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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب و کاا هاا کوكاو و مسو اا کاا نفرر
بخش کشاو ز  ،شهر سان فراهان ،ا اسان مرکا باو ژ پاژوهش از كاوب کاا بر و وز نن از كاوب
ا اسان
پیمارشي بو ژ جامعه نما شامل  653كفر مؤ سان کسب و کا ها کوكو و مسو اا کاا نفرر
مرک (شهر سان فراهان) بو که بر ا اس فرمول کوکران و با ا سفا ه از وز كموكهگیر طبقها تصا في
با اكسساب مسنا ب 011 ،كفر از جامعه تحقیق ،اكسخاب و مو بر ي قرا گرفسندژ رافساههاا كشاان ا کاه
می ان موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر  ،عاملها تواكاري قابت با ارر کسب و کا هاا،
کیفیت محصوالت و تواكاري مقابله با وردا ها غیرمنسظره ،اه اووورات اول اثرگا ا و اختگیار زراا
باكو ها پر اخت تسهیالت ،عدم پر اخت به موقع اعسبا ات و مشكالت بروکرا ي ا ا به ترتیب اهمیات
به عنوان مشكالت اه اكداز ار کسب و کا ها مطرح مايباشاندژ كساارج تحلیال گر ایون كشاان ا کاه
مسغیرها عملكر باكو کشاو ز  ،ورژگيها کا نفررناكه مو ساان کساب و کا هاا کوكاو و مسو اا،
می ان ا سفا ه از منابع اطالعاتي و ا تباطي و مدت فعاویت کسب و کا بیشاسرر تااثیر ا بار مسغیار وابساسه،
بخش کشاو ز  ،اشسه که مجماوب  77/8صاد
موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر
از تغییرات مسغیر وابسسه ا تبیی ميكمارندژ
واژگان کلیدي :کسب و کا کوكو و مسو ا ،کا نفررني ،بخش کشاو ز  ،عوامل موفقیتژ
0ژ اكش نموخسه کسر ترورج و نموزز کشاو ز  ،اكشگاه تربیت مد س ،تهران ،ارران (كورسنده مسئول)
2ژ عضو هیات علمي اكشگاه یسسان و بلوكسسان ،اررانژ
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 .5مقدمه
هسسه اصلي فرارند حرکت جوامع ،حرکت به و رو اقسصا قابسي ،ارجا بخش خصوصي ،تو عه
کا نفررني و ارجا کسب و کا ها کوكو و مسو ا ( 0)SMEsميباشدژ کسب و کا ها کوكو و مسو ا
کشو ها محسوب ميشوكد (Commercial
امروزه به عنوان عامل عمده شد اخسا صنعسي بسیا
 Ministry, 2004).از جمله کا کر ها منحصر به فر ار کسب و کا ها ،اشسغالزاري ،توزرع ثروت
جامعه ،تو عة مناطق حاشیها  ،تأمی توویدات مو كیاز کشو ها ،تربیت كیرو اكساكي مو كیاز صنارع و
کسب و کا ها ب گ ميباشد ()Kananee and Mousavi, 2006ژ کشو ها پیشرفسه از ههها قبل و
ههها اخیر ،باتوجه به كقش مؤثر و مثبت کا نفررنان اقسصا
حال تو عه
برخي کشو ها
تو عه جامعه ،از ار پساكسیل برا ورا وري با مشكالتي كون کو  ،تو م و بیكا و كبو امكان اشسغال
بهرهبر ا کر هاكد  (Sheikhan and Rezazadeh, 2002).کا نفررنان با ارده و اكدرشه كو و با ارجا رو
کسب و کا  ،محصول جدرد ا به جامعه معرفي ميکنندژ اصوالً ار افرا همه جوامع حضو ا كد و رو
بسسر و زمینه منا ب ميتواكد ار حضو ا پر كگتر از (Ahmad Pour Dariani, 2000).
ارران بهعنوان ركي از کشو ها عمده تووید و صا کنندة كفت ،ج ء کشو ها با نمد مسو ا ( نمد
راكة  0711ال ) وضعیت كامنا بي تامی فضا رمارهگ ا و کسب و کا کشو اشسه ا تژ
ال  ،2102ارران  3زررشاخص از  01زررشاخص هووت کسب و کا  ،ج ء ه کشو ضعیف منطقه بو ه
الها اخیر به اجرا نمده ،اما و عت
ا تژ هركند یا تها مخسلفي برا بهبو فضا کسبوکا
جارگاه جهاكي و منطقها ارران ار
و تاثیرگ ا ار اصالحات حد كبو ه ا ت که بهبو
شاخص به كبال اشسه باشد()Baskha, 2011ژ از طرفي به غم اشس جمعیسي هوشمند و مسسعد و كی
طح پائیني ا ت و شما قابل توجهي از
برخو ا از منابعطبیعي فراوان ،تووید كاخاوص اخلي )(GDP
رگر فعاویتها
كیروها جوان و حسي تحصیلكر ه از امكان اشسغال بيبهرهاكد و بر اووورت ارجا کا
طوح گوكاگون تأکید ميشو ژ ميتوان گفت می ان موفقیت ووت فراهم نو ن شرارا منا ب
ووسي
برا فعاویت بخش خصوصي که بخش اعظم ننها كا كوب بنگاهها کوكو و مسو ا فعاویت ميکنند،
بسسگي ا ژ ارران  ..90صد از کسب و کا ها موجو  ،شامل کسب و کا ها کوكو و مسو ا ا ت
که بیش از  31صد كیرو کا بخش خصوصي ار مو سات خدمت مي کنند و هم ا زز اف و ه نن
ها اقسصا معا ل  60صد برنو شده ا ت ( .)Sheghaghee and Shafee, 2005حاوي که تنها
 07صد ا زز اف و ه صنعت کشو مسعلق به ننها ا ت()Kord, 2012ژ اف ون بر ار بسیا از کسب و
کا ها ،به بب بهرهو اكدك ،فقدان تقاضا و عواملي رگر ن ساكه تعطیلي هسسند را تعطیل شدهاكد و از
طرفي امكاكات قابسي کشو هم بازا ها جهاكي اكدك ا ت ،از ار و ،تو عه کسب و کا ها
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بخش خصوصي و اشسغال كیروها

تحصیلكر ه ا ت

کا نفررناكه ،وركر ضرو جهت تو عه
()Sheikhan and Rezazadeh, 2002ژ
گسسرز کسب و کا ها کوكو و مسو ا كها بُعد ميتواكد باعث تحول جامعه شو ؛ بُعد
اجسماعي ،گسسرز کسب و کا ها موجب اف ارش اشسغال ميگر ؛ بُعد اقسصا  ،توزرع نمد جامعه
همگونتر شده؛ و بُعد یا ي ،ارجا ار کسب و کا ها موجب پخش شدن فرصتها میان مر م مي-
شو و بُعد شخصي ،رعني فضاري منا بتر برا بروز خالقیتها اكسانها اقسصا فراهم خواهد کر ژ
تحول ار كها بُعد ،با كوعي اف ارش پورش و اكعطافپ رر نن برابر تغییر و تحوالت جهاكي كی همراه
ا ت ()Nouri et al, 2006ژ
موفقیت کسب و کا هیچگاه به صو ت خو بخو و را بر ا اس شاكس كیست و ار موفقیت اصوالً
به ازمان هي و بصیرت فر اهاكداز کسب و کا بسسگي ا و تضمیني برا نن وجو كدا ژ شروب رو
کسب و کا همیشه رسوپ رر ا ت و شاكس موفقیت اكدك ميباشدژ بنابر گ ا ز ا ا ه کسب و کا ها
الها اول با شكست مواجه
کوكو نمرركا (SBA) 0بیش از  51صد کسب و کا ها کوكو
 5ال اول از بی مي وكد (Iranian Entrepreneurship Home, 2008).
شده و  .1صد ننها
پژوهشها و مطاوعات مخسلفي ارران و جهان به بر ي عوامل تعیی کننده و تاثیرگ ا بر موفقیت کسب و
کا ها کوكو و مسو ا پر اخسهاكد که به برخي از ننها اشا ه ميشو ؛
موفقیت را شكست  ،SMEsمدرررت کا ا منابع
از ردگاه ( Paauwe)2005ركي از عوامل کلید
اكساكي ننها تژ جنبه اصلي کا نفررني هماكا شنا اري و بهرهبر ا از فكرها فرصتطلباكه برا
گسسرز کسب و کا ها کوككسر ا ت ()Brockhaus, 1980ژ همچنی )Nourman Scarboro (1990
طي پژوهشي کا ووینا جنوبي به ار كسیجه ید که مهمترر الرل شكست کسب و کا ها کوكو و
مسو ا عبا تاكد از :كداشس رماره کافي ،به جرران اكداخس ضعیف كقدرنگي ،بركامه ر كامنا ب و كاکافي،
كظر كگرفس قابت ،بازا رابي ضعیف ،كداشس اكعطافپ رر الزم ،عدم نرندهكگر  ،اكجام كدا ن تمام امو
بهطو کامل و بيعیب و كقص ،عدم وجو مدرر عاوي و کا مندان حد معمووي و همچنی شد کنسرل كشده
رو تجا ت کوكو که خیلي ا ه و ررع شد ميکند و ميتواكد موجبات و شكسسگي خو ا فراهم نو ژ
واقع كو م ا كا بو عامل اصلي شكست کسب و کا ها ا عدم رماره کافي مي اكد ( Nouri et al,
)2006ژ
) ، Acs et al(1993وابسسگي به محیا ا عامل اصلي شكست کسب و کا ها کوكو و مسو ا اكسسه و
( Narain )2005سر ي کمسر به اطالعات تكنوووژركي ا مهمترر عامل برشمر ه ا تژ
نگاپو تو ا ( ، Ghosh)2001با اكسخاب  51کسب و کا کوكو و مسو ا
تحقیقي که
( )SMEsکه ا ا باالترر می ان موفقیت و عملكر بو كد ،اكجام شد ،مهمترر عوامل اثرگ ا بر موفقیت
. Small Business American

1

1

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،92سال هشتم ،بهار 5921

کسب و کا ها بدر شرح اعالم گر رد -0 :وجو تیم مدرررت قو و مسعهد  -2وجو ا اسكامهها
مدرررسي قو  ،نرندهكگر و تواكا  -6بكا گیر هیافت اهبر مسنا ب و صحیح  -0تواكاري شنا اري و
تمرک بر بازا  -5تواكاري تو عه و حفظ ظرفیت عملكر خو  -3توجه و قت مشسر مدا  -7وجو
منابع ماوي و فني غنيژ
( Van Gils )2005مطاوعه خو برا تحلیل اخسا مدرررت برتر کسب و کا ها کوكو و مسو ا
هلند ،به ار كسیجه ت رافت که غاوب مدرران و مؤ سان ار کسب و کا ها از اكش
کا نفرر
اهبر و تعامالت بروکرا ي مرتبا با فرارند اجرا بركامهها کسب و کا ها و ا تباطات شبكها مربوطه
نگاهي كنداكي كداشسندژ و ا ضرو ت ا ائه و هها نموزشي برا ننها موا م کو احساس ميشدژ
طبق بر ي ( Hawkins)1993ژاپ  ،مراک اطالعاتي منطقها  ،با فراهم كمو ن خدمات مشاو ها
و نموزشي ارگان ،موفقیت و تو عه کسب و کا ها کوكو و مسو ا تاثیرگ ا بو هاكدژ بر ا اس بر ي
( )1987ج ارر وررجی  ،بخشو گي ماویاتي برا همه کسب و کا ها به مدت ه ال و معافیت از عوا ض
گمرکي برا وا ات تجهی ات فني ،تو عه کا نفررني ا تسهیل کر ه ا تژ (Welsch and Young)1993
مواكع اصلي اهاكداز کسب و کا مك ركو ا مقر ات بیش از حد ووت ،كرخ باال ماویات و اف ارش تو م
ا زرابي کر هاكدژ ) Moreno and Casillas (2008با مطاوعه بر و  060كموكه ،وابا بی كگرز به
کا نفررني ،محیا ،ا سراتژ هاري شامل تو عه بر مبنا محصوالت و تكنوووژ جدرد و تو عه بر مبنا
توجه به بازا ها و كیازها جدرد ،و منابع ا با شد کسب و کا ها مرتبا مي اكندژ Tyebjee and
) Vickery(1998مطاوعها  ،تو عه کا نفررني ا مساثر از ورهها و یا تها ووت و شرارا اجسماعي و
نگاپو  ،اعطا وامها کمبهره و را اكهها ووت،
اكسسهاكدژ برا اس بر ي )Dana(1987
اقسصا
کشو پرتقال به ار كسیجه
تو عه کسب و کا ها ا تسهیل کر ه ا تژ ( Simoes)1988مطاوعها
ید که حمارتها ماوي ووت برا ارجا کسب و کا موثر بو ه ا تژ ارران ،اكجام اصالحات ا ا
جهت وان ،ا ه و ررعتر کر ن فرارند کا ها ،جلوگیر از فسا و شوه ،تاکید برحكومت قاكون به ورژه
تو ا ووت و اج ا نن ،نزا از اقسصا و تقورت بخش خصوصي برا خروج از ب بست توقف
رمارهگ ا  ،میان مدت مؤثر ا ت  (Moshiri, 2004).ختگیر باكوها عامل اخ وثیقه
رافت تسهیالت تو ا مسقاضیان و پ ررفسه
ملكي و ضام  ،عدم همراهي با مسقاضیان و ا اره فسه برا
كشدن ننها از طرف اکثر باكوها ا از رگر مسارلي ميتوان اكست که کا نفررنان مسقاضي تا یس و تو عه
کسب و کا ارران ا با مشكل مواجه كمو ه ا ت )Foturchi, 2006(.
از طرفي رعت پا خگوري به تقاضا مسقاضیان ،به عبا ت رگر به حداقل اكدن فاصله بی
ا ائه خوا ت و پر اخت اعسبا  ،از عوامل مهم ج ب صحیح اعسبا و مصرف برا تووید ا تژ واقع ركي
ارران و بروز مشكالت ،صد
از عمدهترر و ا ا يترر الرل عدم موفقیت بسیا از واحدها تووید
باال كرخ و تسهیالت باككي ميباشدژ عامل وثیقه از و باكوها ،به عنوان رو ماكع عمده جهت
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ار

اهاكداز و تأ یس کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر ا ت که
از و باكوها كی ار كسیجه ا تأرید كمو ه ا ت ()Foturchi, 2006ژ
( Hossein Zadeh Bahreinee)2007طي پژوهشي که هشت ا سان کشو اكجام ا  ،عالوه بر
مشكل ماوي ،مشكالت رگر از جمله بيثباتي قواكی و مقر ات ووسي و فسا سگاهها ووسي که باعث
باال فس ه رنهها کسب و کا ها کوكو و مسو ا و طوالكي شدن زمان اكجام امو ا ا شده ا
برشمر ه و معسقد ا ت که اغلب رمارهگ ا ان ،قاكون کا ا ماكع فعاویتهارشان مي اكند و از كظر و بیمه
کا گر و كرخها ماویاتي كی از رگر مشكالت حار اهمیت تا یس و تو عه کسب و کا ها تژ
از رگر عوامل تاثیرگ ا بر موفقیت کسب و کا ها ماهیت قابتپ رر ننها ت که مطابق تحقیق
اكجم کاكا اري تجا تها مسسقل ،)CFIB( 0کسب و کا ها کوكو و مسو ا ( )SMEsا ا ماهیت
تجهی  ،نموزز و تكنوووژ جدرد
باال قابتپ رر بو ه و بهطو مداوم عي بهبو با رمارهگ ا
ا كدژ اکثر ننها اظها ميکنند مواجهه با قابت رگر شرکتها بهرهو تر شده و تعدا زرا از ننها
جهت تو عه را ارجا تنوب کسب و کا هارشان هسسند (CFIB, 2008).
حال بركامه ر
بهطو کلي و جمعبند كسارج پژوهشها اكجام شده ابطه با موفقیت را شكست کسب و کا ها
ميتوان به عواملي كون مدرررت کا ا منابع اكساكي ،وجو رماره کافي ،بازا رابي ،سر ي به اطالعات
تكنوووژركي ،مدرررت قو  ،تعامالت بروکرا ي مرتبا با فرارند اجرا بركامهها کسب و کا  ،و هها
نموزشي و خدمات مشاو ها  ،ثبات قواكی و مقر ات ووسي ،ماویاتي ،كرخ و تسهیالت باككي و ژژژ اشا ه
اشتژ ميتوان گفت از همه مهمتر ،كاكی پنداشس مشكالت شروب رو کسب و کا ركي از ب گسرر مواكع
تو عه کا نفررني کشو ا ت و شنا اري و بر ي عوامل تاثیرگ ا بر موفقیت کسب و کا ها کوكو و
مسو ا ،ميتواكد تو عه کسب و کا ها و کا نفررني ،اشسغالزاري ،جلوگیر از هد فت رماره ،منابع
اكساكي و زمان بسیا موثر باشد و از ننجا که ار زمینه تحقیقات جامع و کافي به ورژه بخش
کشاو ز  ،اكجام كپ ررفسه ا ت و ا پژوهش حاضر با هدف کلي تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب و
بخش کشاو ز صو ت گرفتژ ار ا سا ،اهداف اخسصاصي زرر
کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر
مدكظر ار پژوهش قرا گرفت:
)0
)2
)6
)0
)5

بر ي ورژگيها فر  ،حرفها مو سان کسب و کا ها کوكو و مسو ا
بخش کشاو ز
بر ي موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر
اووورتبند کاكالها و منابع اطالعاتي مو ا سفا ه کا نفررنان
تحلیل ابطه بی مسغیرها مسسقل و موفقیت کسب و کا ها
تعیی مسغیرها تاثیرگ ا بر موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر

ا سا نما و عملكر

رافسي

بخش کشاو ز ژ

. Canadian Federation of Independent Business

1
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مواد و روشها
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر می ان موفقیت کسبوکا ها کوكو و مسو ا کا نفرر
بخش کشاو ز  ،مطاوعه کشاو زان شهر سان فراهان ،ا سان مرک طراحي و اجرا گر ردژ ار تحقیق از
وحاظ هدف ،کا بر  ،از كظر امكان کنسرل مسغیرها از كوب علي -ا تباطي ،از كظر وزشنا ي تحقیق از كوب
ا هها از كوب تحقیقات میداكي ا تژ جامعه نما تحقیق
پیشی پژوهي(پس وردا ) و از وحاظ گر نو
ا سان
حاضر کلیه افرا که كسبت به تأ یس کسب و کا ها کوكو و مسو ا بخش کشاو ز
مرک  ،شهر سان فراهان ،اقدام كمو ه بو كد ،تشكیل ا كدژ واقع ار افرا با اشس طرحها توجیهي
اقسصا  ،از طررق ازمان جها کشاو ز  ،جهت رافت تسهیالت بنگاهها کوكو اقسصا زو باز ه به
باكوها کشاو ز معرفي شده و با اخ اعسبا ات ،اقدام به اهاكداز کسب و کا کوكو را مسو ا
زمینه کشاو ز كمو ه بو كدژ طبق منابع و مسسندات مدرررت شعب باكو کشاو ز ا سان ،شهر سان فراهان
طح ا سان ،از
بخش کشاو ز ا سان (کلیه افرا که
به ویل اشس بیشسرر تعدا کا نفرر
تسهیالت فوقاو کر جهت اهاكداز کسب و کا بخش کشاو ز ا سفا ه كمو ه بو كد) به عنوان جامعه
نما  ،به تعدا ( )N=653كفر جهت شنا اري و بر ي عوامل تاثیرگ ا بر تو عه و موفقیت کسب و کا ها
کوكو و مسو ا بخش کشاو ز اكسخاب گر ردژ اكسخاب کسب و کا ها ،معیا تعدا افرا تشكیل هنده
رو کسب و کا  ،کمسر از  01كفر ،كظر گرفسه شدژ حجم كموكه برا اس نزمون کوکران به تعدا  .0كفر
تعیی گر رد و جهت باال بر ن قت محا باتي تعدا به  011كفر اف ارش ا ه شدژ از ننجا که کا نفررنان
زمینهها گوكاگون کشاو ز (ز اعي ،امي ،باغي ،پرو ز زكبو عسل و قا چ و ژژژ) فعاویت ميكمو كد ،به كند
طبقه شغلي تقسیم شدكد و پا خگوران با ا سفا ه از وز كموكهگیر طبقها تصا في با اكسساب مسنا ب ،از
و ساها مخسلف شهر سان،
هر طبقه اكسخاب و مو مطاوعه قرا گرفسندژ به ویل پراکنده بو ن افرا
توزرع و جمعنو پر شنامهها با صرف زمان و اكرژ بسیا اكجام شدژ مسغیرها مسسقل تحقیق عبا تاكد
از ، :طح تحصیالت ،مدت فعاویت ،كوب فعاویت ،مشخصات کسب و کا از قبیل؛ تعدا افرا شاغل ،می ان
اعسبا خوا سي و رافسي از باكو کشاو ز  ،كرخ و تسهیالت رافسي ،فاصله زماكي ا ائه طرح تا تصورب
و ا ائه تسهیالت ،اكگی ه اخ وام و تا یس کسب و کا  ،مشكالت اهاكداز کسب و کا و منابع و مجا
کسب اطالعاتژ گورهها نجنده برخي از مسغیرها تحقیق رو مجموعه منظم از عبا ات ،ا ا ترتیب
امنه  1تا  )5تدور شده بو ژ بقیه
مقیاس ویكرت (از هیچ تا خیلي زرا
خاص و وزنها مساو
گورهها به فراخو رگر اهداف پر شنامه ،به صو ت باز و و وجهي ا ائه شدژ ار تحقیق ،مسغیر وابسسه،
"می ان موفقیت کسب و کا کوكو و مسو ا" ميباشدژ گورهها مرتبا با عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و
کا ها کوكو و مسو ا ،مشكالت اهاكداز کسب و کا ها کوكو و مسو ا پر شنامه ،برگرفسه از
تحقیقات ) )Ghosh et al, 2001)، (Hossein Zadeh Bahreinee, 2007و ))Foturchi,2006
Welsch and ; )Hawkins, 1993) ,)(Moshiri, 2004); (Dana, 1987); (Van Gils, 2005)،
)Canadian Federation of ; (Tyebjee and Vickery, 1988) ;(Simoes, 1998) ;)Young, 1982
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) )Independent Business (CFIB), 2008بو ه ا تژ به طو که اطالعات خصوص می ان موفقیت
کسب و کا ها کوكو و مسو ا جمعاً با  20مسغیر به ت نمدژ جهت تعیی پاراري اب ا تحقیق از ضررب
نوفا کروكباخ ا سفا ه شد که برا ار منظو  ،تعدا  61پر شنامه مرحله نزمارشي مقدماتي ()pilot test
تو ا کا نفررنان منسخب تكمیل گر رد و ضررب پاراري پر شنامه(نوفا کروكباخ) برا مسغیرها موفقیت
کسب و کا ها ،مشكالت اهاكداز کسب و کا ها کوكو و مسو ا و کاكالها و منابع اطالعاتي مو
ا سفا ه به ترتیب  1/85 ،1/82و  1/7.به ت نمدژ قابل ذکر ا ت برا احسراز از خطا پیشنزمون و
پر شنامه از ار افرا مرحله میداكي ا سفا ه كگر ردژ واري صو پر شنامه برا اس كظر جمعي از ا اتید
گروه ترورج و نموزز کشاو ز اكشگاه تهران تأرید گر ردژ تج ره و تحلیل ا هها و بخش شامل بخش
توصیف ا هها و بخش تحلیل ا سنباطي ا هها صو ت گرفتژ بخش تحلیل توصیفي ا هها ،از نما هها
توصیفي كظیر فراواكي ،صد ،میاكگی و اكحراف معیا و بخش تحلیل ا سنباطي ا هها از تحلیل
همبسسگي و تحلیل گر یون ا سفا ه گر ردژ
نتایج و بحث
بر ي اطالعات جمعیتشناخسي كشان ا که میاكگی ني جامعه مو مطاوعه  02ال و امنه ني
بی  23 -78ال بو و کلیه اعضا جامعه نما تحقیق ا مر ان تشكیل مي ا كدژ از كظر طح تحصیل،
 28صد از کا نفررنان ا ا تحصیالتي حد رپلم بو ه که بیشسرر صد ا به خو اخسصاص ا كدژ بر
ا اس كوب فعاویسي که کا نفررنان با تا یس کسب و کا کوكو و مسو ا به نن مشغول شده بو كد37 ،
صد نكان ،به عنوان بیشسرر فراواكي زمینه امدا و  6صد به عنوان کمسرر فراواكي به پرو ز
زكبو عسل پر اخسه بو كد(جدول )0ژ ابطه با تعدا افرا تشكیل هنده کسب و کا بارد گفت که  58صد
ننها با  5كفر 66 ،صد ننها با  0كفر و  .صد ننها با بیش از  0كفر ا ا ه ميشدكدژ
جدول  -5توزیع فراوانی کارآفرینان بر اساس نوع فعالیت
نوع فعالیت
امو امي
امو ز اعي
تا یس ارسسگاه شیر
احداث باغ
پرو ز قا چ خو اکي
فعاویت گلخاكها
پرو ز زكبو عسل

فراوانی
37
8
7
3
5
0
6

درصد
37
8
7
3
5
0
6

شرارا ا سفا ه از تسهیالت باككي و مشكالت پیش و مو سان کسب و کا ها کوكو و مسو ا
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كسارج تحقیق از كظر بر ي حجم اعسبا خوا ت شده و اعسبا تصورب شده از او باكاو کشااو ز
كشان ا  ،بیشسرر اعسبا خوا سي از باكو کشاو ز ( 07صد) ،امنه  210-611میلیون رال قرا ا
و کمسرر ننها ( 5صد) کمسر از  01میلیون رال ا تژ همچنی بیشسرر می ان اعسبا ات تصورب شده (52
صد) امنه  010-211میلیون رال قرا ا و کمسرر اعسبا تصورب شده ( 0صد)  01میلیاون راال
ميباشد (جدول)2ژ
جدول  -9توزیع فراوانی موسسان کسب و کارهاي کوچك و متوسط ،براساس اعتبارات
درخواستی و دریافتی
اعتبار درخواستی

اعتبار درخواستی و
دریافتی(ارقام میلیون ریال)
کمسر از 01
010-211
210-611
610-011
بیش از 011

فراوانی

درصد
5
01
07
0.
0.

5
01
07
0.
0.
میاكگی 666:
حداکثر2111 :

اعتبار دریافتی
درصد

تجمعی
5
05
32
80
011
كما051 :
حداقل01:

فراوانی

درصد

0
0
52
52
2.
2.
5
5
01
01
میاكگی 26. :
حداکثر851:

درصد
تجمعی
0
53
85
.1
011
كما211:
حداقل01:

اکثررت کا نفررنان ( 32صد) بهعنوان بیشسرر فراواكي ،تسهیالت پر اخت شده از و باكو
کشاو ز ا با كرخ و  00صد رافت كمو هاكدژ رافسهها مند ج جدول( )6كشان مي هد که 2.
صد از کا نفررنان به عنوان بیشسرر فراواكي ،اكگی ه خو ا سفا ه از تسهیالت جهت تا یس و تو عه
کسب و کا ها کوكو و مسو ا ا ،تأمی رماره جهت اشسغال و  00صد ننها به عاملي كون و نو
بو ن فعاویتها کشاو ز كسبت ا هاكدژ
جدول  -9انگیزه استفاده از تسهیالت جهت تأسیس و توسعه کسب و کار
انگیزه استفاده از تسهیالت
تامی رماره برا اشسغال
اشسغال بخش کشاو ز
فعاویت زمینه تخصصي
و نو بو ن فعاویتها کشاو ز
فعاویت زمینه تخصصي و تامی رماره برا اشسغال
تامی رماره برا اشسغال و اشسغال بخش کشاو ز

فراوانی
2.
21
08
00
01
.

درصد
2.
21
08
00
01
.
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كسارج تحقیق ابطه با فاصله زماكي ا ائه طرح تا تصورب و ا ائه تسهیالت كشان ا  ،بیشسرر فراواكي
بازه زماكي ( 66صد) ا ائه طرح کسب و کا به باكو تا تصورب نن ،مربوط به بازه  0-0/5ماه ا تژ به
عبا تي فاصله ا ائه طرح تا تصورب نن حدو  05وز به طول مياكجامد و کمسرر فراواكي بازه زماكي (.
مو فاصله زماكي بی تصورب طرح تا ا ائه تسهیالت حداکثر فراواكي بازه
صد)  3ماه ا تژ همچنی
زماكي ( 60صد) حدو رو ماه و کمسرر نن حدو  02ماه و به عبا تي رو ال طول ميکشدژ مجموب
مي توان گفت ،مدت ا ائه طرح به باكو تا تصورب طرح و مدت زمان تصورب طرح تا ا ائه تسهیالت قررب و
ماه و كیم به طول مياكجامد تا مو سان کسب و کا ها کوكو و مسو ا از تسهیالت باككي برخو ا
گر كدژ
حدو  01صد
ابطه با مشكالت اهاكداز کسب و کا ها کوكو و مسو ا بارد گفسه شو
کا نفررنان ،ختگیر زرا باكوها پر اخت تسهیالت جهت اهاكداز کسب و کا و بقیه به عواملي
كون عدم پر اخت به موقع اعسبا ات از و باكو کشاو ز  ،مشكالت بو کرا ي ا ا  ،معرفي ضام
معسبر ،تهیه زمی  ،عدم اطالب اكي صحیح و غیره اشا ه اشسند (جدول)0ژ
جدول  -1توزیع فراوانی مشکالت راهاندازي کسب و کارها از دیدگاه پاسخگویان
مشکالت راهاندازي کسب و کار
ختگیر زرا باكوها پر اخت اعسبا ات
عدم پر اخت به موقع اعسبا ات
بروکرا ي ا ا پیچیده و طوالكي
خسگیر زرا و عدم پر اخت به موقع اعسبا
معرفي ضام معسبر
تهیه زمی
عدم اطالب اكي صحیح
تهیه طرح
عدم پر اخت به موقع اعسبا و معرفي ضام معسبر

فراوانی
6.
06
01
01
5
5
5
8
5

درصد
6.
06
01
01
5
5
5
8
5

اووورتبند عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا از ردگاه پا خگوران
برا اس پیشینه تحقیق ،بیست و رو مسغیر به عنوان عوامل اثرگ ا بر موفقیت کسب و کا ها کوكو
و مسو ا مو بر ي قرا گرفسندژ ار مسغیرها از كظر پا خگوران تحقیق ،از وحاظ اووورت به ترتیب
جدول ( )5نمده ا تژ

52

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،92سال هشتم ،بهار 5921

جدول  -1اولویتبندي عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهاي کوچك و متوسط
کارآفرین()n=522
ضریب تغییرات
میانگین*
گویه
1/001
0/78
کیفیت محصوالت
1/005
0/58
توان قابت با ارر کسب و کا ها
1/058
0/02
تواكاري مقابله با وردا ها غیرمنسظره
1/076
0/68
تخصص كیرو کا ( طح تحصیالت)
1/075
0/63
مدرررت صحیح ه رنهها
1/085
0/65
ا سفا ه از كظرات کا شنا ان
1/08.
0/66
شرکت و ه ها نموزشي
1/210
0/60
مها ت كیرو کا (تجربه عملي و اجراري)
1/210
0/61
اكجام فعاویتها طبق بركامه
1/200
0/2.
بر ي پیو سه بركامه
1/268
0/05
امنیت رمارهگ ا
1/26.
6/85
هماهنگي ه رنه و فارده
1/205
6/73
تنوب فعاویتها تجا
1/20.
6/76
کو اقسصا
توان مقاومت کسب و کا
1/200
6/33
ا تباط ائم با بازا
1/251
6/5.
اضافه کر ن و به رماره
1/252
6/00
حمارت ووت تخفیف ماویات
1/2..
6/03
عكساوعمل به تقاضا بازا
1/670
2/82
حمارت ووت معافیت و باز گاكي
1/6.1
2/80
ا سفا ه از فناو ها مد ن کشاو ز
1/6.8
2/05
ا سفا ه از ارنسركت
* طیف ویكرت( :1هیچ 0ژ خیليکم 2ژ کم 6ژ مسو ا 0ژ زرا 5ژ خیليزرا )

اولویت
0
2
6
0
5
3
7
8
.
01
00
02
06
00
05
03
07
08
0.
21
20

تشررح مخسصر از برخي گورهها جدول( ،)5منظو از تخصص و مها ت كیرو کاا باه ترتیاب
اشس تحصیالت منا ب و مرتبا با محصوالت کسب و کا ها و تجربه عملي و را اجراري گ شاسه ا اتژ
ا تباط با گوره امنیت رمارهگ ا  ،منظو می ان اطمینان از بازگشسي رماره و و نو باو ن نن ا ات کاه
باوطبع ،عملكر اقسصا کسب و کا ها و می ان قواكی حمارسي وضع شده ار زمینه باعث جلب ارماره-
گ ا بیشسر کسب و کا ها خواهد شدژ برا اس اووورتبند پا خگوران ،مسغیرها کیفیات محصاوالت
(از جنبه می ان ضارتمند مشسرران و توجه به كیازها نكان) ،توان قابت با ارر کسب و کا هاا و تواكااري
مقابله با وردا ها غیرمنسظره (می ان قابلیت مدرررت بحران ك کا نفررنان جهت مواجه باا بحارانهاا
ماوي ،کاهش تقاضا محصوالت کسب و کا  ،کو اقسصا و ژژژ) ه اووورت اول اثرگ ا موفقیت کسب
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و کا ها معرفي شده ا تژ مسغیرها عكساوعمل باه تقاضاا باازا  ،حماراتهاا ووات معافیات او
باز گاكي ،ا سفا ه از فناو ها مد ن کشاو ز و ا سفا ه از ارنسركت به ترتیاب اوووراتهاا نخار قارا
اشسندژ
کانالها و منابع اطالعاتی مورداستفاده پاسخگویان
مقا رر میاكگی كمرات و ضررب تغییرات ا سفا ه از کاكالها /منابع اطالعاتي (جدول  )3كشان مي هد که
مشو ت با ارر کسب و کا ها و تماس مشو تي با همسارگان و نشناران و عوامل ترورجي به ترتیب باالترر
اووورت پا خگوران ا از كظر مراجعه به منابع مو مطاوعه به خو اخسصاص ا هاكدژ
جدول – 6توزیع فراوانی براساس اولویت تماس با کانالها /منابع اطالعاتی مورد استفاده
منبع کسب اطالعات
ارر کسب و کا ها
همسارگان و نشناران
مروج محلي
کا نفررنان كموكه
کسب و كشررات کشاو ز
ا رو و تلور رون
اعسبا هندگان محلي
فروشندگان كها هها
و ه نموزشي -ترورجي
مو سات ووسي
مرک تحقیقات کشاو ز

میانگین
6/.7
6/.7
6/72
6/50
6/50
6/03
6/62
6/2
6/10
2/30
2/28

ضریب تغییرات
1/200
1/610
1/607
1/652
1/062
1/06.
1/001
1/037
1/076
1/56.
1/535

اولویت
0
2
6
0
5
3
7
8
.
01
00

تحلیل روابط متغیرهاي مستقل و میزان موفقیت کسب و کارهاي کوچك و متوسط
رافسهها مند ج جدول( )7كشان مي هد ،بی می ان موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا باا
 ،مدت فعاویت شغل ،عملكر باكو کشاو ز  ،عملكر ازمان جها کشاو ز و ورژگيها
مسغیرها
طح رو صد و بی مسغیرها می ان ا سفا ه از مناابع اطالعااتي و ا تبااطي و تعادا افارا
کا نفررني
طح پنج صد ابطاه
تشكیل هنده کسب و کا با می ان موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا
مثبت و معني ا وجو اشتژ همچنی بر ا اس نزمون کا ا كورر بی كاوب فعاویات باا میا ان موفقیات
طح  5صد مشاهده شد()p=1/100 , χ2 = 8/1.1ژ
ابطه مثبت و معني ا
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جدول  -7ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته تحقیق ()n =522
متغیر
می ان تحصیالت
مدت فعاویت شغل
عملكر باكو کشاو ز
عملكر ازمان جها کشاو ز
ورژگيها کا نفررني
تعدا افرا شاغل کسب و کا
می ان ا سفا ه از منابع اطالعاتي
طح رو صد
**معني ا

ضریب همبستگی
**1/2.8
1/088
**1/280
**1/6.5
**1/655
**1/27.
*1/21.
*1/207
*معني ا

سطح معنیداري
1/116
1/130
1/110
1/111
1/111
1/115
1/167
1/106
طح پنج صد

نتایج تحلیل رگرسیونی
كسارج تحلیل گر یون به شیوه گام به گام ( )Stepwiseبرا پیشبیني اثرات مسغیرها مسسقل بر مسغیر
وابسسه ،می ان موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا ،جدول( )8نو ه شده ا تژ كسارج تحلیل
گر یون كشان ا که كها مسغیر عملكر باكو کشاو ز  ،ورژگيها کا نفررناكه ،می ان بهرهگیر از منابع
اطالعاتي و ا تباطي و مدت فعاویت کسب و کا بیشسرر تاثیر ا بر مسغیر وابسسه ،می ان موفقیت کسب و
کا ها کوكو و مسو ا ،اشسه ا تژ به طو که  51/2صد از تغییر می ان موفقیت کسب و کا ها
کوكو و مسو ا ا عملكر باكو کشاو ز  0./5 ،صد از تغییرات تبیی شده تو ا مسغیر ورژگيها
کا نفررناكه 5/8 ،صد به و یله مسغیر می ان بهرهگیر از منابع اطالعاتي و ا تباطي و  2/6صد از تغییرات
ا مسغیر مدت فعاویت کسب و کا تبیی كمو ه ا تژ ار كها مسغیر مجموب  77/8صد از تغییرات مسغیر
وابسسه ا تبیی ميكمارندژ كسارج مربوط به تحلیل گر یون جداول( 8و  ).نمده ا تژ
جدول  -8رگرسیون گام به گام تغییرات تبیین شده در میزان موفقیت کسب و کارهاي کوچك و متوسط
گام

متغیر

R

R2

R2ad

0
2
6
0

عملكر باكو کشاو ز
ورژگيها کا نفررناكه
می ان بهرهگیر از منابع اطالعاتي و ا تباطي
مدت فعاویت کسب و کا

1/705
1/802
1/877
1/8.0

1/500
1/718
1/73.
1/7.5

1/512
1/3.7
1/755
1/778

درصد تغییرات تبیین
شده توسط هر متغیر
51/2
0./5
5/8
2/6
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جدول  –2ضرایب متغیرها در گام چهارم در معادله رگرسیون میزان موفقیت کسب و کارهاي
کوچك و متوسط
متغیر
عد ثابت
عملكر باكو کشاو ز
ورژگيها کا نفررناكه
می ان بهرهگیر از منابع اطالعاتي و ا تباطي
مدت فعاویت کسب و کا

B

S.E

005/002
-1/580
-0/656
1/003
-1/00.

6/525
1/150
1/08.
1/162
1/108

ß
---0/152
-1/760
1/687
-1/208

Sig

1/111
1/111
1/111
1/111
1/107

با توجه به توضیحات ا ائه شده و كسارج جدول ( ).معا وه خطي حاصل از گر یون به شكل زرر ميباشد:
Y= 115.412 – 0.581 X1 – 1.353 X2 + 0.146 X3 – 0.119 X4

که نن  :Yمی ان موفقیت کسب و کا ها :X1 ،عملكر باكو کشاو ز  :X2 ،ورژگيها کا نفررناكه:X3 ،
می ان بهرهگیر از منابع اطالعاتي و ا تباطي و  :X4مدت فعاویت کسب و کا ميباشدژ
نتیجهگیري و پیشنهادها
ار تحقیق به ا زرابي و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت کسب و کا ها کوكو و مسو ا کا نفرر
بخش کشاو ز پر اخسه ا تژ كسارج تحقیق بیاكگر نن ا ت که غاوب کا نفررنان اكگی ه خو ا سفا ه از وام
کسب و کا ها کوكو و مسو ا ا ،تأمی رماره جهت اشسغال زمینهها کشاو ز معرفي کر هاكدژ به
ا سا تشورق رگر
كظر مي د بهبو هر كه بیشسر می ان و وضعیت اماكدهي وامها مربوطه
کا نفررنان جهت ونو به ارجا کسب و کا ها کوكو و مسو ا مو توجه باشدژ
كسارجي که ابطه با مشكالت اهاكداز کسب و کا ها کوكو و مسو ا مدكظر ا ت كشان مي هد،
کا نفررنان به ترتیب اووورت ختگیر زرا باكوها پر اخت تسهیالت جهت اهاكداز کسب و کا ها
کوكو ،عدم پر اخت به موقع اعسبا ات از و باكو و مشكالت بو کرا ي ا برشمر ه بو كدژ با توجه به
باز ه اقسصا کسب و کا ها و اهمیت و كقش اثرگ ا نن بهبو بحران اشسغال ،از نن بارسسي تحت عنوان
سو اوعملها تسهیلگر تحت ووارح قاكوكي ،ا سا تسهیل فرارند
رو طرح ملي را کر ه و تدور
سو کا قرا ا ژ
تا یس و تو عه کسب و کا ها کوكو و مسو ا ،ا
عوامل توان قابت با ارر کسب و کا ها ،کیفیت محصوالت و تواكاري مقابله با وردا ها غیر منسظره،
موفقیت کسب و کا ها معرفي شدهاكدژ ار امر الوت بر جهتگیر مثبت
ه اووورت اول اثرگ ا
فعاویتها کسب و کا ها کوكو و مسو ا امر تووید تجا و وكق اقسصا ا ژ و ا تأکید بر اف ارش
کیفیت محصوالت و توویدات جهت باالبر ن توان قابسي با رگر کسب و کا ها حائ اهمیت فراواكي ا تژ
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ار ا سا ا ائه و هها تكمیلي پرو شي و را گیر  ،اهكا ها مقابله با شرارا بحرانزا تجا -
اقسصا  ،جهت حفظ و ا تقا هر كه بیشسر فعاویتها مدرررسي نن ضرو به كظر مي دژ همچنی با
توجه به ننکه ا سفا ه از فناو ها مد ن کشاو ز  ،حمارتها ووت تخفیف ماویات و معافیت و
باز گاكي و ا سفا ه از ارنسركت به ترتیب اووورتها نخر قرا اشسند ،تبیی و تحلیل تأثیرگ ا تكنوووژ
میدان قابت به صاحبان کسب و کا ها کا نفرر
وز به عنوان مؤوفهها تواكمند اثرگ ا
و فناو
پیشنها ميگر ژ با توجه به اهمیت ا تباطات تو ا اكههاري كون ارنسركت و با توجه به گسسر گي
فعاویتها تجا بنگاهها اقسصا  ،امروزه کا بر ارنسركت جارگاه بسیا مهمي رافسه ،و ا عدم نشناري و
بكا گیر صاحبان بنگاهها مو كظر از ار فناو ا تباطي رو كقص عمده محسوب شده ،بنابرار
برگ ا و هها کا بر ارنسركت امو تجا جهت اعضا کسب و کا ها کوكو و مسو ا ضرو
ا تژ
مطابق با كسارج تحقیق بی مسغیرها مسسقل از قبیل عملكر باكو کشاو ز  ،می ان ا سفا ه از منابع
اطالعاتي و ا تباطي و مدت فعاویت شغل با می ان موفقیت کسب و کا ابطه مثبت و معني ا وجو
ا ار رافسهها با كسارج تحقیقات))2005) ; Hossein Zadeh Bahreinee )2007) ;Foturchi(2006
 Narainمطابقت ميكماردژ
كسارج تحلیل گر یون كشان ا که مسغیرها عملكر باكو کشاو ز  ،ورژگيها کا نفررناكه ،می ان
بهرهگیر از منابع اطالعاتي و ا تباطي و مدت فعاویت کسب و کا  ،بیشسرر تاثیر ا بر مسغیر وابسسه ،اشسه
ا ت که با كسارج تحقیقات) Paauwe(2004) ; Dana(1987); Tyebjee and Vickery(1988مطابقت
ميكماردژ
كسارج تحلیل همبسسگي كشان ا بی تعدا افرا تشكیل هنده کسب و کا و موفقیت نن ابطه معني-
ا وجو ا که ار رافسه ا ميتوان به تو عه وحیه مشا کت و تشررومساعي افرا ا ا ه و تو عه
کسب و کا ها كسبت ا ژ از ننجا که کسب و کا ها مو مطاوعه حوزه کشاو ز ميباشند و فعاویتها
منطقه مو مطاوعه به شیوه نسي و تا حد كیمه صنعسي اكجام ميپ رر  ،بنابرار تعدا كیرو
کشاو ز
اكساكي مشا کتکننده کا به عنوان ركي از عوامل تعیی کننده موفقیت را شكست رو واحد تووید مي-
تواكد تاثیرگ ا باشدژ از طرفي بی ابقه فعاویت و ورژگيها کا نفررناكه افرا با می ان موفقیت کسب و
کا كی ابطه معني ا مشاهده شدژ همچنی کاكالها و منابع اطالعاتي كون ارر کسب و کا ها ،نشناران و
کسب اطالعات بو كد؛ ميتوان كسیجه گرفت ،وجو تجربه و
عوامل ترورجي ،باالترر اووورتها افرا
کسب مها تها عملي الزم ابطه با کسب و کا ها ،بر موفقیت ننها كقش بسیا مهم و تعیی کنندها
ا  ،و ا توجه به برگ ا همارشها و جلسات و كشستها گروهي که نن افرا ميتواكند از تجا ب
ركدرگر ا ا ه و اجرا کسب و کا بهره ببركد ،از جارگاه واالري برخو ا ا تژ بنابرار با توجه به ننكه
گفسه شد؛
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تعیی اطالعات نما
نما کشو

مو كیاز برا فعاالن اقسصا

به صو ت مسسمر

پارگاه اطالعات

تعامل بیشسر میان فعاوی بخش خصوصي و كها ها اجراري به منظو فع مشكالت مخسلف
کا نفررنان
تو عه و منا ب از محیا کسب و کا
مخسلف
همكا با
کسبوکا ها

سگاهها

اجراري و كها ها

کشو به تفكیو ا سانها و فعاویتها اقسصا
بی اومللي به منظو بهبو وضعیت تو عه

ا غام ،شبكه از  ،ركپا كه از و اكسجام تشكلها مواز به منظو کاهش زمان الزم برا
نغاز ،فعاویت و پاران ا ن به کسبوکا



تحقق ووت اوكسروكیو و کاهش مراجعات کا نفررنان به كها ها مخسلف



تو عه ظرفیتها كظام مشاو ه مدرررت جهت شد و تعاوي کسب و کا ها
اكسخاب طرفها

مسیر کا نفررني
قرا ا

سگاهها

اووورت قرا اشس بخش خصوصي و تعاوكي

اجراري
تدور ا سراتژ ها ،یا تها و بركامهها مدون جهت گسسرز وحیه و فسا کا نفررناكه ،نموزز و
مشاو ه ،ارجا فضا منا بتر برا فعاویت کا نفررنان زمینهها گوكاگون اقسصا  -اجسماعي ،فع مواكع
و ارجا ا تباط و همكا بی ننها و تسهیل سیابي ننها به بازا ها جهاكي از جمله اهكا هاري ا ت که
ميبارست زمینه تا یس و تو عه کسب و کا ها کشو صو ت پ رر ژ اكسظا مي و با حل غدغهها
کا نفررنان و قاكوكي شدن موا تسهیل فعاویتها اقسصا  ،جارگاه کسب و کا ها کوكو و مسو ا
کشو ا تقا رافسه و منجر به تقورت بخش خصوصي اخلي و و و رماره و تكنوووژ خا جي و كسیجه
ا تقا طح تووید ،اشسغال و قابتپ رر اقسصا ملي گر ژ
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