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  چکیده
توسعه هاي اساسی در برنامههاي کوچک و متوسط اقتصادي از اولویتحمایت از ایجاد و توسعه بنگاه

هاي فراوانی از هاي کوچک و متوسط اقتصادي در ایران با بحثبا این وجود طرح بنگاه. اقتصادي اکثر کشورهاست
هاي زودبا این رویکرد، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد بنگاه. سوي موافقان و مخالفان آن روبرو بوده است

گذاري و بهبود ها در زمینه اشتغال، سرمایهبینی شده در این طرحبازده و بررسی میزان دسترسی به اهداف پیش
هاي دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش زنبورداري ع بنگاهجهت بررسی این موضو. باشدسودآوري می

ها که از اعتبارات بنگاهو با گروهی دیگر از بنگاه) طرح 50(از طریق سرشماري انتخاب  1386شهرستان بابل طی سال 
نتایج حاصل از این . دانبا استفاده از روش جورسازي مورد مقایسه قرارگرفته) طرح 52(اند هاي زودبازده استفاده نکرده

همچنین بررسی نتایج . مطالعه نشان داد که میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است
مدت و گذاري کوتاههاي در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایهدر میان بنگاه

ها به طور کامل محقق نشده و هزینه بینی شده در این طرحها داشته اما میزان اشتغال پیشبنگاه بلندمدت این گروه از
ها داشته مدت و بلندمدت این گروه از بنگاهبر سودآوري کوتاه يدارها بدون آن که اثر معنیواسطه در این گروه از بنگاه

هاي با سابقه سیس سیستم جامع اطالعاتی، تفکیک دو مفهوم بنگاهبا توجه به نتایج این مطالعه تا. باشد افزایش یافته است
هاي کوچک و متوسط، استفاده از فارغ هاي تخصصی جهت حمایت از بنگاههاي تازه تأسیس، ایجاد بانکو بنگاه

  .التحصیالن دانشگاهی این رشته و توجه به اثرات غیرمستقیم اعتبارات پیشنهاد شده است
M51; H32; O16; C78 بندي طبقه:  

  
  هاي کوچک و متوسط، سرمایه گذاري، روش جورسازياشتغال، اعتبارات بنگاه :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Supporting the establishment and development of small and medium economic enterprises is 

one of the basic priorities of the economic development programs in most countries.  However, 

opponents and proponents have largely discussed the effectiveness of small and medium economic 

enterprises in Iran. With this approach, the purpose of this study is to evaluate the performance of 

enterprises' early return and will review and evaluate the achievement of goals in the fields of 

sustainable employment, investment and profitability improvement. For examining these subject, 

early return enterprises, exploited in the beekeeper's sector in the city of Babol during 1386, were 

selected through a census (50 samples) and compared (using matching methods) with another group 

of firms that have not used the credits of the early return firms (52 samples). The results of this 

study revealed that employment and financial diversion of samples were very low. Furthermore, the 

results obtained from active firms revealed that these credits have had a positive impact on 

employment, short and long-term investment in this group of firms. However, the employment rate 

predicted in the projects, in the exploitation year, has not been fully achieved and the cost of 

intermediaries in this group of firms has increased without any significant effect on short and long-

term profitability of this group of firms. According to the results this study, Establish a 

comprehensive information system, separating the two concepts of new Enterprises and old 

enterprises, created specialized banks to support small and medium enterprises and attention to the 

indirect effects the credit is proposed. Classification JEL: M51; H32; O16; C78  
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  مقدمه
در طول پانزده سال گذشته، کسب و کارهاي 

ترین منابع به عنوان اصلی 1 (SME)کوچک و متوسط
ایجاد کننده شغل در کشورهاي توسعه یافته و در حال 

از ). 1388نیا و جاللی گیالنی(اند توسعه شناخته شده
همچون بانک نگاه مجامع و موسسات مختلف جهانی 

هاي کوچک و المللی پول نیز بنگاهو صندوق بین جهانی
ایجاد اشتغال، شکوفایی  اي درکنندهنقش تعیین  متوسط

و رونق اقتصاد جوامع دارند به طوري که کشورهاي 
در حال توسعه به ویژه در شرق و  توسعه یافته و

پیش گرفتن سیاستهاي منسجم  جنوب شرق آسیا با در
 اند گامهاي بزرگی درر این زمینه توانستهو هماهنگ د

کاهش بحرانهاي اقتصادي و اجتماعی که بیکاري عمده
ایران نیز با این . آید بردارندها به شمار میترین آن

رویکرد و با توجه به تجربه موفق بسیاري از کشورها، 
هاي بحران بیکاري و سرمایه اندك براي ایجاد فرصت

هاي دام به اعطاي وام به بنگاهاق 1384شغلی، در سال 
مجریان این طرح معتقد بودند   .کوچک و متوسط نمود

هاي اقتصادي کوچک، بیشترین قابلیت را براي بنگاه
ها آن. باشندایجاد اشتغال مولد و سازنده دارا می

مهمترین دلیل براي اثبات این مساله را آمار کارگاههاي 
آن سهم بنگاه دانستند که بر اساسصنعتی کشور می

هاي اقتصادي کوچک از کل اشتغال صنعتی همواره 
ها آن). 1386ادراکی (درصد بوده است  45بیش از 

هاي کوچک نقش مهمی در همچنین معتقد بودند که بنگاه
هاي محدود و پراکنده موجود در جامعه و جذب سرمایه

هاي تولیدي و صنعتی کشور هدایت آنها به سمت فعالیت
  ).1385دهقان دهنوي (خواهد نمود ایفا 

ها با با این وجود برخالف موافقان، منتقدان این طرح 
سپري شدن مدتی از زمان آغاز این طرح معتقدند بودند 

ها به علت فقدان ارزیابی و امکان سنجی دقیق این طرح
اي که این به گونه. با انحرافات فراوان همراه بوده است

ها در عدم موفقیت بنگاهانحرافات عامل اصلی در 
                                                           

1-Small and Medium- sized Enterprises 

با این وجود . رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است
هاي زودبازده درباره انحراف تسهیالت اعطایی به بنگاه

به طوري . روایات متعدد و متعارضی عنوان شده است
که گزارش بانک مرکزي میزان انحراف تسهیالت بنگاه

رسی درصد اعالم و سازمان باز 38هاي زود بازده را 
هاي مجلس میزان این کل کشور و مرکز پژوهش

  . انددرصد اعالم کرده 3/8و  25انحراف را به ترتیب 
در زمینه تاثیر اعتبارات بر متغیرهاي کالن 
اقتصادي مطالعات متعددي تاکنون انجام شده که از 

توان به مطالعات بختیاري و میان مطالعات داخلی می
اعتبارات بانک کشاورزي در زمینه نقش ) 1383(پاسبان 

در زمینه ) 1384(عقوبی یهاي شغلی، در توسعه فرصت
اثرات اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستایی استان 

در زمینه ) 1387(دوزباشی پور و پوشزنجان، فیض
 و سریع رشد با متوسط و کوچک هايبنگاه شناسایی

توسعه  دوم برنامه در اشتغال ایجاد در آنها سهم یینتع
در زمینه ارزیابی ) 1388(و دیواندري و همکاران 

هاي زودبازده و کارآفرین  اثربخشی طرح بنگاه
  . اي در استان تهران اشاره نمود توسعه

توان به از میان مطالعات خارجی نیز می
در زمینه تاثیر افزایش ) 2002(مطالعات برگس و پاند 

ک شعب بانک بر توسعه روستایی کشور هند، پتری
هاي تشویقی دولت هلند در در زمینه سیاست) 2004(

دسترسی به اعتبارات سوبسیدي و تاثیر آن بر رفتار 
در ) 2005(، برون و همکاران انگذاري کشاورزسرمایه

هاي کوچک کننده رشد بنگاهزمینه بررسی عوامل تعیین
در زمینه ) 2008(، ایوزیان و سنتور در کشور رومانی

هاي کوچک و عتباري بانک جهانی بر بنگاهآثار برنامه ا
در ) 2010(متوسط کشور سریالنکا و برون و ارل 

کسب وکارهاي کوچک بر رشد زمینه اثربخشی وام
. هاي کشور رومانی اشاره نموداشتغال و فروش بنگاه

  :دهدنتایج حاصل از این مطالعات نشان می
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اندازي کسب اعتبارات مهمترین عامل در تشویق و راه -
و کارهاي کوچک بوده و نقش فراوانی در اشتغال و 

  .کندهاي کوچک ایفا میگذاري بنگاهسرمایه
پرداخت اعتبارات سبب رشد تولیدات کشاورزي، رشد  -

ارزش افزوده و رشد اقتصادي و در نهایت در بلندمدت 
  .شودبه کاهش فقر منجر می

دف کمک به اعتبارات ارزان قیمت و سوبسیدي که با ه -
ابد ممکن یبخش کشاورزي، به این بخش تخصیص می

  . است تا حدودي با انحراف همراه باشد
بنابراین مطالعات مختلف حکایت از تاثیر مثبت 
اعتبارات بر متغیرهاي کالن اقتصادي به ویژه اشتغال و 

گونه که در با این وجود همان. گذاري داردسرمایه
هاي طرح اعتبارات بنگاههاي قبل نیز اشاره شد قسمت

زودبازده در ایران داراي موافقان و مخالفان فراوانی 
بوده و هر کدام از این دو گروه دالیلی مبنی بر موفقیت 

و آمارهاي منابع رسمی و یا عدم موفقیت آن ذکر نموده
نیز از میزان موفقیت این اعتبارات مغشوش و گاهی 

ساله و دیدگاهبا توجه به اهمیت م. متناقض بوده است
ها، رویکرد هاي متفاوت از میزان موفقیت این طرح

هاي زودبازده و اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد بنگاه
ا به عبارت دیگر بررسی میزان انحراف و همچنین ی

ها بینی شده در این طرحمیزان دسترسی به اهداف پیش
گذاري و بهبود سودآوري در زمینه اشتغال، سرمایه

  . د بودخواه
  

  مواد و روش
در حالت معمول در اکثر مطالعات انجام شده 

ها در قسمت قبل در زمینه اعتبارات که به بخشی از آن
هاي معمول اقتصادسنجی در غالب اشاره شد از روش

هاي زمانی استفاده سیستم معادالت همزمان و سري
ها با این وجود آن چه که در این روش. شده است

پدیده خود توجه قرار نگرفته وجود معموالً مورد
مشکل خودگزینشی در برنامه اعتباري . است 1گزینشی

                                                           
1-Self-Selection 

هاي دریافت کننده وام از به این معنی است که بنگاه
هایی هستند که از این منابع اعتباري، متفاوت از بنگاه

اند با این وجود این تفاوت منابع اعتباري استفاده نکرده
از آن جا که . باشدشاهده نمیها قابل ماز طریق داده

روش هاي معمول اقتصادسنجی چنین فرضی را در 
کنند برآوردهاي حاصل از برآوردهاي خود لحاظ نمی

ها اعتبار الزم برخوردار نبوده و ممکن است با آن
براي جلوگیري از این . هاي اساسی همراه باشدتورش

. را معرفی نمود ٢روش جورسازي) 1974(مساله روبین 
با . معرفی شد ٣هاي گمشده این روش در ابتدا براي داده

این وجود بعد از مدت کوتاهی کاربرد آن افزایش یافت 
تاثیر "جهت بررسی ) 2002(توسط دهجیا و وهبا  و

هاي آموزش شغلی بر درآمد مشارکت در برنامه
همچنین از . وارد مباحث اقتصادي شد "آموزش دیدگان

اخیر با استفاده از روش  هايمطالعاتی که طی سال
هاي کوچک و متوسط جورسازي در زمینه بنگاه

توان به ترتیب به اقتصادي صورت گرفته است می
و برون و ارل ) 2007(مطالعات ایوزیان و سنتور 

هاي کوچک و متوسط کشور در مورد بنگاه) 2010(
انجام روش جورسازي . سریالنکا و رومانی اشاره نمود

تایج آن نیز به آسانی از طریق برآورد بسیار آسان و ن
بنابراین در این . باشدقابل تفسیر می ٤اثرات تیمار

هاي مطالعه جهت بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاه
زودبازده در صنعت زنبورداري از این روش استفاده 

  .  شده است
تــوان بــه عنــوان جفــت     جورســازي را مــی 

گروهــی کــه (کــردن و مقایســه واحــدهاي گــروه تیمــار 
ــارات اســتفاده نمــوده  ــداز اعتب ــا واحــدهاي گــروه  ) ان ب

ــدگروهــی کــه از اعتبــارات اســتفاده ننمــوده (شــاهد  ) ان
ــی   ــب ویژگ ــر حس ــاهده    ب ــل مش ــاي قاب ــاي (ه متغیره

کننـد کـه   هـا فـرض مـی   ایـن مـدل  . تعریـف نمـود  ) کمکی
ــر      ــاثیري ب ــاهده ت ــل مش ــات خصوصــی غیرقاب اطالع

                                                           
2 - Matchig Method 
3 - Missing Data 
4 - Treatment Effects 
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ــین     ــر بـ ــارت دیگـ ــه عبـ ــد بـ ــایج ندارنـ ــات نتـ اطالعـ
بنــابراین . خصوصــی و نتــایج همبســتگی وجــود نــدارد

هـــا بـــر روي اطالعـــات خصوصـــی قابـــل ایـــن مـــدل
اطالعــات ). 2006لــی و پرابهــاال (انــد مشــاهده بنــا شــده

ــازي از   ــاهده در روش جورسـ ــل مشـ ــی قابـ خصوصـ
ــی  ــاي کمک ــق متغیره ــف شــده اســت  ١طری ــر . تعری اگ

تصــمیم بــه عضــویت در گــروه تیمــار بــراي افــراد بــا   
هــــاي مشــــابه از متغیرهــــاي کمکــــی کــــامالً  ارزش

تــوان از متوســط  تصــادفی باشــد در ایــن صــورت مــی
انـد   نتایج افراد مشابه کـه در معـرض ایـن گـروه نبـوده     

ــود ــتفاده نمـ ــد  . اسـ ــراي واحـ ــر بـ ــارت دیگـ ــه عبـ  iبـ
ــده ــازي ن برآوردکنن ــاي جورس ــا   ه ــده را ب ــایج گمش ت

ــري در داده   ــراد دیگ ــردن اف ــدا ک ــاي   پی ــه متغیره ــا ک ه
ــویت      ــوق عض ــروه ف ــی در گ ــد ول ــی مشــابه دارن کمک

ایـن ایـده اساسـی اسـت     . کننـد  انـد محاسـبه مـی    نداشته
ــده   ــرآورد کنن ــه در پشــت ب ــه   ک ــاي جورســازي نهفت ه

ــاران  (شــده اســت   ــادي و همک ــراي انجــام  ). 2001آب ب
تی وجــود دارد کــه هــاي متفــاوعمــل جورســازي روش

ــن روشمهمتــرین و ســاده ــر تــرین ای هــا جورســازي ب
ــل  ــره تمایـ ــاس نمـ ــی ٢اسـ ــدمـ ــیاري از . باشـ در بسـ

کاربردهــا بــراي محاســبه اثــرات تیمــار، ابعــاد ویژگــی 
 .باشـد بـاال مـی  ) متغیرهـاي کمکـی  (هاي قابـل مشـاهده   

ــی   ــی از ویژگ ــداد کم ــا تع ــا ب ــال، دو   (ه ــوان مث ــه عن ب
. ي قابــل فهــم خواهــد بــود، جورســاز)متغیــردو حــالتی

امــا زمــانی کــه تعــداد متغیرهــا زیــاد باشــد تعیــین ایــن 
هــا مســئله کــه جورســازي بایــد در طــول کــدام ویژگــی

یــا طــرح وزنــی انجــام شــود مشــکل خواهــد ) متغیرهــا(
ــود ــل   روش. ب ــر اســاس نمــره تمای هــاي جورســازي ب

از آنجـــا کـــه  .تحـــت چنـــین شـــرایطی مفیـــد هســـتند
ــا   ــر اس ــروه ب ــازي دو گ ــردار جورس ــدي از  nس ب بع

هــا در عمـل امکــان پــذیر نیسـت ایــن روش یــک   ویژگـی 
ــراي    ــل مشــاهده ب ــاي قاب ــک بعــدي از ویژگیه ــر ت متغی

                                                           
1 - Covariates 
2 - Propensity Score 

کنـد کـه بـا     هر واحد که نمره تمایـل نـام دارد ارائـه مـی    
بکــر (شــود  اسـتفاده از آن عمــل جورســازي انجـام مــی  

نمـــره) 1983(روزنبـــوم و روبـــین ). 2002و ایشـــینو، 
 شـرطی دریافـت تیمـار،    احتمـال  عنـوان  تمایل را بـه  ي

شـده   مشـاهده  کمکـی  متغیرهـاي  از بـرداري  شـرط  بـه 
 :تعریف کردند به عبارت دیگر

         )1(   
ــه  ــرفتن در    T، )1(در معادلـ ــراي قرارگـ ــی بـ شاخصـ

ــار   ــروه تیم ــرض گ ــوده و ) T=0(و شــاهد ) T=1(مع ب
X   ــد بعــدي از متغیرهــاي کمکــی مــی ــردار چن . باشــد ب

ــین  ــوم و روبــ ــر  ) 1983(روزنبــ ــد اگــ ــان دادنــ نشــ
هــایی کــه بــه   عضــویت در گــروه تیمــار در ســلول   

ــیله  ــی  Xوس ــف م ــد، درون   تعری ــود تصــادفی باش ش
ــه وســیله  ســلول ــف مــی هــایی کــه ب شــود تعری

در نتیجــه، در یــک جمعیــت . نیــز تصــادفی خواهــد بــود
مشـخص شــده، اگــر    iکـه توســط  ییاز واحــدهامعـین  

بــه عنــوان متوســط اثــرات تیمــار  نمــره تمایــل 
ــی     ــود م ــف ش ــار تعری ــروه تیم ــر گ ــه  ب ــوان آن را ب ت

  :صورت زیر برآورد نمود

  

 

 

)2(  
ــه  ــع  )2(در معادلــ ــی روي توزیــ ــارات بیرونــ ، انتظــ

ــوده و   ــب   و  بــ ــه ترتیــ بــ
ــع    ــالف واق ــالقوه در دو وضــعیت شــرطی خ ــایج ب  ٣نت

بـــه . دهنـــددر گـــروه تیمـــار و شـــاهد را نشـــان مـــی
معــین باشـــد بـــراي  ) 1(عبــارت دیگـــر اگــر معادلـــه   

ــه   ــه معادلـ ــیدن بـ ــاز  ) 2(رسـ ــی نیـ ــرض اساسـ   دو فـ

                                                           
 مطالعـات  بـه  نـه یزم نیـ ا در شـتر یب اطالعات به یابیدست يبرا - 3
  .شود رجوع 1974 نیروب
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  : باشدمی
بــا توجــه بــه نمــره تــوازن میــان متغیرهــاي کمکــی  -1

  : ل معینیتما
 بــا توجــه بــه ایــن فــرض، اگرنمــره تمایــل را بــا  

         : نشان دهیم خواهیم داشت
  : براي نمره تمایل معین باشد ١غیراختالط کننده -2

ــر اخــتالط      ــار غی ــه تیم ــه تخصــیص ب ــرض آن ک ــا ف ب
                              :   کننده باشد

پــس تخصــیص بــه تیمــار بــا معــین بــودن نمــره تمایــل 
  :بود نیز غیر اختالط کننده خواهد

  
متغیرهــاي کمکــی در دو گــروه رضــایت   ٢اگــر تــوازن 

بخـش باشـد مشــاهدات بـا نمـره تمایــل یکسـان توزیــع      
ــل مشــاهده  یکســانی از ویژگــی ــل (هــاي قاب ــر قاب و غی

ــد داشــت ) مشــاهده . مســتقل از وضــعیت تیمــار خواهن
ــراي   ــارت دیگــر، اگــر ب ــه عب ــب ــک نمــره تمای ل معــین ی

ــار تصــادفی     ــروه تیم ــرفتن واحــد شــاهد در گ ــرار گ ق
ــد ــور  . باشـ ــه طـ ــد بـ ــاهد بایـ ــار و شـ ــدهاي تیمـ واحـ

بکـــر و (کســـان داشـــته باشـــندیمشـــاهداتی میـــانگین 
ــینو  ــل ). 2002ایشــ ــدلدر عمــ ــال از مــ ــاي احتمــ هــ

ــاگونی بــراي بــرآورد نمــره تما  ل مــییــاســتاندارد گون
تـوان از تـابع زیـر    توان اسـتفاده نمـود بـراي مثـال مـی     

  :براي این امر استفاده نمود
               )3(          

یــک تــابع توزیــع احتمــال انباشــته   در ایــن تــابع، 
ــین نرمـــال و یـــا لجســـتیک مـــی  باشـــد همچنـ

توانـد خطـی و   تابعی از متغیرهاي کمکـی بـوده کـه مـی    
 انتخـاب ایـن موضـوع کـه     . یا غیر خطـی باشـند  

خطـی و یـا غیــر خطـی باشـد بســتگی بـه نمـره تمــایلی       
دیگـر آیـا   بـه عبـارت   . آیـد دارد که از آن بـه دسـت مـی   

این نمـره تمایـل، فرضـیه تـوازن را تـامین خواهـد کـرد        
در صـورتی کـه تـوازن    ). 2002دهجیـا و واهبـا   ( یـا نـه  

                                                           
1 -Unconfounded 
2 - Balance 

ــوان از متغیرهــاي کمکــی رضــایت بخــش نباشــد مــی  ت
ــه     ــوازن بهین ــردن ت ــدا ک ــراي پی ــی ب جورســازي ژنتیک

ــود  ــه را   . اســتفاده نم ــوازن بهین ــی ت جورســازي ژنتیک
ــد    ــا اســتفاده ازجورســازي چن ــه  ب ــین و ب ــره تعی متغی

ــه مجموعــه  ــی طــور خودکــار ب اي از جورهــا دســت م
ــالقوه عوامــل اخــتالط   ی ــع ب ــین توزی ــد کــه اخــتالف ب اب

در . کنــدکننــده در گــروه تیمــار و شــاهد را حــداقل مــی 
ــوازن متغیرهــاي کمکــی    ــد ت ــن فرآین نتیجــه در طــول ای

  ).2011سکان (حداکثر خواهد شد 
ــاث     ــور بررســی ت ــه منظ ــه، ب ــن مطالع یر در ای

هــاي  هــاي زودبــازده بــر عملکــرد بنگــاهاعتبــارات بنگــاه
هـــاي دریافـــت کننـــده ایـــن در حـــال فعالیـــت، بنگـــاه

ــت مــی   ــارات کــه در حــال فعالی ــوان  اعتب ــه عن باشــند ب
جهـت  . انـد هـاي گـروه تیمـار در نظـر گرفتـه شـده      بنگاه

ــروه از      ــن گ ــرد ای ــر عملک ــارات ب ــرات اعتب بررســی اث
ــاه ــ  بنگ ــدت و بلندم ــاه م ــا در کوت ــا اســتفاده از  ه دت ب

هـا بـا   روش جورسازي الزم اسـت ایـن گـروه از بنگـاه    
هـایی مقایسـه شـوند کـه تـا حـد امکـان شـبیه بـه          بنگاه
. ها و یـا بـه اصـطالح دو گـروه کـامالً همگـن باشـند       آن

ــابراین گروهــی دیگــر از بنگــاه  ــوان بنگــاه بن ــه عن هــا ب
تنهــا تفــاوت ایــن . انــدهــاي گــروه شــاهد معرفــی شــده

ــروه از ب ــاهگ ــاه نگ ــا بنگ ــا ب ــدم   ه ــار ع ــروه تیم ــاي گ ه
هــاي زودبــازده مــیهــا از اعتبــارات بنگــاهاســتفاده آن

ــاه  . باشــد ــارات بنگ ــاي اعتب ــرات اعط ــین اث ــاي همچن ه
زودبــازده بــه دو صــورت اثــرات مســتقیم و اثــرات      

ــت    ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ ــتقیم در نظـ ــرات . غیرمسـ اثـ
مســـتقیم، اثراتـــی اســـت کـــه اعطـــاي وام بـــر رفتـــار 

. ي دریافــت کننــده ایــن اعتبــارات داشــته اســتهــا بنگــاه
ایــن اثــرات مســتقیم در اصــطالح روش جورســازي بــه 

) ATT(عنــوان متوســط اثــرات تیمــار بــر گــروه تیمــار  
ــف شــده ــد تعری ــوان   . ان ــه عن ــز ب ــرات غیرمســتقیم نی اث

هـاي گـروه شـاهد و     اثرات اعطـاي وام بـر رفتـار بنگـاه    
بنگــاه یــا بــه عبــارتی بــه عنــوان اثــرات اعطــاي وام بــر

انــد تعریــف هــایی کــه از ایــن اعتبــارات اســتفاده نکــرده
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ــت  ــده اسـ ــطالح روش   . شـ ــز در اصـ ــرات نیـ ــن اثـ ایـ
جورسازي بـه عنـوان متوسـط اثـرات تیمـار بـر گـروه        

ــف شــده) ATC(شــاهد  ــد تعری ــدازه. ان ــراي ان ــري ب گی
ــف     ــه تعریـ ــاز بـ ــتقیم نیـ ــتقیم و غیرمسـ ــرات مسـ اثـ

. باشـد مـی  ١متغیرهایی بـه نـام متغیرهـاي مـورد عالقـه     
در حقیقــت متغیرهــاي مــورد عالقــه معیــاري بــراي      

ــدازه ــزان    ان ــر می ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــرد و ی ــري عملک گی
هــا دریافــت کننــده اعتبــارات زودبــازده  موفقیــت بنگــاه

ــی    ــر م ــورد نظ ــت م ــددر فعالی ــا در  . باش ــن متغیره ای
ــورداري در ســال   ــت زنب شــامل متغیرهــاي  1386فعالی

ــودي   ــودآوري، موجـ ــتغال، سـ ــطح اشـ ــرمایه و سـ سـ
ــاه   ــطه بنگ ــه واس ــا و در دوره  هزین ــه  1386-1388ه ب

هــاي گــروه گیــري رشــد بلندمــدت بنگــاهمنظــور انــدازه
، رشـــد موجـــودي  تیمــار بـــه عنـــوان رشــد اشـــتغال  

  .اندسرمایه و رشد سودآوري تعریف شده
ــر         ــرات مســتقیم و غی ــوان اث ــه بت ــراي آن ک ب

ــاه  ــارات بنگ ــق مســتقیم اعتب ــازده را از طری ــاي زودب  ه
ــت وام و طــی    ــه در ســال دریاف متغیرهــاي مــورد عالق

ــاه  1386-1388دوره  ــان بنگ ــار   در می ــروه تیم ــاي گ ه
ــدازه  ــاهد انـ ــود و شـ ــري نمـ ــف  . گیـ ــه تعریـ ــاز بـ نیـ

ــوان متغیرهــاي همگــن  ســاز و یــا در  متغیرهــایی بــا عن
ــی    ــاي کمکـ ــازي متغیرهـ ــطالح روش جورسـ ) X(اصـ

ــدا نمــودن   . باشــدمــی ــت پی ــن متغیرهــاي کمکــی جه ای
ــاه ــاه بنگ ــراي بنگ ــاي مشــابه ب ــار از  ه ــروه تیم ــاي گ ه

هــاي گـروه شـاهد در در نظــر گرفتـه شــده    میـان بنگـاه  
ــبت      ــاه، نس ــر بنگ ــی ه ــداد کلن ــاي تع و شــامل متغیره
ــار      ــروي ک ــد نی ــر واح ــه ازاي ه ــودي ســرمایه ب موج

هــا در زمینــه زنبــورداري مــی هــا و ســابقه بنگــاهبنگــاه
ــراي آن کــه بــرآورد متغیرهــاي مــورد عال . باشــد قــه ب

ــتقیم از     ــتقیم و غیرمسـ ــرات مسـ ــبه اثـ ــت محاسـ جهـ
ــد  ــوردار باشـ ــار الزم برخـ ــوازن  . اعتبـ ــت تـ الزم اسـ

ــورد      ــازي م ــد از جورس ــل و بع ــی قب ــاي کمک متغیره
در حقیقــــت انجــــام عمــــل . بررســــی قــــرار گیــــرد

                                                           
1 - Outcome of Interest 

جورســـازي بـــه کمـــک متغیرهـــاي کمکـــی دو گـــروه 
کنـد کـه میـزان همگنـی     تیمار و شاهد همگـن ایجـاد مـی   

ــا تــ   ــرتبط ب ــی  آن م ــی م ــاي کمک . باشــدوازن متغیره
جهــت انجــام تــوازن مناســب متغیرهــاي کمکــی و پیــدا  

ــه روش  ــوازن بهین ــودن ت ــی در قســمت  نم ــاي مختلف ه
ــان شــده اســت  ــل بی ــه  . قب ــا توجــه ب ــن مطالعــه ب در ای

هـاي منحصـر بـه فـرد الگـوریتم ژنتیـک، از ایـن        ویژگی
روش جهــت پیـــدا نمـــودن تــوازن بهینـــه متغیرهـــاي   

ــرآورد ا  ــی و بـ ــتقیم و غیرمســـتقیم   کمکـ ــرات مسـ ثـ
کلیـه مراحـل بـاال اعـم از بررسـی      . استفاده شـده اسـت  

ــتقیم و    ــرات مســ ــرآورد اثــ ــین بــ ــوازن و همچنــ تــ
غیرمســتقیم از طریـــق متغیرهــاي مـــورد عالقــه، بـــا    

ــتفاده از بســته   ــا اســتفاده از نــرم    Matchingاس و ب
  .انجام شده است  R2.11.1افزار 

بنگــاهجهــت بررســی و ارزیــابی اعتبــارات    
ــان   ــدران و از میــ ــتان مازنــ ــازده، اســ ــاي زودبــ هــ

ــورد    شهرســتان ــل م ــف آن شهرســتان باب ــاي مختل ه
هــاي بــه از آن جــا کــه طــرح. بررســی قرارگرفتــه اســت

ــره ــن  بهـ ــاورزي ایـ ــش کشـ ــیده در بخـ ــرداري رسـ بـ
ــر بخــش  ــورداري و شهرســتان بیشــتر در زی هــاي زنب

در ایـن مطالعـه بخـش    . دامپروري متمرکـز بـوده اسـت   
اري انتخــاب و مــورد بررســی قــرار گرفتــه     زنبــورد

ــن    . اســت ــورد نظــر در ای ــه اهــداف م ــراي رســیدن ب ب
ــاه  ــروه از بنگـ ــه، دو گـ ــورد  مطالعـ ــاب و مـ ــا انتخـ هـ

گروهـی کـه از محـل اعتبـارات     . انـد بررسی قرار گرفتـه 
ــد  و ). گــروه تیمــار(زود بــازده وام دریافــت کــرده بودن

وه گـر (انـد  گروهی که از ایـن محـل وام دریافـت نکـرده    
ــداد بنگــاه از آن). شــاهد ــه تع ــار  يهــاجــا ک ــروه تیم گ

آوري اطالعـــات تمـــام  زیـــاد نبـــوده بـــراي جمـــع   
بــرداري رســیده در ایــن بخــش کــه واحــدهاي بــه بهــره

ــات آن ــه مصــاحبه   اطالع ــا در دســترس و حاضــر ب ه
بـه طـوري   . انـد اند مـورد سرشـماري قـرار گرفتـه    بوده

ن گـروه  بنگـاه در ایـ   50که پـس از انجـام کلیـه مراحـل     
ــه اســت  ــرار گرفت ــه در . مــورد بررســی ق انتخــاب نمون
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هــاي گــروه شــاهد نیــز بــا توجــه بــه مــدل مــورد بنگــاه
توانـد بیشـتر، برابـر و یـا کمتـر      استفاده در مطالعه مـی 

ــن مطالعــه   از بنگــاه هــاي گــروه تیمــار باشــد کــه در ای
ــه شــده اســت    52 ــر گرفت ــاه در نظ ــل  . بنگ ــابراین ک بن

ــورد بررســی شــامل    ــه م ــی  102نمون ــاه م . باشــدبنگ
ــع ــن     جم ــام ای ــت انج ــاز جه ــورد نی ــات م آوري اطالع

بخشـی از  . مطالعه نیز بـه دو طریـق انجـام شـده اسـت     
اطالعــات مــورد نیــاز از طریــق اســنادي و پیمــایش      

هـا  هـاي مـرتبط بـا انجـام ایـن طـرح      اسنادي از سازمان
ــور     ــار و امـ ــه اداره کـ ــدران از جملـ ــتان مازنـ در اسـ

ــه اجتمــاعی، ســازمان جهــاد  هــاي کشــاورزي و اتحادی
بخــش دیگــري از . آوري شــده اســتزنبــورداري جمــع

هـا از  طریـق   اطالعات مورد نیـاز کـه دسترسـی بـه آن    
ــی      ــق پیمایش ــوده از طری ــذیر نب ــان پ ــا امک ــن نهاده ای

هـــا وتکمیـــل پرسشـــنامه در دو گـــروه از ایـــن بنگـــاه
  .آوري شده استجمع

  
  نتایج و بحث 

  زنبورداري انحراف مالی و اشتغال در بخش
بــر اســاس نتــایج بــه دســت آمــده، حجــم کــل  

ــاه   ــه بنگ ــی ب ــغ پرداخت ــه   مبل ــورد مطالع ــاي م  4500ه
ــوردار    ــه هــر زنب ــی ب ــانگین پرداخت ــال و می ــون ری میلی

ــت  8/83 ــوده اسـ ــال بـ ــون ریـ ــزان . میلیـ ــین میـ همچنـ
ــه مــورد بررســی    50اشــتغال تعهــد شــده در کــل نمون

تعهـد  بـه عبـارت دیگـر میـزان اشـتغال      . نفر بوده اسـت 
هــا یــک نفــر بــوده شــده توســط هــر یــک از ایــن بنگــاه

دهــد بررســی حجــم مبــالغ پرداختــی نشــان مــی . اســت
زنبـــورداري کـــه میـــزان انحرافـــات مـــالی در فعالیـــت

ــوده اســت  ــایین ب ــه. بســیار پ ــه گون ــات ب اي کــه انحراف
ــارات      ــه اعتب ــدم هزین ــر ع ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــالی و ی م

ــت زن  ــافتی در محــل مــورد نظــر در فعالی ــورداري دری ب
ــا  ــارتنه ــوده و   چه ــش درصــد ب ــود وش درصــد از  ن

اعتبــارات پرداختــی در ایــن بخــش، در محــل مــورد      
همچنــین نتــایج حاصــل . نظــر خــود هزینــه شــده اســت

دهــد میــزان انحــراف از   از ایــن مطالعــه نشــان مــی   
ــا    ــورداري تنه ــت زنب ــتغال در فعالی ــاراش درصــد  چه

در حقیقــت ایــن انحــراف اشــتغال، میــزان  . بــوده اســت
ــاه    ــد شــده توســط بنگ ــق اشــتغال تعه ــدم تحق ــاي ع ه

ــابع    ــت خــروج من ــه عل ــارات ب ــن اعتب ــده ای ــت کنن دریاف
. دهـد هـاي مـورد نظـر را نشـان مـی     دریافتی از فعالیـت 

ــابراین همــان ــه کــه مشــاهده مــی بن ــابیگون شــود ارزی
ــزان انح    ــودن می ــایین ب ــه، پ ــاي اولی ــالی و  ه ــات م راف

هـــاي مـــورد بررســـی در فعالیـــت اشـــتغال در طـــرح
ــورداري را نشــان مــی دهــد  ــا  . زنب ــارت دیگــر ب ــه عب ب

ــابررســی ــر     يه ــورد بررســی  نظ ــه م ــه در نمون اولی
ــی بــر انحرافــات فــراوان ایــن طــرح  هــا را، منتقــدان مبن

  . توان رد نمودحداقل در بخش زنبورداري می
  

ــاه ــرات کوت ــارات بنگــاهمــدت و بلندمــدت  اث هــاي اعتب
  زودبازده در بخش زنبورداري

در ایــــن قســــمت اثــــرات کوتــــاه مــــدت و 
هـاي  هـاي زودبـازده بـر بنگـاه    بلندمدت اعتبـارات بنگـاه  

در حــال فعالیــت در بخــش زنبــورداري مــورد بررســی 
بــراي آن کــه بــرآورد اثــرات تیمــار . قــرار گرفتــه اســت

ــن گــروه    ــان ای ــا اســتفاده از روش جورســازي در می ب
ــاها ــد الزم  ز بنگـ ــوردار باشـ ــار الزم برخـ ــا از اعتبـ هـ

اســت تــوازن متغیرهــاي کمکــی قبــل از بــرآورد اثــرات  
ــرد   ــرار گی ــورد بررســی ق ــار م ــایج ) 1(جــدول . تیم نت

ــی در    ــاي کمک ــن متغیره ــوازن ای حاصــل از بررســی ت
ایــن جــدول از . دهــد فعالیــت زنبــورداري را نشــان مــی

ول قسـمت اول ایـن جـد   . دو قسمت تشـکیل شـده اسـت   
نتــایج حاصــل از تــوازن متغیرهــاي کمکــی بــه منظــور  

و  ATTبرآورد اثـرات مسـتقیم و یـا بـه عبـارت دیگـر       
قســمت دوم آن نتــایج حاصــل از تــوازن متغیرهــاي     
ــا      ــرات غیرمســتقیم و ی ــرآورد اث ــور ب ــه منظ ــی ب کمک

همچنـــین در ایـــن . دهـــدرا نشـــان مـــی ATCهمـــان 
ــه      ــود دارد ک ــر دو ســتون وج ــر متغی ــراي ه جــدول ب

ــتو ــارهسـ ــل     ن اول آمـ ــل از عمـ ــادل را قبـ ــاي تعـ هـ
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ــاره  ــد   جورســازي و ســتون دوم آم ــادل را بع ــاي تع ه
   .دهند از عمل جورسازي نشان می

ــاي    ــوازن متغیره ــایج حاصــل از بررســی ت نت
ــان   ــرات تیمــار بی ــرآورد اث ــه منظــور ب گــر آن  کمکــی ب

هـاي موجـود در گـروه تیمـار از سـابقه      است کـه بنگـاه  
ــري  طــوالنی ــین . باشــنددار مــیبرخــور) AGE(ت همچن

و موجــودي ســرمایه بــه ) COL(میــانگین تعــداد کلنــی 
ــروي کــار   ــن گــروه از ) CAL(ازاي هــر واحــد نی در ای

هـاي گـروه شـاهد بیشـتر مـی     ها نسـبت بـه بنگـاه   بنگاه
ــدازه. باشــد ــن دو  بــراي ان ــري تــاثیر اعتبــارت بــر ای گی

هــاي بــین دو  هــا الزم اســت تفــاوت  گــروه از بنگــاه 
یــا بــه عبــارت دیگــر دو گــروه همگــن   گــروه کــاهش و

ــه کــه جــدول  همــان. شــوند ــی 1گون ــا نشــان م دهــد ب
ــرات     ــور محاســبه اث ــه منظ ــل جورســازي ب انجــام عم
ــه    ــین میــانگین دو گــروه کــاهش یافت مســتقیم تفــاوت ب

هـا تفـاوت   به طوري کـه بـراي متغیـر سـن بنگـاه     . است
ســـال قبـــل از عمـــل  1/7بـــین میـــانگین دو گـــروه از 

ــه  ــاهش   5/0جورســازي ب ــد از جورســازي ک ســال بع
ــه اســت  ــاره تفاضــل    . یافت ــه وســیله آم ــاهش ب ــن ک ای
ــتاندارد ــاره  ١اس ــد شــده      tو آم ــز تایی ــر نی ــن متغی ای

ــه   ــه گون ــت ب ــتاندارد از    اس ــاره تفاضــل اس ــه آم اي ک
بعـــد از  -02/6قبـــل از عمـــل جورســـازي بـــه  67/73

نیــز تفــاوت  tعمــل جورســازي کــاهش یافتــه و آمــاره  
ــی ــمعن ــین می . دهــدانگین دو گــروه را نشــان نمــی دار ب

بــراي متغیرهــاي تعــداد کلنــی و موجــودي ســرمایه بــه 
هــا نیــز چنــین   ازاي هــر واحــد نیــروي کــار بنگــاه    

ــه. وضــعیتی وجــود دارد ــه گون ــن دو  ب ــراي ای اي کــه ب
متغیــر تفــاوت در میــانگین بــین دو گــروه بــه ترتیــب از 

ــی و  24/43 ــل از    5/14کلنـــ ــال قبـــ ــون ریـــ میلیـــ
ــه   ــازي ب ــی و  1جورس ــد از    2/1کلن ــال بع ــون ری میلی

ایــن کــاهش و بهبــود . جورســازي کــاهش یافتــه اســت
تــوازن توســط آمــاره تفاضــل اســتاندارد ایــن متغیرهــا 

ــاره  ــد و آم ــی  tتایی ــاوت معن ــز تف ــانگیننی ــین می دار، ب
                                                           

1 - Standardized difference 

. دهـد هـاي دو گـروه را بـراي ایـن متغیرهـا نشـان نمـی       
ــوازن متغیرهــاي    ــایج حاصــل از بررســی ت ــابراین نت بن

مکــی کـــاهش تفـــاوت بـــین میـــانگین دو گـــروه بـــه  ک
  . کنندرا تایید می ATTمنظور برآورد 

ــرآورد اثــرات       ــه منظــور ب ــرف دیگــر ب از ط
ــاره   ) ATC(غیرمســقیم  ــی دوب ــاي کمک ــوازن متغیره ت

مــورد بررســی قــرار گرفــت نتــایج حاصــل از بررســی  
تـــوازن بـــراي متغیرهـــاي تعـــداد کلنـــی و موجـــودي 

ــد نیــ    ــر واح ــه ازاي ه ــرمایه ب ــاه س ــار بنگ ــا روي ک ه
ــه    ــانگین دو گــروه ب ــین می ــاوت ب ــت از کــاهش تف حکای

ــب از  ــی و  24/43ترتی ــل از    5/14کلن ــال قب ــون ری میلی
ــه  ــازي بـ ــد از   8/2و  24/8جورسـ ــال بعـ ــون ریـ میلیـ
ــاره تفاضــل   . جورســازي دارد ــاهش توســط آم ــن ک ای

ــاره    ــد و آم ــا تایی ــن متغیره ــن   tاســتاندارد ای ــراي ای ب
در میـــانگین دو گـــروه را  دارمتغیرهـــا تفـــاوت معنـــی

ــی  ــان نم ــدنش ــوازن    . ده ــی ت ــایج حاصــل از بررس نت
ــایج         ــا نت ــد ب ــابه و همانن ــز مش ــن نی ــر س ــراي متغی ب

ــی اســت   ــر قبل ــراي دو متغی ــوازن ب ــه  . ت ــوري ک ــه ط ب
ــروه از      ــانگین دو گ ــین می ــاوت ب ــر تف ــن متغی ــراي ای ب

ســال بعــد از   4/1ســال قبــل از جورســازي بــه     1/7
ایــن کــاهش  . ســتجورســازي کــاهش پیــدا کــرده ا   

توسط آمـاره تفاضـل اسـتاندارد ایـن متغیـر نیـز تاییـد        
ــن وجــود آمــاره تفاضــل اســتاندارد    ــا ای شــده اســت ب

دهــد ایــن متغیــر همچنــان مقــادیر بــاالیی را نشــان مــی 
مربـوط بـه ایـن متغیـر همچنـان       tبا ایـن وجـود آمـاره    

ــی ــانگین دو گــروه را نشــان نمــی تفــاوت معن دار در می
ــد ــ. دهـ ــابراین نتـ ــوازن  بنـ ــی تـ ــل از بررسـ ایج حاصـ

متغیرهــاي کمکــی کــاهش تفــاوت بــین میـــانگین دو      
   .کندرا تایید می ATCگروه به منظور برآورد 
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  نتایج حاصل از بررسی توازن متغیرهاي کمکی در فعالیت زنبورداري -1جدول  

 متغیرها اثرات تیمار

  
 اصطالحات

 
 

 بعد از جورسازي  جورسازيقبل از  

 
  میانگین 
 گروه شاهد

میانگین 
 درمانگروه

T-Test  
(p-value) 

S.diff 
  

میانگین 
 شاهدگروه

میانگین 
 درمانگروه

T-Test 
 (p-

value) 

S.diff 
 

  
 اثرات مستقیم

(ATT) 
 

     AGE02/6 703/0 2/26 7/26  67/73 003/0 2/26 1/19  سابقه زنبورداري- 

COL 83/0 725/0 2/188 2/187  76/35 101/0 2/188 96/144  تعداد کلنی 

CAL 

موجودي سرمایه 
به  نیروي کار 

 )ریال(
 85037580 99625700 299/0 79/16  98400420 99625700 843/0 84/1 

  
اثرات 
 غیرمستقیم
(ATC) 

 

     AGE64/11 111/0 5/20 1/19  67/73 003/0 2/26 1/19  سابقه زنبورداري 

COL 11/7 703/0 2/153 96/144  76/35 101/0 2/188 96/144  تعداد کلنی 

CAL 

موجودي سرمایه 
به نیروي کار 

 )ریال(
 85037580 99625700 299/0 91/21  85037580 87900150 815/0 73/4 

  
  

ــاي   ــب متغیرهــ ــوازن مناســ ــان از تــ اطمینــ
کمکــی امکــان بــرآورد اثــرات تیمــار را فــراهم مــی      

از آن جــا کـه تــوازن مناسـب متغیرهــاي کمکــی   . سـازد 
ــ ــرات تیمــار    شیپ ــرآورد اث ــه ب ــدام ب ــد شــده اق ــر تایی ت

ــرآورد ) 2(شــده اســت جــدول  ــایج حاصــل از ب ــن نت ای
ــی   ــرات مســتقیم و غیرمســتقیم را نشــان م ــد اث در . ده
و د هــاي ایــن جــدول بــه منظــور بررســی رفتــار بنگــاه 

گروه و یـا بـه عبـارت دیگـر بـرآورد اثـرات مسـتقیم و        
کــه ســال دریافــت ایــن     1386غیرمســتقیم در ســال  

هــاي اعتبـارات بــوده اسـت، همــان گونـه کــه در قسـمت    
ســـطح قبـــل نیـــز بـــه آن اشـــاره شـــد از متغیرهـــاي 

ــه  اشـــتغال ــرمایه و هزینـ ــودي سـ ــودآوري، موجـ ، سـ
هــا بــه عنــوان معیارهــاي بررســی رفتــار  واســطه بنگــاه

هــــا در دو گــــروه و یــــا در اصــــطالح روش  بنگــــاه
ــه     ــورد عالقـ ــاي مـ ــوان متغیرهـ ــه عنـ ــازي بـ جورسـ

  .استفاده شده است
ــن جــدول متغیــر اشــتغال    ــین متغیــر در ای اول

ي بـــه از آن جـــا کـــه فعالیـــت زنبـــوردار. باشـــدمـــی
ــه صــورت مــاه    ــر ب ــن متغی -صــورت فصــلی اســت ای

ــف شــده اســت   ــارگر تعری ــر در   . ک ــن متغی ضــریب ای

تـوان گفـت   باشـد بـه عبـارت دیگـر مـی     مـی  4/3جدول، 
ــارات بنگــاه ــه صــورت مســتقیم   اعتب ــازده ب هــاي زودب

هـاي گـروه تیمـار را نسـبت بـه      اشتغال در میـان بنگـاه  
-مـاه  4/3هاي مشـابه در گـروه شـاهد بـه میـزان      بنگاه

ــاظ      ــزایش از لح ــن اف ــت و ای ــزایش داده اس ــارگر اف ک
ــی ــز معن ــن  . باشــد دار مــیآمــاري نب ــن وجــود، ای ــا ای ب

دهـد اشـتغال تعهـد شـده توسـط بنگـاه       نتایج نشان مـی 
هاي گروه تیمار بـه طـور کامـل محقـق نشـده چـرا کـه        

هـایی بودنـد کـه در زمـان دریافـت       هـا، بنگـاه   این بنگـاه 
هــاي تــازه   بنگــاه  وام مشــغول بــه فعالیــت بــوده و   

ــوده  ــه   تاســیس نب ــد ب ــت وام متعه ــد و در ازاي دریاف ان
ــادل     ــارتی مع ــه عب ــا ب ــد و ی ــک شــغل جدی  12ایجــاد ی

هــا کـارگر بودنـد بنـابراین هـر کـدام از ایـن بنگـاه       -مـاه 
بایسـت  به منظور تحقـق اشـتغال تعهـد شـده خـود مـی      

ــادل  ــاه 12مع ــی    -م ــاد م ــد ایج ــتغال جدی ــارگر اش ک
تـوان گفـت   آن چـه گفتـه شـد مـی    بـا توجـه بـه    . نمودند

ــاه  ــارات بنگ ــر چــه اعتب ــازده اشــتغال در  اگ هــاي زودب
گـروه تیمــار را افــزایش داده اســت بـا ایــن وجــود تنهــا   

هـا   درصد از اشـتغال تعهـد شـده توسـط ایـن بنگـاه       28
ــت   ــده اس ــق ش ــرات   . محق ــی اث ــر بررس ــرف دیگ از ط
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غیرمســتقیم نشــان دهنــده افــزایش اشــتغال بــه میــزان  
ــراي بنگــاهکــ -مــاه  7/1 ــه  ارگر ب هــاي گــروه شــاهد ب

بـــه عبـــارت دیگـــر . باشـــدطـــور غیـــر مســـتقیم مـــی
هـــاي زودبــازده بـــه صـــورت غیـــر  اعتبــارات بنگـــاه 

هــاي گــروه شــاهد را مســتقیم اشــتغال در میــان بنگــاه
ــزان   ــه می ــز ب ــن  -مــاه  7/1نی ــزایش داده و ای ــارگر اف ک

افـزایش در اشـتغال گـروه شــاهد از لحـاظ آمـاري نیــز      
ــی ــیدار معن ــروه   . باشــدم ــزایش اشــتغال در گ ــن اف ای

شــاهد حاصــل رونــق در صــنعت زنبــورداري بــه علــت 
بــه . باشــدهــاي زودبــازده مــیاعطــاي اعتبــارات بنگــاه

هــاي گــروه عبــارت دیگــر دریافــت وام از ســوي بنگــاه 
بـه  (تیمار تقاضـاي ایـن گـروه بـراي خریـد کلنـی عسـل       

ــوان بخشــی از موجــودي ســرمایه  ــزایش داده ) عن را اف
ــن گــروه از بنگــاه  و ا ــد ای ز آن جــا کــه بخشــی از خری

هــاي گــروه شــاهد بــوده اســت ایــن امــر   هــا، از بنگــاه
هـاي گـروه شـاهد بـه     موجب افزایش اشـتغال در بنگـاه  

بــا ایــن وجــود اگــر . مســتقیم شــده اســتصــورت غیــر
اشتغال ایجـاد شـده بـه صـورت غیـر مسـتقیم نیـز بـه         
ــه صــورت مســتقیم افــزوده       ــتغال ایجــاد شــده ب اش

درصــد از اشــتغال   43تــوان گفــت تنهــا   د، مــیشــو
ــن طــرح محقــق شــده اســت   دومــین . مــورد نظــر در ای

ــر موجــودي ســرمایه مــی   ــن جــدول متغی ــر در ای متغی
هــاي مــورد مطالعــه بــه باشــد ایــن متغیــر بــراي بنگــاه

ــدي   ــزات تولیـ ــین آالت و تجهیـ ــزار، ماشـ ــورت ابـ صـ
ــت   ــده اس ــف ش ــی  . تعری ــان م ــایج نش ــزار،   نت ــد اب ده

هــاي تجهیــزات تولیــدي در میــان بنگــاه ماشــین آالت و
ــه بنگــاه   ــروه  گــروه تیمــار نســبت ب هــاي مشــابه در گ

میلیـون ریـال    9/28شاهد بـه طـور متوسـط بـه میـزان      
ــه اســت ــر   tآمــاره . افــزایش یافت ــن متغی ــه ای ــوط ب مرب

نیـــز ایـــن افـــزایش در موجـــودي ســـرمایه در گـــروه 
ــی   ــار را تاییــد م ــارت دیگــر اعطــاي    . کنــدتیم بــه عب

ــارا ــه بنگــاهاعتب ــا   ت ب هــاي گــروه تیمــار امکــان داده ت
ــاز     ــورد نی ــدي م ــزات تولی ــزار، ماشــین آالت و تجهی اب
ــه     ــه طــور متوســط ب ــت وام ب ــق دریاف خــود را از طری

هـــاي میلیـــون ریـــال نســـبت بـــه بنگـــاه 9/28میـــزان 
ــد   ــزایش دهن ــن . مشــابه خــود در گــروه شــاهد اف ــا ای ب

ــروه شــاهد      ــرات غیرمســتقیم در گ ــود بررســی اث وج
هـاي ایـن   ه افـزایش در موجـودي سـرمایه بنگـاه    اگر چـ 

میلیـون ریـال    3/10گروه، بـه طـور متوسـط بـه میـزان      
دهــد ولــی ایــن افــزایش از لحــاظ آمــاري  را نشــان مــی

از طــرف دیگــر اطالعــات مربــوط . باشــد دار نمــی معنــی
دهـد  هـا نشـان مـی   به هزینـه در هـر دو گـروه از بنگـاه    

زینـه در سـال   هـاي گـروه تیمـار بـا افـزایش ه     که بنگـاه 
بــه عبــارت دیگــر هزینــه . انــدمــورد نظــر مواجــه بــوده
ــاه  ــان بنگ ــور    واســطه در می ــه ط ــار ب ــروه تیم ــاي گ ه

میلیــون ریـال نســبت بـه بنگــاه   7/7متوسـط بــه میـزان   
ــه اســت     ــزایش یافت ــروه شــاهد اف ــاي مشــابه در گ . ه

ــزایش      ــت از اف ــز حکای ــرات غیرمســتقیم نی ــین اث همچن
هــاي در میــان بنگــاه هزینــه واســطه یمیلیــون ریــال 9/5

مربــوط بــه  tگــروه شــاهد دارد و همچنــان کــه آمــاره  
دهــد ایــن افــزایش در هزینــه ایــن دو متغیــر نشــان مــی
ــروه از بنگــاه  ــی در هــر دو گ ــاري معن هــا از لحــاظ آم

ــه واســطه را مــی . باشــددار مــی ــزایش در هزین ــن اف ای
ــاده دانســت    ــزایش مصــرف نه ــوان ناشــی از اف ــه . ت ب

ــارت دیگــر اعطــاي   ــه طــور مســتقیم در  عب ــارات ب اعتب
ــاه ــتقیم در     بنگ ــور غیرمس ــه ط ــار و ب ــروه تیم ــاي گ ه
ــاه ــزایش اســتفاده از   بنگ ــروه شــاهد موجــب اف هــاي گ
هـاي  دریافـت وام از سـوي بنگـاه   . هـا شـده اسـت   نهاده

گروه تیمـار منـوط بـه اعطـاي فـاکتور خریـد بـوده کـه         
ــرمایه      ــاي س ــر کااله ــالوه ب ــد ع ــاکتور خری ــن ف اي ای

هـاي اصـلی تولیـد نیـز بـوده اسـت       نهـاده شامل خریـد  
بنابراین این امـر سـبب خریـد بـیش از حـد مـورد نیـاز        

هـا در ایـن گـروه    هـا و افـزایش اسـتفاده از نهـاده    نهاده
افــزایش هزینــه در گــروه   . هــا شــده اســت  از بنگــاه

ــی و     ــه روان ــوان ناشــی از جنب ــز شــاید بت شــاهد را نی
ــا یکــدیگر دانســت  ــورداران ب ــه ع. تعــامالت زنب ــارت ب ب

دیگر به علـت پـایین بـودن سـطح سـواد و عـدم آگـاهی        
زنبــورداران از علــم زنبــورداري، مــالك رفتــار هــر      
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بنـابراین از آن . باشـد هـاي دیگـر مـی   بنگاه رفتار بنگـاه 
هـاي گـروه تیمـار بـا افـزایش در اسـتفاده       جا کـه بنگـاه  

هـا نیـز بـه    ها روبـرو بـوده ایـن گـروه از بنگـاه     از نهاده
نزدیـک و جنبـه روانـی، اسـتفاده از نهـاده     علت ارتبـاط  

هــاي تولیــدي خــود را تــا حــدودي افــزایش داده و ایــن  
ــه  ــا حــدودي هزین ــه  امــر ت ــز ب هــاي گــروه شــاهد را نی

ــت ــزایش داده اسـ ــتقیم فـ ــن .  صـــورت غیرمسـ ــا ایـ بـ
هــا در دو گــروه وجــود ایــن افــزایش اســتفاده از نهــاده

کــه بــه افــزایش هزینــه واســطه منجــر شــده اســت بــه   
بـه طـوري کـه همـان گونـه      . بهینه نبـوده اسـت   صورت

ــن مشــاهده مــی) 2(کــه در جــدول  شــود اســتفاده از ای
ــاده ــن    نه ــر ســودآوري ای ــی ب ــاثیر منف هــاي اضــافی ت
هـا را  هـا داشـته و سـودآوري ایـن گـروه از بنگـاه      بنگاه

اگـر چـه ایـن کـاهش در سـودآوري      . کاهش داده اسـت 

ــروه از بنگــاه  ــاري  در هــر دو گ ــیهــا از لحــاظ آم معن
ــن وجــود حــداقل مــی  دار نمــی ــا ای ــت باشــد ب ــوان گف ت

ــاده   ــن نه ــه ســودآوري   اســتفاده از ای ــاي اضــافی ب ه
   .ها منجر نشده استبیشتر این بنگاه

ــدول  ــاه  ) 3(جـ ــارات بنگـ ــرات اعتبـ ــاي اثـ هـ
ــد     ــارت دیگــر رون ــه عب ــا ب ــار و ی ــر رفت ــازده را ب زودب

. دهـد اي گـروه تیمـار نشـان مـی    هـ رشد بلندمدت بنگـاه 
هــاي زودبــازده در ایــن جــدول اثــرات اعتبــارات بنگــاه 

ــد رشــد اشــتغال، رشــد موجــودي ســرمایه و     ــر رون ب
ــا  ــار طــی دوره  هرشــد ســودآوري بنگ ــروه تیم هــاي گ

همــان. مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 1388-1386
 هـاي گـروه تیمـار و   شـود بنگـاه  گونه کـه مشـاهده مـی   

هــایی کـه از اعتبــارات بنگــاه دیگـر بنگــاه یـا بــه عبــارت  
ــوده   ــتفاده نمــــ ــازده اســــ ــاي زودبــــ ــد هــــ انــــ

  
  1386نتایج حاصل از برآورد تاثیرات تیمار در فعالیت زنبورداري در سال  -2جدول 

 ATT  ATC  اصطالحات  متغیرها

 T-Test ضرایب  T-Test ضرایب    

LAB  69/1*** 7/1  78/2* 4/3  )کارگر-ماه(سطح اشتغال 

CAS   55/0 10358560  57/2* 28961600  )ریال(موجودي سرمایه 

INCO  69/1*** 6970910  76/1*** 7769400  )ریال(هزینه واسطه 

PROF  43/0 -513862790  - 22/0 -3495900  )ریال(سودآوري - 
  درصد 10داري در سطح معنی*** درصد 1داري در سطح معنی* 
  

هـاي مشـابه   از رشد اشـتغال بـاالتري نسـبت بـه بنگـاه     
ــوده  ــه طــوري کــه  در گــروه شــاهد برخــوردار ب ــد ب ان

ــاه    ــروه از بنگ ــن گ ــی دوره  رشــد اشــتغال در ای ــا ط ه
ــذکو ــه طــور متوســط  ر م ــاه  5ب درصــد بیشــتر از بنگ

ایــن رشــد . هــاي مشــابه در گــروه شــاهد بــوده اســت 
مربـوط بـه ایـن متغیـر نیـز تاییـد شـده         tتوسط آمـاره  

همچنـــین رشـــد موجـــودي ســـرمایه در ایـــن  . اســـت
درصــد   9/16هــا طــی دوره مــذکور   گــروه از بنگــاه 
ــاالتر از بنگــاه ــوده و  ب هــاي مشــابه در گــروه شــاهد ب

ــاه    ــودي ســرمایه بنگ ــد در موج ــن رش ــروه  ای ــاي گ ه
ــی  دار و تیمــار طــی دوره مــذکور از لحــاظ آمــاري معن

همـان گونـه کـه در قسـمت قبـل نیـز       . تایید شـده اسـت  
به این مسـاله اشـاره شـد و در ایـن قسـمت نیـز مـورد        

ــاه  ــت بنگ ــرار گرف ــد ق ــار در ســال  تایی ــروه تیم هــاي گ
دریافــــت وام و همجنــــین در طــــی دوره بعــــد از آن 

ــاه ) 1388-1386( ــه بنگ ــواره نســبت ب ــاي مشــابه  هم ه
ــاالتري    در گــروه شــاهد از رشــد موجــودي ســرمایه ب

بــه طــوري کــه ایــن مســاله ســبب . انــدودهبرخــوردار بــ
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افــزایش موجــودي ســرمایه بــه ازاي هــر واحــد نیــروي 
ــه بنگــاه کــار در ایــن گــروه از بنگــاه  هــاي هــا نســبت ب

ــزایش در . مشــابه در گــروه شــاهد شــده اســت  ــن اف ای
موجــودي ســرمایه بــه ازاي هــر واحــد نیــروي کــار در 
حقیقــت عــاملی بــراي جــذب نیــروي کــار بیشــتر بــوده  

ي کــه رشــد  اشــتغال در گــروه تیمــار را     بــه طــور 
هــاي مشــابه در گــروه شــاهد افــزایش نســبت بــه بنگــاه

ــایج جــدول  . داده اســت ) 3(از طــرف دیگــر اگــر چــه نت
ــد   ــت از رش ــودآوري بنگــاه   02/15حکای درصــدي س

ــاه    ــه بنگ ــار نســبت ب ــروه تیم ــاي گ ــاي مشــابه در  ه ه
ــزایش در ســودآوري      ــن اف ــی ای ــروه شــاهد دارد ول گ

هــا طــی دوره مــذکور از لحــاظ  از بنگــاهدر ایــن گــروه 
  .باشددار نمیآماري معنی

ــایر      ــا سـ ــه بـ ــن مطالعـ ــایج ایـ ــه نتـ مقایسـ
دهـد، نتـایج بـه دسـت     مطالعات انجـام شـده نشـان مـی    

ــایر     ــتاي سـ ــامال در راسـ ــه کـ ــن مطالعـ ــده در ایـ آمـ
هــا مطالعــات انجــام شــده کــه در بخــش مقدمــه بــه آن 

العــه باشــد بــه طــوري کــه در ایــن مطاشــاره شــده مــی
نیــــز هماننــــد ایــــن مطالعــــات اعطــــاي اعتبــــارات  

ــدکی انحــراف    ــا ان ــی ب ــت دولت سوبســیدي و ارزان قیم
بــر اشــتغال و ســرمایه یهمــراه بــوده امــا اثــرات مثبتــ

ــاه  ــذاري کوت ــاه  گ ــدت بنگ ــدت و بلندم ــام ــت  يه دریاف
   .کننده این اعتبارات داشته است

  
  اهپیشنهاد

مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده در این 
  :گرددپیشنهادهاي زیر ارائه می

ــالی و انحــرف از    ● ــات م ــزان انحراف ــه می از آن جــا ک
ــه مــورد بررســی تنهــا   درصــد  4اشــتغال در کــل نمون

بوده بنـابراین نظـر منتقـدان مبنـی بـر انحرافـات بـاالي        
هـا حـداقل در منطقـه مـورد مطالعـه و در زیـر       این طرح
بــا ایــن . باشــدش مــورد بررســی قابــل تأییــد نمــی بخــ

ــه      ــوع توجـ ــن موضـ ــه ایـ ــت اوالً بـ ــود الزم اسـ   وجـ
ــا در      ــه تنه ــراف از تســهیالت ن ــه مســأله انح   شــود ک

وجــود دارد  در کشــورهاي دیگــر نیــزبلکــه  کشــور مــا
وام دهنـــده و و علـــت اصـــلی آن نـــاهمگنی اطالعـــات 

ــی ــده مـ ــدوام گیرنـ ــه  . باشـ ــر گونـ ــابراین هـ ــینبنـ  بـ
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 ATT  اصطالحات متغیرها

 T-Test ضرایب   

% LAB 71/1*** 5  )به درصد(رشد اشتغال 

% CAS 68/1*** 9/16  )به درصد(رشد موجودي سرمایه 

% PROF  61/0 02/15  )به درصد(سودآوريرشد 
  درصد 10داري در سطح معنی***
  

ــاهمگنی اطالعــات را کــاهش دهــد    ــن ن سیاســتی کــه ای
ــز کــاهش دهــد   ــات را نی ــن انحراف ــادر اســت ای ــاً . ق ثانی

ــه    ــات مــالی ممکــن اســت ب ــزان انحراف ــودن می ــائین ب پ
هــاي علــت عــدم دسترســی کشــاورزان بــه فعالیــت     

بــه عبــارت دیگــر . هــا باشــدســودآور در دیگــر بخــش

کشاورزان بـه علـت عـدم دسترسـی یـا نـا آشـنایی بـا         
ــه ناچــار  هــاي ســودآور در دیگــر بخــش فرصــت هــا ب

در . انــدگـذاري در ایـن بخـش شـده    مجبـور بـه سـرمایه   
ایــن صــورت الزم اســت جهــت پــائین نگــه داشــتن       

ــزان انحر ــات مــالی، امکــان ســودآوري بیشــتر در  می اف
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ــه روش ــت شــود ایــن صــنعت ب ــف تقوی ــا . هــاي مختل ب
توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده، تأســیس سیســتم جــامع   

ــی    ــش پیشــنهاد م ــن بخ ــراي ای ــاتی ب ــه  اطالع ــردد ب گ
طوري که ایـن سیسـتم جـامع اطالعـاتی بتوانـد اوالً بـا       
ــه مشخصــات      ــوط ب ــات مرب ــه اطالع ــودن کلی ــت نم ثب

ــدابنگــاه ــد و فــروش آنزه بنگــاههــا، ان ــه هــا، تولی هــا ب
ــین وام     ــات ب ــاهمگنی اطالع ــاهش ن ــه ک ــی ب طــور واقع

ــد  ــده کمــک نمای ــده و وام گیرن ــاً فرصــت. دهن هــاي ثانی
ــد و ســودآور ســرمایه  ــن صــنعت  جدی ــذاري را در ای گ

  . گذاران بشناساندتقویت و به سرمایه

هاي زودبازده در صنعت اعطاي اعتبارات بنگاه ●
هاي اشتغال را به طور مستقیم در بنگاهزنبورداري 

دریافت کننده این اعتبارات و به طور غیر مستقیم در 
مدت و هاي فعال در این بخش، چه در کوتاهدیگر بنگاه

با این وجود اهداف . چه در بلندمدت افزایش داده است
ها به طور کامل محقق مربوط به اشتغال در این طرح

هاي مر عدم تمایز بین بنگاهعلت اصلی این ا. نشده است
. باشدهاي تازه تأسیس در این بخش میبا سابقه و بنگاه

چرا که در این طرح بخش قابل توجهی از اعتبارات به 
دار فعال در این بخش اعطا شده و به هاي سابقهبنگاه

لذا براي . منزله اشتغال جدید در نظر گرفته شده است
ر این بخش به طور این که اهداف مربوط به اشتغال د

هاي با شود بین بنگاهکامل محقق شود پیشنهاد می
هاي تازه تأسیس در این بخش تمایز قائل سابقه و بنگاه

هاي با سابقه در این به طوري که هدف در بنگاه. شد
هاي جدید خلق بخش حفظ اشتغال موجود و در بنگاه

  . هاي شغلی جدید باشدفرصت

داري بر موجودي سرمایه در اعتبارات تاثیر معنی ●
گذاري را در صنعت زنبورداري داشته و میزان سرمایه

کننده این اعتبارات، چه در کوتاه مدت هاي دریافتبنگاه
لذا به منظور حفظ . و چه در بلندمدت افزایش داده است

میزان سرمایه موجود و یا افزایش آن استمرار در 
مسأله باید در  این. شودپرداخت اعتبارات پیشنهاد می

قسمت اول مربوط به . دو قسمت مورد توجه قرار گیرد

تأمین سرمایه در گردش زنبوردارن در حال فعالیت در 
به طوري که فعاالن این بخش به . باشداین صنعت می

علت نیاز به نقدینگی مجبور به کاهش تعداد کلنی زنبور 
به عنوان بخش قابل توجهی از موجودي سرمایه خود 

هاي جدید قسمت دوم اعطاي اعتبارات به طرح. شندنبا
گذاري جدید در این صنعت و تأمین براي ایجاد سرمایه

جهت حل این مسأله . هاي آتی استها طی سالمالی آن
توان همانند کشورهاي موفق در زمینه اعتبارات خرد می

هاي تخصصی جهت حمایت از اقدام به تأسیس بانک
ط نمود که بتواند به صورت هاي کوچک و متوسبنگاه

  ١١ .مستمر تولیدکنندگان را تأمین مالی نماید

پرداخت اعتبارات باعث افزایش توان مالی و در نتیجه  ●
کننده اعتبارات هاي دریافتافزایش هزینه واسطه بنگاه

-در صنعت زنبورداري شده و این افزایش تاثیر معنی

ها چه در کوتاه مدت بر میزان سودآوري این بنگاه داري
علت اصلی این پدیده . و چه در بلندمدت نداشته است

پائین بودن سطح سواد بخش عمده زنبورداران فعال در 
مدت باشد براي حل این مسأله در کوتاهاین بخش می

استفاده از بخشی از فارغ التحصیالن دانشگاهی رشته 
زنبورداري به عنوان مروج براي افزایش سطح آگاهی 

لمی از صنعت زنبورداري و همچنین تعیین الگوي ع
ها به صورت بومی براي بهینه استاده از نهاده

زنبورداران فعال در این بخش توسط مراکز مرتبط با 
. شوداین بخش از جمله جهاد کشاورزي پیشنهاد می

حل بلندمدت این مسأله نیز از طریق علمی کردن صنعت 
تحصیالن دانشگاهی در زنبورداري و استفاده از فارغ ال

  .باشداین صنعت امکان پذیر می

                                                           
جنوبی، مالزي، تایوان و به عنوان مثال در کشورهایی چون کره  ١

هاي کننده متعددي از قبیل بانکهندوستان موسسات اعتباري پشتیبانی
صنعتی، صندوق ضمانت اعتباري و سایر موسسات دولتی و خصوصی 

ها را با نرخ بهره نسبتاً پایین در اختیار واحدهاي وجود دارد که انواع وام
ک به منظور تامین سرمایه، گسترش خط تولید و صادرات صنعتی کوچ

  .دهندکاال به بازارهاي جهانی قرار می
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