی چهار عامل اشاره شده، دو عامل 

هاي پنجم و ششم قرار گرفته بودند، به ترتیب اولویت

رسانی اطالع -و موانع ارتباطی جغرافیایی - فنیموانع 

مطالعه شده در  SMEsدر این خصوص، . باشندمی

- استان زنجان به دلیل مقیاس خود که بیشتر جزو بنگاه

هاي فنی آیند، با محدودیتهاي کوچک به شمار می

متعددي به ویژه مشکل در استانداردسازي مواجه 

عالوه بر این، کوچک بودن مقیاس سبب شده . هستند

ها تا حدود زیادي پذیري این بنگاهاست تا قدرت رقابت

کاهش یافته و به دلیل نگرش و برخورد یکسان در 
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هاي اقتصادي یز بین بنگاهها و عدم تماقوانین و سیاست

هاي هاي اقتصادي بزرگ، بنگاهکوچک و متوسط با بنگاه

کوچک به طور ناخودآگاه در جریان یک رقابت کامالً 

ناعادالنه قرار بگیرند که طبیعتاً در بسیاري از موارد 

از بازار  SMEsپیامد ایجاد چنین شرایطی رکود و حذف 

ه، همانطور که از علیرغم این مسال. رقابتی خواهد بود

هاي مورد مطالعه به دلیل ضعف نتایج پیداست بنگاه

سازي، از تعامل و ارتباط مناسبی با یکدیگر شبکه

دیگر در نبوده و به صورت کامالً مجزا از یکبرخوردار 

-می        در این زمینه، به نظر . باشندحال فعالیت می

رد نیاز رسد که فراهم نمودن شرایط قانونی و حمایتی مو

-به انسجام SMEsبه منظور تشویق صاحبان و مدیران 

هاي خود در قالب بخشی و ساماندهی فعالیت بنگاه

- به جاي بنگاه(هاي صنعتی هاي تولیدي و خوشهزنجیره

 .Babkin et alتواند همانطور که می) هاي منفرد

اشاره دارند ضمن ) 2011( Long & Zhangو ) 2013(

-ها به ویژه محدودیتاین بنگاهرفع برخی نقاط ضعف 

پذیري و ضعف هاي فنی، پایین بودن قدرت رقابت

 SMEsهاي مختلف ها، مزیتارتباط و تعامل بین بنگاه

پذیري و تنوع را نیز به شکل قابل همچون انعطاف

  . توجهی تقویت نماید

  گیري و پیشنهادهانتیجه

در هاي کوچک و متوسط با توجه به اهمیت بنگاه

کشورهاي  هاي اخیر، در سالو توسعه اقتصاديرشد 

بر روي تقویت به طور جدي مختلف به ویژه توسعه یافته 

ها متمرکز شده و توسعه آنها را به و حمایت از این بنگاه

تر عنوان ابزاري حیاتی براي دستیابی به اهداف گسترده

بر این اساس، در کشور . اندتوسعه ملی مد نظر قرار داده

در طول یک دهه گذشته مد  SMEsیز توسعه ایران ن

هاي مختلفی براي ها و برنامهنظر قرار گرفت و تالش

هر چند علیرغم . به اجرا در آمد هاگسترش این بنگاه

ها حاکی از آن است که هاي انجام شده، بررسیفعالیت

ها به ویژه کشاورزي با در تمامی بخش SMEsتوسعه 

ها در شده و این بنگاه مسایل و موانع متعددي مواجه

به شکل دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود 

 ,.Khoshnodifar et al(اند فی عمل کردهیعبسیار ض

با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، این تحقیق با ). 2012

 کوچک و متوسطهاي هدف بررسی موانع توسعه بنگاه

ج بر اساس نتای. کشاورزي در استان زنجان انجام گرفت

-بیشتر مدیران و صاحبان بنگاه مشخص شد که تحقیق

هاي مورد مطالعه مرد بودند که از نظر سنی بیشتر آنها 

پاسخگویان . آمدندجزو افراد میانسال به شمار       می

مورد مطالعه از سطح تحصیالت پایینی برخوردار بودند، 

به نحوي که بیش از یک سوم آنها مدرك تحصیلی 

هاي با توجه به نتایج کسب شده، بنگاه. دیپلم داشتند

کوچک و متوسط کشاورزي مورد مطالعه سابقه فعالیت 

. داشتند) سال 5به طور متوسط کمتر از (نسبتاً پایینی 

ها از تعداد کارکنان کمی همچنین، بیشتر این بنگاه

برخوردار بودند که این موضوع با توجه ) نفر 6کمتر از (

وچک و متوسط طبیعی به به ماهیت کسب و کارهاي ک

-هاي این تحقیق نشان داد که بنگاهیافته. رسدنظر می

با کشاورزي در استان زنجان  کوچک و متوسطهاي 

موانع متعددي در ابعاد مختلف براي توسعه خود مواجه 

 عواملشش دسته بودند که مهمترین این موانع شامل 

 - اي، مهارتیهزینه - زیرساختی، قانونی، مالی - سیاسی

 رسانیاطالع - و ارتباطی جغرافیایی - فنیآموزشی، 

از دیدگاه مدیران و ، در بین شش مانع اشاره شده. بودند

 -سیاسیهاي مورد مطالعه موانع صاحبان بنگاه

هاي این یافته. داراي بیشترین اهمیت بودندزیرساختی 

 .Ali Mirzaei et alبخش از تحقیق با نتایج مطالعات 

)2012( ،Blossom et al. )2014 ( وBartlett & Bukvič 

 - پس از عامل سیاسی. همسویی داشت) 2001(

 موانع از دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعهزیرساختی، 

که به لحاظ اهمیت در اولویت بعدي قرار داشتند قانونی 

 ،)Sharifi et al. )2013هاي پژوهشاین یافته با نتایج 

Amin Bidokhti & Zargar )2012b( ،Elahifar et al. 

)2009( ،Blossom et al. )2014 ( وZhu et al. )2011 (

هاي از موانع توسعه بنگاه سومعامل . داشتهمسویی 

کشاورزي که از دیدگاه پاسخگویان  کوچک و متوسط

که  بوداي هزینه - مورد توجه قرار گرفت، عامل مالی

، )Khoshnodifar et al. )2012اهمیت آن در مطالعات 

Elahifar et al. )2009( ،Khalil )2013( ،Maya & 

Anton )2012( ،Rachel )2009 ( وBartlett & Bukvič 

  . مورد تاکید قرار گرفته است) 2001(

هاي به دست آمده از پژوهش، بر اساس یافته

  : گرددپیشنهادهاي زیر ارایه می
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قرار گرفتن  وبا توجه به نتایج تحلیل عاملی  -1

، پیشنهاد زیرساختی در اولویت نخست -سیاسی عامل

گر اصلی از طریق اصالح دولت به عنوان مداخله شودمی

هاي خود به ویژه در حوزه کنترل و و تقویت سیاست

تر زیرساختی، هاي منسجمها، ارایه حمایتثبات قیمت

مالی، قانونی و آموزشی و تسهیل واردات و صادرت براي 

SMEs اورزي، شرایط مساعدتري را فعال در حوزه کش

همچنین، تدوین و . فراهم سازد هابنگاهتوسعه براي 

کشاورزي،  SMEsاي مشخص مختص اجراي نظام بیمه

هاي مراکز تخصصی اعم از شرکتاندازي ایجاد و راه

حمایت از ي، تامین نهاده و بازاریابی به منظور امشاوره

SMEs یجاد فعال در سطح استان زنجان و ا کشاورزي

بازارهاي محلی، استانی و غیره مناسب براي فروش 

به ویژه با تاکید بر  SMEsمحصوالت و خدمات 

ها و انجام تبلیغات سازوکارهایی همچون برپایی نمایشگاه

اي و اینترنتی، از دیگر پیشنهادهاي این تحقیق رسانه

  .باشندمی

اهمیت با در نظر گرفتن نتایج تحلیل عاملی و  -2

تامین و شود از طریق ، پیشنهاد میايهزینه - الیموانع م

تخصیص منابع مالی از سوي دولت و توزیع آن از سوي 

هاي عامل در سطح استان در قالب وام و تسهیالت بانک

 SMEsتاسیس و توسعه  نمتقاضیااعتباري به 

کشاورزي، تا حدودي ضعف مالی و کمبود نقدینگی 

زمینه، با اعمال نظارت و ها برطرف شود؛ در این بنگاه

براي توان اثربخشی تسهیالت اعطایی را کنترل کافی می

افزون بر . افزایش دادهاي مرتبط استفاده بهینه در زمینه

 SMEsاندازي صندوق حمایت از این، ایجاد و راه

کشاورزي در سطح استان، از دیگر راهکارهاي موثر براي 

  .باشدمی هاتامین مالی بنگاه

یق در خصوص وارد شدن توجه به نتایج تحق با -3

  آموزشی در تحلیل عاملی، پیشنهاد  -عامل مهارتی

هاي آموزشی مورد نیاز با هدف بهبود سطح دورهشود می

هاي کارآفرینانه مدیران و صاحبان ها و قابلیتمهارت

SMEs  و به روز کردن سطح دانش و  تقویتو کشاورزي

حوزه هاي فنی مرتبط با نهبه ویژه در زمی آناناطالعات 

فعالیت بنگاه، به صورت منظم و مستمر از سوي 

نهادهاي ذیربط در سطح استان به ویژه سازمان جهاد 

  البته، در این زمینه . کشاورزي طراحی و برگزار شود

ها براي توان براي تشویق مدیران و صاحبان بنگاهمی

 داشتن گواهی شرکت درهاي آموزشی، شرکت در دوره

  ها را به عنوان یکی از شروط مقدماتی براي این دوره

  .و یا دریافت وام در نظر گرفت اندازي بنگاههرا

نتایج تحقیق و اهمیت عامل  با در نظر گرفتن -4

شود با تاکید بر رسانی، پیشنهاد میاطالع -ارتباطی

مدیران  میان بنگاهی،هاي سازي و توسعه همکاريشبکه

فعال در بخش کشاورزي استان  SMEsو صاحبان 

هاي ذیربط تشویق و توجیه شوند تا با کمک سازمان

  / هاها و زنجیرهدر قالب اتحادیههاي خود را بنگاه

از و به این ترتیب،  نمایندهاي تولیدي ساماندهی خوشه

پتانسیل و ظرفیت نهادي شکل گرفته براي ارایه خدمات 

  . مند شوندتري بهرهها به نحو مطلوببه بنگاه

  سپاسگزاري

دانشگاه اعتبار این طرح از طرف معاونت پژوهشی 

مساعدت و مین گردیده است که بدین وسیله از أتزنجان 

 .نمایدمی همکاري آن معاونت محترم تشکر و قدردانی
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