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به سرمایه مالیدسترسی کارآفرینان کشاورزيررسی موانعب

2و کیومرث زرافشانی2، امیرحسین علی بیگی2، حسین آگهی1رضوان قمبرعلی

چکیده
دنیاي امروز با وجود تغییرات و تحوالت متعدد، توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي به یک ضرورت و در 

اي در حال افزایش ویژه در کشورهاي در حال توسعه، به نحو فزایندهنیاز جدي تبدیل شده و این ضرورت به
عنوان مشکل همچنان بهرغم رشد کسب و کارهاي کارآفرینی کشاورزي، دسترسی به سرمایه مالی علی. است

عنوان دلیل اصلی عدم دسترسی به سرمایه مالی بهکه براي کارآفرینان کشاورزي باقی مانده است به طوري
هاي چالشهدف از مطالعه حاضر بررسی ،بنابراین. براي شکست کسب و کارهاي کارآفرینانه ذکر شده است

پیمایشی بوده و جامعه -این پژوهش از نوع توصیفی. دسترسی به اعتبارات براي کارآفرینان کشاورزي است
ا توجه به جدول بارتلت و همکاران، بودند که بو مدیران بانک کارآفرینان کشاورزيشامل دو گروه از آماري آن 

. گیري تصادفی استفاده شدتعیین شد و براي دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونههاحجم نمونه
ضامن به ترتیب /یند درخواست، باال بودن نرخ بهره و فقدان وثیقهآزمان طوالنی فرنتایج مطالعه نشان داد 

ها مشخص ترین موانع درك شده از سوي مردان کارآفرین در روند دریافت اعتبارات از بانکعنوان مهمبه
یند آکارمندان بانک و زمان طوالنی فر، برخورد نامناسب ضامن/وثیقهموانع فقدان کهحالیاند در شده

ها نشان داد، مدیران عالوه یافتههب. شدندذکرترین موانع از سوي زنان عنوان مهمدرخواست به ترتیب به
طرح کسب و کار ضعیف و سابقه ضعیف هاي تجاري و مؤسسات مالی، عدم ارائه ضمانت یا وثیقه کافی، بانک

نتایج بررسی نحوه تأمین . مهمترین دالیل رد تقاضاي مالی کارآفرینان ذکر کردندعنوان بهمالی کارآفرین را
اندازي و مردان کارآفرین جهت تأمین اعتبارات براي راهاعتبارات توسط کارآفرینان کشاورزي نشان داد که 

نواده هاي تجاري، دوستان و اعضاي خاانداز شخصی، بانکرشد کسب و کار خود به ترتیب اولویت از پس
انداز شخصی و کمک از اعضاي خانواده و دوستان را زنان کارآفرین استفاده از پسحالی کهاستفاده کردند در 

.دهندعنوان منبع مالی ترجیح میها و مؤسسات خصوصی بهنسبت به استفاده از بانک

هاکارآفرینی کشاورزي، سرمایه مالی، چالش: کلیديهايواژه

)rghanbari21@gmail.com: نویسنده مسوول(دانشجوي دکتري، دانشگاه رازي،-1
دانشیار، دانشگاه رازي-2

30/10/93:تاریخ پذیرش12/7/93:  تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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مقدمه
مینأتنظرازکشاورزيبخشما،کشوردر

موردسرمایههمچنینواولیهموادغذایی،مواد
زیرا. داردايویژهاهمیتاقتصادي،توسعهنیاز

25غذایی جامعه،نیازهايدرصد75تأمین
سطحدرصد23داخلی،ناخالصتولیدازدرصد

صادراتتوجهی ازدرخورمیزانواشتغال
.)11(استبخشاینبهمربوطغیرنفتی

کشور، فراهمتوسعهپنجم برنامهدرچنینهم
بخشدردرصدي7ساالنهرشدکردن

درخودکفاییغذایی،امنیتتأمینکشاورزي،
ارتقاي راندمان آبیاري اساسی،محصوالتتولید

صادراتتوسعهوري مصرف آب، شاخص بهرهو
پذیري، کاهش و رقابتکشاورزيمحصوالت

قیمت تمام شده، سازماندهی مدیریت منابع و 
ها دربرداري از مراتع و جنگلاصالح الگوي بهره

20اندازچشمسنديهاناآرمواهدافزمره
از سوي ). 33(شوند میمحسوبکشورساله

دنیا و بالطبع کشاورزي دیگر، امروزه کشاورزي
سازي تجاري، آزاد: هایی از قبیلایران با چالش

کننده، هاي دولت از تولیدکاهش حمایت
افزایش رقابت در بازارهاي کشاورزي جهانی، 

هاي جهانی شدن، پیشرفت در زمینه فناوري
هاي کشاورزي از جمله بیوفناوري، سیاست

سازي ساختار دولت، سازي و کوچکخصوصی
غییر در ذائقه مشتریان تولیدات کشاورزي و ت

باشد تقاضاي مشتریان کشاورزي روبرو می
ریزان و بنابراین سیاستگذاران، برنامه). 15(

متخصصان بخش کشاورزي معتقدند که به 
خاطر تحوالت فوق، یک دگرگونی ساختاري در 

هاي کنونی تولید کشاورزي الزم بوده و شیوه
در چارچوب توسعه کشاورزي مبتنی بر بازار

پایدار، راهبردي اساسی براي توسعه کشاورزي 
در این نوع کشاورزي، کشاورز . رودشمار میبه

باید به نحوي تولید کند که بتواند تولیدات خود 
هاي را در بازار رقابتی که مبتنی بر خواست

،به این منظور. مشتري است به فروش برساند
نیازهاي شناس بوده و کشاورز باید فرصت

مشتري را به درستی شناسایی نماید و سپس 
راهبرد الزم را در جهت برآوردن این نیازها 

به عبارت دیگر کشاورز . طراحی و اجرا نماید
،بنابراین). 16(امروز باید یک کارآفرین باشد 

توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي ضرورتی 
هاي نوظهور پیش راهبردي براي مقابله با چالش

.شودتوسعه کشاورزي محسوب میروي
اي از شرایط اقتصادي، اجتماعی و مجموعه

شخصی جهت رشد کارآفرینان کشاورزي 
یک کارآفرین کشاورزي جهت . ضروري است

رشد کسب و کارش به منابع گوناگونی نیز 
سرمایه مالی ،در این میان). 21(احتیاج دارد 

که باشد نهاده مهمی در هر کسب و کاري می
دهد جریان مالیمی از عملیات روزانه، اجازه می

هاي کارشناسان و تملیک دارایی، نیازمندي
هاي توزیع وجود داشته توسعه بازار و کانال

رغم رشد در تأمین سرمایه علی). 36(باشد 
آمیز، دسترسی به منابع مالی همچنان مخاطره

عنوان یک مشکل براي کارآفرینان باقی مانده به
هاي انجام گرفته در بیشتر پیمایش. )6(است 

در بین کسب و کارهاي کوچک، تهیه سرمایه 
ن نیازها ـتریی از ضروريـیکعنوانی بهـمال
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تاکنون، تحقیقات وسیعی . احساس شده است
آشکار کرده است که دسترسی به منابع مالی 

ترین فاکتورهایی است که براي یکی از مهم
کارهاي کارآفرینانه رشد و ماندگاري کسب و 

) 35(استوبنر و همکاران ). 25(حیاتی است 
اي که به معتقدند کسب و کارهاي کارآفرینانه

تازگی تأسیس شده اند و تالش دارند با ارائه 
محصوالت و خدمات نوآورانه وارد بازار شوند 
اغلب در اولین مراحل توسعه، بواسطه کمبود 

ایه مالی و اي از جمله سرممنابع حیاتی برجسته
نتایج . شوندظرفیت مدیریت از کار بازداشته می

نشان داد ) 22(کریمی و بوذرمجهري تحقیق 
تسهیالتدریافتبرايالزموثیقهکه نداشتن

بانکیسود تسهیالتنرخبودنباالبانکی،
وحمایتعدمواقتصاديوضعیتبامتناسب

مالیموسساتاز سويالزمتسهیالتارائه
مشکالترینـتمهمهـجملازیـردولتـغی

بر طبق نظر بالیامون . رودمیشماربهکارآفرینان
دسترسی به اعتبارات، ) 3(لوتز و همکاران 

محدودیت اساسی براي کسب و کارهاي 
باشد و دلیل آن حقوق کارآفرینانه در افریقا، می

هایی است که مالکیت غیرشفاف و فقدان دارایی
. عنوان وثیقه استفاده شوندتوانند بهمی

هاهمچنین، کارآفرینان نوپا بواسطه بانک
ها کمتر به تأمین شوند و بانکپرخطر دیده می

سرمایه مورد نیاز کسب و کارهاي کوچک 
دهند روي رجیح میـه تـد، در نتیجـعالقه دارن

گذاري هاي با ریسک کمتر سرمایهفعالیت
. بکنند

کنند که بیان می) 14(و ایبن ) 9(کیسر 
این در طوالنی مدت فهمیده شده که سرمایه 

هاي کوچک مشکل بدست مالی براي شرکت
آید، گران است و اغلب براي دالیل شخصی می

) 23(تحقیق کبري و واتسون . نامطلوب است
هاي نیز نشان داد به دلیل الزامات سخت بانک

و )مانند وثیقه و شرایط(ها تجاري براي ارئه وام
درصد 8-10ها تنها همینطور هزینه باالي وام

هاي بانکی از کسب و کارها در بلغارستان به وام
هاي مرسوم در بیشتر بانک. دسترسی داشتند

موارد تقاضاي وام کسب و کارهاي کوچک را رد 
نتایج تحقیق باکلند و دیویس به نقل . کنندمی

نیز نشان داد که ) 8(از کارلوس و سامپیو 
کارآفرینان اغلب در انتقال دانش تخصصی خود 

توانند به مدیران بانک مشکل دارند و نمی
در رابطه با آنهااي به کنندهطور متقاعدبه

در مطالعه برانز و . گذاري اطمینان دهندسرمایه
دي، ـاي سوئــهانکـاز ب) 7(اران ـکـهم

بانکدار در رابطه با 114هایی با مصاحبه
انجام شد و نتایج آنهاگیري یمهاي تصمسیاست

داري بین سرمایه نشان داد که رابطه معنی
انسانی بانکدارها و کارآفرینان وجود دارد، و 

هاي عینی رغم شاخصهاي ذهنی علیقضاوت
دهی بانکدارها به کارآفرینان از اهمیت در وام

.زیادي برخوردار است
ه منابع مختلفی براي تأمین مالی با توجه ب

هاي متفاوت اهداف، امکانات و محدودیت
کنندگان براي کسب و کارهاي کارآفرینی ارائه

چون ــانی همــنندگـکارائه). 20(وجود دارد 
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ایین، ـري پــجوي درگیــها در جستکــبان
کوتاه گذاري با ریسک پایین و معموالًسرمایه

مالکین کسب و کارها  حالی کهمدت هستند در 
هایی با گذاريدر جستجوي ریسک باال، سرمایه
. مدت هستنددرگیري باال و معموالً طوالنی

پذیر، در گذاران ریسکبعضی، شبیه سرمایه
گذاریشان نظارت فعال جهت حفظ سرمایه

هاي بعضی دیگر شبیه شرکت. درگیر هستند
دهندگان به شدت بر وثیقه عامل و بیشتر قرض

توان گفت ساختار در مجموع می. کنندتکیه می
اي از تعامل اندازي نتیجهها در راهمنشأ سرمایه

گذاران خارجی در ارائه بین تمایل سرمایه
هاي کارآفرینان براي انواع سرمایه و اولویت
مطالعات . باشدها میگذاريمعینی از سرمایه

اند که کسب و کارهاي پیشین نشان داده
، 1طور اساسی با دارایی مشتركانه بهکارآفرین

گذاري هاي بانکی، اعتبار تجاري، یا سرمایهوام
کارآفرینان، خانواده و دوستانشان تأمین مالی 

قسمتی از وظایف شروع ،بنابراین. گردندمی
هاي موجود فعالیت کارآفرینی بررسی گزینه

).36(باشد گذاري میبراي سرمایه
معتقد ) 24(ماگولون به نقل از ماتیز و تورز 

است سه نوع منبع یا سرمایه براي فعالیت 
کارآفرینی وجود دارد، منابع خود کارآفرین، 
منابع افراد دیگر، منابع خارجی یا استفاده از 

منابع خود کارآفرین، منابعی . هانامنابع سازم
انداز منابع هستند که کارآفرین دارد مانند پس

اد دیگر منابعی هستند که کارآفرین از افر
حتی منابعی . گیردخویشاوندان و دوستان می

شود منابع که از افراد خیلی نزدیک گرفته می

شوند چون متعلق خود کارآفرین محسوب نمی
به دیگران است و سه نوع از منابع خارجی 

پذیر که شامل سرمایه ریسک: وجود دارد شامل
سرمایه ) 2مؤسسات خیریهاندازي و سرمایه راه

خصوصی که بواسطه بازار معامالت سهام و 
نتایج . هاي بانکیوام) 3ي مشابه، هاناسازم

نیز نشان داد )2(نژاد و همکاران مطالعه امینی
منبععنوانبهکارآفرینشخصیسرمایهکه

کاروکسباندازيراهبرايشدهمالی استفاده
. استشدهانتخابدهندگانپاسختربیشتوسط

وخانوادهافرادترتیببهکارآفرینانآنازپس
که غیررسمیمنابععنوانبهرادوستان

نام،کردندآنهاازرااستفادهترینبیش
دهد همانطور که مطالعات نشان می.بردند

کارآفرینان در دسترسی به تسهیالت بانکی با 
اساس بر همین . مشکالت فراوانی روبرو هستند

ها با توجه به مشکالت مالی کارآفرینان، دولت
تمایل دارند در تأمین سرمایه مالی کسب و 

سعی آنهاکارهاي کوچک درگیر شوند چون 
تعیین آنهاوظیفه . ها را پر کننددارند شکاف

هایی موجود است و این است که چه شکاف
. را پر کردآنهاتوان چطور به بهترین شکل می

توجه به اهمیت این مسأله، هدف از بنابراین با
در تهیه این مطالعه بررسی موانع درك شده 

سرمایه مالی از سوي کارآفرینان کشاورزي 
از سوي دیگر همانطور که بحث شد . باشدمی

بسیاري از کارآفرینان با فقدان دانش در مورد 
باشند و ها روبرو میدهی بانکمعیارهاي وام

را از دالیل رد آنهاها انکاغلب گالیه دارند که ب
در ،بنابراین.کنندشان آگاه نمیتقاضاهاي مالی

1- Equity
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ها بخش دوم این تحقیق به بررسی دالیل بانک
در رد تقاضاي کارآفرینان کشاورزي پرداخته 

هدف سوم تحقیق نیز بررسی نحوه . شودمی
تأمین اعتبارات توسط کارآفرینان کشاورزي 

.باشدمی

هامواد و روش
بوده پیمایشی -توصیفیاین پژوهش از نوع

جامعه آماري در این تحقیق از دو گروه تشکیل 
نفر از کارآفرینان 107شامل گروه اول . شد

در سطح شهرستان کشاورزي بودند که 
کرمانشاه مشغول به فعالیت بودند و از سوي 
سازمان جهاد کشاورزي معرفی شدند و حداقل 

در . سال متوالی فعالیت داشتند2مدت به 
تحقیق حاضر تعریفی که براي کارآفرین 
کشاورزي در نظر گرفته شد شامل افرادي است 

ت که کسب و کاري را در زمینه تولید محصوال
خدمات جدید جدید جهت ارائه به بازار، ارائه

هاي کارگیري تکنولوژي و شیوهکشاورزي، به
هاي رزي، استفادهجدید تولید در زمینه کشاو

هاي مربوط به فرآوري جدید از مزرعه و فعالیت
.و صنایع تکمیلی کشاورزي، آغاز کنند

هاي تحقیق از روش جهت انتخاب نمونه
حجم . استفاده شدسادهگیري تصادفینمونه

نفر از کارآفرینان 82نمونه مورد بررسی شامل 
وکشاورزي بود که با استفاده از جدول بارتلت

گروه دوم از جامعه .تعیین شد) 4(همکاران 
نفر از مدیران شعب 202آماري نیز شامل 

سسات اعتباري مالی در سطح ها و مؤبانک
شهرستان کرمانشاه بودند که با استفاده از 

نفر محاسبه 132، )4(جدول بارتلت و همکاران 
اما به دلیل مشکل دسترسی به بسیاري . گردید

در چندین بار مراجعه به آنان، از مدیران شعب 
پرسشنامه تکمیل شد و لذا نرخ 92تنها 

.، محاسبه گردیددرصد70بازگشت 
ها در این پژوهش ابزار گردآوري داده

گیري از که با بهرهپرسشنامه محقق ساخته بود 
و و مصاحبه با کارآفرینانپیشینه تحقیق 

پس بدین صورت که . تدوین شدمدیران بانک
هایی با مصاحبه، مقاالت مرتبطبررسی از

تعدادي از کارآفرینان و مدیران بانک انجام شد 
جهت طراحیها ترین گویهو سپس مهم

با توجه به این که . استخراج گردیدپرسشنامه 
جامعه آماري این پژوهش دو گروه از 

ها و کارآفرینان کشاورزي و مدیران بانک
گروه یک لذا براي هر،موسسات مالی بودند

جهت. تکمیل گردیدپرسشنامه مجزا طراحی و
شداستفادهکرونباخآلفاىازکمىبخشپایایى

هاي مربوط به براي پرسشنامهو پایایی
و 97/0ها به ترتیب کارآفرینان و مدیران بانک

ابزار با روایى،همچنین. شدمحاسبه89/0
نظران و محققان صاحبات نظرگیري از بهره

موضوعات مربوط به کارآفرینی در دانشگاه رازي 
هاي نامناسب مورد بررسی قرار گرفت و گویه

تجزیه و .حذف شد و مواردي نیز اضافه گردید
انجام SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده

هاي توصیفی در بخش توصیفی از آماره. شد
غییرات معیار و ضریب تمیانگین، انحراف

. استفاده شد
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هاتجزیه و تحلیل داده
سنی گروهسهبهکارآفرینانپژوهشایندر

. ساله تقسیم شدند57-73و 56-41، 24-40
بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین فراوانی 

به . ساله است24-40مربوط به گروه سنی
بخش اعظم جامعه آماري پژوهش ،عبارت دیگر

توزیع . دهندرا کارآفرینان جوان تشکیل می
فراوانی جنسیت کارآفرینان نشان داد که از بین 

نفر از آنان مرد و 48کارآفرین مورد نظر 82
،همچنین. دهدنفر از آنان را زن تشکیل می34

نفر 82بر اساس آمار به دست آمده از مجموع 
نفر 8داراي تحصیالت ابتدایی، نفر 6پاسخگو، 

داراي مدرك دیپلم و 16داراي مدرك سیکل،

18داراي مدرك لیسانس و 34فوق دیپلم،
عالوه ه ب. اندداراي مدرك باالتر از لیسانس بوده

در این پژوهش، شغل والدین کارآفرینان به دو 
. تقسیم شد) کشاورزي و غیر کشاورزي(گروه 

اد که اکثر کارآفرینان نتایج بدست آمده نشان د
) شاورزيک(در زمینه شغلی والدین خود 

یکی از اهداف مورد .مشغول به فعالیت هستند
موانع در تهیه بندي اولویت، مقالهبررسی در این 

. سرمایه مالی از سوي کارآفرینان کشاورزي بود
بندي موانع درك شده در نتایج رتبه، 1جدول 

مردان کارآفرین را تهیه سرمایه مالی از سوي 
. دهدنشان می

هاموانع درك شده از سوي مردان کارآفرین در روند دریافت اعتبارات از بانک-1جدول 
تعدادموانع اصلی

)N(
5میانگین از 

)M(
انحراف معیار

)SD(
ضریب تغییرات 

)CV(رتبه

4879/361/016/01یند درخواستآزمان طوالنی فر
4873/372/019/02باال بودن نرخ بهره

4856/380/022/03ضامن/فقدان وثیقه
4825/379/024/04زمان کوتاه بازپرداخت

4817/301/131/05هاي بیش از اندازهپر کردن فرم
4803/399/032/06کارآفرینتقاضايوام بامبلغ تناسبعدم 

4825/212/149/07نامناسب کارمندان بانکبرخورد 
4812/220/157/08هزینه خدمات

یند درخواست با بیشترین آزمان طوالنی فر
انع درك شده از ـن مـتریعنوان مهممیانگین به

سوي مردان کارآفرین در روند دریافت اعتبارات 
ها در صدر جدول قرار دارد و موانع باال از بانک

ضامن به ترتیب /بودن نرخ بهره و فقدان وثیقه
مردان ،همچنین. هاي بعدي قرار دارنددر رتبه

کارآفرین برخورد نامناسب کارمندان بانک و 

وان کمـعنهـات را بـدمـاالي خـه بـزینـه
. بندي کرداندترین موانع درك شده رتبهاهمیت

زنان ديـبنالیست که نتایج رتبهاین در ح
کارآفرین از موانع درك شده در روند دریافت 

دهد که نشان می) 2جدول (ها اعتبارات از بانک
، برخورد نامناسب ضامن/وثیقهموانع فقدان 

یند درخواست آکارمندان بانک و زمان طوالنی فر
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.مشخص شدندکارآفرین ترین موانع از سوي زنان عنوان مهمبه ترتیب به

هاموانع درك شده از سوي زنان کارآفرین در روند دریافت اعتبارات از بانک- 2جدول 
تعدادموانع اصلی

)N(
5میانگین از 

)M(
انحراف معیار

)SD(
ضریب تغییرات 

)CV(رتبه

3462/462/013/01ضامن/فقدان وثیقه
3441/473/016/02برخورد نامناسب کارمندان بانک

3412/491/022/06ند درخواستآیزمان طوالنی فر
3482/332/134/04باال بودن نرخ بهره

3465/328/135/05زمان کوتاه بازپرداخت
3442/312/138/06هاي بیش از اندازهپر کردن فرم

3421/326/139/07تقاضاي کارآفرینعدم تناسب مبلغ وام با 
3435/298/041/08هزینه خدمات

مردان و زنان کارآفرین در رابطه با موانع 
ها درك شده در روند دریافت اعتبارات از بانک

تنها در دو . بودنددر بسیاري از مشکالت مشابه 
مورد برخورد نامناسب کارمندان بانک و فقدان 

زنان . وثیقه و ضامن تفاوت قابل توجهی داشتند
برخورد نامناسب کارمندان مشکل بیشتري با

دان ـ، فق)ردانـم25/2ل ـدر مقاب41/4(انک ـب
) مردان56/3در مقابل 62/4(وثیقه و ضامن 

ازادهــفـاستاـبقـحقیــتدومشـبخ.دـداشتن
ها در رد تقاضاي دالیل بانکبررسیبهامهنپرسش

ران ـدیـماهـدگــدیازانـرینـارآفـمالی ک
. پردازدمیاـهانکـب

ها در رد تقاضاهاي مالی کارآفریناندالیل بانک- 3جدول 
تعداداصلی براي رد تقاضاهادالیل 

)N(
5میانگین از 

)M(
انحراف معیار

)SD(
ضریب تغییرات 

)CV(رتبه

9272/456/011/01عدم ارائه ضمانت یا وثیقه کافی
9256/484/018/02طرح کسب و کار ضعیف

9212/496/023/03سابقه ضعیف مالی کارآفرین
9278/398/025/04تجربه بودن تیم مدیریتبی

9232/301/130/05درخواست ناصحیح و ناقص
9265/210/141/06شخصیت کارآفرین

دهد که نشان می) 3جدول (هاي یافته
هاي تجاري و مؤسسات مالی، عدم مدیران بانک

کافی را از سوي ارائه ضمانت یا وثیقه 
عنوان مهمترین دلیل رد تقاضاي کارآفرینان به

طرح کسب و کار . مالی کارآفرینان ذکر کردند

تجربه ضعیف، سابقه ضعیف مالی کارآفرین، بی
بودن تیم مدیریت، درخواست ناصحیح و ناقص 
و شخصیت کارآفرین به ترتیب اولویت از جمله
موانع دیگري هستند که از سوي مدیران 

عنوان دالیل رد تقاضاي کارآفرینان ها بهبانک
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اندازي کسب و کارآفرینان براي راه. اندذکر شده
کار خود، با توجه به اهداف، امکانات و 

ها، از منابع مالی مختلفی استفاده محدودیت

در این بخش چگونگی تأمین اعتبارات . کنندمی
توسط کارآفرینان مورد بررسی قرار گرفت 

).4جدول(

نحوه تأمین اعتبارات توسط مردان کارآفرینان-4جدول 
تعدادانواع منابع مالی

)N(
5میانگین از 

)M(
انحراف معیار

)SD(
ضریب تغییرات 

)CV(رتبه

4880/325/132/01پس انداز شخصی
4845/317/133/02هاي تجاريبانک

4822/326/139/03خانواده و دوستان
4840/326/137/04مؤسسات خصوصی

48205/152/05منابع دیگر

دهد، مردان ها نشان میهمانطور که یافته
و اندازي کارآفرین جهت تأمین اعتبارات براي راه

ویت از ـرتیب اولـار خود به تـد کسب و کـرش
هاي تجاري، دوستان و انداز شخصی، بانکپس

اعضاي خانواده، مؤسسات خصوصی و منابع دیگر 

دهد عالوه، نتایج نشان میهب. استفاده کردند
انداز شخصی، مردان کارآفرین بعد از پس

ترین منبع مالی عنوان مهمهاي تجاري را بهبانک
.  ردندذکر ک

نحوه تأمین اعتبارات توسط زنان کارآفرینان-5جدول 
تعدادانواع منابع مالی

)N(
5میانگین از 

)M(
انحراف معیار

)SD(
ضریب تغییرات 

)CV(رتبه

2906/409/126/01انداز شخصیپس
2924/212/15/02خانواده و دوستان

2986/321/131/03هاي تجاريبانک
2989/239/148/04مؤسسات خصوصی

2982/11/160/05منابع دیگر

نتایج بررسی نحوه تأمین اعتبارات مالی 
توسط کارآفرینان نشان داد که زنان کارآفرین 

انداز شخصی، خانواده و دوستان، پساز 
هاي تجاري، مؤسسات خصوصی و منابع بانک

ترتیب اولویت جهت تأمین اعتبارات دیگر به
اندازي و رشد کسب و کار خود استفاده براي راه

دهد زنان نتایج نشان می،عالوههب. کنندمی

انداز شخصی و کمک کارآفرین استفاده از پس
دوستان را نسبت به از اعضاي خانواده و 

ها و مؤسسات خصوصی استفاده از بانک
ها یافته. دهندعنوان منبع مالی ترجیح میبه

حاکی از آن است در مقایسه با مردان، زنان 
انداز کارآفرین در صورت کافی نبودن پس

شخصی از سرمایه خانواده و دوستان بیشتر 
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استفاده کردند در حالی که مردان کارآفرین 
هاي تجاري را نسبت به دوستان و خانواده بانک

ها حاکی یافته. عنوان منبع مالی ترجیح دادندبه
از آن است که مردان کارآفرین نسبت به زنان 

هاي دسترسی بیشتري به تسهیالت مالی بانک
دسترسی بیشتر مردان کارآفرین . تجاري دارند

زنی به این دلیل است که مردان از قدرت چانه
ها خوردارند و در کل مدیران بانکبیشتري بر

آنهانسبت به مردان دید مثبتی دارند و به 
اعتماد بیشتري دارند، متأسفانه در بین مدیران 

وجود دارد که مردان دیدگاهاین بانکی
هاي بیشتري جهت موفقیت کارآفرین از قابلیت

. در کسب و کارشان برخوردار هستند

بحثنتایج و
بندياولویتبخش اول تحقیق مربوط به 

موانع در تهیه سرمایه مالی از سوي کارآفرینان 
نتایج این بخش نشان داد که . کشاورزي بود

ن از موانع درك بندي زنان و مردان کارآفریرتبه
ها شده در روند دریافت اعتبارات از سوي بانک

مردان کارآفرین روند طوالنی . باشدمتفاوت می
درخواست، باال بودن نرخ بهره و فقدان فرایند 

ترین موانع عنوان مهمترتیب بهوثیقه را به
حالی ها ذکر کردند در دریافت وام از سوي بانک

ضامن، برخورد نامناسب /موانع فقدان وثیقهکه
ی فرایند ـوالنـان طـک و زمـانـارمندان بـک

ترین موانععنوان مهمدرخواست به ترتیب به
. دـانهارآفرین مشخص شدـکان ـوي زنـاز س
، )14(، ایبن )9(هاي مطالعات  کیسر یافته

و دیکنز و همکاران ) 36(، توالك )25(موتزو 
. کنندنتایج مزبور را تأیید می) 12(

شرایط پرداخت وام در سیستم بانکی 
مبتنی بر ارائه اسناد و مدارك عدیده معتبر از 

براي . باشدجمله وثیقه ملکی و ضامن می
بسیاري از کارآفرینان ارائه وثیقه ملکی و یا 

همراه دارد که در نتیجه ضامن مشکالتی به
. اند از این امکان برخوردار شوندعمالً نتوانسته

این مشکل براي کارآفرینان جوان بیشتر وجود 
هاي ثابت، چون افراد جوان اغلب دارایی. دارد

سابقه مالی و ضمانت کافی جهت دریافت وام
و فوگل و ) 29(پرتوریس و شاو ). 26(ندارند 

ن نیست ـه موضوع ایـمعتقدند ک) 17(همکاران 
که طرح کسب و کار کارآفرین چقدر خوب 
است، بلکه واقعیت این است که چه مقدار 

عنوان وثیقه از سوي کارآفرین به سرمایه به
که ریسک مالی بانک طوريبانک ارائه شود به

هاي فقدان دارایی،اینبنابر. محدود گردد
عنوان وثیقه گرو بهمحسوسی که ممکن است 

کارآفرینان را از دسترسی به گذاشته شوند، 
اندازي کسب و کار تسهیالت بانکی جهت راه

جهت رفع این ،بنابراین.)19(دارد جدید باز می
هاي گردد از رهیافت واممشکل توصیه می

تا از گروهی با مسئولیت گروهی استفاده گردد
این طریق هم مشکل فقدان وثیقه براي 

به ها بتوانند کارآفرینان حل گردد و هم بانک
ند و یاـود مطمئن باشــذاري خــگایهـسرم

هاي مالی حمایت از کارآفرینان از سوي صندوق
دولت، وزارت کار و شبکه بانکی جهت دسترسی 
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کارآفرینان به سرمایه مالی تأسیس گردد به 
که با ارزیابی کسب و کار کارآفرینان و طوري

توانایی کارآفرین بدون نیاز به وثیقه سرمایه 
،همچنین.قرار دهدآنهامالی را در اختیار 

تر رخواست وام براي کارآفرینان روانقوانین د
روند طوالنی فرایند درخواست وام از تا گردد 

تر شود و در نتیجه سوي کارآفرینان کوتاه
ها در زمان مناسب در اختیار کارآفرینان وام

نتایج نشان عالوهبه. کشاورزي قرار بگیرد
دهد زنان کارآفرین با مشکالت بیشتري در می

قه و برخورد نامناسب کارمندان زمینه فقدان وثی
نتیجه مزبور در تأیید . بانک روبرو هستند

، )30(، رومینکا زمنی )25(مطالعات ماتزو 
و ویتبویی و یوپر ) 34(استی آنگ و استونسون 

.باشدمی) 37(
متأسفانه زنان کارآفرین در شروع کسب و 
کار خود، فشار زیادي را از سوي محیط پذیرا 

هاي متعدد در شروع العملبا عکسگردند ومی
زن را "کسب و کار در قالب مضامینی همچون 

به طور . گردندمواجه می"هاچه به این حرف
طبیعی فرهنگ هر جامعه در متن فرهنگ 

همان ،کند، از همین روسازمانی رسوخ می
- ي اقتصاديهانانحوه برخورد در سازم

یا این برخوردها . خورداجتماعی به چشم می
نظر منفی در مقابل صورت مستقیم و اظهاربه

کند و یا به ها بروز پیدا میابتکارها و نوآوري
صورت تأخیر در ایجاد و توسعه کسب و کار و 

تفاوت با عدم ارائه امکانات الزم و برخورد بی
براي بسیاري از . گرددموضوع نمایان می
ها بویژه همچون بانکهاناکارگزاران این سازم

طور ر شروع بسیار سنگین بوده که یک زن بهد
مستقل و جدا از چتر حمایتی یک مرد بتواند با 
ابتکار عمل، خلق و ایجاد یک ایده، کسب و کار 

پیشنهاد ،لذا).31(جدیدي تأسیس نماید 
هایی براي مدیران و کارکنان گردد آموزشمی

ها در جهت رفتار مناسب با کارآفرینان زن بانک
هاي ها باید نمونهدر این آموزش. گرددارائه 

موفقی از زنان کارآفرین معرفی گردند و بر 
تا . هاي زنان تأکید گرددها و شایستگیقابلیت

بدین وسیله زنان کارآفرین در مراجعه به 
هاي اي و نگاهها در معرض باورهاي کلیشهبانک

. جنسیتی قرار نگیرند
مدیران د که نشان دااز سوي دیگر، نتایج 

هاي تجاري و مؤسسات مالی، عدم ارائه بانک
طرح از سوي کارآفرینان،ضمانت یا وثیقه کافی

کسب و کار ضعیف و سابقه ضعیف مالی 
ترین دلیل رد تقاضاي عنوان مهمکارآفرین را به

ها هماین یافته. مالی کارآفرینان ذکر کردند
باشد که می) 27(نتیکا امطالعه راستا با نتایج 

ها یکی از دالیل عمده بانککندگزارش می
جهت رد کردن تقاضاي مالی کارآفرینان، 
ضعیف بودن طرح کسب و کار تهیه شده توسط 

.کارآفرینان می باشد
نیز در همین)32(اسچوارز نتایج تحقیق 

رابطه نشان داد که مدیران بانک فقدان وثیقه، 
فعالیت کارآفرینان فقدان مدیریت و دوره کوتاه 

ترین دلیل رد تقاضاي وام را به عنوان مهم
نتایج مطالعه ماتزو نیز . کارآفرینان ذکر کردند

که سابقه مالی ضعیف حاکی از آن است)25(
آنهاکارآفرینان یکی از دالیل رد تقاضاي مالی 
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بر طبق آرفورد و . باشدها میاز سوي بانک
ها رسد براي بانکنظر میبه) 28(همکاران 

معقول و مطلوب است که سرمایه را به سمت 
آن تقاضاهایی که احتمال بیشتري براي 

ها در کل بانک. کنندموفقیت دارند سرازیر 
باشند، مخالف کسب و کارهاي کوچک می

مخصوصاً کارآفرینان و کسب و کارهایی که 
بدون سابقه و وثیقه و داراي تجربه کم در 

توصیه در همین رابطه، .کسب و کار هستند
هایی در زمینه ها و مشاورهگردد آموزشمی

نوشتن طرح کسب و کار به کارآفرینان ارائه 
که کارآفرینان را قادر سازد که طوريشود به

آنهاها را جهت پذیرش تقاضاي مالیبانک
دسترسی به ،از سوي دیگر.متقاعد سازند

اطالعات در مورد کسب و کارهاي کارآفرینانه 
که اطمینان حاصل طوريهباید افزایش یابد ب

دهندگان سرمایه، دانش کافی شود که همه ارائه
تقاضاهاي مالی کسب و در مورد ارزیابی ریسک

هر دخالتی که . کارهاي کارآفرینان را دارند
دهندگان مالی را جهت ارزیابی توانایی ارائه

ریسک صحیح را بهبود بخشد، تمایل این 
مؤسسات را به گسترش اعتبارات و دیگر 

. دهدخدمات مالی به کارآفرینان را افزایش می
کارآفرینان منظور افزایش دسترسی عالوه، بهه ب

تواند ها، دولت میبه سرمایه مالی بانک
دهی به ها جهت وامهایی را براي بانکمشوق

. کارآفرینان قرار دهد
مردان کارآفرین جهت ،نتایج نشان داد

اندازي و رشد کسب و تأمین اعتبارات براي راه
انداز شخصی، کار خود به ترتیب اولویت از پس

دوستان و اعضاي خانواده هاي تجاري و بانک
انداز شخصی، که پسدر حالی.انداستفاده کرده

عنوان هاي تجاري بهخانواده و دوستان و بانک
ترین منابع از سوي زنان کارآفرین جهت مهم

اندازي و رشد کسب و تأمین اعتبارات براي راه
همانطور که . کار  مورد استفاده قرار گرفتند

ان و زنان کارآفریندهد مردنتایج نشان می
مین اعتبارات از تأدهند جهت ترجیح می

هاي یافته. انداز شخصی استفاده کنندپس
یید تأمطالعات دیگر نیز، نتایج بدست آمده را 

زمانی دهد نتایج مطالعات نشان می. کنندمی
که دسترسی به سرمایه مالی رسمی براي 

اي به سراغ سرمایهآنهاکارآفرینان وجود ندارد 
بر طبق پیمایش ). 10(روند رسمی میغیر

صورت گرفته توسط فاکس کرافت و همکاران 
ترین منبع تأمین سرمایه در همه مهم) 18(

بان جهانی کارآفرینی کشورهاي عضو دیده
GEM1درصد از 54. خود کارآفرینان هستند

فریقاي جنوبی گزارش کردند که آکارآفرینان 
جهت تأمین سرمایه مالی تنها از آنها
کنند و یا درآمد شان استفاده میاندازهايپس

گذاري ایهـارشان سرمـود را در کسب و کـخ
. کنندمی

دهد که گزینه بعدي عالوه نتایج نشان میهب
کارآفرینان جهت تأمین سرمایه مالی مور نیاز، 

نتایج مطالعات . دوستان و خانواده هستند
دهد خانواده و دوستان گذشته نیز نشان می

سرمایه در دسترس و مقرون به صرفه را در 
اندازي و رشد در اختیار کارآفرینان مرحله راه
دوستان و خانواده کمتر ). 1(دهند قرار می

1- Global Entrepreneurship Monitor
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احتمال دارد شرایط طاقت فرسایی را جهت باز 
براي این دلیل تهیه . ه کنندپرداخت وام ضمیم

عنوان سرمایه از طریق دوستان و خانواده به
باشد بهترین گزینه بعدي جهت تأمین مالی می

)13.(
دهد زنان نتایج نشان می،از سوي دیگر

انداز شخصی و کمک کارآفرین استفاده از پس
از اعضاي خانواده و دوستان را نسبت به 

ها و مؤسسات خصوصی استفاده از بانک
ها یافته. دهندعنوان منبع مالی ترجیح میبه

حاکی از آن است در مقایسه با مردان، زنان 
انداز کارآفرین در صورت کافی نبودن پس

شخصی از سرمایه خانواده و دوستان بیشتر 
اند در حالی که مردان کارآفرین استفاده کرده

انواده هاي تجاري را نسبت به دوستان و خبانک
دسترسی . عنوان منبع مالی ترجیح دادندبه

کمتر زنان به اعتبارات نسبت به مردان به دلیل 
ضعف مسایل مربوط به ضمانت و مقادیر کم 

خصوص اعتبارات و همچنین نگرش منفی در
دهی پایین زنان کارآفرین از سوي توان بازپس

ها اغلب برداشت بانک. متصدیان وام است
راض و رفتار کارآفرینانه زنان نادرستی از استق

که زنان هاچ گزارش کردتیاس). 30(دارند 
عنوان کسب و کارهایی با ریسک کارآفرین به

کوچکتر، آنهاکسب و کار . شوندباال دیده می
صاحبانی جدیدتر، جوانتر و با تجربه مدیریتی و 

ها همه این ویژگی. باشندغیرمدیریتی کمتر می
عنوان ها بهبانککه از چشمباعث شده است 

کسب و کارهایی با ریسک باال دیده شوند 
)34.(

ها نشان ست که نتایج گزارشاین در حالی
ه مردان ـان کارآفرین نسبت بـدهد زنیـم

کنندگان بهتري جهت اقساط کارآفرین پرداخت
از سوي دیگر، زنان ). 37(آیند ه شمار میببانک 

اندازي کمی براي راهاغلب سرمایه شخصی 
کسب و کار در اختیار دارند، بنابراین به نسبت 
مردان کارآفرین نیاز بیشتري به سرمایه خارجی 

ندرت صاحب خانه یا زنان به). 30(دارند 
طور علمی هاي ثابت هستند و این بهدارایی

پرداخت کمتري از سوي آنهاثابت شده که 
اکثر اوقات، بنابراین،. کنندها دریافت میبانک

خواهند براي شروع یک کسب و زنانی که می
کار دسترسی به وام بانکی داشته باشند، باید از

. وثیقه بگذاردآنهایک مرد بخواهند تا براي 
کننده انجام این کار براي زنان بسیار دلسرد

است هنگامی که در بسیاري از موارد زنان 
شروع خواهند از وابستگی به یک مرد براي می

).5(کسب و کار خود، اجتناب کنند 
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Assessing the Barriers to Access of Agricultural Entrepreneurs to
Financial Capital

Rezvan Ghambarali1, Hossein Agahi2, Amir Hossein Ali Baygi2 and
Kumars Zarafshani2

Abstract
In today's world, despite the many changes and developments, entrepreneurship

development in the agricultural sector has become a major necessity and the need,
especially in developing countries, are increasingly is growing. Despite the growth of
agriculture entrepreneurial businesses, access to finance for agricultural entrepreneurs, still
remain a problem so that lack of access to finance have been mentioned as the main reason
for the failure of entrepreneurial businesses. Therefore, the purpose of this survey study
was to determine challenges of access to financial capital for agricultural entrepreneurs.
The study used a descriptive survey design.The population of the study was consisted of
two groups of agricultural entrepreneurs and managers of banks that according to Table
Bartlett and others, the sample size was determined. Random sampling method was used to
select the samples. The results showed that the long process of application, high interest
rates, lack of collateral /guarantees, were identified as the main barriers perceived by men
entrepreneurs in the process of receiving credit from banks. While barriers, lack of
collateral/guarantee, inappropriate behavior, and the long process of application to the bank
employees as the most important barriers identified by women entrepreneurs. Further
findings showed that managers of commercial banks and financial institutions have
mentioned lack of guarantees or collateral, poor business plan and poor financial track
record of the entrepreneur as the main reasons for refuse of financial applicant
entrepreneurs. It also appears that men and women finance their businesses differently.
Men entrepreneurs are more to use from personal savings, banks and friends and relatives
to obtain loans while women entrepreneurs would prefer to use from personal savings and
friends and relatives rather than banks and private institutions.
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