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چکیده
شرکتهای کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگیهای چون ،انعطاف و انطباق پذیری محیطی درشرایط متغییر ،نیازمندی به سرمایه
اندک و سادگی ساختار ،همخوانی مناسبی با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند .در اغلب کشورهای توسعه یافته محور
فعالیتهای و نوآوریهای اقتصادی بر روی شرکتهای کوچک و متوسط قرار گرفته است .این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن
کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها نیز توصیفی -پیمایشی میباشد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSبهعنوان نرمافزار اصلی
و از نرمافزار  LISRELبهعنوان نرمافزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد .جامعة آماری تحقیق
شامل  598نفر از کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی فعاالن اقتصادی روستاها (کارآفرینان و تعاونیداران روستایی) و
اساتید دانشگاه بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران 235 ،نفر براساس روش نمونهگیری گروهی بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .برای پایایی گزارههای پژوهش ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و از روش غربالزنی نیز برای اعمال روایی در
پرسشنامه استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ تمام گزارهها ،مقادیر بیشتر از 0/873داشتهاندکه نشانگر تأییدپایایی پرسشنامه
میباشد .برای افزایش روایی عالوهبر تأیید آن ازطریقِ غربالزنی ،روایی صوری پرسشنامه نیز ،توسط استادان گروه مدیریت و
آمار دانشگاه پیام نور و دانشگاه ایالم نیز بازنگری و تأیید شد .در این پژوهش از میان  38متغیر شناسایی شده ،بعد از انجام
بررسیهای الزم و زمینه شمولیت متغییرها ،جمعاً  20متغیرمؤثر بر ایجاد و توسعة شرکتهای کوچک و متوسط ،در روستاها
شناسایی شدند .پس از بهکار بردن تحلیل عاملی ،برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد .برپایة این مالک ،عوامل
تامین مالی و نهادههای تولیدی ،عوامل حمایتی و ترغیبی ،عوامل آموزشی و مهارتی و عوامل فرهنگی و اجتماعی ،دارای ارزش
ویژة باالی  1شناسایی و بهعنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند .نام گذاری این عوامل باتوجه به محتوای متغیرها و با و
درنظر گرفتن ادبیات و پیشینة تحقیق ،انجام گرفت .با توجه به شاخصهای آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی ،این 4
عامل درمجموع  0/7531درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند.
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مقدمه
مقوله توسعه کارآفرینی تحت تأثیر عوامل مختلفی است .در تعاریف و مفاهیم ارائه شده در مورد کارآفرینی ،از آن به عنوان
مفهومی پیچیده و چند بعدی و دارای ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یاد شده که توسعه آن در جوامع متضمن توجه
به ابعاد مختلف است ( .)Audretsch, 2002: 52کارآفرینی روستایی راهکاری جدید در نظریههای توسعه برای توانمند سازی و
ظرفیت سازی در مناطق روستایی به منظور تغییر الگوی زندگی کنونی به الگوی مطلوب و شایسته انسانی ،کاهش شکاف شهر و
روستا ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی بوده و درعین حال ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار
میرود (  .)Faraji Sabokbar et al: 2010: 61این نوع کارآفرینی ،به کارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا برای خلق
فرصتهای کسب وکار جدید است .یکی از شرایط مهم برای موفقیت پایدار در اقتصاد کنونی ،گسترش کسبوکارهای کوچک
است که در تثبیت درآمدها ،رشد اقتصادی و اشتغال جامعه نقش مهمی ایفا میکنند ( .)Luo, 2000: 356به طوریکه امروزه
اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است ( Ezadkhah & Asgharezadehe, 2007:
 .)27کسبوکارهای کوچک بهواسطة سادگی در ساختار سازمانی ،از انعطافپذیری فراوانی دربرابر تغییرات و سرعت قابل قبولی
در انجام فعالیتها برخوردارند ( )Wilkinson & Brouthers, 2006: 239عالوهبراین ،بنگاههای کوچک و متوسط ،عامل جذب
و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر هستند و تأمین نیروی انسانی متخصص برای شرکتهای
بزرگ ،بهوسیلة آنها انجام میشود .براساس تجارب بسیاری از کشورها ،شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند بنیان توسعة
اقتصادی و منطقهای باشند و زمینه را برای بسیج منابع کشور فراهم کنند که نتیجة آن ،افزایش درآمد و ایجاد اشتغال در سطوح
ملی و منطقهای است .عالوهبراین ،شرکتهای کوچک و متوسط میتوانند نقش مهمی در جذب نیروی کار مازاد که ناشی از
فعالیتهای خصوصیسازی است ،داشته باشند (.)Naserbakht, 2001: 24
توسعة روستایی از پایههای اولیه و مهم توسعة ملی هر کشور محسوب میشود .ایجاد و توسعة کسبوکارهای کوچک یکی از
رویکردهای بسیار مناسب برای توانمندسازی روستاییان میباشد ( .)Fairbairn and et al, 2003: 254توسعة بنگاههای کوچک و
متوسط شاخصی کلیدی از نظام پیشران توسعة روستایی بهشمار میرود ( .)Moradi et al, 2006: 184مؤسسههای توسعه ،کار
آفرینی روستایی را قابلیتی برای ایجاد فرصتهای شغلی تلقی میکنند ،سیاستمداران آن را بهعنوان راهحلی مهم برای پیشگیری
از آشفتگی روستا میشناسند ،کشاورزان کارآفرینی را ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی درنظر میگیرند و زنان آن را بهعنوان
امکان کار در مجاورت منازلشان تلقی میکنند .البته برای تمامی این گروهها ،کارآفرینی و اشتغال وسیلهای برای بهبود کیفیت
زندگی افراد وخانوادهها و اجتماعها بهشمار میرود که نتیجه تعامل آن ،ایجاد محیط و اقتصاد سالم است ).(Passeban, 2004: 23
خدمات دولتی و غیردولتی گستردهای در زمینه ایجاد و توسعه اشتغال در سطح مناطق روستاییِ کمتر توسعهیافته کشور انجام شده
است؛ ولی بسیاری از اهالی مناطق مزبور ،همچنان زیر خطفقر بهسر میبرند .علت این تناقض را میتوان در نبودِ راهبرد مبتنیبر
عارضهیابی جستوجو کرد .بخش عمدهای از سیاستهای دولتی و برنامههای غیردولتی در حوزه توسعه کارآفرینی ،بدون صرف
زمان الزم برای شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر موضوع ،با عبور از نیازهای واقعی روستاییان تصویب و اجرا شده است و درعمل
نتیجه مثبتی بههمراه ندارد ).(Ezami, 2011:18
مرکز آمار ایران فقط کسبوکارهای کمتر از 10کارگر را بنگاههای کوچک و متوسط محسوب میکند و سایر کسبوکارها را
کارخانجات صنعتی بزرگ ،محاسبه میکند ( .)Vafaee & Shafey, 2009: 238براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال
 1395جمعیت روستایی ایران حدود  20میلیون  730هزار نفر اعالم شده که معادل  26درصد جمعیت کل کشور میباشد .بر حسب
وضع اقتصادی ،جمعیت با سن 10سال و بیشتر روستایی کشور  16 ،میلیون و  742هزار نفر بوده که از این تعداد  6میلیون و 839
هزار نفر جمعیت فعال (مشغول به کار) بودهاند .)Statistics Center of Iran, 2017( .این در حالیست که نسبت به سرشماری
پیشین  ،جمعیت کل روستایی کشور  1میلیون و  270هزار نفر کاهش یافته است.
روستاهای استان ایالم با برخورداری از توانمندیهای الزم و دسترسی به بازار مناسب با هزینه اندک ( نزدیکی به مرز عراق و
امکان توسعه صادرات) میتوانند عامل تحرک اقتصادی باشند .ارائه مدلی جامع مبتنی بر دیدگاه واقعگرا و عملیاتی (قابل اجرا) با
در نظر داشتن محدودیتهای موجود  ،مورد توجه پژوهش حاضر است.

تدوین مدل توسعه شرکتهای کوچک و  - ...امیدی و همکاران

267

کارآفرینی روستایی ،بر کارآفرینی درحالظهور در مناطق روستایی ناظر است .امروزه ،نیاز روبهرشدی به کارآفرینان روستایی برای
ایجاد واحدهای تولیدی با فرصتهای شغلی ،برای روستاها احساس میشود .صاحبنظران و نهادهای توسعه ،کارآفرینی روستایی را
بهعنوان مداخلهای راهبردی برای ارتقای توسعه روستایی و تسریع در روند آن میدانند ( .)Saxena, 2012:11کارآفرینی روستایی
تنها به معنای ایجاد اشتغال برای قشر عظیم روستاییان نیست ،بلکه میتواند گامی باشد در راستای توسعه روستایی که به گفته
بسیاری ازصاحب نظران ،هم تراز با توسعه اقتصادی است (.)Karder et al, 2007:
تقویت کار آفرینی در جامعه اهمیت زیادی داشته و بر مبنای پژوهشها این امر میتواند عامل بسیار مهمی برای رشد اقتصادی
باشد  .مطالعات تجربی نیز نشان داده که تفاوتهای موجود در نرخ رشد اقتصادی از طریق تفاوتهای نرخ کارآفرینی قابل تبیین
است ( .)Russel et al, 2008: 431اگرچه کارآفرینی خصوصی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی
نیست ،اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است .اقتصاددانان این امر را مهمترین عامل توسعه اقتصادی روستاها دانسته و
سیاست مداران آن را یک راهبرد کلیدی برای جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامیها در روستاها میدانند .هم چنین کشاورزان و
روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمد خویش و زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود که میتواند
خودکفایی ،استقالل و کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد ،میدانند).(Laukkanen, 2003: 372
شرکتهای کوچک و متوسط ازطریقِ کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تأثیرگذار هستند و
همچنین راحتتر میتوانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبتبه عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واکنش
نشان دهد .توسعة کسبوکارهای کوچک و متوسط کارآفرین ،ابزاری نیرومند برای شناخت فرصتهایی است که بهرهگیری از آنها
میتواند باعث رفع مشکالتی همچون اشتغال ،کمبود نیروی انسانی خالق و پویا ،پایینبودن بهرهوری ،کاهش کیفیت محصولها و
خدمات ،رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود ( .)Landstrom, 2005: 31-39صنایع کوچک و متوسط بیشتر از صنایع بزرگ،
کاربرمحور هستند و به همین سبب برای ایجاد مشاغل جدید به هزینهها و سرمایهگذاریاندکی نیاز دارند ( & Tommaso
)Sabrina, 2000: 28؛ بنابراین ،بهنظر میرسد عمده منفعت رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط مربوطبه کمک این نوع
کسبوکارها به بخش استخدام و اشتغال است ( .)Hamilton & Dana, 2003: 402-408این نوع کسبوکارها بهدلیل ماهیت و
ویژگیهای خاص خود و نیز بهدلیل سهم مهمی که در میزان اشتغال در کشورها و افزایش رشد و توسعة اقتصادی جوامع دارد،
برای دولتها از اهمیت فراوانی برخوردار هستند ( .)Svetlicic et al, 2007: 36-65بنگاههای کوچک با هزینههای عمومی کم و
ظرفیت محدود ماشینآالت ،انعطافپذیری بیشتری دارند .این صنایع با ایجاد شبکههای ارتباطی منظم و همکاریهای نظاممند با
یکدیگر ،ضمن دستیابی به شاخصهای تولید انبوه ،از مزیتهای کسبوکارهای کوچک همچون نوآوری و تنوع نیز برخوردارند
(.)Barkhordari, 2008: 37
ادبیات مربوطبه بنگاههای کوچک و متوسط بسیار گسترده بوده و به همین دلیل در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای
این واحد ارائه شده است .این تعاریف با توجه به ساختار سنی ،جمعیتی ،فرهنگی و درجة توسعهیافتگی متفاوت هستند .شرکتهای
کوچک و متوسط ،نوآور هستند و با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط در بسیاری از بخشها ،مزیتهای نسبی فراوانی
نسبتبه صنایع بزرگ دارد ،این امر آنها را قادر میکند که سریعتر و کاراتر به تحوالت فزایندة جهانی ،عکسالعمل نشان دهند و
بهدلیل انعطافپذیری فراوان و توانایی انطباق با تغییرات بازار و سلیقة مشتریان ،از مزیتهای انکارناپذیری برخوردار هستند
(.)Asgari et al, 2007: 21
بنگاههای کوچک و متوسط ،واحدهای اقتصادی ویژهای هستند که ازنظر ماهیت واندازه همگن نیستند و بهصورت مستقیم و یا
غیرمستقیم ،در تولید ملی ،اشتغالزایی و جذب نیروی کار ،نقش قابل توجهی دارند .هر کشور با توجه به شرایط ویژة خود تعریفی از
این کسبوکارها ارائه کرده است .بهطوریکه بیشتر این تعریفها براساس معیارهای کمی نظیر تعداد شاغالن بنگاه ،مجموع دارایی
خالص بنگاه ،میزان فروش و میزان سرمایهگذاریهای انجام گرفته و همچنین تعداد کارکنان بنگاه میباشد .اگرچه این شاخص در
کشورهای مختلف بهلحاظ تعداد متفاوت میباشد؛ اما بیشتر کشورها بنگاههای کوچک و متوسط را بهلحاظ تعداد شاغالن در طیف
معینی از یک تا دویست و پنجاه کارکن تعریف مینمایند (.)Emanierad,1994:16
کسبوکارهای کوچک و متوسط در چهار بعد اجتماعی (با افزایش اشتغال) ،اقتصادی (با توزیع همگونتر درآمد در جامعه) ،سیاسی
(با توزیع مناسب فرصتها در میان مردم) و در بعد شخصی (با فراهمساختن فضایی مناسبتر برای بروز خالقیت) ،باعث تحول در
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جامعه میشود .تحول در این چهار بعد ،با نوعی افزایش پویش و انعطافپذیری آن دربرابر تغییر و تحوالت جهانی نیز همراه است
(.)Nory and et al, 2005: 94
بسیاری از دولتها متقاعد شدهاند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب مراکز رشد فناوری ،پارکهای
صنعتی و فناوری فراهم کنند و آنها را تا زمانیکه بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند ،حمایت کنند ( Sheghi,
 .)2007: 294از طرف دیگر ،توسعة روستایی یکی از پایههای اولیه و مهم توسعة ملی هر کشور محسوب میشود و بهدلیل اهمیت
مشارکت مردم در تسریع روند توسعة روستایی ،کشورهای مختلف از طریق واگذاری اختیارات و مسئولیت به واحدهای محلی ،این
موضوع را مورد توجه قرار دادهاند ( .)Rezvani & Ahmadi, 2007:36این درحالیست که محیطهای جدید کسبوکار ،فعالیت
کارآفرینان را سختتر کرده و برخورداری از دانش الزم را برای از پیشرو برداشتن موانع ،ضروری ساخته است.
امروزه اقتصاد کشورهای توسعهیافته بر محور کسبوکارهای کوچک و متوسط استوار است و بهطور معمول کارآفرینان این بنگاهها
را تأسیس میکنند که غالباً وجوه مورد نیاز برای توسعة طرح و ایدة خود را در اختیار ندارند .مطالعات دیپایلیس 1و ریردون)2007( 2
و کیگوندو ( )2002نشان میدهد که دادهها و اطالعات و سیستمهای اطالعاتی نقش مهمی در فرایند رشد و توسعة کسبوکارها
بر عهده دارند .طالبی و زارعیکتا ( )1387در بررسی آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن درایجاد و توسعة شرکتهای کوچک و
متوسط ( )SMEsدانشبنیان به این نتیجه رسیدهاند که باید تغییراتی در نوع و روش آموزش و نحوة تعامل صنعت با دانشگاه انجام
شود .امینبیدختی و زرگر ( )1390درمقالة بررسی موانع موجود در توسعة بنگاههای کوچک و متوسط و ارائة چارچوب حمایتی از این
بنگاهها ،نشان دادهاند تسهیالت و حمایتهای مالی و غیرمالی بهعمل آمده از بنگاههای کوچک و متوسط در چهار حوزة مالی،
فنی ،بازاریابی و مدیریتی ناکافی بوده و نتوانسته راهگشاری مشکالت این دسته از بنگاهها باشد .کریمی و بوذرجمهری ( )1393به
تحلیل سازوکارهای تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط ،از رتبهبندی سازوکارهای تأمین مالی در شرکتهای تولید
کشاورزی پرداخته و نشان دادهاند ،تهسیالت مالی با نرخ بهرة پایین در باالترین رتبه قراردارد .همچنین نتیجهگیری کردهاند شش
عامل تسهیالتی ،پشتیبانی ،آموزش ،ارتباطی ،فنی و قوانین و مقررات در تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط مؤثر هستند.
چوئی )2007( 3نیز در مطالعه خود نشان میدهد که دولت باید برای حفظ منافع سیاسی ،سرمایه گذاریهای مربوط به طرحهای
کارآفرینی و بهینه سازی آنها را در اولویت قرار دهد .این محقق نبودن ضمانت بازپرداخت وام برای منابع را موجب کاهش انگیزه
بانکها در ارائه تسهیالت به کارآفرینی بیان میکند و دخالت دولت مرکزی را در این زمینه کارساز میداند .شکور و کریمی قطب
آبادی ( )1394در مقاله اولویت بندی استقرار صنایع روستایی در شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکزیت و مدل ،AHP
ضمن بیان اینکه صنعتی شدن روستاها میتواند سنگ بنای توسعه در مناطق روستایی در کشورهای درحالتوسعه باشد ،به
مکانیابی و اولویتبندی استقرار صنایع در سطح مناطق روستایی اقدام کردهاند .طالبی و همکاران ( )1391در تحقیقی به شناسایی
و اولویتبندی راهبردهای رشد کسبوکارهای کوچک و متوسط فعال در خوشة صنعتی گز بداجی پرداخته ،راهبردهای افزایش
فروشندگان ،توسعة روابط عمومی و اطالعرسانی دربارة محصوالت ،فروش محصوالت در مناطق جدید و بهبود و اصالح
محصوالت کنونی را بهعنوان بیشترین راهبردهای مورد استفاده و راهبرد متمرکز بهعنوان اولین اولویت در میان راهبردهای رشد
کسبوکارهای این خوشه معرفی کردهاند .بر اساس نتایج پژوهش ظریفیان و بهادری ( ،)1395به ترتیب مهمترین نقطه قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید تعاونیهای تولید روستایی استان همدان داشتن تخصص مدیرعامل ،فقدان الگوی مشخص برای ارزیابی
عملکرد مدیران  ،بهرهمندی از منابع و پایینبودن سطح سواد اعضا بوده است .پورطاهری و همکاران ( )1393در پژوهشی در زمینه
ارزیابی عملکرد تعاونیهای کشاورزی در مناطق روستایی (شهرستان خرمآباد ) نشان دادند که شرکتهای کارآفرین روستایی از
دیدگاه اعضا از نظر مسائل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی موفق بودهاند ،اما از دیدگاه مدیرانعامل به ویژه از نظر مسائل اقتصادی و
زیستمحیطی عملکرد موفقیتآمیزی نداشتنهاند .در حوزة روستایی و مدیریت امور اراضی روستا ،شمسالدینی و امیریفهلیانی
( ،)1394در پژوهشی باعنوان ،بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت کاربری اراضی روستایی در شهرستان ممسنی ،با استفاده از مدل
ترکیبی  TOPSIS–SWOTبه مدیریت راهبردی زمینها و اراضی روستایی درجهتِ استفادة بهینه پرداختهاند.
1. Depillis
2. Reardon
3. Choe
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روش پژوهش
این پژوهش کمی و ماهیت و هدف آن کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها نیز توصیفی -پیمایشی میباشد .برای تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSSبهعنوان نرمافزار اصلی و از نرمافزار  LISRELبهعنوان نرمافزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی)
استفاده شد .باتوجه به آنکه سنجش اهمیت و جایگاه هریک از گویهها و تعیین میزان اهمیت عوامل مؤثر بر تشکیل و توسعة
شرکتهای کوچک ومتوسط کارآفرین در روستاها ،عالوهبر مشارکت روستاییان ،نیازمند بهرهگیری از نظرات متخصصان و همچنین
مدیران و مسئوالن و کارشناسان مرتبط با حوزة روستا ،کارآفرینی و اقتصاد میباشد؛ لذا جامعة آماری تحقیق شامل  598نفر از
کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی جهاد کشاورزی استان ایالم ،فعاالن اقتصادی روستاها (کارآفرینان و تعاونیداران
روستایی) و استادان و مدرسان دانشگاه پیام نور مرکز ایالم) بودند .لیست فعاالن اقتصادی ،تعداد و مشخصات کارگاههای تولیدی،
کسب و کارهای کوچک و تعاونیها ،نوع و میزان و محل فعالیت آنها ،از دستگاههای اجرایی متولی مرتبط با حوزه فعالیت
روستایی (سازمان جهاد کشاورزی ،معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری،
مرکز ملی فرش ایران ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی) به دست آمد که از این میان با
استفاده از فرمول کوکران 235 ،نفر براساس روش غیرتصادفی هدفمند (قضاوتی) که دارای خصوصیات تعریف شده در بین جوامع
مختلف پژوهش بودهاند ،انتخاب شدند .بهعنوان نمونه انتخاب شدند .از مجموع نمونة انتخابشده ،تعداد  213نفر به پرسشنامهها
بهصورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل دادههای پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت .در جدول ( )1حجم نمونة انتخابی از جوامع
مختلف آمده است.
جدول  .1جوامع پژوهش وحجم نمونه
ردیف

حجم نمونه

جامعة پژوهش

کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی جهاد کشاورزی استان ایالم
1
فعاالن اقتصادی روستاها (کارآفرینان و تعاونیداران و تولیدکنندگان)
2
استادان و مدرسان رشتههای مدیریت ،اقتصاد و کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز ایالم
3
مجموع کل پرسشنامههای ارسالی
مجموع کل پرسشنامههای تکمیلشده دریافتی

60
95
80
235
213

پس از مطالعة تحقیقات ،مطالعات و طرحهای پژوهشی مراکز علمی ،اجرایی و دانشگاهی بهمنظور بهکارگیری مناسب ابزار
تحقیق ،مهمترین متغیرها (گویهها) در حوزة شکلگیری و توسعة شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین در روستاها ،استخراج شد
و سپس پرسشنامهای محققساخته با  35سؤال و با استفاده از طیف پنجگزینهای لیکرت تهیه و در اختیار جمعیت نمونه قرارداده
شد (برای اعضای هیئت علمی و مدرسان ارسال پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  Google Docsانجام شد) .بهمنظور تعیین
نرمالبودن توزیع جامعه از آزمون کلموگرف -اسمیرنف استفاده شد .نتایج آزمون در جدول ( ،)2نشاندهندة نرمالبودن جامعة آماری
میباشد.
جدول  .2آزمون کلموگرف -اسمیرنف برای تعیین نرمالبودن توزیع جامعه
N
Normal parameters

Most Extreme
Differences

213
Mean

1/984

Std .Deviation

0/835

Absolute

0/297

Positive

0/203

Negative

-0/314

Kolmogorov- Smirnov

3/74

)Asymp. Sig. (2 tailed

0/000

برای پایایی گزارههای پژوهش ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و از روش غربالزنی نیز برای اعمال روایی در پرسشنامه
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ تمام گزارهها ،مقادیر بیشتر از  0/873داشتهاند که نشانگر تأیید پایایی پرسشنامه میباشد .برای
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افزایش روایی عالوه بر تأیید آن ازطریقِ غربالزنی ،روایی صوری پرسشنامه نیز ،توسط استادان گروه مدیریت و آمار دانشگاه پیام
نور و دانشگاه ایالم نیز بازنگری و تأیید شد .ازآنجاکه اساسیترین کاربرد تحلیل عاملی ،کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری
است که معموالً بهصورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند؛ بنابراین ،در این تحقیق نیز برای تجزیهوتحلیل دادهها و کاهش تعداد
متغیّرها از این روش استفاده شده است .باتوجه به مطالعات صورت گرفته و بررسیهای میدانی در رابطه با موضوع تحقیق و نیر
باتوجه به نتایج بهدست آمده از سایر تحقیقات ،مطالعات ،مقاالت و طرحهای پژوهشی در دسترس و درنهایت مشورت با خبرگان
(اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و آمار دانشگاه ایالم و دانشگاه پیام نور مرکز ایالم) 27 ،متغیّر مؤثر بر ایجاد و توسعة
شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر از  7متغیر بهنوعی جزئی از سایر متغیّرها بهشمار
میرفت؛ لذا در شمولیت آن متغیّر قرار گرفت.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
محدوده مورد مطالعه  ،شرکتهای کوچک و متوسط استان ایالم در غرب کشور است .بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن
سال  1395استان ایالم دارای  580هزار نفر جمعیت میباشد که از این تعداد  184هزار نفر (32درصد) جمعیت روستایی بوده است.
این استان دارای  425کیلومتر مرز خاکی در غرب و جنوب غرب ،با کشور عراق میباشد و با توجه به وضعیت اقتصادی ،زیر
ساختها ارتباطی ،تبادالت بازرگانی و وجود بازارچههای مرزی ،مستعد گسترش شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی استان ایالم
)(Source: Iran Mapping Organization, File Shape of Ilam Province, 2012

با در نظر گرفتن تاثیر فعالیتهای اقتصادی در مناطق روستایی ،در تامین امنیت پایدار و جلوگیری از مهاجرت ،در این پژوهش
ضمن در نظر داشتن توانمندیهای موجود و موقعیت مرزی و نیز اهمیت توسعة روستایی ،در این به بررسی عوامل مؤثر برای ایجاد
و توسعة شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین پرداخته میشود .براساس گزارش شرکت شهرکهای صنعتی در سال 553 ،1396
واحد صنعتی کوچک و متوسط دارای پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری حدود  265میلیارد ریال و ظرفیت اشتغال  9هزار و 171
نفر در استان ایالم فعالیت دارند .این آمار تنها مربوط به حوزه مربوط به صنایع کوچک و متوسط صنعتی میباشد .همچنین طبق
گزارش شماره ( 34عملکرد سال  1395وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،علیرغم ثبت نام  380طرح کوچک و متوسط با پیشرفت
باالی  60درصد (مربوط به طرحهای مرتبط با حوزه صنعت ،معدن و تجارت و طرح های اقتصاد مقاومتی) برای دریافت تسهیالت
بانکی در استان ایالم 140 ،طرح به بانک معرفی و از این تعداد در نهایت تنها  85طرح موفق به دریافت تسهیالت بانکی (به مبلغ
 378میلیارد ریال) شدهاند.
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یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
همانگونه که اشاره شد ،ازمجموع  235پرسشنامة ارسالی برای نمونة پژوهش 213 ،پرسشنامة تکمیلشده دریافت شد که
دادههای این پرسشنامه در آنالیزهای تحلیلی مورد استفاده قرار گرفتند .نتایجی تحلیلی -توصیفی ویژگیهای پاسخدهندگان،
بهصورت تجمیعشده در جدول ( )3نشان داده شده است .نتایج نشان میدهد 76 ،درصد از پاسخدهندگان مرد بودهاند .بیشترین
طبقة سنی مربوط به ردة سنی  20تا  40سال بوده که شامل  46درصد از پاسخدهندگان به پرسشنامه بوده است .از نظر
تحصیالت  25نفر ازتکمیلکنندگان پرسشنامه دارای مدرک تحصیلی لیسانس 24 ،درصد دارای مدرک دکترا و  23درصد زیردیپلم
و دیپلم بوده که بهترتیب دارای بیشترین تعداد فراوانی هستند 34 .درصد پاسخدهندگان دارای سابقة کاری  10تا  20سال بودهاند.
جدول  .3آمار توصیفی پاسخدهندگان
ویژگی
جنسیت
طبقة سنی

تحصیالت

سابقة کار

وضعیت
مرد
زن

فرآوانی
52
161

درصد
0/24
0/76

درصد تجمعی
0/24
1

40-20

98

0/46

0/46

50 -41
باالی 50

74
41

0/35
0/19

0/81
1

زیر دیپلم و دیپلم

48

0/23

0/23

فوق دیپلم
لیسانس

23
54

0/11
0/25

0/34
0/59

فوق لیسانس
دانشجو دکترا و دکترا

37
51

0/17
0/24

0/76
1

زیر  10سال

64

0/3

0/3

 10تا  20سال

72

0/34

0/64

 21تا  30سال

51

0/24

0/88

باالتر از  30سال

26

0/12

1

شناسایی متغییرهای تاثیر گذار
عملکردکسب وکارهای روستایی در سه سطح عوامل درونسازمانی (نیروی انسانی و مدیریت) ،عوامل بیرونسازمانی (سازمان
دولتیوسازمان غیردولتی) و عوامل ساختاری و بین سازمانی قابل بررسیاست ).(Baseri, Sadeghi, & Khaksar, 2010: 3
6
باتوجه به پیشنه تحقیق ،از جمله :در پژوهشهای لیندستراند ،1میلین 2و نوردمن ،2011( 3و مطالعات رینولد ،4های 5و کمپ
( )2010و همچنین تحقیقات چوئی 7و دیپایلیس 8و ریردون )2007( 9و کیگوندو ( )2002و سایر منابع مطالعاتی ،متغیرهای
متعددی که بر روی موضوع تاثیر گذار بودند در دسترس قرار گرفت .این متغیرها توسط گروه نخبگان (اعضای هیئت علمی
دانشگاه ایالم ،پیام نور و آزاد اسالمی واحد ایالم) بررسی شدند و بعد از جمع آوری دادههای پرسشنامه ،بطور کلی  38متغیر
تاثیرگذار شناسایی شد .با جمع بندی و تحلیل آماری متغییرهای شناسایی شده و با توجه به شمولیت متغییرها 20 ،متغییر بعنوان
متغیرهای اصلی تاثیرگذار ،استخراج گردید.

1. Lindstrand
2. Melen
3. Nordman
4. Reynolds
5. Hay
6. Camp
7. Choe
8. Depillis
9. Reardon
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جدول .4کد بندی متغیرهای شناسایی شده اولیه
 : X1سیاستها و بستههای حمایتی اجرایی و حقوقی از طرحهای کوچک و متوسط (سیاستها و بستههای حمایتی) : X2 ،ایجاد فضای ترغیبی و تشویقی برای ایجاد
 SMEsها در روستاها (ایجاد فضای ترغیبی و تشویقی) : X3،تنوع روشهای تامین مالی  : X4،عوامل تاثیرگذاری محیطی و محلی  : X5،در دسترس قراردادن امکانات
پیشرفته و فناوریهای نوین تولیدی و صنعتی برای کاهش هزینههای تولید و افزایش توان رقابتی (در دسترس قراردادن تجهیزات و فناوریهای نوین) : X6،آموزش مهارت
های فردی ،گروهی و مدیریتی : X7 ،آزادی عملی : X8،برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه موارد قانونی از جمله قانون کار ،بیمه و مالیات : X9،کاهش بروکراسی اداری
برای تشکیل SMEsها در روستاها و تسهیل سازی دریافت مجوزها (کاهش بروکراسی اداری : X10،کاهش نگرانیهای ناشی از پذیرش ریسک برای ایجاد شرکت کارآفرین
 : X11،تدوین طرح جامع ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین در روستاها (تدوین طرح جامع توسعه  SMEsدر روستاها) : X12 ،توسعه سیستمهای حمل و
نقل و زیرساختهای ارتباطی : X13،فرهنگ سازی توسعه کسب و کارهای کوچک: X14،ایجاد اعتماد به نفس در سرمایه گذاران محلی در روستا : X15،سهولت تامین وثایق و
ضمانت نامههای تسهیالت : X16 ،بهبود همه جانبه زیر ساختهای ارتباطی ،مخابراتی ،اطالعاتی ،توسعهای ( توسعه همه جانبه زیر ساختها) : X17 ،تعیین یک مرکز خاص
برای انجام تمام فعالیتهای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی روستا : X18،تسهیل امکان تبلیغ و ترویج محصوالت : X19،فراهم کردن زمینههای سرمایه گذاری مشترک: X20،
ظرفیت سازی برای آمیخته بازاریابی :X21 ،همکاری دستگاههای اجرای در زمینه تغییر کاربری اراضی و اسناد زمینهای روستایی :X22 ،تخفیفهای مالیاتی و تشویقهای
حمایتی موثر : X23 ،تشکیل مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی (حقوقی ،مالی ،مدیریتی) : X24 ،فراهم کردن امکان تجارت الکترونیک : X25 ،حمایت دولت در گرفتن
کارورزان برای شرکتهای کوچک و متوسط روستایی :X26 ،تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع الزم : X27 ،تشکیل صندوقهای مالی و اعتباری مشترک: X28 ،
کاهش هزینه تامین نهادههای تولید : X29 ،ثبات اقتصاد ملی : X30 ،ایجاد موسسات بانکی و اعتباری تخصصی در زمینه شرکتهای کوچک و متوسط روستایی: X31 ،
برگزاری همایشها وهم اندیشیهای دورهای : X32 ،ایجاد شرکتهای بیمهای و ضمانتی : X33 ،امکان ذخیرهسازی محصوالت در انبار و سردخانه : X34 ،حمایتهای
بهداشتی : X35 ،آسان سازی تامین مالی و حمایتهای بانکی و تسهیالتی (تامین مالی و حمایت های تسهیالتی) : X36 ،تشکیل صندوقهای ضمانت اعتباری: X37 ،
استفاده از نیروی انسانی متبحر ،متخصص و کارآزموده  : X38 ،تکریم و منزلت بخشی به فعاالن در کسب و کارهای کوچک روستایی.

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعة  SMEsدر روستاها
پس از جمعآوری دادهها و واردکردن آنها در نرمافزار  SPSSبرای بررسی تناسب و کفایت نمونهگیری در تحلیل عامل و
همچنین تعیین انسجام درونی دادهها از آزمون  1KMOو بارتلت 2استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول  .5آزمون  KMOو بارلت برای بررسی تناسب و کفایت نمونهگیری در تحلیل عاملی
اندازة کفایت نمونهگیری KMO
آزمون بارلت

0/984

ضریب بارلت
خیدو تقریبی

8201/071
1/834

sig
درجة آزادی

0/000
190

در جدول ( )6اندازة کفایت نمونهگیری  ،KMOآزمون مقدار واریانس درون دادههاست که میتواند بهوسیلة عوامل تبیین شود.
درصورتی که مقدار  KMOکمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا 0/69
باشد ،میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت؛ اما درصورتی که مقدار آن بزرگتر از  0/7باشد ،همبستگیهای موجود در
بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود ( .)Zaraechahkohy, 2009: 38چون مقدار  KMOبرابر با  0/894میباشد؛
بنابراین ،کفایت تعداد نمونهها برای بهکار بردن تحلیل عاملی تأیید میشود .ازطرفی چون سطحی معنیداری آزمون کرویت بارتلت،
کمتر از  5درصد است ،توانایی عاملیبودن دادهها تأیید میشود .این امر تأیید میکند ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب
میباشد.
یک تصمیم مهم در اجرای تحلیل عاملی مربوطبه تعداد عوامل قابل استخراج برای چرخش میباشد .جهت تعیین اینکه چند
عامل مناسب برای چرخش وجود دارد ،از مالکهای مختلفی ازجمله مالک کیسر 3و آزمون اسکری کتل 4استفاده میشود .در این
پژوهش برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شده است .برپایة این مالک ،عواملی که دارای ارزش ویژة  1یا بیشتر
میباشند ،بهعنوان عوامل قابل استخراج تعیین میشوند و عواملی که دارای مقادیر ویژة کمتر از  1هستند ،عاملهای میباشند که
حضور آنها باعث تبیین بیشتر واریانی نمیشود و بههمین دلیل از تحلیل خارج میشوند .در جدول ( )6مشاهده میشود 4 ،عامل
دارای ارزش ویژه بزرگتر از یک و قابل استخراج هستند.

1. Kaiser-Myser-Oklin
2. Bartlet Test
3. Kaiser criterion
4. Cattel"s Scree Test
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جدول  .6شاخصهای آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی
مجموع مجذورات بارهای استخراجشده پس از چرخش

عوامل

ارزش ویژه
4/872
3/14
2/28
1/437

عامل  :1تأمین مالی و نهادههای تولیدی
عامل  :2حمایتی و ترغیبی
عامل  :3آموزشی و مهارتی
عامل  :4فرهنگی و اجتماعی

درصد تراکمی واریانس
23/074
41/766
59/291
75/371

درصد واریانس
23/074
18/692
17/525
16/08

هرچند مقادیر ویژه و درصدهای آن در حالت بعد از چرخش نسبتبه حالت اولیه تغییر کردهاند؛ اما درصد تجمعی واریانس
تبیینشده بهوسیلة تمام عناصر استخراجشده برابربا حالت اولیه (قبل از چرخش) است .درمجموع میتوان گفت ،این چهار عامل
 75/371درصد از واریانس کل متغیرها را تحت پوشش قرار میدهند .با بهدست آمدن وضعیت مقادیر ویژه ،امکان بهدست آمدن
ماتریس اجزا فراهم میشود .همانگونهکه بیان شد ،برای بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعة کسبوکارهای کوچک در روستاها
باتوجه به نتایج بهدست آمده از پرسشنامه و مشورت با نخبگان  27متغیر شناسایی شد که پس از مشورتهای بیشتر 7 ،متغیر در
شمولیت سایر متغیرها قرار گرفتند و درنهایت  20متغیر معرفی شد؛ بنابراین ،ماتریس اجزا در این پژوهش شامل بارهای عاملی
هریک از 20متغیر شناسایی شده در 4عامل اصلی (ضرایب همبستگی بین متغیرها در عوامل) است .از آنجاییکه تفسیر این بارهای
عاملی بدون چرخش بهآسانی ممکن نیست ،با چرخش عوامل تفسیر بهتری از آن میتوان ارائه داد .جدول ( )8ماتریس چرخیده
شدة اجزا را به روش واریماکس نشان میدهد .این جدول میزان همبستگی هرعامل با متغیرهای بیستگانه را نشان میدهد.
جدول  .7بارعاملی بعد از چرخش واریماکس
عامل
متغیر

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل تأمین
مالی،

حمایتی و

آموزشی و

فرهنگی و

نهادههای

ترغیبی

مهارتی

اجتماعی

تولیدی

متغیر

تأمین مالی و حمایتهای
تسهیالتی

0/762

کاهش هزینههای تأمین
نهادههای تولید

0/418

ثبات اقتصاد ملی
0/706

فراهمکردن زمینههای
سرمایهگذاری مشترک

0/549

ظرفیتسازی برای آمیختة
بازاریابی
سیاستها و برنامههای
حمایتی

در دسترس قراردادن
تجهیزات و فنّاوریهای
نوین

استفاده از نیروی
انسانی ماهر،
متخصص و
کارآزموده
کاهش نگرانی
ناشی از پذیرش
ریسک و نوآوری
فرهنگسازی
توسعة کسبوکار
کوچک
ایجاد اعتماد به
نفس در سرمایه
گذاران محلی

0/637

0/692

ایجاد فضای ترغیبی و
تشویقی

0/511
0/713

0/591
کاهش بروکراسی اداری

مالی،

حمایتی و

آموزشی و

فرهنگی و

نهادههای

ترغیبی

مهارتی

اجتماعی

تولیدی

تدوین طرح جامع
توسعة SMEs
در روستاها
بهبود همهجانبة
زیرساختها
آموزش
مهارتهای فردی،
گروهی و مدیریتی
تسهیل در
دسترسی به
اطالعات
ایجاد مراکز
خدمات مشاوره

0/942
تشکیل صندوقهای ضمانت
اعتباری

عوامل تأمین
عامل

عوامل

عوامل

عوامل

تکریم و
منزلتبخشی به
فعاالن SMEs
در روستاها

0/665
0/702
0/635
0/407
0/421
0/72

0/694
0/58
0/612

0/784
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نتیجهگیری
کارآفرینی روستایی راهکاری جدید در نظریههای توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی با هدف کاهش
شکاف شهر  -روستا ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی است و ابزاری مهم در رسیدن به توسعه پایدار به شمار
می آید .در این پژوهش ابتدا  38متغییر تاثیر گذاری بر موضوع تحقیق شناسایی شد .از این تعداد متغییر ،بعد از تحلیل آماری و
شمولیت عنوان متغیرها ،جمعاً  20متغیر مؤثر بر ایجاد و توسعة شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEsدر روستاها شناسایی شدند
که پس از بهکار بردن تحلیل عاملی ،برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد .برپایة این مالک 4 ،عامل دارای ارزش
ویژة باالی  1شناسایی و بهعنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند .با توجه به شاخصهای آماری با استفاده از روش تحلیل
عوامل اصلی ،این  4عامل درمجموع  0/7531درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند .با مشخصشدن بار عاملی
متغیرها بعد از چرخش واریماکس ،میتوان نسبتبه تعیین عوامل و متغیرهای تعیینکنندة آن و میزان همبستگی متغیرهای هریک
از عوامل (بار عاملی) اقدام کرد .در جدول ( )8با تفکیک عوامل ،میزان همبستگی متغیرها نشان داده شده است.
جدول  .8عوامل تعیینکننده و بارعاملی متغیرها
شمارة عامل

نام عامل

1

عوامل تأمین مالی ،نهادههای
تولیدی

عوامل حمایتی و ترغیبی
2

3

عوامل آموزشی و مهارتی

4

عوامل فرهنگی و اجتماعی

متغیّرهای تعیینکنندة عامل (گویهها)

بار عاملی

تأمین مالی و حمایتهای تسهیالتی

0/942

کاهش هزینههای تأمین نهادههای تولید

0/706

ثبات اقتصاد ملی

0/692

تشکیل صندوقهای ضمانت اعتباری

0/58

فراهمکردن زمینههای سرمایهگذاری مشترک

0/612

ظرفیتسازی برای آمیختة بازاریابی

0/784

سیاستها و برنامههای حمایتی

0/762

ایجاد فضای ترغیبی و تشویقی

0/418

در دسترس قراردادن تجهیزات و فنّاوریهای نوین

0/549

کاهش بروکراسی اداری

0/713

تدوین طرح جامع توسعة  SMEsدر روستاها

0/665

بهبود همهجانبة زیرساختها

0/72

آموزش مهارتهای فردی ،گروهی و مدیریتی

0/637

تسهیل در دسترسی به اطالعات

0/511

ایجاد مراکز خدمات مشاوره

0/702

استفاده از نیروی انسانی ماهر ،متخصص و کارآزموده

0/694

کاهش نگرانی ناشی از پذیرش ریسک و نوآوری

0/591

فرهنگسازی توسعة کسبوکار کوچک
ایجاد اعتماد به نفس در سرمایهگذاران محلی

0/635
0/407

تکریم و منزلتبخشی به فعاالن  SMEsدر روستاها

0/421

بعد از انجام چرخش واریماکس ،مشخص شد که هرکدام از  4عامل اصلی با کدام متغیرها (گویهها) ،همبستگی باالتری را نشان
میدهند و سپس با توجه به محتوای عوامل و درنظر گرفتن ادبیات و پیشینة تحقیق ،هرکدام از این عوامل اصلی تحت عناوینی
نامگذاری شدند .مدل نهایی تحقیق در شکل ( )2آمده است.
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شکل  .2مدل نهایی پژوهش

باتوجه به نتایج به دست آمده ،در پایان ضمن توضیح هریک از عوامل اصلی درمورد هر عامل پیشنهادهایی نیز درجهتِ توسعة
روند شکلگیری شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین ارائه میشود.
عامل اول :تأمین مالی و نهادههای تولیدی:این عامل دارای  6متغیر با مجموع بار عاملی  4/316است که بیشترین درصد
واریانس را در بین  4عامل استخراجی توضیح میدهد ( 23درصد) .در تبیین عوامل مؤثر بر تشکیل و توسعة شرکتهای کوچک و
متوسط کارآفرین ،میتوان گفت این عامل بهعنوان مهترین عامل مؤثر شناسایی شده است .برخی پیشنهادها درجهتِ این عامل
عبارتاند از :اهتمام به تأمین مالی و حمایت تسهیالتی از طرحهای پیشنهادی  SMEsدر روستاها و کمک به سرمایهگذاران برای
دسترسی به نهادههای اولیه و ارزانقیمت ،استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری مشترک ،همکاری با کارآفرینان
شرکتهای کوچک در بستهبندی و آمیختة بازاریابی .ازجمله مطالعاتی که این عامل را در توسعة شرکتهای کارآفرینی ،تعاونی و
1
کسبوکارهای کوچک معرفی کردهاند و یا حداقل از متغیرهای مربوطبه این عامل نامبردهاند ،عبارتاند از :صالح و نوبیزری
( ،)2006سینگ، 2گرج 3و دشماخ )2007(4طالبی ،ایمانی پور و عباسی بنی ( ،)1391کریمی و بوذرجمهری ( ،)1393امینبیدختی و
زرگر ( ،)1390وینر زیک 5و واتسون ،)2006( 6اسمیت 7بوکوک ، 8کالرک 9و ویتکر ،)2002( ،10آیدیس و آدشی.)2006( 11
1. Saleh and Nbubisi
2. Sing
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4. Deshmukh
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عامل دوم :حمایتی و ترغیبی :این عامل دارای  6متغیر با مجموع بارعاملی  3/827میباشد که  18درصد از واریانس کل را
تبیین میکند .برخی پیشنهادها درجهتِ این عامل عبارتاند از :تدوین سیاستهای کالن برای حمایت از برنامههای حمایتی
بهخصوص استفاده از ظرفیت سیاستهای مربوطبه درونزا کردن اقتصاد ،تشویق و ترغیب و حمایت از تشکیل کسبوکارهای
کوچک و متوسط ،تسهیل فرایندها و رویههای اداری برای گرفتن مجوزهای الزم و تالش برای فراهمکردن زیرساختهای
ارتباطی (عمرانی ،اطالعاتی و مخابراتی) .بعضی از پژوهشگران در مطلعات خود این عامل را در توسعة شرکتهای کارآفرینی،
5
تعاونی و کسبوکارهای کوچک معرفی کردهاند ،ازجمله :ولز ،)2008( 1بارتلت و بوکوی ، )2001( 2انور 3و عندلیب ،)1386( 4لیم
( ،)2007مامبوال.)2002( 6
عامل سوم :آموزشی و مهارتی :این عامل دارای  4متغیر با مجموع بارعاملی  2/544میباشد که  17درصد از واریانس کل را
تبیین میکند .برخی پیشنهادها درجهتِ این عامل عبارتاند از :امکان دسترسی به آموزشهای الزم برای راهاندازی ،مدیریت و
پرورش مهارتهای رفتار گروهی برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک ،در اختیار قراردادن اطالعات (فنی ،ارتباطی) الزم که
میتواند کمکی به سرمایهگذاران برای تصمیمگیری در این زمینه باشد ،ایجاد مراکز مشاوره با حضور افراد ماهر در مراکز روستایی و
یا سازمانهای اجرایی مرتبط با روستاها .ازجمله مطالعاتی که این عامل را در توسعة شرکتهای کارآفرینی ،تعاونی و کسب و
کارهای کوچک معرفی کردهاند ،میتوان به این تحقیقات اشاره کرد :طالبی و زارعیکتا ( ،)1387سابرا همانیا ،7ماسیراجن 8و
کریشناومی ،)2010(9مجومدار ،)2007( 10رابسون و بنت ،)2007( 11دوئرن ،)2009( 12گیب.)2000( 13
عامل چهارم :فرهنگی و اجتماعی :این عامل بهعنوان آخرین عامل از عوامل شناساییشده برای ایجاد و توسعه  SMEsدر
روستاها ،دارای  4متغیر با مجموع بارعاملی  2/054میباشد که  16درصد از واریانس کل را تبیین میکند .برخی پیشنهادها
درجهتِ این عامل عبارتاند از :باالبردن سطح اطمینان ایجادکنندگان شرکتهای کوچک و متوسط در روستا از حمایتهای الزم
بهمنظور کاهش یا رفع نگرانیهای اولیه ،نهادینهسازی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی برای ترغیب به شروع فعالیتهای تولیدی
در قالب شرکتهای کوچک و متوسط ،ایجاد و تقویت حس اعتماد به نفس و جسارت الزم برای شروع کسبوکار و منزلتبخشیدن
به فعاالن موفق کسبوکارها در روستاها و تشویق آنان .ازجمله مطالعاتی که این عامل را در توسعة شرکتهای کارآفرینی ،تعاونی
و کسبوکارهای کوچک معرفی کردهاند ،عبارتاند از :ویکالند  ،14پاتزلت 15و شفرد ،)2009( 16ابیوال ،)2006( 17هشی،) 2001( 18
گری ،)2000( 19پیساریدس ، 20ساینگر 21و اسویجنر.)2003( 22
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Small and medium enterprises with such characteristics as flexibility and environmental
adaptability in changing conditions, low capital requirements and simplicity of structure, have a
good consistency with the economic situation of border villages in Iran. In most developed
countries, the focus of activities and innovations is on small and medium enterprises. In this
research, considering the capacities of the rural economy, the development of a model for the
extending small and medium enterprises in the border villages in order to provide a coherent,
integrated and targeted vision for creating employment and economic prosperity in the border
villages as an indicators for sustainable border security has been offered.
One of the important conditions for sustained success in the current economy is the expansion
of small businesses that play an important role in consolidating incomes, economic growth and
employment in society .So that today, the economies of developed countries are based on the
small and medium Enterprises. Small Enterprises, due to their simplicity in organizational
structure, have a lot of flexibility versus changes and acceptable speeds in carrying out
activities. In addition, small and medium-sized enterprises are a source of employment and
attracting a large proportion of the population of countries and training skilled labor, and expert
human resources for large companies is provided through them. Based on the experiences of
many countries, small and medium-sized enterprises can be the basis of economic and regional
development and provide the basis for the mobilization of the country's resources, which results
in increased incomes and employment at the national and regional levels. In addition, due to
privatization activities, small and medium-sized enterprises can play an important role in
attracting surplus labor. Statistics Center of Iran defines small and medium-sized enterprises as
businesses with fewer than 10 worker and other businesses are calculated as large industrial
factories .Rural development is one of the basic and important pillars of the national
development of each country. Creating and developing small businesses is one of the most
suitable approaches for empowering villagers .The development of small and medium
enterprises is a key indicator of the pioneer system of rural development. According to the
Population and Housing Census in 2006, the rural population of Iran was about 22 million,
which was equivalent to 31% of the total population. The development of small and medium
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enterprises is a key indicator of the rural development pioneer system, which will provide
sustainable regional security and the reversal of migration.Rural development is one of the basic
and important pillars of the national development of each country .Creating and developing
small businesses is one of the most suitable approaches for empowering villagers. Small
enterprises with low public spending and limited machine capability have more flexibility. By
developing regular communication networks and systematic cooperation with each other, these
industries have the benefits of small businesses, such as innovation and diversity, while
accessing mass production indicators.Considering the importance of rural development, this
study examines the factors affecting the creation and development of small and medium-sized
entrepreneur enterprises.
Methodology
This quantitative research and its nature and purpose are applicable and in terms of gathering
data it is descriptive-survey. For data analysis, SPSS software was used as the main software
and LISREL software was used as auxiliary software for factor analysis method (exploratory
type). As considering the assessment of the importance and position of each of the items and
determining the importance of the factors affecting the formation and development of small and
medium entrepreneurs in the villages, in addition to the participation of villagers, requires the
use of the views of managers and authorities and relevant village, entrepreneurship and
economyexperts, so the statistical population of the study consisted of 598 experts and managers
of the Agricultural Jihadadministrative units of Ilam province, rural economic activists (rural
entrepreneurs and co-operatives) and professors and teachers of Payam Noor University in
Ilam), of which 235 were selected as sample based on group samplingby using Cochran
formula.In the sample, 213 people completely responded to the questionnaire, which was used
to analyze the research data.After studying the researches, studies and research projects of
scientific, administrative and academic centers in order to use appropriate research tools, the
most important variables were extracted in the field of formation and development of small and
medium entrepreneurs in rural areas. A researcher-made questionnaire was arranged with 35
questions using a five-choice Likert scale and was provided to the sample population.
Cronbach's alpha test was used to test the reliability of the research propositions. The screening
method was also used for checking the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha
coefficient in all propositions was greater than 0.873 which indicates the reliability of the
questionnaire. To increase validity, in addition to verifying it through screeningmethod, the face
validity of the questionnaire was also reviewed and approved by the professors of the
Department of Management and Statistics of Payam Noor University and Ilam University.
Results and discussion
Among total of 235 questionnaires sent for research sample, 213 completed questionnaires were
received and the data of this questionnaire were used in analyzes.The analytical-descriptive
results of respondent characteristics are shown in the aggregated form in Table 3. The results
show that 76% of the respondents were male. The highest age group was between the ages of 20
and 40, which included 46% of respondents to the questionnaire. In terms of education, 25 had a
bachelor's degree, 24% had a doctoral degree, and 23% had a diploma and a under a diploma
with the highest frequency respectively. 34% of the respondents had a work experience of 10 to
20 years. After collecting the data and entering them into the SPSS software, KMO and Bartlett
tests were used to examine the suitability and appropriatenessof sampling in the factor analysis
and also to determine the internal consistency of the data.Because KMO value is 0.894;
therefore, the adequacy of the number of samples is confirmed for the application of the factor
analysis. On the other hand, as the level of significance of the Bartlett Sphere test is less than
5%, the ability to integrate data is verified. This confirms that the factor analysis is suitable for
identifying the structure. In order to investigate the factors affecting the creation and
development of small businesses in villages, according to the results of the questionnaire and
consultation with the elite, 27 variables were identified and, after further consultation, 7
variables were included in the inclusion of other variables, and finally 20 variables were
introduced; Therefore, the component matrix in this research includes the factor loads of each of
the 20 variables identified in the four main factors (correlation coefficients between variables in
factors). An important decision in implementing factor analysis is the number of factors that can
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be extracted for rotation. Several criteria are used to determine how many factors are suitable
for rotation, such as the kyser criterion and the KeterOscillatory Test. In this research, Kayser's
method has been used to determine the number of factors. Based on this criterion, factors that
have a specific value of 1 or more are identified as extractable factors, and factors that have a
specific value of less than 1 are agents that their presence does not explain variance more and,
therefore, are removed from the analysis. According to the results, 4 factors with a specific
value are larger than one and can be extracted.These factors include: factor 1: financing and
manufacturing inputs, factor 2: support and encouragement, factor 3: educational and skill factor
4: cultural and social factor.
Conclusion
In this study, 20 variables that were effective on the creation and development of small and
medium-sized enterprises (SMEs) in the villages were identified. After using factor analysis,
Kayser method was used to determine the number of factors.Based on this criterion, four factors
with special value of higher than 1 were identified and were identified as extractable
factors. Regarding the statistical indices, using the main factors analysis method, these four
factors were able to explain 7531% of the variance of the total variables. After conducting
Varimax rotation, it was found that which of these four main factors showed a higher correlation
with variables (items), and then, according to the content of the factors and considering the
literature and background review, each of these main factors was named under different titles.
Factor 1: Financing and Manufacturing Inputs: This factor has 6 variables with total factor load
of 316/4 which explains the highest percentage of variance among the four extractives (23%). In
explaining the factors affecting the formation and development of small and medium-sized
entrepreneurs, it can be said that this factor has been identified as the most important
factor. Some of the suggestions for this factor are as below: Focusing on providing funding and
support for proposed SME proposals in villages and helping investors to access early and
inexpensive inputs, using private sector capability for joint ventures, collaborating with
entrepreneurs in small companies in packaging and marketing mix.
Second factor: support and encouragement: This factor has 6 variables with a total factor load of
827/3, which explains 18% of the total variance. Some of the suggestions for this factor are as
below: the formulation of macro policies to support supportive programs, in particular the use of
the capacity for policies related to making the economy endogenous , encouraging the formation
of small and medium-sized businesses, facilitating processes and administrative procedures for
obtaining the necessary licenses and efforts to provide communication infrastructure
(development, information and telecommunications).
Third factor: training and skill: This factor has 4 variables with a total factor load of 2.544,
which explains 17% of the total variance. Some of the suggestions for this feature are:
possibilityto have access to the training needed for setting up, management and development of
group behavior skills for setting up small businesses, Providing information (technical,
communication) that can help investors to make decision in this regard, establishing counseling
centers with the presence of skilled people in rural centers or village-related executive agencies.
Fourth factor: cultural and social: This factor, as the last factor of the identified factors for the
creation and development of SMEs in the villages, has four variables with a total factor load of
2.054%, which explains 16% of the total variance.Some suggestions for this factor are: raising
the confidence level of small and medium-sized enterprises in villages to provide the necessary
support to reduce or eliminate the initial concerns, Institutionalizing and using mass media to
encourage the start of productive activities in the form of small and medium enterprises,
creating and enhancing the sense of self-confidence and daring to start a business and giving
dignity to successful business activists in villages and encouraging them.
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