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چکیده
هاي تأمین مالی دادن به موضوع تأمین مالی، هدف از اجراي تحقیق حاضر، ارزیابی استراتژيدر راستاي توجه و اهمیت

بر این اساس، ضمن مروري جامع بر ادبیات موضوعی مربوطه و در . باشدمیکارآفرینان مستقل بخش کشاورزي استان مازندران
هاي تأمین مالی کارآفرینان از ابزار مراجعه به اسناد و منظور ارزیابی استراتژيه ی، باي و میدانقالب روش تحقیق کتابخانه

طرح 25هاي کسب و کار کارآفرینان بخش کشاورزي استان مازندران با جامعه و نمونه آماري یکسان مدارك صاحبان طرح
اتژي تأمین مالی تهاجمی و کارآفرینانه، تحت عناوین استرآنگاه به ارزیابی بازده دو استراتژي تأمین مالی . استفاده شد

هاي استراتژي انتخابی برگرفته از مدلکهنتیجه تحقیق نشان داده است . کارانه در قالب دو مدل ریاضی پرداخته شدمحافظه
مورد انتخاب 11در مورد انتخاب استراتژي اول و14کارآفرین صاحب طرح کسب و کار در بخش کشاورزي، در 25ریاضی براي 

مورد، استفاده از 15مورد، استفاده از استراتژي اول و در دهچنین، استراتژي انتخابی کارآفرین در هم. استراتژي دوم بود
نتایج ارزیابی نموداري نسبت به هر یک از متغیرهاي سرمایه کلی نسبی، سرمایه نسبی صاحبان . استراتژي دوم را نشان داد

گونه اولویتی در انتخاب یکی از اي نسبی و ارزش فعلی نسبی درآمدهاي آتی هیچذاري نسبی بانک، هزینه پروژهگطرح، سرمایه
استراتژي اول و نتایج دو آزمون آماري نیز این گونه نشان داد که در آزمون اول بین. ها توسط کارآفرینان را نشان نداداستراتژي

داري ، تفاوت معنیکارآفرین و استراتژي انتخابی مدلآزمون دوم بین استراتژي انتخابی در . داري وجود ندارددوم، تفاوت معنی
. مشاهده شد

، بخش کشاورزي، استان مازندرانهاي تأمین مالیاستراتژي،تأمین مالی،کارآفرین: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي فراوان و هاي تازه تأسیس به خلق شغلشرکت

پذیري و رشد اقتصادي معتبر جدید، نوآوري، انعطاف
لیتفعاخلقفرآینددرمشکالتازیکی.)7(باشندمی

.)14(کارآفرینانه نوپا، تأمین وجوه مالی مورد نیاز است
یکی از ). 22(هاي بسیاري دارندکارآفرینان، نقش

ترین مانع هاي کارآفرینان و شاید مهمترین چالشبزرگ
وکارشان، کمبود منابع مالی اندازي کسبآنها براي راه

آوردن وجوه دستبه . اي استبراي تأمین نیازهاي سرمایه
وکارها، همواره به عنوان اندازي کسبمورد نیاز براي راه

فرآیند به. فرینان مطرح بوده استیک چالش براي کارآ
ها به طول آوردن وجوه مورد نیاز ممکن است ماهدست

وکارها انجامد و کارآفرینان را از حرفه مدیریت کسب
از سوي دیگر، بدون تأمین مالی کافی، . منصرف کند

.)6(پا هرگز به موفقیت نخواهند رسیدي نووکارهاکسب
مین مالی است،أترین وظایف کارآفرینان، تیکی از مهم

مین مالی بسیار مشکل أچرا که توضیح ایده جهت ت
که از طریق یک شرکت جدید قبل از این).16(است 

ب با گذاران، مقدار زیادي سرمایه جذب کند اغلرمایهس
، منابع به طور کلی. کندپول مؤسس شروع به فعالیت می

بنابراین، در مرحله ،باشددر دسترس مؤسس محدود می
ازنیتريبیشبعد، شرکت جهت تضمین رشد به سرمایه

گذاران خارجی کسب از طریق سرمایه، داردکه آن
الزم به ذکر است که تأمین مالی بانک و .)21(کندمی

. دارندپذیر در چندین مورد تفاوت گذار مخاطرهسرمایه
بانک به صورت نرمال به خصوص تأمین مالی از طریق

گذاران در حالی که تأمین مالی سرمایهبودهبه شکل وام
یعنی ،باشددر ابتدا از طریق سهام می،پذیرمخاطره
پذیر در قبال سهام یک شرکت، مخاطرهگذارانسرمایه

تفاوت مهم . )5(کنندسرمایه مورد نیاز آن را تأمین می
تريگذاران منفعلسرمایهها، گر این است که بانکدی

پذیر به طور گذاران مخاطرهدر حالی که سرمایهبوده
هاي خواهان نرمال یک مشاور در زمینه مدیریت شرکت

که تأمین مالی از طریق اینتصمیم . باشندمنابع مالی می
پذیر دنبال شود یا نه، براي گذار مخاطرهسرمایه

به صورت مشخص، ها،خیلی. مهم استکارآفرین بسیار
د و پذیر نیستنگذار مخاطرهدر جستجوي سرمایه

پذیر گذاران مخاطرهکارآفرینانی هم که از سرمایه
در نهایت پیشنهاد آنها را کنندپیشنهاداتی دریافت می

.)10(کنندرد می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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ازنیتريبیشبعد، شرکت جهت تضمین رشد به سرمایه

گذاران خارجی کسب از طریق سرمایه، داردکه آن
الزم به ذکر است که تأمین مالی بانک و .)21(کندمی

. دارندپذیر در چندین مورد تفاوت گذار مخاطرهسرمایه
بانک به صورت نرمال به خصوص تأمین مالی از طریق

گذاران در حالی که تأمین مالی سرمایهبودهبه شکل وام
یعنی ،باشددر ابتدا از طریق سهام می،پذیرمخاطره
پذیر در قبال سهام یک شرکت، مخاطرهگذارانسرمایه

تفاوت مهم . )5(کنندسرمایه مورد نیاز آن را تأمین می
تريگذاران منفعلسرمایهها، گر این است که بانکدی

پذیر به طور گذاران مخاطرهدر حالی که سرمایهبوده
هاي خواهان نرمال یک مشاور در زمینه مدیریت شرکت

که تأمین مالی از طریق اینتصمیم . باشندمنابع مالی می
پذیر دنبال شود یا نه، براي گذار مخاطرهسرمایه

به صورت مشخص، ها،خیلی. مهم استکارآفرین بسیار
د و پذیر نیستنگذار مخاطرهدر جستجوي سرمایه

پذیر گذاران مخاطرهکارآفرینانی هم که از سرمایه
در نهایت پیشنهاد آنها را کنندپیشنهاداتی دریافت می

.)10(کنندرد می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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30.................. .......................................................) ..................بخش کشاورزي(اهبرد منتخب تأمین مالی کارآفرینان مستقل استان مازندران بررسی ر

هاي کشاورزي، صنعت و مفهوم کارآفرینی در بخش
بنابراین، ،باشندخدمات از نظر بنیادي شبیه به هم می

کارآفرینی در کشاورزي به معناي به کارگیري خالقیت و
باشدهاي مرتبط با کشاورزي مینوآوري در فعالیت

براساس نتایج اخذ شده بسیاري از مطالعات به طور کلی 
یکی از عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزي و روستایی، 

. )17(توسعه کارآفرینی در کشاورزي و روستا است
هاي موجود در نرخ مطالعات تجربی نشان داده که تفاوت

هاي نرخ رشد کارآفرینی ق تفاوترشد اقتصادي از طری
نشان دادند که دو محققانبراي مثال . قابل تبیین است

ها در نرخ رشد اقتصاد به دلیل تفاوت در نرخ سوم تفاوت
چنین نتایج حاصل از مطالعات هم. رشد کارآفرینی است

دهد نشان میتطبیقی پروژه دیدبان جهانی کارآفرینی
هاي بین فعالیتداري که ارتباط مثبت و معنی

به همین دلیل . کارآفرینانه و رشد اقتصادي وجود دارد
هاي کارآفرینانه مطلوبفعالیتکشورهایی که از

.اند، رشد پائینی دارندبهرهبی
المللی بر این باورند که جدا بیننظران امروزه صاحب

ها و راهبردهاي کالن توسعه اقتصادي، باید به از سیاست
کنی شخص به امر توسعه روستاها و ریشهو مطور ویژه

یکی از راهبردهاي .فقر گسترده حاکم بر آنها پرداخت
این موضوع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي و در 

گرچه کارآفرینی تنها راهکار .سطح روستاها است
زایی و درآمدهاي کشاورزان نیست، اما قطعاً اشتغال

اقتصاددانان این امر . ستورترین نوع آن ابهترین و بهره
ترین عامل توسعه اقتصادي روستاها و بخش را مهم

مداران آن را یک راهبرد کشاورزي دانسته و سیاست
از صدمات اجتماعی در روستاها کلیدي براي جلوگیري

کارآفرینی و کارآفرینان نقش کلیدي ،چنینهم.دانندمی
. دارنددر توسعه اقتصادي و تحوالت اجتماعی هرجامعه 

کارآفرینی به عنوان عنصر اصلی و کارآفرینان به عنوان 
ابزار اصلی، در تسریع رشد و توسعه کشورهاي در حال 

ي توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورها
در شرایط کنونی . اندصنعتی مورد توجه و مطالعه بوده

می نظیر هاي مهاقتصاد ایران نیز که با مسائل و نارسایی
کاري، به ویژه در بین رار مغزها، بیکاري و کمف

ها و نیروي انسانی متخصص، آموختگان دانشگاهدانش
گذاري دولت، عدم تحرك اقتصادي و کاهش سرمایه

رشد ناکافی روبروست، توجه به توسعه کارآفرینی، 
هاي با محوریت توسعه طراحی و هدایت برنامه
مرور . استتري برخوردار کارآفرینی از اهمیت بیش

مطالعات و تحقیقات مرتبط با تأمین مالی کارآفرینانه از 
ها و مراکز تحقیقاتی داخل منابع مختلف نظیر دانشگاه

هاي اینترنتی متصل به مؤسسات، کشور و نیز سایت
ها و مراکز تهیه منابع علمی و پژوهشی، مؤید دانشگاه

این نکته هستند که در داخل و خارج از ایران تاکنون

وع انجام شده است که این در مورد موضمطالعات زیادي 
دهد که ادبیات تأمین مالی کارآفرینانه در دهه نشان می

تعدادي ).10(اي رشد داشته استر گستردهاخیر به طو
گذاران اولیه مانند فرشتگان و از مقاالت، اهمیت سرمایه

ی پذیر را در فاز بحرانی تأمین مالگذاران مخاطرهسرمایه
دــانرار دادهــررسی قــث و بــورد بحـولیه ما
)19،11،8،4،2،1( .

بین تحلیل تئوریکی از انتخاب)9(چیمنیور و چن
را پذیر گذاران مخاطرهفرشتگان کسب و کار و سرمایه

هاي دیگر از فرشتگان بازار به تحلیل. فراهم نمودند
. فراهم شده است)12،15،23(برخی پژوهشگران وسیله

اي از مطالعه گسترده)13(ه بر این، گامپرز و لرنرعالو
پذیر فراهم گذاران مخاطرهتأمین مالی از طریق سرمایه

.نمودند
عنوان کردند ) 17(الدین نجفی و وحید یعقوبیبهاء

که با توجه درآمد کم کشاورزان، به ویژه کشاورزان 
دهند، ه بخش اصلی کشاورزان را تشکیل میکوچک ک

ن انتظار داشت که نیازهاي مالی و کمبود سرمایه توانمی
نتایج تحقیقات آنها .شوداز طریق خود آنان برطرف 

مورد بررسی، بازارهاي نشان داد که در مناطق روستایی 
در کنار هم به فعالیت رسمی اعتباري رسمی و غیر

اعتبارات رسمی پرداختی به کشاورزان، و ندمشغول
اعتبارات . کار رفته استعمدتاً در فرآیند تولید به

مصرفی و پرداخت غیررسمی در سه بخش تولیدي، 
نرخ و کنندگان استفاده شده بدهی توسط دریافت

کارمزد اعتبارات کشاورزي از منابع رسمی، به دلیل 
هاي دریافتی پرداخت یارانه از سوي دولت، کمتر از نرخ

به همین علت نرخ . هاي اقتصادي استسایر بخش
تر مریافتی این بخش از بخش غیررسمی ککارمزد د

هاي جانبی دریافت وام ولی با لحاظ کردن هزینه. است
که شامل هزینه فرصت زمانی، ایاب و ذهاب و خوراك، 

امن و هزینه کارشناسی و اداري هزینه تأمین وثیقه یا ض
یافت وام از بخش رسمی، افزایش هزینه درشده و 

اضاي بومی را به دست تابع تقچنین آنها هم. یابدمی
شرکت را از اواخر دهه 200حدود )18(روسن.آوردند
وي. مورد مطالعه قرار داد1990تا اوایل دهه 1980

تأمین مالی خود چونهمهاي تأمین مالی انواع روش
مؤسسان، اعضاي درگیر سیستم، اعضاي خانواده، 

گذاران سرمایهدوستان یا مؤسسات کسب و کار، 
دولت، ها، بانکگذاران خصوصی، سرمایه،یرپذمخاطره

ها آنو را مورد بررسی داران، صاحبان سهام قرضه سهام
خارجی ی و را به دو گروه منابع تأمین مالی داخل

هایی نوآوريگرفت غیرممکن است نتیجه و بندي طبقه
در ساختار بازارهاي اعتباري یا ابزارهاي تجارت به وجود 

تغییر حاکم تأمین مالی داخلی را نقش،در نتیجهبیاید و 
مقایسه انواع )23(وستید و رایتبه .)17(دهد
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31..........................................................................................................1394پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي

که کردندعنوان ند و عاد مختلف پرداختکارآفرینان از اب
کارآفرینان مختلف، ممکن است منابع مختلف تأمین 

گرفتند نتیجه آنها . مالی را در دوره شروع استفاده کنند
انتظار ،دمؤسسان همیشگی اگر در کارشان موفق شون

تري به منابع مالی نسبت به داریم تا دسترسی بیش
مؤسسان سریالی که به . مؤسسان مبتدي داشته باشند

پذیر اولیه هاي مخاطرهآمیزي از شرکتطور موفقیت
برايممکن است منابع مالی کافی ،اندخارج شده

هاي تأمین مالی شرکتدرهااستفاده از آن
ر مؤسسان سریالی، در اگ. ندپذیرشان داشته باشمخاطره

ممکن است ،شان موفق نشوندپذیر اولیهشرکت مخاطره
کنند آنها عنوان می. تأمین مالی باشندهنوز قادر به 

ن مبتدي بدون سابقه که مؤسسابر این استانتظار 
اندازهاي شخصی، خانواده و دوستان به تأسیس، به پس

کار اتکا عنوان یک منبع تأمین مالی در شروع کسب و 
در حالی که مؤسسان پورتفولیو که شرکت ، ندنک

شان را دارند ممکن است قادر به پذیر قبلیمخاطره
استفاده از منابع آنها جهت کسب و کار فعلی باشند و 

شود تا تأمین مالی شان باعث میشرکتتأسیس سابقه 
شان را در نظر کنندگان فعلیاز طریق مشتریان و عرضه

.داشته باشند
دهی ملی روي اثرات زیرساختار وام)5(برگر و اودل

هاي کوچک و متوسط از دسترسی به اعتبار براي شرکت
کارگیري پذیري و سودآوري بهطریق برآورد امکان

ها در دهی متفاوت که در پژوهشهاي وامآوريفن
یکی از . به دست آورده استادبیات مشخص شده 

که مؤسسات بزرگ مزیتی در هاي کلی این استیافته
هاي کوچک و وام دهی معامالتی نسبت به شرکت

متوسط بر مبناي اطالعات سخت دارند، در حالی که 
دهی ارتباطی بر مبناي چک، مزیتی در واممؤسسات کو

در )10(دي بتیگنیز و برندر.اطالعات نرم دارند
ن در زمینه تأمین مالی ازروي انتخاب کارآفریايهعمطال

ر و تأمین مالی از بانک تمرکز پذیگذار مخاطرهسرمایه
شان عنوان کردند که تمایل به در تحلیلها آن. کندمی

پذیر به توانایی گذار مخاطرهز سرمایهتأمین مالی ا
هاي مدیریتی پذیر در تأمین مشاورهگذار مخاطرهسرمایه

گذار سرمایه. استپذیر وابسته براي شرکت مخاطره
تواند یک واسطه تأمین مالی باشد پذیر فقط نمیمخاطره

از بانک به تأمین مالی از که در اینصورت، تأمین مالی 
ي تواند ارزش افزودهپذیري که نمیطرهگذار مخاسرمایه

پذیر تأمین کند، ترجیح مدیریتی براي شرکت مخاطره
.شودداده می

ین تأم، به مقایسه دو استراتژي )21(شوین باچر
توانند انتخاب کنند مالی جانشین که کارآفرینان می

: باشنداین دو استراتژي شامل موارد زیر می. پرداخت
ازه شان به اندتوانند منتظر بمانند تا پولمیکارآفرینان

استراتژي (ان را کامل کنندشکافی برسد و پروژه
و یا از منابع محدود قبل از برخورد با ) کارانهمحافظه

پذیر گذاران مخاطرهتر مانند سرمایهگذاران بزرگمایهرس
در این . استفاده کنند) استراتژي ماجراجویانه(هایا بانک
بازده انتخاب هر استراتژي از طریق دو مدلمطالعه

چگونگی ضمن اینکه . گیردریاضی مورد بررسی قرار می
هاي تأمین مالی مؤثرتر براساس دو نوع انتخاب استراتژي

. گیردمیمورد بررسی قرار کارآفرین تمام عمر و سریالی
هاي لچنین در ادامه کارشان، با استفاده از مدهم

پذیر یا ذاران مخاطرهگریاضی تأمین مالی از سرمایه
دهندو کار را نیز مورد بررسی قرار میفرشتگان کسب 

)21(.

هامواد و روش
فرضیات در هاي دوگانه تبیین با توجه به روش

تحقیقات مدیریتی شامل استفاده از فنون آماري و 
)3(استفاده از فنون غیرآماري مانند تحقیق در عملیات

تحقیق حاضر غیرآزمایشی پیمایشی بوده و درگروه اول 
ناي هدف از نوع تحقیق کاربردي بر مب. گیردقرار می

جامعه آماري تحقیق حاضر را صاحبان .باشدمی
اورزي و کار خواهان وام بخش کشهاي کسب طرح

25ها تعداد این طرح. انداستان مازندران تشکیل داده
با توجه به جامعه کم مورد استفاده، همه . باشندطرح می

.جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر را تمامی موضوعات 

مالی صورتی عام و تأمین همربوط به کارآفرینی ب
آن سال قلمرو زمانی ، صورتی خاصه کارآفرینانه ب

تمامی قلمرو مکانی تحقیق حاضر را و 1392تا 1390
هاي کسب و کار بخش کشاورزي استان صاحبان طرح

. باشد که خواستار دریافت وام هستندزندران میما
مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، و با توجه به 

چنین براي نخستین بار است که در اینکه تحقیقی این
بینی شده شود لذا پیشمحدوده جامعه آماري انجام می

همانند مفهومی ) الگو(است که در تحقیق حاضر از مدل
رد در این مدل بازده مو. ستفاده شودرابطه شوین باچر 

تحت استراتژي اول.آیدانتظار دو استراتژي به دست می
)S1 ( کارآفرین عبارت است ازبازده مورد انتظار هر
)21(:

)1(
Πe

1 = W(T) ρ (T)[V-K]

W(t)=δT,
ρ(T)= 1/2 δT

بازده مورد انتظار برابر است) S2(در مورد استراتژي دوم
:با
)2   (Πe

2 = P(T) [V-(K-k)]-k-C

Πeکه در این دو مدل ریاضی، 
بازده مورد انتظار :1

احتمال به دست آوردن :δ(T)و W(T)استراتژي اول، 
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32.................. .......................................................) ..................بخش کشاورزي(اهبرد منتخب تأمین مالی کارآفرینان مستقل استان مازندران بررسی ر

به جذب نیکه تا چه حد کارآفرسرمایه مورد نیاز
هیسرمامیگردد که از تقسدواریامازیمورد نهیسرما

،دآییبه دست مازیمورد نهیبر کل سرمانیکارآفر
ρ(T):هیکه بر اساس سرماقدرت چانه زنی کارآفرین

هیبه جذب سرماتواندیتا چه اندازه ميون،یکارآفر
احتمال به دست میشود که از تقسدواریامماندهیباق

، ارزش V، دآییبر دو به دست مازیمورد نهیآوردن سرما
از طریق محاسبه ارزش فعلی درآمدهاي آتی به طرح

گذاري مورد نیاز طرح، میزان سرمایه:K، آیدمیدست 
Πe

ل احتما:P(t)بازده مورد انتظار استراتژي دوم، : 2
برداري و مرحله بهرهرسیدن به(رسیدن به نقطه عطف

مقداري از کل سرمایه مورد :k، )برداريگرفتن جواز بهره
رسیدن به مرحله (به نقطه عطفنیاز جهت رسیدن 

، هزینه تالش C، )برداريبرداري و گرفتن جواز بهرهبهره
بر اساس مدل .باشداضافی نسبت به استراتژي اول می

هاي تأمین مالی کارآفرینان زیابی استراتژيتحقیق، ار
مستقل بخش کشاورزي استان مازندران به عنوان هدف 

متغیرهاي . اصلی تحقیق حاضر در نظر گرفته شد
تحقیق از نظر نقشی که در پاسخ دادن به سؤاالت و یا 

اندکنند به پنج نوع تقسیم شدهآزمون فرضیات ایفاء می
بر . تحقیق حاضر از نوع سه متغیري استکه البته )20(

هاي تهاجمی و این اساس بازده مورد انتظار استراتژي
عنوان متغیرهاي وابسته و احتمال به ه بکارانه محافظه

زنی دست آوردن سرمایه مورد نیاز، قدرت چانه
گذاري مورد نیاز ارآفرین، ارزش طرح، میزان سرمایهک

رسیدن به مرحله (به نقطه عطفطرح، احتمال رسیدن 

، مقداري از کل )برداريبرداري و گرفتن جواز بهرهبهره
رسیدن (به نقطه عطفسرمایه مورد نیاز جهت رسیدن 

، هزینه )برداريبرداري و گرفتن جواز بهرهبه مرحله بهره
اول به عنوان متغیرهاي تالش اضافی نسبت به استراتژي

تغیر مداخله مان، مچنین، عامل زهم. باشندمستقل می
در تحقیق حاضر پس از . )21(باشدمقاله حاضر می

و انجام آوري شدهها و اطالعات جمعاستخراج داده
هاي افزارنرمهاي الزم، با استفاده از جزیه و تحلیلت

EXCELL وSPSSهاي نموداري و آماري زمونآ
هاي آتی مقاله تشریح بخشاند که درهمربوطه اجرا شد

. خواهند شد
بحثنتایج و 

تحقیقهاي توصیفیداده
مورد هاي ، اطالعات مربوط به طرح1ول جددر 

اطالعات مربوط استفاده در تحقیق آمده است که شامل 
به مدت مشارکت با بانک در طرح، سال ارائه طرح، محل 
اجراي طرح و وضعیت دریافت یا عدم دریافت وام 

گذاري طرح از یهنیز مقدار سرما2در جدول . باشدمی
گذاري طرح و جانب بانک و صاحب طرح، کل سرمایه

ياپروژهيهانهیهزنیا. اي آمده استهزینه پروژه
طرحي ریگیپتیریمد، مجوزاتاخذ: اند ازعبارت

يدادهاقرارياجرانیدر حيهانهیمشاوره و نظارت هز
درصد سهمدت کوتاهالتیتسهسودی و بانک

.ت طرحثابيگذارهیسرما

ارائه طرح و محل اجراي آنهاي کارآفرینانه در مورد مدت مشارکت، سال طرحاطالعات -1جدول
افرادي که وام گرفتند محل اجراي طرح سال ارائه طرح )سال(مدت مشارکت شماره طرح

- بابلسر 1390 8 1
گرفت بابلسر 1390 7 2
گرفت تنکابن 1390 7 3

- نکا 1390 7 4
- مرزن آباد 1390 5 5
- ساري 1390 4 6
- بابل 1390 7 7
- کالردشت 1390 5 8
- نور 1391 7 9
- جویبار 1391 5 10
- بابلسر 1391 5 11
- بابلسر 1391 7 12

گرفت نکا 1391 7 13
- نکا 1391 7 14
- قائم شهر 1391 7 15
- نور 1391 7 16

گرفت نوشهر 1391 6 17
- نوشهر 1391 8 18

گرفت تنکابن 1392 5 19
- ساري 1392 4 20
- ایزد شهر 1392 7 21

گرفت نور 1392 10 22
گرفت قائم شهر 1392 5 23

- بابلسر 1392 8 24
- بابلسر 1392 7 25
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)ايگذاري بانک و صاحب سرمایه، کل سرمایه و هزینه پروژهمقدار سرمایه(اطالعات ریالی طرح-2جدول
ايهزینه پروژه

)ریالمیلیون (
کلسرمایه مورد نیاز

)ریالمیلیون (
گذاري صاحب طرحمقدار سرمایه

)ریالمیلیون (
بانکگذاري مقدار سرمایه

)ریالمیلیون ( شماره طرح
100 26072 6072 20000 1
1000 35347 11847 23500 2
329 4692 1408 3284 3
249 4322 1297 3025 4

42457 2179822 1544934 634888 5
2162 72545 15545 57000 6

0 12567 0 12567 7
7 8708 2625 6310 8
0 1305 0 1305 9
0 10082 2082 8000 10
0 2823 0 2823 11

1700 28255 5755 22500 12
0 8506 2506 6000 13

420 14004 3 11200 14
219 7874 2365 5300 15
0 52722 12722 40000 16

178 282512 114512 168000 17
16403 417505 106505 311000 18

0 4830 1610 3220 19
260 9176 3676 5500 20
0 14000 0 14000 21
70 852 426 426 22
0 4830 1610 3220 23

25760000 435667165 0 0 24
0 8506 2506 6000 25

دار در انتخاب ه تفاوت معنیفرضیه مربوط بآزمون 
هاي محافظه کارانه و تهاجمیاستراتژي

در این زمینه فرضیه صفر تحقیق بیانگر عدم تفاوت 

و استراتژي ) کارانهمحافظه (دار بین استراتژي اولمعنی
نتایج مربوط به تفاوت 3جدول . باشدمی) تهاجمی(دوم

.دار بین استراتژي اول و دوم را نشان می دهدمعنی

گرفته از مدل ریاضیداري تفاوت استراتژي اول و دوم برمربوط به معنیخروجی آزمون تی-3جدول
306/0 دو طرفهداريسطح معنی
24 درجه آزادي
047/1 تی

3800664345461 )باال(درصد95حوزه اطمینان 
1242765258101 - )پایین(درصد95حوزه اطمینان 
221821095603/1 میانگین خطاي انحراف معیار

6109105478014 خطاي انحراف معیار
1278949543680 میانگین
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کارانه و تهاجمیهاي محافظهمقایسه بازده استراتژي- 4جدول

محاسبه شده در جدول tکه با توجه به این
3)047/1t= ( در منطقهH0 قرار دارد و مقدار سطح

Sig)(306/0(داريمعنی ،بنابراین،باشدمی) 0.05 ≤
این بدین معنی است که بین. دشومیفرض صفر تأیید

.داري وجود ندارداستراتژي اول و دوم، تفاوت معنی
با استفاده از استراتژي 4بر اساس جدول 

طرح 5طرح مثبت، 17کارانه، بازده مورد انتظار محافظه
با استفاده از ،چنینهم. دنباشطرح منفی می3صفر و 

طرح مثبت و 13ار نتظاستراتژي تهاجمی، بازده مورد ا
مورد در جدول زیر، بازده.دنباشطرح منفی می14

هاي استراتژي محافظه انتظار به دست آمده از مدل

نشان نتایج،به عبارت دیگر. کارانه و تهاجمی آمده است
دهند در صورتی که کارآفرینان از یکی از می

ی استفاده نمایند کارانه و تهاجمهاي محافظهاستراتژي
.ار آنها چه میزان خواهد بودزده مورد انتظبا

بین استراتژي دار ه تفاوت معنیفرضیه مربوط بآزمون 
انتخابی کارآفرین و استراتژي انتخابی مدل

فرضیه صفر تحقیق در این زمینه بیانگر عدم 
دار بین استراتژي کارآفرین و استراتژي تفاوت معنی

یج  مربوط به تفاوت نتا5جدول . باشدانتخابی مدل می
.استراتژي را نشان می دهد2دار بین این معنی

دست آمده از مدله مربوط به بررسی استراتژي انتخابی کارآفرین و استراتژي بخروجی آزمون تی زوجی-5جدول
003/0 داري دو طرفهسطح معنی
24 درجه آزادي
049/2- تی

1239895462330 )باال(درصد95حوزه اطمینان 
3803059470093 )پایین(درصد95حوزه اطمینان 
1221706101788 میانگین خطاي انحراف معیار
6108530508940 خطاي انحراف معیار
1281582003881- میانگین

محاسبه شده در جدول tکه وجه به اینتبا
5)049/2t=- ( در منطقهH1 قرار دارد و مقدار سطح

باشد، بنابراین فرض می) Sig>0.05)(003/0(داريمعنی
این بدین معنی است که بین استراتژي . دشومیردصفر 

انتخاب کارآفرین و استراتژي انتخابی برگرفته از مدل، 
نتایج مربوط به 6جدول .داري وجود داردتفاوت معنی

مقایسه استراتژي انتخابی مدل و استراتژي کارآفرین را 
. دهدنشان می

استراتژي تهاجمی کارانهاستراتژي محافظه شماره طرح
966766662- 294113341 1

10612698473- 257515878- 2
1031351164- 39863788 3
1005817481- 20649428 4

1492386834612- 310474500673- 5
6879481189- 451037907 6
1616696167 0 7
1223310900- 88741457 8
1742200199 0 9
3748809556 359903934 10
357793709 0 11
6253088725 804807837 12
326429496.8 290931148 13
6913981644 478 14
1966749506 560743359 15

14843529504 2238142455 16
155983055434- 20431376977- 17
89370977687- 81161567 18
1093869105- 3834295 19
2142506616- 172979792 20
7337342375 0 21

48513353- 128917346 22
1093869105- 3834295 23

30580665390543- 0 24
326429496 290931148 25
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دهد که در ها نشان مینتایج حاصل از مقایسه طرح
طرح استراتژي انتخابی مدل و استراتژي انتخابی 20

طرح، استراتژي 12کارآفرین متفاوت می باشد که در 
انتخابی مدل محافظه کارانه و استراتژي انتخابی 

طرح استراتژي هشتباشد و در کارآفرین تهاجمی می

خابی کارآفرین، انتخابی مدل، تهاجمی و استراتژي انت
طرح، هر دو سهچنین در هم. دنباشمحافظه کارانه می

دواند و در روش از استراتژي تهاجمی استفاده نموده
طرح هر دو روش از استراتژي محافظه کارانه استفاده 

.اندنموده

مقایسه استراتژي انتخابی مدل و استراتژي انتخابی کارآفرین در هر طرح-6جدول
استراتژي انتخابی کارآفرینان ریاضیهاياستراتژي انتخابی برگرفته از مدل شماره طرح

استراتژي دوم استراتژي اول 1
استراتژي دوم استراتژي اول 2
استراتژي دوم استراتژي اول 3
استراتژي دوم استراتژي اول 4
استراتژي دوم استراتژي اول 5
استراتژي دوم استراتژي اول 6
استراتژي اول استراتژي دوم 7
استراتژي دوم استراتژي اول 8
استراتژي اول استراتژي دوم 9
استراتژي اول استراتژي دوم 10
استراتژي اول استراتژي دوم 11
استراتژي دوم استراتژي دوم 12
استراتژي اول استراتژي دوم 13
استراتژي دوم استراتژي دوم 14
استراتژي دوم استراتژي دوم 15
استراتژي اول استراتژي دوم 16
استراتژي دوم استراتژي اول 17
استراتژي دوم استراتژي اول 18
استراتژي اول استراتژي اول 19
استراتژي دوم استراتژي اول 20
استراتژي اول استراتژي دوم 21
استراتژي دوم استراتژي اول 22
استراتژي اول استراتژي اول 23
استراتژي دوم استراتژي اول 24
استراتژي اول استراتژي دوم 25

مدیران و کارآفرینان به ، مطالعهبر اساس نتایج 
در صنعت گردد کهپیشنهاد میاستان مازندران 

کشاورزي، استراتژي انتخابی کارآفرینان و استراتژي 
لذا در این صنعت .داري وجود داردمدل تفاوت معنی

چنان روش درست و منطقی جهت انتخاب استراتژي هم
توان به تخصص پایین از عمده دالیل می. وجود ندارد

ها در مین مالی، تعجیل آنأهاي تکارآفرینان در روش
مین مالی و کمبود أهاي تزمینه بررسی دقیق روش

. باشدمالی انجام پذیرفته میمین أتفرصت جهت عودت 
با . باشدوع بحث تورم مییکی از دالیل اصلی این موض

توجه به اینکه زمان بین طرح پیشنهادي کارآفرین و 
باشد و شرایط رشد قیمتی همواره تأیید طرح زیاد می

. گردندها به درستی ارزیابی و تأیید نمیطرح
کارانه و تهاجمی هر هاي تأمین مالی محافظهاستراتژي

ها و ضرورت اجراي کدام بسته به میزان نوآوري طرح

الزم به ذکر است در . گیري دارندکارطرح، قابلیت به
دارد طبیعتاً، تريهایی که زمان، اهمیت کمطرح

.رسدتر به نظر میکارانه مطلوباستراتژي محافظه
آتی بر اساس تحقیق براي تحقیقات زیر پیشنهادات 

:شودحاضر ارائه می
کار، بر اساس هاي کسب و ارزیابی بازده طرح-1

هاي مطرح شده در هایی غیر از استراتژياستراتژي
.پژوهشاین 

هاي تأمین مالی کارآفرینان بخش مقایسه روش-2
کشاورزي استان مازندران و ارائه مدل بومی تأمین 

.مالی
بررسی عوامل مالی مؤثر در تأمین مالی به موقع -3

هاي کسب و کار بخش کشاورزي استان طرح
.نمازندرا
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Abstract
Due to the importance of financing, this research is aimed at evaluating the financing

strategies of independent entrepreneurs of agriculture sector in Mazandaran province. Hence,
along with a comprehensive literature review in the field of the research, the historical
documents of twenty- five agricultural entrepreneurs of Mazandaran province were studied.
Afterwards, the efficiencies of two financing strategies namely offensive and conservative
strategies were examined by two mathematical models. The results revealed that among twenty-
five entrepreneurs, the mathematical model suggested the first strategy for fourteen
entrepreneurs and the second strategy for the rest. In addition, the ten and fifteen entrepreneurs
preferred to select the first and second strategy respectively. Moreover, the graphic evaluation
based on some economic variables hasn’t shown significant differences between the two. Also,
the two statistical tests showed that: based on the first test, there isn’t any significant difference
between the strategies. But, the second test doesn’t reject the existence of significant difference
between the selected strategies of the entrepreneurs and the strategies suggested by the
mathematical models.

Keywords: Agriculture Sector, Entrepreneur, Financing, Financing Strategies, Mazandaran
Province
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