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چکیده
بخـش کشـاورزی محـور توسـعه اقتصـاد مقاومتـی بـوده و همـراه بـا پیشـرفت علـم و فنـاوری و از طریـق افزایـش ارزش 

افـزوده و بهـره وری فعالیت هـا، فرصت هـای شـغلی فراوانـی در کشـور ایجـاد می نمایـد. با توجه بـه چیرگی کسـب و کارهای 

کوچـک و متوسـط در بخـش کشـاورزی؛ توانمندسـازی منبع های انسـانی، تقویت سـرمایه اجتماعـی، فیزیکی، مالـی و فضای 

کسـب و کار می توانـد موجـب رونـق اقتصـادی ایـن کسـب و کارهـا شـود. از ایـن رو، بـا توجـه به نامشـخص بودن سـویگان و 

سـازه هـای اثرگـذار بـر بهبـود جایگاه و موقعیت کسـب و کارهای کوچک و متوسـط کشـاورزی اسـتان البـرز از طریق آموزش 

کشـاورزی و توسـعه سـرمایه های انسـانی و اجتماعی، این تحقیق کاربردی در سـال 1399 انجام شـد. جامعه آماری 404 تن 

صاحبـان کسـب و کارهـای کشـاورزی اسـتان بـود کـه بـا فرمـول کوکـران شـمار اعضـای نمونـه، 200 تـن تعیین و بـه روش 

تصادفـی گزینـش شـدند. ابـزار گـردآوری داده ها پرسشـنامه بود کـه روایی آن با اسـتفاده از سـنجش دیدگاه صاحـب نظران و 

 )θ=0/732-0/814( تأیید شـد. پایایی آن نیز با محاسـبه تتای ترتیبـی ) AVE >0/5( محاسـبه میانگیـن واریانـس اسـتخراجی

و پایایـی ترکیبـی)CR=0/825-0/841( تأییـد شـد. برای تجزیـه و تحلیل داده هـا از آزمون های من ویتنی، کروسـکال والیس 

و معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـد. یافته هـا نشـان دادنـد که فضـای کسـب و کار)ضریـب تأثیـر 0/75( و منبع های انسـانی 

)ضریـب تأثیـر 0/25( تأثیـر مثبـت و معنـی داری در رونـق اقتصادی کسـب و کارهـا دارند. در ایـن میان همکاری مشـترک در 

زیرسـاخت ها، برگـزاری همایش هـا، نمایشـگاه ها و معرفـی دیدگاه های جدید کشـاورزی، سـاختار ارتباطی واحد کسـب و کار 

و انتقـال اطالعـات بیـن همـکاران، آموزش مسـتمر نیروی انسـانی و مشـارکت افراد دارای مهـارت به ترتیب باالتریـن اولویت را 

در رونـق اقتصـادی کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط کشـاورزی دارنـد. در پایان پیشـنهادهای کاربردی برای رونق کسـب و 

کارهـای کوچـک و متوسـط کشـاورزی اسـتان البـرز با نگرش به آموزش و سـرمایه انسـانی ارایه شـده اسـت.
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مقدمه
کشـاورزي از دیربـاز بـه عنـوان یـک فعالیـت اقتصـادي 
در کشـورهاي مختلـف بـوده اسـت، بـه گونـه ای کـه رشـد 
اقتصـادي کشـورها ارتبـاط تنگناتنگـي با توسـعه کشـاورزي 
دارد. در ایـران، ایـن بخش با برخـورداری از حدود 6/6 درصد 
تولیـد ناخالـص داخلـی، 17/7 درصـد اشـتغال و 5/9 درصد 
درصـد   80 حـدود  تأمین کننـده  و  غیرنفتـی  صـادرات 
مـواد غذایـی و 90-80 درصـد مـواد اولیـه صنایع مـورد نیاز 
کشـور، جایگاه مهمی در اقتصاد کالن کشـور دارد )کشـاورز 
را  آب  میـزان  باالتریـن  بخـش  ایـن   .)1399 همـکاران،  و 
مصـرف می کنـد)80 درصـد(، و این سـهم حتـی از میانگین 
جهانـی )70 درصـد(، نیـز باالتـر اسـت. بنابر ایـن در صورت 
تـداوم نبـود سـرمایه گذاری کافـی در پروژه هـای زیربنایـی 
آب و خـاک، »کـم  آبـی« بحـران آفرین شـده و ایـن موضوع 
مؤیـد اهمیـت راهبـردی ضرورت توجـه به بخش کشـاورزی 
است)افشـانی و شیری محمدآباد، 1399(. بیش از 90 درصد 
ایـن بخـش بـه شـکل کامـل رقابتـی اداره شـده و یکـی از 
خصوصی تریـن حوزه هـای اقتصادی اسـت. همچنیـن دارای 
سـهم10 درصـدی ارزش افزوده بـوده و نرخ رشـد این بخش 
در فاصلـه سـال های 1398 تـا 1399، 43 درصـد بزرگ تـر 
شـده و در سـال اخیـر رشـد آن بـه5/7 درصـد رسـیده کـه 
بخـش بزرگـی از این رشـد، بدون توسـعه سـطح و براسـاس 
برنامه هـای ارتقـای بهـره وری بـوده اسـت)خاوازی، 1399(. 
تجربـه بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه و توسـعه 
یافتـه نشـان می دهـد کـه شـرکت های کوچـک و متوسـط 
نقـش محـوری در توسـعه  بـه دالیـل مختلـف می تواننـد 
اقتصـادی داشـته باشـند. شـرکتهای کوچـک و متوسـط بـه 
دلیـل توانایـی ایـن شـرکت ها در کاهـش نـرخ بیـکاری و 
تأثیـر اجتماعـی آن توانایـی باالیـی در توسـعه ملـی دارنـد 
)گینتینـگ و همـکاران، 2019(. همچنیـن از طریق افزایش 
تـوان رقابتـی موجـب تسـریع روند توسـعه اقتصـادی و خلق 
ثـروت شـده و موتـور محرکـه اقتصـاد کشـورها بـرای عبـور 

بحـران اقتصـادی می شـوند)ان یونی و بونـگا، 2018(. تولید 
بخـش کشـاورزی  در  متوسـط  و  در شـرکت های کوچـک 
می تواننـد نقـش مهمـی در تحقـق رونـد تولیـد در کشـور 
ایفـا کننـد، زیرا آن هـا اغلب قابلیـت جذب نیـروی کار مازاد 
را دارنـد و همچنیـن توسـعه صنایـع کوچـک باعـث ارتقـاء 
مـردم سـاالری در جامعـه می شـود و جامعـه مدنـی باعـث 
مشـارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی 
کشـور مـی شـود. بخش هـای تولیـدی و خدماتـی، هـر دو 
از انقـالب فناورانـه سـود می برند)ولـی زاده، 1386(. فضـای 
از جملـه شـاخص های  و کار در بخـش کشـاورزی  کسـب 
و  کسـب  فضـای  اسـت.  اقتصـادی  وضعیـت  تعیین کننـده 
کار هرچـه شـفاف تر و رقابتی تـر باشـد، منجـر بـه افزایـش 
سـالمت اقتصـادی کشـورها و اتخـاذ سیاسـت های مطلـوب 
شـده و رونـد بهبـودی شـاخص ها ی اقتصـادی را در پـی 
تأثیـر فضـای کسـب  خواهـد داشـت )سـوگاندی، 2018(. 
جـذب  افزایـش  بـر  کشـاورزی،  بخـش  در  مسـاعد  کار  و 
سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی، ایجـاد اشـتغال و رشـد 
تولیـد ناخالـص داخلـی مشـهود اسـت. بـا ایـن وجـود، پس 
از اعـالم رتبـه  بنـدی جهانـی فضـای کسـب و کار و جایـگاه 
نامناسـب ایـران، بهبود فضای کسـب و کار بـه ویژه در بخش 
کشـاورزی بـا توجـه بـه چالش هـای پیـش روی اقتصـاد بـه 
ضرورتـی انکار ناپذیـر تبدیـل شـد. بـا وجو تالش هـای انجام 
شـده هنـوز بسـترهای مناسـب بـرای ایجـاد فضـای امـن 
سـرمایه گذاری و کسـب و کار در بخـش کشـاورزی فراهـم 
نبـوده و برای رسـیدن بـه جایگاه واقعی اقتصـاد ایران، فراهم 
اصـالح  اسـت.  پرهیز ناپذیـر  زیرسـاخت ها  برخـی  کـردن 
فضـای کسـب و کار و بهبـود شـاخص های مزبـور در عرصـه 
جهانـی نه تنهـا گامی مثبـت و بنیادین در تقویت مشـارکت 
بخـش خصوصـی در عرصـه اقتصاد و ارتقاء سـطح اشـتغال و 
تولید در کشـور اسـت بلکه از منظر سـرمایه گذاران خارجی 
از جملـه  مهم تریـن نماگرهـا بـرای ورود و شـرط الزم بـرای 
بـه کشـور اسـت  ارتقـا و آسـانگری جریـان ورود فنـاوری 

)حیـدری و سـیدجوادین،1390(. 
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نقـش کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط بـر توسـعه 
اقتصـادی و تجـاری بخش کشـاورزی، کسـب مزیـت رقابتی 
و تولیـد ناخالـص ملـی و کارآفرینی روشـن اسـت، به طوری 
کارآفرینـی در  میـزان  کارآفرینـی جهانـی  بـان  کـه دیـده 
کشـورها را بـا نـرخ ایجـاد و مـرگ کسـب و کارهـای جدیـد 
مـورد سـنجش قـرار می دهـد )فیضـی و همـکاران، 1389(. 
شـاخص کسـب و کار معیاری برای واکاوی مقرراتی اسـت که 
بـه طـور مسـتقیم کسـب و کار را تحت تأثیـر قـرار می دهند. 
این شـاخص دیگـر عامل هایی کـه به طور نامسـتقیم فضای 
کسـب  و  کار را متاثـر می سـازند، )ماننـد نزدیکـی بـه بـازار  
دیگـر کشـورها، کیفیت زیرسـاختارها، تورم، امنیـت و غیره( 
را مدنظـر قـرار نمی دهـد. رتبه بندی هر کشـور در آسـانگری 
کسـب و کار، بـر مبنـای 10 زیرشـاخص آغـاز یـک کسـب  و 
 کار، دریافـت مجوز هـای سـاخت و سـاز، تأمیـن نیـروی کار، 
ثبـت دارایی هـا، دریافـت اعتبـار، حمایـت از سـرمایه گذاران، 
پرداخـت مالیـات، تجـارت فرامـرزی، اجرایی کـردن تعهدات 
و پایـان دادن بـه کسـب  و  کار )حـل  و  فصل( مورد محاسـبه 
قـرار می گیـرد )باسـخا، 1390(. بـه عبارت دیگر شـاخص ها 
فراینـد  یـک  آغـاز  نوعـی  بـه  کـه  مختلفـی  معیارهـای  و 
کسـب  و  کار و موفقیـت آن در ادامـة مسـیر ارزش آفرینـی 
در اقتصـاد را تحـت تأثیـر قـرار می  دهـد، معرفـی شـده و 
سیاسـت گذاران بـا دیده بانـی ایـن شـاخص ها و اصالح هـا 
و تعدیل هـای الزم در بخش هـای مختلـف، در پـی ایجـاد 
انگیزه هـا و مشـوق های الزم بـرای توسـعة فضای کسـب و کار 
در اقتصـاد بوده انـد. شـاخص آسـانگری کسـب  و  کار، جنبـة 
خاصـی از ایـن محیـط را مدنظـر قـرار می دهـد، بدیـن گونه 
کـه ایـن شـاخص تأثیـر قوانیـن و مقـررات بـر کسـب  و  کار 
کـه  دولت هایـی  می کنـد.  بررسـی  را  فعـال  هـای  شـرکت 
اقتصـادی و  فعـاالن  توسـط  رشـد فرصت هـای کسـب و کار 
در نتیجـه رشـد اقتصـادی و رفـاه شـهروندان را مـورد توجه 
خـود قـرار داده انـد، عـالوه بـر حفـظ ثبـات در شـاخص ها و 
متغیرهـای کالن اقتصـادی، دیگـر موضـوع هایـی را کـه بـه 

نوعـی فعالیت هـای اقتصادی بخش خصوصـی را تحت تأثیر 
قـرار می دهنـد را نیـز مـورد ارزیابـی قـرار داده و در هنـگام 
لـزوم اقـدام به اصـالح آن مـوارد می  کنند)احمـدی، 1387(، 
هرچنـد »فضـای کسـب  و  کار« در دهه هـای اخیر بـه عنوان 
یکـی از مهم ترین مبحث های اقتصـاد کالن در جهان مطرح 
بوده اسـت، تعریف جامعی از آسـانگری کسـب  و کار و فضای 
سـرمایه گذاری در ادبیـات اقتصـادی کـه مـورد قبـول همـه 
واقـع شـود، وجود نـدارد و غالب بررسـی ها، فضای سیاسـی، 
قانونگـذاری و رفتـاری جامعـه در قبـال سـرمایه گذاران را به 
عنـوان مهـم ترین ارکان تشـکیل دهنـدة این مفاهیـم مورد 
توجـه قـرار داده اند)سکسـنیان، 2009(. به عبـارت دیگر این 
فضـا را می تـوان براینـدی از همـه ی عامل هـای تأثیرگذار بر 
فراینـد فعالیت هـای یک بنـگاه اقتصـادی در مراحل مختلف 
)اعـم از پیش از آغـاز فعالیت، در حین فعالیت و پس از پایان 
فعالیـت( در نظر گرفت توسـعه کشـاورزی در سـطح وسـیع 
و صنعتـی اغلـب بـر مبنـای عامل هایي چـون شـمار نیروي 
انسـاني شـاغل در آن هـا و یـا میـزان سـرمایه در گـردش، 
شـناخته مي شـوند )فیضـی و همـکاران، 1389(. یافتـه های 
تحقیـق اتارودیـان و همـکاران )2018(، نشـان داد که رشـد 
و بهبـود صـادرات شـرکت های کوچـک و متوسـط عامـل 
عمـده رشـد سـاختار صنعتی بسـیاری از کشـورها به شـمار 
می آینـد. بر مبنـای یافته بررسـی های انجام  شـده، این گونه 
کسـب وکارها توانایـی پاسـخگویی سـریع به تغییـرات بازار و 
نیازهـای خریـداران را دارنـد و به آسـانی می توانند خـود را با 
شـرایط جدیـد هماهنـگ کنند. در واقـع، آن ها رفتـاری پویا 
در رو بـه رو  شـدن بـا شـرایط متغیـر محیطی دارند. کسـب 
 و کارهـای متوسـط و کوچـک بـرای بسـیاری از کشـور های 
در حـال  توسـعه که درصـدد احیای سـاختار اقتصـادی خود 
هسـتند، بسـیار اهمیـت دارد. ایـن بنگاه هـای اقتصـادی، بـا 
وجـود آنکـه بـه سـرمایه گذاری کم تری نیـاز دارنـد، بازدهی 
بیش تـری داشـته، در اشـتغال زایی، ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای نـوآوری و اختـراع هـا و افزایش صادرات این کشـورها، 

نقـش مهمـی دارند.
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بخـش کشـاورزی در اقتصـاد ایران از لحـاظ "هزینه یک 
فرصـت شـغلی تمـام  وقـت"، رتبـه نخسـت را دارد؛ یعنی به 
نسـبت دیگـر بخش هـای اقتصادی بـا صرف کم تریـن هزینه 
می توان یک شـغل تمام وقـت ایجـاد کرد)حاجی میررحیمی، 
1394(. دلیـل کـم بـودن این هزینـه به ضریـب تکاثر باالی 
بالقـوه،  تولیـد  تـوان  لحـاظ  از  می گـردد.  بـر  بخـش  ایـن 
ایـن بخـش در رتبـه دوم پـس از بخـش خدمـات عمـده و 
خرده فروشـی و کارهـای تعمیـری قـرار دارد؛ ولـی از نظـر 
درآمدزایـی بالقـوه بخـش کشـاورزی جایـگاه مناسـبی ندارد 
و در رتبـه 19 قـرار گرفتـه اسـت. برابـر یافته هـا تنهـا یـک 
درصـد از کل درآمدزایـی بالقـوه بخش هـای اقتصـاد ایـران 
مربـوط بـه بخـش کشـاورزی اسـت. بـر مبنـای رتبه بنـدی 
کشـش تولیـد کل، بخش کشـاورزی در رده هفتم قـرار دارد 
)مومنـی و همـکاران، 1396(. اسـتان البـرز از اسـتان های 
در  بالقـوه ای  ظرفیت هـای  و  اسـت  کشـاورزی  حاصلخیـز 
زمینه هـای مختلـف زراعـت، باغبانـی، دام و طیـور، صنایـع 
غذایـی و ... دارد. ایـن اسـتان در میـزان تولیـد محصول های 
کشـاورزی جـزء اسـتان های برتـر و کیفـی کشـور اسـت و 
بسـیاری از صنایـع تبدیلـی خصوصـا صنایـع غذایـی در آن 
واقـع شـده و رونـق کسـب و کارهـای کشـاورزی در اولویـت 
نخسـت قـرار دارد. یکـي از دسـتاوردهاي توسـعه کشـاورزي 
اسـتان، افزایش صادرات سـبزي و صیفي در سـال 1399 به 
بیـش از 15 هـزار کانتینـر به کشـورهاي حـوزه خلیج فارس 
بـوده و پیش بینـي شـده که در سـال های آتی نیز این رشـد 
ادامـه باشـد)میرجلیلی، 1400(. در عیـن حال بـه دلیل نوپا 
و کوچـک بـودن، ایـن کسـب و کارهـا رشـد زیادی نکـرده و 
انسـجام الزم را ندارنـد. بـا توجه بـه ظرفیت های بـاال و نبود 
زمینـه بـه کارگیـری کامل آن هـا در صنایع و محـدود بودن 
منبع هـای سـرمایه گذاری، دغدغـه سیاسـت گذاران اسـتان 
در بررسـی و تعییـن عامل هـای مؤثـر در رونـق اقتصـادی 
کسـب و کارهای کوچک و متوسـط کشـاورزی استان بوده و 

ایـن موضـوع هـدف اصلـی تحقیق می باشـد.

بر مبنـای تعریف وزارت صمت و وزارت جهادکشـاورزي، 
بنگاه هـاي کوچـک و متوسـط، واحدهاي صنعتـي و خدماتي 
)شـهري و روسـتایي( هسـتند کـه کمتـر از 50 تـن کارگـر 
دارنـد. مرکـز آمـار ایـران کسـب و کارهـا را بـه چهـار گـروه 
طبقه بندي کرده اسـت؛ کسـب و کارهـاي داراي 9-1 کارگر، 
کارگـر  از 100  بیـش  و  کارگـر  کارگـر، 52-110   10-52
)آمارنامـه سـال 1395(. بانـک مرکـزي ایـران نیـز کسـب و 
کارهـاي زیـر 100 تـن نیـروي کار را بـه عنـوان بنگاه هـاي 
)احمـدی،1387(.  مي کنـد  تلقـي  متوسـط  و  کوچـک 
بنگاه هـای کوچـک و متوسـط در اتحادیـه اروپـا این گونـه 
نیـروی  تـن  بنگاه هـای خـرد: 1-9  دسـته بندی می شـوند: 
کار، بنگاه هـای کوچـک: 49-10 تـن نیـروی کار، بنگاه هـای 
معیارهـاي  برمبنـای  کار.  نیـروی  تـن   50-249 متوسـط: 
اتحادیـه اروپا نیز، صنایع کوچک و متوسـط برحسـب شـمار 
کارکنـان و مبلـغ گـردش سـرمایه سـاالنه تعریف مي شـوند. 
برایـن مبنـا، بنگاهـي کوچـک یـا متوسـط نامیـده مي شـود 
کـه شـمار کارکنـان آن کمتـر از 250 تـن باشـد و مبلـغ 
گـردش مالـي سـاالنه آن هـم از 100میلیــون تومـان تجاوز 
نکنـد و تعـادل ترازنامـه کم تـر از 67 میلیون تومان باشـد. از 
نظـر اقتصـادی بایـد مسـتقل بـوده و بیـش از 50 درصد آن 
متعلـق بـه بخـش خصوصـی باشـد)احمدی، 1387(. بر این 
اسـاس 91/5 درصـد واحدهاي تولیـدي دارای پروانه صنعتی 
در ایـران در گـروه صنایـع کوچـک و متوسـط قـرار مـي-

گیرند)حسـین پـور و همـکاران، 1399(. آمارهاي جهاني نیز 
نشـان می دهد که دسـت کـم 95 درصد از کسـب وکارهاي 
ثبت شـده در جهان از نوع کوچک و متوسـط است)سـتایش 
و همـکاران، 1398( و در اتحادیـه اروپـا 99/8 درصـد بوده و 
70 درصـد ظرفیـت اشـتغال اتحادیـه را تکمیل کـرده )مولر 
و همـکاران، 2014( و همچنیـن حـدود 56 درصـد تولیـد 
ناخالـص داخلـی بسـیاری از کشـورهای اروپایـی را تشـکیل 
می دهند)پلتنـو و بارخاتـو، 2016(. میـزان مشـارکت صنایع 
کوچـک و متوسـط در بخـش هـای صنعتـی در هـر دو گروه 
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کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه بیش تـر اسـت 
)در بسـیاری از کشـور ها 90 تـا 95 درصـد کل صنایـع را 
شـامل می شـوند(. از نظر اشـتغال 70 تا 75 درصد شـاغالن 
و از نظـر تولیـد محصـول هـای صنعتـی، 50 تـا 60 درصـد 
محصـول هـا در گـروه صنایـع کوچک و متوسـط قـرار دارند 

)بانـک جهانـی، 2011(. 
یافته هـای بررسـی های پرشـماری نشـان می دهنـد که 
سـطح تحصیـالت نقـش مهمـی در موفقیـت کارآفرینـی و 
صاحبـان کسـب و کار در کسـب درآمـد بیش تر دارد)رسـتم 
علیـزاده و جمعـه زاده، 1397( و همچنیـن ناکافـی بـودن 
زیر سـاخت هـای جـاده ای نیـز باعـث محدودیت دسترسـی 
بـه امکانـات ارتباطـی و در نتیجـه محدودیـت اشـتغال در 
بخـش کشـاورزی شـده اسـت)علوی زاده و کرمانـی،1390(. 
آزاد بـودن و شـفافیت قیمت هـا، رقابتی بودن بازار و حفــظ 
حقــوق مالکیـت سـه شـرط الزم بـرای فعالیـت اقتصـادی 
بخـش خصوصـی و کارآ بـودن اقتصــاد اســت و نقـــش 
دولـــت در بهبــود ایــن فضـــا و فــراهم آوردن شـرایط 
مناسـب بـرای جـذب فعالیـت بخـش خصوصـی بسـیار مهم 
اسـت. تجربـه جهان نشـان می دهد تنها در شـرایط مسـاعد 
کسـب و کار، یـک بنـگاه می توانـد به صـورت کارآ و بهینــه 
عمـل کنــد در یـک بیـان سـاده و روشـن، می تـوان اذعـان 
داشـت کـه بخش قابـل توجهی از امـکان و زمینه های رشـد 
اقتصـادی هـر کشـور در گرو فضای کسـب و کار مناسـب در 
آن کشـور اسـت. تأثیر فضای کسـب و کار بر سـرمایه گذاری 
صنعتـی  توسـعه  راهبـردی  حوزه هـای  از   می تـوان  را 
ایـران تلقـی کـرد کـه بیش تـر ناشـی از عامل هایـی چـون 
آزادی- کار، سـرمایه گذاری،  نیـروی  اشـتغال  و  بهـر ه وری 

تولیـدی  ظرفیت هـای  و  تولیدکننـدگان  اقتصـادی  هـای 
یافته هـای  همـکاران،1390(.  و  آشـتیانی  است)حسـینی 
پژوهـش کرمـی)1396( نشـان داد که در آینده برای توسـعه 
کاربـرد مهـارت و فناوری در فرایند توسـعه کسـب و کارهای 
کشـاورزی، برنامه های آموزشـی باید به شـکل قابـل انعطاف 

و مناسـب بـازار کار طراحـی، سـازماندهی، اجرا و ارزشـیابی 
شـوند. یافتـه هـای تحقیقـات دیگـری نشـان داده اسـت که 
عامل هـای فضایی و مکانی، فرهنگی و اجتماعی، سـازمانی و 
اقتصـادی و سیاسـت گذاری و نهـادی مهم تریـن عامل ها در 
تشـکیل و توسـعه شـرکت های کوچک و متوسـط به شـمار 
 (Luintel et al., 2010; Saxenian et al., 2009).می رونـد
از سـوی دیگـر نـوآوری از مهم تریـن عنصرهایـی اسـت کـه 
بـا مفهـوم و کارکـرد شـرکت های کوچـک و متوسـط پیوند 
دارد. زیـرا نـوآوری معطـوف بـه تـالش بـرای تجاری سـازی 
ایده هـای نو و ایجاد کسـب وکارهایی برای این منظور اسـت 
)Andersson & Chantal, 1997(. از سـوی دیگـر عامل های 
تأثیرگذار بر توسـعه شـرکت های کوچک و متوسـط عبارتند 
از: نیـروی انسـانی، بازاریابـی و تقاضا، شـبکه تأمیـن، دولت، 
همـکاری و رقابـت، زیرسـاخت ها، تجمـع صنایـع )حسـینی 
و فهیمی فـر، 1390، کارلسـون،1390، میشـل و همـکاران، 
2008(. یافتـه هـای تحقیق مالشـاهی و ظریفیـان )1394( 
نشـان داد که تجربه کار کشـاورزی مدیران کسـب و کارهای 
کشـاورزی، شـمار اعضـای خانوار مدیـر، میـزان وام دریافتی 
بـرای احـداث کسـب و کار، تحصیـالت مدیـر، سـن مدیـر، 
شـمار نیـروی کار مشـغول در کسـب و کار، فاصلـه محـل 
کسـب و کار تـا شـهر و گسـتره زیرکشـت بـر موفقیـت ایـن 
کسـب و کارها تأثیـر معنی داری داشـتند. یافته های تحقیق 
خشـنودی فر و همـکاران)1389( نشـان داد کـه در میـزان 
موفقیـت کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط کارآفریـن 
عامل هـای توانایـی رقابـت بـا دیگر کسـب و کارهـا، کیفیت 
محصول هـا و توانایـی مقابله بـا رویدادهای غیرمنتظره، سـه 
اولویـت نخسـت اثرگـذار و سـخت-گیری زیـاد بانک هـا در 
پرداخـت تسـهیالت، عـدم پرداخـت بـه موقـع اعتبـارات و 
مشـکالت دیوانسـاالری اداری بـه ترتیـب اهمیـت بـه عنوان 
بودنـد.  ایـن کسـب و کارهـا مطـرح  راه انـدازی  مشـکالت 
همچنیـن بیـن عملکـرد سـازمان جهادکشـاورزی بـا میـزان 
موفقیـت در کسـب و کار کوچـک و متوسـط رابطـه مثبت و 
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معنـی داری مشـاهده شـد، اما بیـن عملکرد بانک کشـاورزی 
و موفقیـت کسـب و کارها رابطه معنی داری به دسـت نیامد. 
یافته هـای تحقیـق طالبی و همکاران )1391( نشـان داد که 
راهبردهـای افزایش فروشـندگان، توسـعه رابطه های عمومی 
و اطالع رسـانی دربـاره محصول هـای، فـروش محصول ها در 
منطقه هـای جدیـد و بهبـود و اصـالح محصول هـای کنونی 
بیش تریـن اسـتفاده را داشـته  و راهبـرد متمرکـز بـه عنوان 
و  کسـب  رشـد  راهبردهـای  میـان  در  اولویـت  نخسـتین 
کارهـای این خوشـه معرفی شـد. یافته هـای تحقیق رحمتی 
و همـکاران)1398( نیـز نشـان داد کـه نگـرش به کار، سـن، 
وضعیـت اقتصـادی، میـزان درآمـد، شـرکت در دوره هـای 
آموزشـی و رفتـار اطالع یابـی زنـان روسـتایی بخـش مهمی 
از رفتارهـای کارآفرینندگـی و ایجـاد و توسـعه کسـب و کار 
آن هـا را تبییـن می نمایـد. یافته هـای پژوهـش دیگـری در 
کرمانشـاه حاکـی از آن بـود کـه از حمایت هـای همـه جانبه 
دولـت بـه عنـوان کلیدی تریـن عامـل مؤثـر بـر موفقیـت 
کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط می باشـد )حسـین پور 

و همـکاران، 1399(.
بادینـی و همـکاران)2018( در بررسـی خـود بـا عنـوان 
عامل هـای حیاتـی موفقیـت بـرای شـرکت های کوچـک و 
متوسـط نشـان دادنـد که سـطح فناورانـه بنـگاه، عامل های 
اجتماعـی، عامل هـای قانونـی و نظارتـی، حـق مالکیـت و 
سـرمایه فیزیکـی از عامل هـای حیاتی موفقیت شـرکت های 
در   )2017( اسـمالبون  هسـتند.  متوسـط  و  کوچـک 
بررسـی های خـود مسـئله های عمـده پیـش روي بنگاه هاي 
کوچـک و متوسـط کارآفریـن روسـتایی را در هفـت عامـل 
کوچکـی بـازار محلـی، محدودیـت در انتخـاب نیـروي کار، 
ضعـف در زیرسـاخت هـاي ارتباطـی و حمـل و نقـل، نبـود 
دسترسـی مناسـب به اطالعات و خدمات مشـاوره اي مرتبط 
بـا امـور تجاري، نبود دسترسـی مناسـب به منبع هـای مالی 
و فضای نهادي نامناسـب، دسـته بندي کرده اسـت. راگ آف 
و همـکاران)2016(، در مطالعـه ای 11 عامـل ویژگی هـای 

مالـی،  مسـئله های  مدیریتـی،  مسـئله های  فـردي، 
انسـانی،  منبع هـای  مسـئله های  بازاریابـی،  فعالیت هـاي 
شـرایط اقتصـادي، ویژگی-هـای محصـول، رقابـت، انضباط، 
عامل هـای  عنـوان  بـه  را  محیطـی  عامل هـای  فنـاوري، 
اثرگـذار بـر موفقیـت بنگاه هـاي کوچـک شناسـایی کردنـد. 
تامبیونـان )2016(، در مطالعـه ای نبـود سـرمایه، بـاال بودن 
قیمـت نهاده هـا، هزینـه ي زیـاد نیـروي کار، نبـود فنـاوري 
مانع هـای  مهم تریـن  از  ماهـر،  پرسـنل  نبـود  و  مناسـب 
توسـعه ي بنگاه هـاي کوچـک و متوسـط کارآفریـن عنـوان 
کردنـد. مـان و همـکاران )2014(، نیز پس از مـرور تاریخچه 
موفقیـت شـرکت هاي کوچک و متوسـط سـه جنبـه کلیدي 
و محـوري مؤثـر بـر موفقیـت یـک شـرکت را عامل-هـای 
داخلـی، فضـای خارجـی و تأثیـر ناشـی از مدیـر شـرکت، 
و  مدیـر  رفتـاري  و  روانشـناختی  خانوادگـی،  ویژگی هـاي 
گرداننـده شـرکت معرفـی کردنـد. همچنیـن مهارت هـاي 
مؤثرتریـن  از  مـوارد  اغلـب  در  فنـی،  دانـش  و  مدیریتـی 
عامل هـای مرتبـط بـا عملکرد یک شـرکت می باشـد. افزون 
بـر آن، رابطه هـای موجـود تحـت تأثیـر شـرکت و نیـز خط 
مشـی هاي آن قـرار دارنـد. ون گیل )2015( در بررسـی های 
خـود بـراي تحلیـل سـاختار مدیریت برتـر کسـب و کارهاي 
کوچـک و متوسـط کارآفریـن در هلند به این نتیجه دســت 
یافــت کــه غالــب مــدیران و مؤسسان این کسب و کارها 
از دانـش راهبـردي و تعامل هـای دیـوان سـاالری مــرتبط 
بــا فراینــد اجــراي برنامه هاي کسـب و کارهـا و ارتباطات 
شـبکه اي مربوطه آگاهي چنداني نداشــتند. لــذا ضــرورت 
مـوارد مذکـور  در  آن هـا  بـراي  آموزشـي  دوره هـاي  ارایـه 
 )2011( گــوش  مطالعـه  یافته هـای  مي شـد.  احسـاس 
در مـورد عامل هـای مؤثـر بـر موفقیـت 50 کســب و کــار 
کوچـک و متوسـط ســنگاپور کـه داراي باالتریـن میـزان 
موفقیـت و عملکـرد بودنـد، نشـان داد مهمتریـن عامل هـا 
عبارتند از: وجــود گــروه مــدیریت قــوي و متعهـد، وجود 
بـه  توانـا،  و  نگـر  آینـده  قـوي،  مدیریتـي  اساسـنامه هاي 
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کارگیـري راهبـرد متناســب و صــحیح، توانایـي شناسـایي 
و تمرکــز بــر بــازار، توانــایي توســعه و حفــظ ظرفیــت 
عملکــردي خــود، توجه و دقت در مشـتري مداري و وجود 
منبع هـای مالـي و فنـي غنـي. بوشـما و همـکاران)2017( 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه عامل هایـی چـون رهبـری،  بـه 
دانـش و مهارت هـای کاربـردی، بازارگرایـی، بینـش مالـی 
و مدیریتـی، خالقیـت و نـوآوری، و خطرپذیـری مهم تریـن 
هسـتند.  پویـا  اقتصـادی  بازارهـای  موفقیـت  عامل هـای 
یافته هـای بررسـی اوربانـوا و همـکاران )2016(، نشـان داد 
کـه با وجود ارتبـاط و اهمیت نظـام هــاي قانوني، مهم ترین 
متوسـط،  و  کوچـک  کسـب وکار  رونـق  بـراي  عامل هـای 
عامل هـای فرهنگـی، اجتماعـي و اقتصـادی و هســتند. بـر 
ایـن اسـاس سـاختارهاي غیررسـمي، هماننـد شـبکه هاي 
اجتماعـي، آمـوزش عمومي و ارزش هــاي فرهنگي به عنوان 
عامل هـای مؤثـر ظهـور فراینـد پیاده سـازي سیاست هــاي 
حمایــت از رونق کسـب وکار کوچک ذکر شـدند. یافته های 
پژوهـش ابــور و کــوارتي )2016( نشـان داد کـه عامل های 
بازدارنـده گسـترش و توسـعة بنگاه هاي اقتصـادي کوچک و 
متوسـط، نبود دسترسي بــه فنــاوري، محدودیت دسترسي 
بـه بازارهـاي جهانـي، ماهیـت قوانیـن حاکـم بـر فعالیـت 
بنگاه هــاي اقتصــادي و عـدم ارایـه آموزش هـاي الزم در 
ایـن زمینـه اسـت. از نظـر آنـان آنچـه بیـش از همـه مهم و 
مؤثـر جلــوه مي کند، نبـود زمینه سـرمایه و منبع های مالي 
کافي بــراي ایجـاد بنگـاه هــاي اقتصـادي و تـداوم فعالیـت 
آن هاسـت. یافته هـای پژوهـش لیـوی و همـکاران)2015(، 
نشـان داد کـه عامل هایی چون مدیریت، بازاریابی، مشـارکت 
اعضـاء و حمایت هـای مالـی دولـت مهم تریـن عامل-هـای 
رونـق کسـب و کارهـای کوچک و متوسـط بودنـد. همچنین 
یافته هـای بررسـی راداس و بوزیـک )2013 ( نشـان داد که 
دسـتیابي بـه دانـش نویـن، اسـتفاده از منبـع هـای مالـي و 
حمایت هـاي قانونـي از عامل هـای اثرگذار بر ایجاد نــوآوري 
و رونـق اقتصـادی در بنگـاه هــاي کوچـک و متوسـط مـی 
راهاراریـا )2019(  و  تحقیـق کوسـتین  یافته هـای  باشـند. 

در اندونـزی نشـان داد کـه بـرای موفقیـت هـر چـه بیش تر 
کسـب و کارهـا دولت باید امنیـت الزم برای سـرمایه گذاری 
را ایجـاد و صدور مجوز را آسـانگری کند و مالیات دریافتی را 
نیـز کم کند، تا فضای کسـب و کار مناسـب شـود. همچنین 
نهادهـای هماهنگ و مرتبط گسـترش یابد، مشـاغل سـنتی 
ضعیـف بایـد از طریـق دولـت محافظـت شـود و مقـرارت به 
سـود آن ها باشـد، ارتباط متقابل و مشـارکت بین شـرکت ها 
و کارآفرینـان وجود داشـته باشـد تا انحصار دولـت را کاهش 
دهنـد و آمـوزش مهارت هـای کارآفرینـی برای شـرکت های 
یافتـه  دیگـر  سـوی  از  یابـد.  افزایـش  متوسـط  و  کوچـک 
اومادیـا و کاسـزلنیک)2020( نشـان داد کـه  بررسـی های 
ارتقـای کارآفرینـی محلـی و توسـعه فناوری بومـی و کاهش 
مهاجـرت از روسـتا بـه شـهر در کشـورهای در حال توسـعه 
در بهبـود وضعیـت کسـب و کارهای کوچک و متوسـط مهم 
بوده و کمبود زیرسـاخت ها، نداشـتن مهـارت کافی مدیریت 
و گرایـش کارآفرینـی،  ناتوانـی در دسترسـی بـه نقدینگـی 
در  کارهـا  و  کسـب  مهـم  چالش هـای  از  تجـارت،  بـرای 
اندونـزی می باشـند. به طور کلـی در بیـن عامل هایی که در 
رونق اقتصادی کسـب و کارهای کوچک متوسـط کشـاورزی 
مؤثـر اسـت، پنـج عامـل اصلـی یعنـی: فضـای کسـب و کار، 
سـرمایه انسـانی )نیروی کار ماهـر، فناوری نوآورانـه و انتقال 
فنـاوری(، سـرمایه اجتماعـی )شبکه-سـازی، منبـع دانـش 
بیرونـی، رهبـری، تسـهیل کننـده ارتباطـات و نـام تجـاری 
واحـد صنعتی( و سـرمایه مالـی )حمایت دولتـی، هزینه های 
تحقیق و توسـعه و خدمات پشـتیبان کسـب و کار( و سرمایه 
زیرسـاخت های  و  تخصصـی  آمـوزی  )مهـارت  فیزیکـی 
آموزشـی(، مـی باشـد کـه بـه عنـوان مهم تریـن عامل هـای 
بخـش  در  متوسـط  و  کوچـک  کارهـای  و  کسـب  رونـق 
کشـاورزی اسـتان البرز بررسـی  شـد. بر این مبنـا، چارچوب 
نظـری تحقیـق کـه از پنـج متغیـر مؤثـر در رونـق اقتصادی 
کسـب و کارهای کشـاورزی شـامل: سرمایه انسـانی، سرمایه 
اجتماعـی، فضـای کسـب و کار، سـرمایه فیزیکـی و سـرمایه 

مالـی، تشـکیل شـده اسـت، ترسـیم شـد)نگاره 1(.
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نگاره 1- مدل نظری تأثیر سرمایه های انسانی و اجتماعی در رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

روش شناسی
ایـن پژوهـش از دیدمـان متعـارف تحقیقـات کّمـی و از 
دیـدگاه نـوع تحقیـق کاربـردی اسـت که بـه صـورت میدانی 
در سـالهای 1398 تا 1399 اجرا شـده اسـت. مسـئله تحقیق 
نامشـخص بـودن سـویگان و سـازه هـای اثرگـذار بـر بهبـود 
متوسـط  و  کوچـک  کارهـای  و  کسـب  موقعیـت  و  جایـگاه 
کشـاورزی بـود. متغیرهای اصلی تحقیق شـامل شـش متغیر: 
فضـای کسـب و کار)7 متغیـر(، سـرمایه انسـانی)8 متغیـر(، 
متغیـر(،  مالـی)6  سـرمایه  متغیـر(،  اجتماعـی)10  سـرمایه 
سـرمایه فیزیکـی)5 متغیر( و رونـق اقتصـادی)10 متغیر( بود 
کـه در کل بـا 46 متغیـر بررسـی شـدند. بـرای انـدازه گیـری 
متغیرهـای مزبور از طیف لیکرت اسـتفاده شـد)از یک= خیلی 
کـم تـا پنـج= خیلی زیـاد(. جامعه آمـاری 404 تـن از اعضای 
عضـو  کشـاورزی  تعاونی هـای  و  شـرکت ها  مدیـره  هیـأت 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان 
البـرز بـود کـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران شـمار نمونـه 

200 تـن تعییـن و بـه روش نمونه گیـری تصادفـی انتخـاب 
شـدند. اعتبـار ظاهـری ابـزار سـنجش با اسـتفاده از سـنجش 
دیدگاه صاحب نظران)متخصصین و اسـاتید مدیریت کسـب و 
کارهای کشـاورزی و آموزش کشـاورزی( و پایایی آن از طریق 

محاسـبه تتـای ترتیبـی و پایایـی ترکیبـی مـورد تأییـد قـرار 
گرفـت. همچنیـن روایی تشـخیصی بـه روش تعیین شـاخص 
میانگین واریانس اسـتخراج شـده)AVE( اسـتفاده شد)جدول 
1(. بـرای تعییـن درسـتی نشـانگرها از آزمـون تحلیـل عاملی 
تأییدی اسـتفاده شـد. برای بررسـی روایی و پایایی نشـانگرها 
مقدار هـای R2 بایـد باالتـراز 0/20 باشـد کـه گویـای اعتماد و 
پایایـی بـاالی نشـانگر مـورد نظر اسـت  همچنین بـرای تأیید 
دقت نشـانگرها باید بار عاملی اسـتاندارد شـده بیش تر از 0/4 
و میزان t خارج از بازه )1/96- و 1/96+( باشـد. برای تجزیه و 
تحلیـل داده هـا از مدل معادالت سـاختاری بـا رویکرد تحلیل 
مسـیر، من ویتنی، کروسـکال والیس و همبسـتگی اسـپیرمن 

اسـتفاده شد.
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جدول 1- پایایی عامل های مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

AVE3 پایایی ترکیبی تتای ترتیبی عامل 

0/528 0/825 0/743 رونق اقتصادی

0/524 0/825 0/756 زیرساختی

0/508 0/835 0/814 سرمایه اجتماعی

0/532 0/84 0/783 سرمایه مالی

0/519 0/838 0/785 فضای کسب و کار

0/612 0/841 0/732 سرمایه انسانی

یافته ها
سـطح تحصیالت نیمی از نمونه آماری کارشناسی ارشـد 

و باالتـر و 36/5 درصـد کارشناسـی بـوده و نزدیـک به نیمی 
نیـز در محـدوده  سـنی 30 تـا 40 سـال قـرار داشـتند )49 
درصـد(. ایـن موضوع نشـانگر جوانـی جامعه آمـاری بود. 76 

درصـد آنان مـرد و 24

درصـد نیـز زن بـوده و اغلـب متأهـل)71/5 درصـد(، و 
در طبقـه درآمـدی 2/6-4 و باالتـر از 4 میلیـون تومـان در 
مـاه قرار داشـتند)72 درصد(. همچنین پیشـینه کار بیش از 
53 درصـد اعضـای نمونـه تحقیـق باالی 11 سـال می باشـد 

)جدول 2(.

جدول 2- پراکنش ویژگی های فردی و حرفه ای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

فراوانی انباشتهدرصد معتبردرصدفراوانیسطحویژگی 

تحصیالت

10/50/50/5زیردیپلم
6333/5دیپلم و کاردانی

9346/546/550کارشناسی
1005050100کارشناسی ارشد  و باالتر

سن

3517/517/617/6زیر 5 سال
10-55728/528/646/2
15-11321616/162/3
15<7537/537/7100

-10/5100بدون پاسخ

درآمد )میلیون 
تومان(

1/5 >201010/310/3
2/5-1/5301515/525/8
4 -2/6723637/162/9

>4723637/1100
--63بدون پاسخ

200جمع
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فراوانی انباشتهدرصد معتبردرصدفراوانیسطحویژگی 

پیشینه 
کار)سال(

5>3517/517/617/6
10-55728/528/646/2
15-11321616/162/3
>157537/537/7100

-10/5100بدون پاسخ

ادامه جدول 2- پراکنش ویژگی های فردی و حرفه ای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

     نتایـج آزمـون من ویتنـی و کروسـکال والیس نشـان 
داد کـه هیچکـدام از ویژگی های فـردی و حرفه ای صاحبان 
کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط مـورد مطالعـه تفـاوت 
معنـی داری در دیـدگاه ایشـان در زمینـه عامل هـای مؤثـر 
در رونـق اقتصـادی کسـب و کارهای کشـاورزی ایجاد نکرده 
اسـت)جدول 3(. بخـش دیگـری از نتایج آزمون همبسـتگی 

مؤثـر  عامل هـای  همـه ی  بیـن  کـه  داد  نشـان  اسـپیرمن 
در رونـق اقتصـادی کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط 
ایـن  دارد.  وجـود  معنـی داری  و  مثبـت  رابطـه  کشـاورزی 
موضـوع نشـان می دهـد کـه تقویت هر یـک از ایـن عامل ها 
روی بهبـود وضعیـت دیگـر عامل ها نیـز می توانـد تأثیرگذار 

باشـد)جدول 4(.

جدول 3- تأثیر برخی ویژگی ها بر نظر پاسخگویان نسبت به عامل های مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط 
کشاورزی

سطح معنی داریZ آمارهویلکاکسونمن- ویتنیمتغیر

0/280/77-3548/55/4724جنسیت
1/30/19-3559/55248/5وضعیت تأهل

سطح معنی داریکروسکال والیسدرجه آزادیمتغیر

30/740/86سن
32/510/47درآمد

33/720/35پیشینه کار
31/540/67تحصیالت

جدول 4-  ماتریس همبستگی عامل های مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی 

عامل هاسرمایه انسانیسرمایه اجتماعیسرمایه مالیسرمایه فیزیکیفضای کسب و کار
سرمایه اجتماعی0/458**1---
سرمایه مالی0/298**0/371**1--
سرمایه فیزیکی0/386**0/491**0/481**1-
فضای کسب و کار0/258**0/390**0/377**0/459**1

**معنی داری در سطح یک درصد
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کـه  کـرد  تأییـد  تحقیـق  یافته هـای  دیگـر،  سـوی  از 
همـکاری مشـترک در زیرسـاخت ها، برگـزاری همایش هـا 
کشـاورزی،  جدیـد  ایده هـای  معرفـی  و  نمایشـگاه ها  و 
اطالعـات  انتقـال  و  و کار  واحـد کسـب  ارتباطـی  سـاختار 

بیـن همـکاران، آمـوزش مسـتمر نیروی انسـانی و مشـارکت 
افـراد دارای مهـارت بـه ترتیـب باالتریـن اولویـت را در رونق 
اقتصـادی کسـب و کارهـای کوچـک و متوسـط کشـاورزی 

دارنـد )جـدول 5(. 

جدول 5- اولویت بندی متغیرهای مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی بر پایه عامل ها

رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین متغیر عامل

1 0/40 0/87 1/93 آموزش مستمر نیروی انسانی 

2سرمایه انسانی 0/46 0/77 1/66
سطح توانمندی ها و مهارت های نیروی 

انسانی 
3 0/47 0/83 1/76 دسترسی به نیروی انسانی ماهر

1 0/38 0/739 1/92
ساختار ارتباطی واحد کسب و کار و انتقال 

اطالعات بین همکاران 

سرمایه اجتماعی

2 0/412 0/949 3/2 کسب و کارهای نوپای کشاورزی 
3 0/415 0/702 1/69 اعتماد متقابل مدیران و کارکنان
4 0/43 0/732 1/69 هدف ها و منافع مشترک اعضا 
5 0/44 0/841 1/87 انگیزه، عالقه ها و ارزش های مشترک اعضا

6 0/48 0/742 1/52
مسئولیت پذیری و تعهد اعضا به انجام بهینه 

کارها
1 0/45 1/02 2/25 حمایت های بیمه ای

سرمایه مالی
2 0/47 0/77 1/64 سرمایه اولیه مناسب
3 0/48 0/9 1/85 اعطای وام بلندمدت با بهره مناسب
4 0/5 1/03 2/07 وجود سیاست های حمایتی خاص دولتی
5 0/55 1/14 2/07 تضمین خریدهای دولتی

1 0/37 0/74 1/98
همکاری مشترک در زیرساخت ها )آموزش، 

مواد اولیه،..(

سرمایه فیزیکی

2 0/41 0/78 1/97
کفایت زیرساخت های فیزیکی )حمل و نقل، 

انرژی و..(

3 0/42 0/77 1/83
حضور مناسب تأمین کنندگان مواد اولیه و 

در دسترس بودن آن ها

4 0/44 0/88 2
کفایت زیرساخت های ارتباطی )تلفن، 

اینترنت و ..(
5 0/5 0/77 1/53 قیمت مواد اولیه
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رتبه ضریب 
تغییرات

انحراف 
معیار میانگین متغیر عامل

1 0/39 0/88 2/25
برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها و معرفی 

ایده های جدید کشاورزی

فضای کسب و کار

2 0/4 0/72 1/79 مشارکت افراد دارای مهارت 

3 0/41 0/84 2
وجود آموزش های ترویجی در زمینه 
شکل گیری کسب وکارهای-کشاورزی

3 0/41 0/86 2/1
وجود آموزش های  ترویجی در زمینه  ایجاد و 

توسعه کسب و کارهای نوپای کشاورزی

4 0/43 0/94 2/17
وجود صندوق های بیمه ای برای کاهش 

خطرپذیری تولید 

4 0/43 0/81 1/85 استمرار حمایت های مالی دولت 

1 0/4 0/7 1/74 مشارکت افراد توانمند و کارآزموده 

رونق اقتصادی 
کسب و کارها

2 0/41 0/77 1/9
داشتن قابلیت در بهره برداری از منبع ها و 

مهارت ها

3 0/42 0/92 2/2
شفافیت و آسانگری دریافت مجوز کسب و 

کار 

4 0/44 0/81 1/83
افزایش اعتبارات بانکی به عنوان پشتوانه و 

تأمین کننده اصلی مالی 

5 0/45 0/79 1/72
آزاد بودن و شفافیت قیمت ها و رقابتی بودن 

بازار 

ادامه جدول 5- اولویت بندی متغیرهای مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی بر پایه عامل ها

از  انتخـاب نشـانگرها)متغیرها(  بررسـی درسـتی  بـرای 
تحلیـل عاملـی تأییـدی اسـتفاده شـد. در برخـی مؤلفه هـا 
نشـانگرهای دارای بـار عاملـی کـم و غیـر معنـی دار، حـذف 

اسـتاندارد  و خطـای   R2 شـده،  انتخـاب  متغیر هـای  شـد. 
آن هـا در جـدول 6 آمده اسـت. یافته ها مؤید مناسـب بودن 

نشـانگرهای نهایـی انتخـاب شـده، بـود.
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جدول 6- خالصه شاخص های تحلیل مسیر مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

نماد در متغیرعامل
مدل

خطای 
مقدار tاستاندارد

پایایی ابزار 
)R2( اندازه  گیری

سرمایه 
انسانی

تا چه اندازه دسترسی به نیروی انسانی با مهارت های 
باال در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

H10/05-0/51

تا چه اندازه باال بودن سطح توانمندی ها و مهارت های 
نیروی انسانی در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

H20/0444/340/67

تا چه اندازه آموزش مستمر نیروی انسانی در رونق 
کسب و کار مؤثر بوده است؟

H5/0498/290/29

سرمایه 
اجتماعی

تا چه اندازه مسئولیت پذیری و تعهد اعضا به انجام 
بهینه کارها در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

Sc10/04-0/39

تا چه اندازه ساختار ارتباطی واحد کسب و کار و انتقال 
مناسب اطالعات بین اعضا و همکاران در رونق کسب و 

کار مؤثر بوده است؟

Sc20/0416/50/34

تا چه اندازه انگیزه ، عالقه ها و ارزش های مشترک 
اعضا در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

Sc50/0477/410/51

تا چه اندازه اعتماد متقابل مدیران و کارکنان در رونق 
کسب و کار مؤثر بوده است؟

Sc60/0337/340/49

تا چه اندازه هدف ها و منافع مشترک اعضا در رونق 
کسب و کار مؤثر بوده است؟

Sc70/0396/850/40

تا چه اندازه آموزش های ترویج و آموزش کشاورزی 
در زمینه آغاز کسب و کارهای نوپا)S tart up( به 
شکل گیری کسب و کار در بخش کشاورزی کمک 

می کند؟

Sc100/0784/990/23

سرمایه 
مالی

چقدر اعطای وام بلندمدت با بهره مناسب در رونق 
کسب و کار مؤثر بوده است؟

ec10/065-0/26

تا چه اندازه وجود سیاست های حمایتی خاص دولتی 
در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

ec20/0836/50/68

تا چه اندازه تضمین خریدهای دولتی در رونق کسب و 
کار مؤثر بوده است؟

ec30/0677/410/64

تا چه اندازه سرمایه اولیه مناسب در رونق کسب و کار 
مؤثر بوده است؟

ec40/0527/340/22

تا چه اندازه حمایت های بیمه ای در رونق کسب و کار 
مؤثر بوده است؟

ec50/0816/850/29

ادامه جدول 6- خالصه شاخص های تحلیل مسیر مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی
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نماد در متغیرعامل
مدل

خطای 
مقدار tاستاندارد

پایایی ابزار 
)R2( اندازه  گیری

سرمایه 
فیزیکی

تا چه اندازه کفایت زیرساخت های فیزیکی )حمل و 
نقل، انرژی و..(.در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

fc10/057-0/22

تا چه اندازه کفایت زیرساخت های ارتباطی )تلفن. 
اینترنت و ..(.در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

fc20/0687/420/34

تا چه اندازه همکاری مشترک در زیرساخت ها )آموزش، 
مواد اولیه،..(.در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

fc30/0469/760/56

حضور مناسب تأمین کنندگان مواد اولیه و در دسترس 
بودن آنان چقدر در رونق کسب و کار مؤثر بوده است؟

fc40/0476/950/4

تا چه اندازه قیمت مواد اولیه در رونق کسب و کار مؤثر 
بوده است؟

fc50/0544/730/24

فضای 
کسب و 

کار

تا چه اندازه آموزش های دوره های ترویج و آموزش 
کشاورزی در زمینه آغاز کسب و کارهای نوپا به شکل 
گیری کسب و کار در بخش کشاورزی کمک می کند؟

ep30/043-0/59

تا چه اندازه برای رونق اقتصادی در کسب و کارهای 
کوچک حمایت های مالی دولت الزم است؟

ep40/0526/730/27

برای رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک کشاورزی 
مشارکت افراد دارای مهارت چقدر الزم است ؟

ep50/0397/620/34

تا چه اندازه آموزش های دوره های ترویج و آموزش 
کشاورزی در زمینه آغاز استارتاپ های کوچک به 
شکل گیری کسب و کار کشاورزی کمک می کند؟

ep60/044100/70

فضای 
کسب و 

کار

تا چه اندازه صندوق های بیمه ای از طرف سازمان های 
مختلف از جمله بانک کشاورزی در کاهش خطرپذیری 

تولید در کسب و کارهای کوچک مؤثر است؟

ep70/0716/360/26

برگزاری همایش ها و نمایشگاه های داخلی توسط 
سازمان متولی و معرفی ایده های جدید چقدر می تواند 

زمینه افزایش کمیت و کیفیت تولید را در کسب و 
کارهای کوچک و متوسط کشاورزی فراهم آورد؟

ep80/0636/170/25

ادامه جدول 6- خالصه شاخص های تحلیل مسیر مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی
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ادامه جدول 6- خالصه شاخص های تحلیل مسیر مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

نماد در متغیرعامل
مدل

خطای 
مقدار tاستاندارد

پایایی ابزار 
)R2( اندازه  گیری

رونق 
اقتصادی 
کسب و 

کارها

تا چه اندازه برای رونق اقتصادی کسب و کارهای 
کوچک در بخش کشاورزی مشارکت افراد توانمند و 

کارآزموده الزم است ؟

mc20/040-0/32

تا چه اندازه دریافت مجوزهای مناسب برای فعالیت 
کسب و کار در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک 

و متوسط مؤثر است؟

mc30/0726/170/25

تا چه اندازه آزاد بودن و شفافیت قیمت ها و رقابتی 
بودن بازار می تواند در موفقیت کسب و کارهای 

کوچک و متوسط مؤثرباشد؟

mc50/0479/40/53

تا چه اندازه افزایش اعتبارات بانکی به عنوان پشتوانه 
و تأمین کننده اصلی مالی می تواند در موفقیت کسب 
و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی مؤثر 

باشد؟

mc60/0537/390/33

تا چه اندازه داشتن قابلیت در بهره برداری از منبع ها 
و مهارت های محلی می تواند در موفقیت کسب 
و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزی 

مؤثرباشد؟

mc70/0468/340/42

در بررسـی سـاختار مـدل، رابطـه هـای بیـن متغیرهای 

نهفتـه درونـی و بیرونـی بـا هـدف تشـخیص ایـن کـه آیـا 

تدویـن  مرحلـه  در  متغیرهـا  بیـن  کـه  نظـری  رابطه هـای 

چارچـوب مفهومـی مـد نظـر محقـق بوده اسـت، به وسـیله 

ی داده هـا تأییـد شـده یـا نـه؟، بررسـی می شـوند. یافته ها 

بـا توجـه بـه مقدار هـای t مـدل سـاختاری نشـان دهنده آن 

بـود کـه سـرمایه انسـانی و فضـای کسـب و کار تأثیـر مثبت 

و معنـی داری بـر رونق اقتصادی کسـب و کارهـای کوچک و 

متوسـط داشته اما سرمایه مالی، سـرمایه اجتماعی و سرمایه 

یافته هـای   .)2 ندارند)نـگاره  معنـی داری  تأثیـر  فیزیکـی 

منـدرج در نـگاره 3 نیـز نشـان می دهـد کـه فضای کسـب و 

کار بـا ضریـب تأثیـر 0/75 دارای بیش تریـن تأثیـر معنی دار 

بـر رونق اقتصادی کسـب و کارها بوده و سـرمایه انسـانی نیز 

در ایـن خصـوص بـا ضریـب تأثیـر 0/25 دارای تأثیـر مثبت 

و معنـی داری مـی باشـد. یافتـه هـای منـدرج در جـدول 7 
بـرازش مـدل و دارای اعتبـار بـودن آن را تأییـد می کنـد.

 



تأثیر سرمایه های انسانی و اجتماعی در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی استان البرز 

شماره 56
بهار 1400

فصل نامه علمی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 48

نگاره 2- مدل ساختاری با میزان های t عامل های مؤثر در رونق اقتصادی کسب  و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

 

نگاره 3- مدل ساختاری تحقیق با بارهای عاملی استاندارد شده
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جدول 7- شاخص های برازش مدل عامل های مؤثر در رونق اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

وضعیت شاخصمیزان گزارش شدهمعیار قابل قبولشاخص برازش
مطلوبX2/df( ≥ 31/48(مجذور کای به درجه آزادی

مطلوبNFI≤ 0/900/90 شاخص نرم شده برازندگی
مطلوبCFI≤ 0/900/95 شاخص برازندگی تطبیقی

تا حدی مطلوبGFI≤ 0/900/88 شاخص میزان انطباق
IFI≤ 0/900/95مطلوب

مطلوبRMR≥ 0/050/041 مجذور میانگین پس مانده ها 
RMSEA ریشه دوم میانگین خطای 

تقریب
مطلوب0/080/057 ≤

بحث و نتیجه گیری
نتایـج آزمـون مقایسـه میانگین هـا نشـان داد کـه بیـن 
وضعیـت تأهـل و جنسـیت با رونـق اقتصادی کسـب و کارها 
تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد. کـه بیانگرایـن اسـت کـه 
دو مشـخصه فـردی عنـوان شـده در دیـدگاه اعضـای نمونـه 
اقتصـادی  رونـق  در  مؤثـر  عامل هـای  زمینـه  در  تحقیـق 
کسـب و کارهـا نقـش تعیین کننـده ای ندارند. ایـن نتیجه با 
یافتـه هـای تحقیـق رحمتـی و همـکاران )1398( در زمینه 
بی-تأثیـری وضعیـت تأهـل همخوانـی دارد. از طرفی سـطح 
تحصیـالت، پیشـینه  کاری، سـن و درآمد صاحبان کسـب و 
کارهـای مـورد مطالعـه نیـز تفـاوت معنـی داری در دیـدگاه 
آن هـا نسـبت به عامل هـای مؤثر در رونق اقتصادی کسـب و 
کارهای کوچک و متوسـط کشـاورزی ایجاد نکرده است. این 
نتیجـه با یافته های تحقیقـات راگ آف و همـکاران)2016(، 
مالشـاهی و ظریفیـان)1394( و رسـتم علیـزاده و جمعـه 
زاده )1397( همخوانـی نـدارد. ایـن موضـوع مؤید آن اسـت 
کـه وضعیـت کسـب و کارهـای بخـش کشـاورزی بـه نحوی 
اسـت کـه عامل هـای مؤثر در رونـق اقتصادی آن بـرای کلیه 
دسـت اندرکاران کسـب و کارهای کشـاورزی یکسـان اسـت 
و ارتباطـی بـا سـن، سـابقه شـغلی، درآمد و تحصیـالت آنان 
نـدارد. در عیـن حـال یافته ها نشـان داد که مالکان کسـب و 

کارهـای مـورد بررسـی بیش تـر در سـن جوانی  قـرار دارند. 
ایـن امـر مـی توانـد نکتـه مثبتـی بـرای آمـوزش آنـان بوده 
و قابلیـت خطر پذیـری و پذیـرش ایده هـای جدیـد توسـط 
آنـان را افزایـش دهـد. بیش تـر مالـکان کسـب و کارهـا مرد 
بودنـد ولـی زن هـا نیز حضـور خوبی داشـتند و بـا حمایت و 
آمـوزش ایـن قشـر می تـوان درصد این حضـور را پـر رنگ تر 
سـاخت. درآمـد 61 درصـد مالـکان کسـب و کارهـا در مـاه 
چهـار میلیـون تومـان بـود کـه ایـن میزان بـا توجـه به خط 
فقـر و تـورم موجـود در بـازار پاییـن مـی باشـد. الزم اسـت 
میانگیـن درآمـد کسـب و کارهـا از طـرق مختلـف از جملـه 

بـه کارگیـری نـوآوری ها و حضـور اقتصادی در بـازار افزایش 
یابـد تـا در آینـده بـا چالش روبـه رو نشـده و پایـدار بمانند. 
تحصیـالت مالکان کسـب و کارها کارشناسـی ارشـد و باالتر 
بـود کـه بیانگـر باسـواد بودن و داشـتن مـدارک دانشـگاهی 
معتبـر مالـکان کسـب و کارهـا اسـت. ایـن امر بیانگر سـطح 
فعالیت هـای تخصصـی کسـب و کارهـا و از سـویی تـالش 
و  کارآفرینـی  بـرای  دانشـگاهی  دانش آموختـگان  بیش تـر 
راه انـدازی کسـب و کارهـای مسـتقل می باشـد. همچنیـن 
ایـن موضـوع ضمـن تأثیر مثبـت در عالقمنـدی افـراد برای 
ورود بـه فرایندهـای آموزشـی، اطالع رسـانی نیازهـای بـازار 
بـه واحدهـای کسـب و کار کشـاورزی را در اسـتان البـرز 
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هـای  یافتـه  می سـازد.  آسـان تر  ذیربـط  نهادهـای  بـرای 
عامل هـای  معنـی دار  همبسـتگی  خصـوص  در  تحقیـق 
سـرمایه انسـانی، سـرمایه اجتماعـی، سـرمایه مالی، سـرمایه 
فیزیکـی و فضـای کسـب و کار مؤیـد همخوانی بـا یافته های 
تحقیـق گـوش)2011(، اوربانـوا و همکاران)2016(، میشـل 
و همـکاران)2008( و حسـین پـور و همـکاران اسـت. ایـن 
اثرگـذاری هم افـزای کلیـه عامـل هـای  نشـانگر  موقعیـت 
مذکـور بـر رونق اقتصـادی کسـب و کارهای مـورد مطالعه و 
اهمیـت و ضـرورت توجـه همزمـان بـه همه آن ها می باشـد. 
داد  نشـان  سـاختاری  معادله هـای  مدل سـازی  خروجـی 
کـه فضـای کسـب و کار و سـرمایه انسـانی تأثیـر مثبـت و 
معنـی داری بـر رونـق اقتصـادی کسـب و کارهـای کوچک و 
متوسـط دارد. امـا متغیرهای سـرمایه مالی، سـرمایه فیزیکی 
و سـرمایه اجتماعـی تأثیـر معنـی داری نداشـتند بـا نتیجـه 
تحقیقـات )اسـمالبون ، 2017؛ راگ آف و همـکاران، 2016؛ 
تامبیونـان )2016(؛ همخوانـی ندارد. می توان گفت کسـب و 
کارهـای بررسـی شـده بیش تـر در مقیـاس کوچـک بوده اند 
و نیـاز چندانـی به گـردش بـاالی نقدینگی نداشـتند. بر این 
اسـاس متغیرهـای مالی چنـدان تأثیری بر آن ها نداشـته اند. 
بـه نظـر می رسـد، منبـع هـای انسـانی اهمیـت بیش تـری 
در رونـق اقتصـادی کسـب و کارهـا دارد کـه بـا یافته هـای 
تحقیقـات )اسـمالبون، 2017؛ راگ آف و همـکاران، 2016؛ 
تامبیونـان، 2016 و مـان و همکاران، 2014(  همخوانی دارد. 
بـا برنامه ریـزی مناسـب بـرای منبع هـای انسـانی شایسـته، 
اجـرای فعالیت هـا بـا کارایـی و بهـره وری باال منجـر به رونق 
بخشـیدن فعالیت هـا و اقدام هـای کسـب و کارهـا می شـود. 
خالقیـت نیـروی نیروی انسـانی باعـث می شـود فعالیت های 
کسـب و کار از طریـق راحت  تریـن روش صـورت گیـرد. این 
امـر منجـر بـه کاهش هزینه هـا و افزایش سـودآوری کسـب 
و کارهـا می شـود و در بلندمـدت فعالیت های کسـب و کار را 
توسـعه پذیر می سـازد. از طـرف دیگـر وجود ویژگی پشـتکار 
در منبع هـای انسـانی باعـث افزایـش تاب آوری کسـب و کار 
در تنگنا هـای تولیـد می شـود و ضررها و رکودهـای مقطعی 

 )2017( اسـمالبون  تحمل پذیـر می سـازد.  را  کار  و  کسـب 
از عامل هـای تأثیـر گـذار  انتخـاب مناسـب نیـروی کار را 
بـر توسـعه کسـب و کارهـا می دانـد. منبـع هـای انسـانی بـا 
مدیریـت مناسـب موجب تسـریع در رونـد تولیـد و بازاریابی 
گشـته و باعـث رسـیدن کسـب و کار بـه هدف-ها  می شـود 
کـه بـا ویژگی هـای روانشـناختی و شـخصیتی مدیریـت در 

ارتبـاط اسـت)مان و همـکاران، 2014(.
نیـروی انسـانی ماهـر و توانمنـد، زمینـه ارتقـای کمی و 
کیفـی فراینـد تولیـد محصـول و سـطح خدمـات تخصصـی 
و  کارهـا  و  موفقیـت کسـب  امـر  ایـن  می کنـد.  فراهـم  را 
مانـدگاری آن هـا را در بـازار رقابتـی کشـاورزی افزایـش و 
در نهایـت باعـث رضایـت خریـداران و گسـترش بـازار بـرای 
کسـب و کارهـا می شـود. از سـوی دیگـر آمـوزش پیوسـته 
نیـروی انسـانی منجـر بـه بـه روز بـودن نیـروی انسـانی و 
اسـتفاده از روش هـای جدیـد بـرای جلـب رضایـت خریدار و 
گسـترش کسـب و کار مـی شـود، آمـوزش بـه توانمنـدی و 
در نهایـت توانایـی نیـروی انسـانی در شناسـایی ظرفیت ها و 
قابلیت های ایجاد و موفقیت کسـب و کار دارد. فضای کسـب 
و کار بـر تولیـد اقتصادی تأثیر مثبت و معنـی داری دارد. این 
نتیجـه همخوانی با تحقیـق کرمی)1396(، باسـخا )1392(، 
از  اوربانـوا و همـکاران )2016( دارد.  تامبیونـان )2016( و 
سـوی دیگـر یافته ها نشـان داد کـه بهبود وضعیـت تولید از 
طریـق حمایت هـای تولیـدی و نقـش دولت در صـدور مجوز 
بـرای ایجـاد کسـب و کارهای کوچک و متوسـط از سـرمایه 
فیزیکـی و مالـی اهمیـت بیش تری بر رونق اقتصادی کسـب 
و کارهـا دارد ایـن یافتـه با نتیجـه تحقیقات طالبـی)1395( 
همخوانـی دارد. بهبـود فضـای کسـب و کار بـا آسـانگری در 
فعالیـت هـای کسـب و کار و توانایـی کسـب و کارهـا بـرای 
رقابـت بـا یکدیگـر را افزایـش می دهـد ایـن نتیجـه بـا یافته 
تحقیـق )احمـدی، 1387( کـه بـه نقـش حمایتـی دولت در 
فضـای کسـب و کار پرداخته اشـاره دارد. بـرای بهبود فضای 
کسـب و کار کوچک کشـاورزی مشـارکت افراد دارای مهارت 
باعث بهبود در فضای کسـب و کار شـده و تولید را با کیفیت 
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و کمیـت باالتـر و بـا صـرف هزینه کـم امکان پذیر می سـازد. 
برنامه هـای ترویج و آموزش کشـاورزی متغیری اسـت که در 
بهبـود فضای کسـب و کارهـای کوچک کشـاورزی تأثیرگذار 
اسـت. ایـن متغیـر باعـث می شـود مالـکان از فرصت هـا و 
ظرفیت هـای کنونـی آگاهـی یافتـه و بـه فکـر ایجـاد کسـب 
و کار شـوند. صنـدوق هـای بیمـه ای از طـرف سـازمان های 
مختلـف از جملـه بانـک کشـاورزی در کاهـش خطرپذیـری 
تولیـد مؤثـر بـوده و نوعـی اطمینـان خاطـر در مالـک بـرای 
تولیـد ایجـاد می کنـد. برگـزاری همایش ها و نمایشـگاه های 
داخلـی توسـط سـازمان متولـی و معرفـی ایده هـای جدیـد 
زمینـه افزایش کمیـت وکیفیت تولید را در کسـب و کارهای 
کوچـک و متوسـط کشـاورزی فراهـم آورد این امـر منجر به 
رقابـت کسـب و کارهـای کوچـک و گرایـش و آمادگـی بـه 
گسـترش بـازار از طریـق تولیـد بیش تر و با کیفیت مناسـب 
در راسـتای رضایـت و جـذب خریـدار اسـت. بـر این اسـاس 

پیشـنهادهای زیـر ارایه می شـود:
- بـه منظـور رونق اقتصادی کسـب و کارهـای کوچک و 
متوسـط کشـاورزی از طریـق بهبـود فضای کسـب و کارهای 
برنامـه هـای آموزشـی  کشـاورزی ضـروری اسـت کـه: 1( 
بـرای  بلندمدتـی  و  میان مـدت  کوتاه مـدت،  ترویجـی  و 
توانمندسـازی نیروی انسـانی شـرکت های و واحدهای کسب 
و کار کوچک و متوسـط موجود در بخش کشـاورزی اسـتان 
البـرز تدویـن و به طور مسـتمر اجـرا و ارزیابی اثربخشـی آن 
صـورت پذیـرد. 2( پوشـش بیمـه ای کسـب و کارهـای یـاد 
شـده با مشـارکت متولیان توسعه بخش کشـاورزی گسترش 
یابـد. 3( پرداخـت تسـهیالت به کسـب و کارهـای کوچک و 
متوسـط کشـاورزی بدون بهره و بـدون تضمین های پیچیده 
و زمـان بـر بـا هـدف تأمیـن نقدینگـی و سـرمایه در گردش 

کسـب و کارهـا افزایـش یابد.
- بـه منظـور رونـق اقتصـادی کسـب و کارهـای کوچک 
و متوسـط کشـاورزی از طریـق توسـعه سـرمایه انسـانی: 4( 
تربیـت نیـروی انسـانی دارای توانایی هـای علمـی- کاربردی 
و مزرعـه محـور توسـعه یافتـه و سـطح دسترسـی کسـب و 

کارهـای کوچک و متوسـط کشـاورزی به ایـن منبع ها ارتقاء 
یابد. 5( بخشـی از برنامه های شـبکه اسـتانی صدا و سـیمای 
اسـتان البـرز بـه آموزش ایجـاد کسـب و کارهای کشـاورزی 
و زمینه هـای موفقیـت و رونـق اقتصـادی آن هـا اختصـاص 
یابـد. 6( برگـزاری همایش هـا و نمایشـگاه های ملـی و بیـن 
المللـی و معرفـی ایده هـای جدید کشـاورزی برنامـه ریزی و 
بـه طور مسـتمر همـراه با ارتقـای کیفیت و اثربخشـی آن ها 
اجرا شـود. 7( همکاری مشـترک واحدهای کسـب و کارهای 
مسـتقر در اسـتان و نهادهـای متولـی توسـعه کشـاورزی در 
توسـعه زیرسـاخت ها مـورد توجـه قـرار گیـرد. 8(کمیـت و 
کیفیـت رابطه هـای فنی و تخصصـی واحدهای کسـب و کار 
و انتقـال اطالعـات بیـن همـکاران ایـن واحدهـا از راه هـای 
مختلـف از جملـه نهادهـای صنفـی و شـبکه هـای مجـازی 
فنـاوری  مهـارت  دارای  افـراد  توانمنـدی  از  و  یابـد  ارتقـاء 

اطالعـات و ارتباط هـای الزم اسـتفاده شـود.
- بـا توجـه به رابطه مثبت و معنـی دار همه ی عامل های 
مؤثـر در رونـق اقتصادی کسـب و کارهای کوچک و متوسـط 
کشـاورزی و همبسـتگی معنی دار آن ها، پیشـنهاد می شـود 
کـه متولیـان توسـعه کشـاورزی: 9( حمایت هـای مسـتمر و 
همـه جانبـه دولـت از توسـعه کسـب و کارهـای کوچـک و 
متوسـط نوپـای کشـاورزی ضروری اسـت و بـرای این منظور 
بایـد برنامـه هـای کوتـاه مـدت، میـان مـدت و بلندمدتـی 
توسـط نهادهـای مسـئول از جملـه وزارت جهادکشـاورزی 
مناسـبی  زیرسـاخت های   )10 شـوند.  عملیاتـی  و  تدویـن 
بـرای ایجـاد و توسـعه کسـب وکارهـای کوچـک و متوسـط 

کشـاورزی فراهـم کنند. 

پاورقی ها
1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

2. Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD)

3. Average Variance Extracted (AVE)
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Abs tract

The agricultural sector has been the center for the development of economic resilience and creates many 

job opportunities in the country by increasing value added and the level of productivity of activities, with the 

advancement of science and technology. Considering the predominance of small and medium enterprises (SMEs) 

businesses in the agricultural sector, human resource empowerment, reinforcing the social, physical, financial 

capital and the business environment can boos t the economic prosperity of these businesses. Therefore, due to 

the uncertainty of dimensions and s tructures affecting the improvement of the position of small and medium-

sized agricultural businesses in Alborz province through agricultural education and development of human and 

social capitals, this applied research was conducted in 2020. The s tatis tical population in this s tudy was 404 

agricultural business owners in the province. The sampling was done by the use of Cochran's formula and the 

number of samples was 200 and the method was random and the validity of the ques tionnaire was confirmed 

by the expert panel. The reliability of the s tudy was confirmed by the calculation of sequential theta (θ=0/732-

0/814) and combined reliability (CR=0/825-0/841) and the calculation of the average variance was extracted 

to be (AVE>0/5). Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and s tructural equations tes ts were used to analyze the data. 

The results showed that the business environment with (%75   of efficacy coefficient) and human resources 

with (%25 of efficacy coefficient) had a significant positive effect on the economic prosperity of SMEs. Among 

them, Joint cooperation in infras tructure, holding conferences, exhibitions and introducing new agricultural 

ideas, business unit communication s tructure and information transfer among colleagues, continuous training of 

human resources and the participation of skilled people have the highes t priority in the economic prosperity of 

small and medium-sized agricultural businesses respectively. In the end, practical sugges tions for the prosperity 

of agricultural SMEs in Alborz province were presented with a view to education and human capital.

IndexTerms: Agricultural small and medium enterprise (ASME), Human capital, Social capital, Agricultural 

Education.
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