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بررسی رابطه تسهیالت بانکی و طرح هاي خود اشتغالی با استفاده از 

  الگوسازي چندسطحی ( مطالعه موردي استان مازندران )

 2لیال حسنیو  *1محمد قربانی

 16/2/96تاریخ پذیرش:    4/3/95تاریخ دریافت:

  

  چکیده 

است.  کشاورزي بودهزایی در بخش هاي خوداشتغالی یکی از رویکردهاي دولت براي اشتغالطرح    

مشکالت  با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا یکی از گوناگونهاي این طرح در استان

زایی لتواند به اشتغاباشد. لذا تأمین مالی این بخش میجدي بخش کشاورزي کمبود اعتبارات می

له ئباشد که مسها میهکمک کند. الگوسازي چندسطحی یکی از ابزارهاي بسیار مهم در تحلیل داد

اظ این دهد. با توجه به اهمیت لحمورد بررسی قرار می گوناگونواریانس ناهمسانی را در سطوح 

 هاي خوداشتغالی، با استفاده ازالگو در مطالعات، در این مقاله، رابطه تسهیالت بانکی و طرح

الگوي الجیت چند  و 1384 – 1388هاي هاي بانک کشاورزي استان مازندران طی سالداده

مراتبی در سلسله که ساختار ندمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد HLM7سطحی و نرم افزار 

ها و  طرح برآورد مدل الجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت چنین،همها وجود دارد. داده

سنجی و مکان امکاندار وجود ندارد. لذا الزم است مطالعات معنی ايتسهیالت اعتباري رابطه

  یابی به اهداف، مورد توجه بانک ها قرار گیرد. ها جهت دستسنجی طرح

  

  .JEL :, L3, G3 C4طبقه بندي 

  : اعتبارات، طرح هاي خود اشتغالی، الگوي الجیت چندسطحی. واژه هاي کلیدي
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  پیشگفتار

مـاعی آن  اجت  –سعه اقتصادي منابع انسانی به عنوان منبع اصلی ثروت هر کشور، چگونگی روند تو 

ت ملـی  ن حال که به عنـوان یـک ثـرو   با ای). این منابع 1385(کاظمی پور،  کندکشور را تعیین می

ارزشمند بشمار می روند در صورت فقدان مدیریت صـحیح، ممکـن اسـت بـه صـورت یـک معضـل        

هـاي کوچـک   گـاه در کشورهاي پیشـرفته بن ). 1387اجتماعی به نام بیکاري ظاهر شوند ( آقاخانی، 

ر متوسـط د  ویژه در تعادل اقتصادي دارند. تعریـف مقیـاس بنگاههـاي کوچـک و     یاقتصادي اهمیت

 قتصـادي و پیشرفته بـودن ا مقدار  قدرت تولید کشورها ومقدار جهان با توجه به  گوناگونکشورهاي 

هـاي کوچـک در   واحـد  ال،مثـ براي بسیار متفاوت بوده و از الگویی واحد پیروي نمی نماید.  فناوري

 آمریکا در مقایسه با کشورهاي جهان سوم ممکن اسـت در مقیـاس بـزرگ تعریـف شـود ( صـلواتی      

ن بنگاههـاي  کارکن را به عنوا 10تر از ). در اتحادیه اروپا واحدهاي کم 1386سرچشمه و همکاران، 

امـا   ،شـود میکارکن، واحد بزرگ تلقی  250تا  50کارکن، بنگاه متوسط و بین  50تا  10خرد، بین 

بنگاههـاي  باشـد.  کـارکن مـی   10کشورهاي در حال توسعه، واحدهاي کوچک تا  تربیشدر ایران و 

هاي ارتبـاطی بـین مصـرف کننـدگان محصـوالت تولیـدي و صـنایع بـزرگ         اقتصادي کوچک حلقه

یـاز  ن ته مـورد پیمانکاري و با تولید قطعات نیمـه سـاخ   راهباشند. به این معنی که این بنگاهها از می

زمـان بـه تولیـد    هنـد تـا بتواننـد هـم    دمـی صنایع بزرگ، این امکان را به برنامه ریزان صنایع بزرگ 

تـا   شرفته ترپی فناوريکاالهاي متعدد پرداخته و ضمن تغییر خط تولید کارخانه و تولید کاالهاي با 

  ). 1385هنوي، مدتی طوالنی با فروش قطعات به بنگاههاي بزرگ به آنان یاري رسانند (دهقان د

 شدهرشد پائین اقتصادي باعث بروز بحران بیکاري در کشورمان  چنین،همرشد باالي جمعیت و     

). در برخـورد بـا ایـن    1387و رشد تحصیالت تکمیلی بر گسترش این پدیده افزوده است (آقاخانی، 

دگان کار، تخصـیص  جوین ايدادهوان به تاسیس بانک تمیکه از آن جمله  شد انجامچالش تدابیري 

 57هاي پـس از انقـالب   . در طول سالکرداشتغال زا و ... اشاره  نهادهاياعتبار و معافیت مالیاتی به 

هیچ طرحی با عنوان طرح اشتغال زایی در ایـران مطـرح و پیگیـري نشـد. در ایـن       70تا اوایل دهه 

ـ   5/12، 70درصد و در سـال   2/14، 65دوران نرخ بیکاري در سال  ود (مرکـز آمـار ایـران،    درصـد ب

در ایـران   70طرح اشتغال زایی با عنوان وام هـاي خـود اشـتغالی در اوایـل دهـه       نخستین). 1389

درصد در  2/14به  70درصد در سال  5/12. طی ده سال اجراي این طرح نرخ بیکاري از شدمطرح 

زایـی در  رح اشـتغال ). طرح ضربتی اشتغال دومین ط1389افزایش یافت (مرکز آمار ایران،  80سال 

درصد از اهـداف   30تا  25مطرح و به اجرا درآمد. این طرح تنها توانست  80ایران است که در سال 

رونـد نـرخ بیکـاري افـزایش یافـت       84در سال  بار دیگرپیش بینی شده را جامعه عمل بپوشاند که 

اي زودبازده بـا توجـه بـه    ). سومین طرح اشتغال زایی با عنوان طرح بنگاهه1389(مرکز آمار ایران، 
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. شـد هاي شغلی و رسـیدن بـه رشـد پایـدار مطـرح      بحران بیکاري، سرمایه اندك براي ایجاد فرصت

بود. بـا ایـن رویکـرد طـرح      گوناگونرویکرد اصلی در اجراي این طرح تجربه موفق آن در کشورهاي 

بـا هـدف ایجـاد یـک میلیـون       هزار میلیارد تومـان و  35با اعتبار اولیه بنگاههاي زودبازده در ایران 

هـا  آیین نامه اجرایی بنگاههـاي زودبـازده، بانـک    بر اساس. شدهزار فرصت شغلی جدید آغاز  200و

درصـد از منـابع    50درصد از منابع و تا پایان برنامه چهارم توسـعه   20 نخستمکلف بودند در سال 

از چهار سال اجرا، حـدود   پسه ک). با وجود این1386خود را به این طرح اختصاص دهند (ادراکی، 

هزار میلیارد تومان ایجاد شد کـه در مقابـل نیـاز سـاالنه یـک       20یک میلیون شغل جدید با اعتبار 

درصـد)   4/8هزار شغل جدید براي رسیدن به نرخ بیکـاري مـدنظر برنامـه چهـارم (     200میلیون و 

درصـد در سـال    2/11خ بیکـاري بـه   اما با وجود این، آمارهاي مرکز آمار کاهش نر ،بسیار ناچیز بود

کارشناسان این  باوردهد که به را نشان می 87درصد در سال  4/10و  86درصد در سال  5/10، 85

کاهش برخالف تأمین نیازهاي بازار کار، به دلیل تغییر در تعریف از فرد شاغل در کشور بـوده اسـت   

هایی همـراه بـود. مجریـان    در ایران با بحثاجراي این طرح  ،). با این وجود1389(مرکز آمار ایران، 

ین قابلیت را براي ایجـاد اشـتغال دارا   تربیشبودند که بنگاههاي اقتصادي کوچک،  بر این باورطرح 

انسـتند کـه   دمیله را آمار کارگاههاي صنعتی کشور ئترین دلیل براي اثبات این مسباشند و مهممی

درصد بوده است (ادراکـی،   45ال صنعتی همواره بیش از بر اساس آن سهم این بنگاه ها از کل اشتغ

بر اساس آمار رسمی متوسط سرمایه گذاري براي یک فرصت شـغلی در واحـدهاي بـزرگ    ).  1386

بهـره   ،دیگـر  سـوي میلیون تومان برآورد شده است. از  19میلیون تومان و در واحدهاي کوچک  43

و  297اد نیروي کار) در واحدهاي بزرگ حدود وري متوسط نیروي کار (نسبت ارزش ستانده به تعد

تـر واحـدهاي   میلیون ریال برآورد مـی شـود کـه نشـانگر بهـره وري کـم       104در واحدهاي کوچک 

 ).   1389کوچک است( مرکز آمار ایران، 

و حمایـت دولـت در    سوبانکی از یک  هاياین طرح از ابتدا مورد انتقاد برخی کارشناسان و مقام    

ترین دالیل حمایت کنندگان، تجربـه موفـق برخـی کشـورها، بحـران بیکـاري       بود. مهمطرف مقابل 

یـابی بـه رشـد پایـدار  بـود.       تر براي ایجاد یک فرصت شغلی در این طرح، دسـت کشور، سرمایه کم

ترین دالیل مخالفان، انحراف در اجرا، غیرواقعی بودن آمار اشتغال جدید در این طرحها، کمبـود  مهم

توجیـه اقتصـادي    نداشـتن هـاي بـزرگ، تـورم زایـی،     پروژه بویژهها اي سایر سرمایه گذاريمنابع بر

باشـد (دهقـان دهنـوي،    ها و رانت خـواري مـی  بسیاري از این طرحها، افزایش مطالبات معوقه بانک

هـاي  طـرح  بـه وسـیله  صورت گرفته در زمینه دریافت تسـهیالت بـانکی    پژوهش). بر اساس 1385

درصـد   38هـاي دریـافتی   زایـی و وام ها از اهداف خود از نظر اشتغالحراف این طرحخوداشتغالی، ان

از این طرحها، منجر بـه ارزیـابی    گستردهاستقبال  سوي دیگر،). از 1385اعالم شد (دهقان دهنوي، 
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تـر  سئواالت زیر کـم  ". در این طرحها معموالشدکارشناسان  به وسیلهدقیق و امکان سنجی نکردن 

  گیرد:  ه قرار میمورد توج

 آیا سرمایه گذار صالحیت اجرا و اداره آن را دارد؟ )1(

 آیا مواد اولیه طرح موجود است؟ )2(

 آیا بازار کشش جذب محصوالت طرح را دارد؟  )3(

 وضعیت فعلی و آتی بازار و رقباي طرح چگونه است؟ )4(

 آیا محصوالت طرح از نظر بازاریابی موفق خواهند بود؟ )5(

 یاورد؟ واست که در صورت تغییرات غیر مترقبه بتواند دوام بآیا سود طرح به اندازه اي  ) 6(

  اثرات زیست محیطی طرح چگونه است؟ )7(

وري هرهتسهیالت و ارزي دولت بر ب –هاي اعتباري ) آثار سیاست 1380صادقی و سپهردوست (     

 دهمبدست آ. نتایج کردندنیروي کار در صنایع روستایی استان سیستان و بلوچستان را بررسی 

بختیاري و پاسبان  .است وري منفی بودهها بر بهرهکه اثر تسهیالت اعطایی بانک ندنشان داد

 1349) نقش اعتبارات بانک کشاورزي در توسعه فرصت هاي شغلی در ایران را طی دوره  1383(

 انکبارات بکه اعت نداز این مطالعه نشان داد بدست آمدهمورد مطالعه قرار دادند. نتایج  1379تا 

ست. اکشاورزي در کوتاه مدت بر اشتغال و در دراز مدت بر سرمایه گذاري تاثیر مثبت داشته 

ه و کارآفرین ) به ارزیابی اثر بخشی طرح اعتبارات بنگاههاي زودبازد 1388دیواندردي و همکاران ( 

طرح  اياجر نداز این مطالعه نشان داد بدست آمدهاي در استان تهران پرداختند. نتایج توسعه

گرایش  اي مورد پژوهش منجر به افزایشبنگاههاي زودبازده و کارآفرین در کسب و کارهاي توسعه

شتري مکارآفرینانه، اشتغال زایی، رشد فروش، سود آوري، انتظار اشتغال زایی و عملکرد جذب 

گاههاي ن) اثر بخشی اعتبارات ب 1390از دریافت تسهیالت شده است. شعبان زاده (  پیشنسبت به 

ر العه قرازودبازده در بخش کشاورزي استان مازندران (مطالعه موردي شهرستان بابل ) را مورد مط

گذاري به همراه مایهانحرافات مالی، اثرات اعتبار بر اشتغال و سر مقدارداد. در این مطالعه به ارزیابی 

 ررسی بسیاربنگاههاي مورد بانحرافات مالی در  مقدارکه  ندسودآوري پرداخته شد. نتایج نشان داد

ه از این گرو ین بوده و اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدتیپا

  بنگاهها داشته است. 

افزایش  راستاي) به مطالعه اهمیت تسهیالت بانکی بنگاههاي زودبازده در 1390رضوانی (    

لکرد اجراي آیین نامه گسترش بنگاههاي کوچک اقتصادي اشتغال پرداخت. با استفاده از آمار عم

و آزمون ضریب همبستگی چند گانه، به این  1385و  1384هاي استان کشور در سال 30زودبازده 

اشتغال ایجاد شده  مقدارمیان اعتبارات بانکی و  دارمعنی یارتباط 01/0نتیجه رسید که در سطح 
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ها وجود دارد و تعداد این طرح 522/0اري شده با همبستگی بنگاههاي زودبازده بهره برد به وسیله

 در مورد) در مطالعه 1390واند در افزایش اشتغال موثر باشد. جمشیدلو و همکاران (تمینیز 

شهرستان ابهر،  –شناخت مشکالت و موانع سرمایه گذاري در بنگاههاي زودبازده استان زنجان 

ها را، مشکالت مالی، مشکالت بازار فروش، مشکالت فنی، عمده مشکالت موثر بر فعالیت این واحد

ترین ها دانستند و به این نتایج رسیدند که بزرگمشکالت سازمانی و مشکالت داخلی شرکت

هاي سود بانکی و کمبود سرمایه در گردش عدم مناسب بودن نرخ نخستمشکل مالی، در درجه 

و واردات بی رویه کاال از جمله دالیل هاي فروش باشد. وجود واسطهشرکت هاي صنعتی می

پیشرفته،  فناوريدسترسی به  نداشتنمشکالت بازار فروش است. فرسودگی ماشین آالت و 

هاي بیمه کارگر و بدهی به اداره مالیات و تامین اجتماعی، تغییر مسئوالن و مدیران هزینه

ل سازمانی این واحدها ها به ترتیب از عمده علل مشکالت فنی، مشکل داخلی و مشکسازمان

) به مطالعه بررسی انحراف بنگاههاي زودبازده اقتصادي در  1390باشد. زرا نژاد و همکاران ( می

 بستهها انحراف، از معیار اشتغال طرحهایی که قرارداد آن مقدارگیري ایران پرداختند. بمنظور اندازه

استفاده شد. نتایج حاکی از همبستگی  ،اندشده با اشتغال طرحهایی که به بهره برداري رسیده

ی به بنگاههاي کوچک زودبازده و اشتغال ایجاد شده و یتسهیالت اعطا مقدارمثبت دو متغیر 

انحراف و مبلغ تسهیالت مالی اعطایی به بنگاهها بود. نادري و  مقدارهمبستگی منفی بین دو متغیر 

ت در بخش تولید ایران پرداختند. بدین ) به ارزیابی رابطه بین درآمد و تحصیال 1999همکاران (

 ،ها استمنظور از الگوي اقتصاد سنجی چندسطحی که بیانگر ساختار سلسله مراتبی در داده

ي سیستماتیک تاثیر ه گونهدر بخش تولید، آموزش و تجربه ب ند. نتایج نشان دادکردنداستفاده 

) مطالعه موردي بر آموزش و کسب 2003توجه بر درآمد کارکنان دارد. نادري و همکاران (شایان 

درآمد با استفاده از تجزیه و تحلیل چندسطحی روي بخش تولید ایران انجام دادند. نتایج حاکی از 

داري اثر آموزش بر کسب درآمد در بخش تولید بود. استفاده از مدل چندسطحی، سبب معنی

  . شدتقویت متغیر توضیحی سرمایه انسانی 

) به مطالعه استفاده از زمین کشاورزي در فیلیپین با استفاده از 2005اران ( اوورمارس و همک    

که متغیرهاي توضیحی متنوع در سطح گروه اثر  ندتحلیل چندسطحی پرداختند. نتایج نشان داد

) براي بررسی اثر 2008داري بر ساختار استفاده از زمین دارند. ایوزیان و همکاران (معنی

الی بر عملکرد بنگاههاي کوچک و متوسط به برآورد تاثیر برنامه اعتباري بر هاي منابع ممحدودیت

که برنامه کمک هاي بانک جهانی  ندفعالیت واحدهاي مزبور در سریالنکا پرداختند. نتایج نشان داد

اما تاثیر وام بر  ،هاي مزبور از لحاظ مالی نشدباالتر از سرمایه گذاري براي شرکت یمنتهی به سطح

) با استفاده از  2009و همکاران ( ی و بازدهی اقتصادي، ناقص و بدون نتیجه است. پاپویک کارای
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واحدهاي  ندنتایج نشان داد بندي مزارع اشتراکی در صربستان پرداختند.اي به دستهتحلیل خوشه

هستند. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد  برتريتر داراي تر بر واحدهاي بزرگزراعی کوچک

ي براي رشد و توسعه تربیشهاي خارجی  گذاريدید مزارع اشتراکی باید موجب سرمایهگر

)  2010همکاران (تر از محیط زیست باشد. بانترله و واحدهاي کوچک کشاورزي و استفاده مطلوب

که  ندبه موضوع قابلیت فروش واحدهاي کوچک غذایی پرداختند. نتایج تحلیل خوشه اي نشان داد

ها کل نمونه ها داراي عملکرد باال در مراحل مدیریت بازار بودند. آنالیز این شرکت درصد از 22

هایی با شرکت چنین،همیابی به اهداف بازاریابی بوده است. هایی در زمینه دستنشان دهنده تفاوت

اي با ) مقاله2010(هاي متوسط داشتند. پیوگ تر نسبت به شرکتپایین ياندازه کوچک عملکرد

اي در ) مطالعه2006ه داد. لندگم و همکاران (یوان راهنمایی عملی در الگوي چندسطحی اراعن

  هاي چند سطحی انجام دادند. ثابت مدل بخشجداسازي  درمو

از  اند با استفادهدهد که در مجموع این مطالعات تالش داشتهبررسی این مطالعات نشان می    

رار روابط موجود بین متغیرهاي تصمیم را مورد بررسی قها، رویکردها و الگوهاي مختلف روش

ه استفاد ویژه هايدادهرسد بخشی از مطالعات انجام شده در داخل کشور که از اما به نظر می ،دهند

 نی را درها را تک سطحی فرض کرده و پارامترهاي الگوهاي رگرسیواند ساختار موجود در دادهکرده

مراتبی  ین در حالی است که در برخی از این مطالعات ساختار سلسلهاند. امیانگین محاسبه کرده

سی قرار اند تا این مهم را مورد برروجود دارد. در مقابل برخی از مطالعات خارجی تالش داشته

انکی و این مقاله به بررسی رابطه تسهیالت بها، دهمد با توجه به  به اهمیت این گونه تحلیل

ف اصلی موفقیت این واحدها پرداخته است. هد مقداراستان مازندران و  هاي خود اشتغالی درطرح

ارزیابی  چنین،هم، ارزیابی نقش طرح هاي خوداشتغالی در اشتغال زایی و درآمدزایی، مطالعهاین 

 ستايراها و بررسی اثر هدفمند کردن اعتبارات بانکی در نقش تامین مالی در موفقیت این طرح

وان با تمیکه موفقیت یک بنگاه اقتصادي را  ییجااز آنباشد. می دهیاد شتوسعه واحدهاي 

ر م در بازافروش، سه مقدارچون سودآوري، اشتغال زایی، توسعه، تداوم فعالیت،  گوناگون یمعیارهای

ر دانایی آن تو بیان دیگر،معیار در نظر گرفته شده، سودآوري طرح و به  پژوهشو... سنجید. در این 

  قساط می باشد.  بازپرداخت ا

  

    ها مواد و روش

هاي مطالعه به صورت اسنادي هاي خود اشتغالی با تسهیالت بانکی، دادهبررسی رابطه طرح براي    

. شدگردآوري  1388 – 1384هاي و از سرپرستی شعب بانک کشاورزي استان مازندران طی سال

لیدي، زیر شاخص طرح هاي کشاورزي و ، به سه دسته واحد تومطالعهاین هاي مورد بررسی در داده
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هاي مورد مطالعه شامل: دامداري، مرغداري، صنایع تبدیلی، (طرح شدطرح کشاورزي تقسیم 

سطحی صورت سهزنبورداري، گلخانه و باغداري می باشند). بنابراین، ساختار سلسه مراتبی به

مبدا تصادفی است،  سطحی که صرفاً داراي عرض از. تصریح جبري یک الگوي سهشدطراحی 

  ):2010باشد (هاکس، ) می1صورت رابطه (به

)1(  
 

 
  هستند.  3و  2، 1 ترتیب نمایانگر سطحبه kو  i ،jکه در آن     

در ساختار سلسله مراتبی الگوهاي چندسطحی، کوواریانس دو مشاهده در یک واحد سطح     

 پیشمام مشاهدات، ناهمسان و غیرثابت است. بنابراین، باالتر، غیرصفر و واریانس جمالت اخالل ت

هاي مربوطه مورد آزمون قرار گیرند تا مشخص شود که آیا با از هرگونه برآورد الزم است داده

استفاده  1واحدي ؟ براي این منظور از آماره همبستگی دروننهند یا اساختار سلسله مراتبی مواجه

تر باشد، لزوم استفاده از الگوسازي واحدي بزرگنشود. هر چه شاخص همبستگی درومی

  ). 1382شود (نادري،می تربیشچندسطحی نیز 

سطحی به دو روش تعریف براي یک الگوي سه 3و  2هاي درون واحدي در سطوح همبستگی    

که تجزیه واریانس در میان سطوح موجود مدنظر است، کاربرد دارد زمانی نخستشوند. روش می

تخب ). و روش دوم برآوردي از همبستگی مورد انتظار بین دو عنصر من1995و اسکات،  (دیویس

ابط رو به وسیله نخست). روش 1996تصادفی در یک گروه مشابه می باشد ( سیدیکو و همکاران، 

شود (دیویس و اسکات، ) نشان داده شده است که سهم واریانس در سطوح تعیین می3) و (2(

1995.(  

)2(  
 

)3(  
 

  باشند.می 3و  2، 1دهنده واریانس در سطوح ترتیب نشانبه و  ، 

) و 3دله (). معا1996)، بیان شده است (سیدیکو و همکاران،(5) و (4روش دوم هم در معادله (    

و یا درصد  3واحدي براي سطح همبستگی درون دهنده) در هر دو روش یکسان بوده و نشان5(

نتظاري ا) نمایانگر همبستگی 4واریانس مربوط به اختالف بین واحدهاي این سطح است و معادله (

  ). 2010باشد. (هاکس، می 2در داخل یک عنصر مشابه از سطح  1بین دو عنصر سطح 

                                                
1- Intra-Unit Correlation. 
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)4(  
 

)5(  
 

  

  ر گرفته شد. در نظ 1مطالعه به صورت شکل این ث در سطحی مورد بحسهساختار الگوي     

مدل چندسطحی، از  نخستاده هاي مورد مطالعه آورده شده است. در سطح د 1در جدول     

سطح  هايدادهدارد، لذا هایی استفاده می گردد که ویژگی شخصی را بیان میمتغیرها و داده

سطح دوم و بعد  هايهلیدي مورد آزمون است. تعداد مشاهدمربوط به مجریان واحدهاي تو نخست

 نخستح ، در مدل چندسطحی، قدرت آماري سطبیان دیگراز آن، به تعداد گروهها بستگی دارد. به 

ه کافی به تعداد( حجم) نمونه و قدرت آماري سطح دوم به تعداد گروهها بستگی دارد. حجم نمون

 30 کمدست، نخستکه براي سطح اي گونهباشد. به براي مدل هاي چندسطحی بسیار مهم می 

 شود. مطالعاتنمونه در نظر گرفته می 3نمونه و براي سطح سوم،   20نمونه ، سطح دوم، 

اد س نشان دها بر ضرایب رگرسیون و واریانهاي متفاوت نمونه ها، به منظور بررسی تاثیر آناندازه

طح ح دوم باعث تورش در جواب تخمین در همان سکه تنها انتخاب نمونه هاي کوچک فقط در سط

 رد، بدوندوم می گردد و بر سایر برآوردهاي ضرایب رگرسیونی، اجزاي واریانس و انحراف استاندا

، مدل حاضر شامل نخست). بر این اساس، متغیرهاي سطح  2005تورش و دقیق است (اسنیجرز، 

وم ي به سال در نظر گرفته شد. سطح دتحصیالت مجر مقدارتجربه اجرا کننده طرح به ماه و 

د نظر بانک کشاورزي استان به طرح هاي م به وسیلهتسهیالت دریافتی است که  مقدارمربوط به 

  تخصیص داده است و سطح سوم ظرفیت تولیدي هر کدام از طرح ها می باشد. 

ین پژوهش، هاي اقتصاد سنجی را دارد. در االگوي چندسطحی قابلیت ترکیب با دیگر مدل    

هاي  هدف، بررسی موفقیت فعالیت طرح ها بوده، که بر این اساس رابطه تسهیالت بانکی و طرح

پرداخت خود اشتغالی مورد بررسی قرار گرفت، لذا معیار موفقیت، توانایی واحد تولیدي در باز

پرداخت توانی در بازنااقساط تسهیالت بانکی بوده است. بدین منظور، متغیر وابسته، دودویی ( 

لگوي ااز  ،ایناقساط با کد صفر و توانایی در بازپرداخت اقساط با کد یک ) در نظر گرفته شد. بنابر

  الجیت چندسطحی، جهت برآورد استفاده شد. 

  

)6(   

تخمین  ضریب رگرسیون عرض از مبدا و  احتمال توانایی در بازپرداخت اقساط،  Pکه     

  باشند. ، متغیرهاي توضیحی الگو می،....، چنین،هماست. 
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 باشد: یساده ترین روش براي ترکیب سطوح، شناسایی متغیرهاي توضیحی سطوح پایین و باال م    

  

)7(   

متغیر توضیحی در  حی در سطح پایین ومتغیر توضی ضرایب رگرسیون،  وکه     

عمول، م گونهکه در مدل چندسطحی، اثرات تصادفی وجود نداشته باشد، به سطح باالتر است. زمانی

هد که دمی) اثرات گروه را بدون متغیرهاي توضیحی نشان 8نامند. رابطه (مدل را اثرات ثابت می

اي گونههاي هر سطح متفاوت از هم هستند به باشد. شاخصروه مییک جمله خطا در سطح گ 

هنده دبراي سطح سوم و ... و پارامتر صفر ( نشان  kبراي سطح دوم،  j، نخستبراي سطح  iکه 

  نبود متغیر در سطح) است. 

  

)8(   

مستقل با  ف گروه انحرافات وابسته است. انحرا عرض از مبدا و  )،  8در رابطه (    

  فرض می شود.   میانگین صفر و واریانس  

داراي عرض از مبدا تصادفی بدون متغیرهاي توضیحی است. در این حالت  1مدل تقلیل یافته    

وابسته در بین سطوح قابل تجزیه هستند. این مدل به عنوان مدل پایه در تخمین  واریانس متغیر

داري آن ثابت شد، الگوي در نظر گرفته شده چندسطحی که اگر معنی ايگونهکاربرد دارد به 

  باشد. می

  هد. دمی) الگوي تعریف شده را با متغیرهاي توضیحی نشان 9رابطه (    

  

)9(   

متغیر توضیحی در سطح دوم و ...  متغیر توضیحی در سطح یک و  که در آن      

  باشند. می

 مدل  نخست بخش)، یک مدل با عرض از مبدا تصادفی است که 9رابطه (    

، بخش ثابت مدل و قسمت 

  ، بخش تصادفی مدل می باشند. دوم 

بندي می شود که امکان بررسی اثر هر یک را در سطح هر متغیري در همان سطح خود گروه    

با داده هاي سطح یک، اثر متغیرها در همه  د. در مدل فقطکنانفرادي و سطح گروهی فراهم می

                                                
1- Empty model 
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اما جدا بودن گروهها در سطوح و تفاوت حاصله براي تفسیر ضرایب  ،باشدیکسان می "سطوح اجبارا

، نقش متغیرهاي  هاي تصادفی با ضریب رگرسیونی )، شیب9بسیار مهم است. در رابطه (

بل تقسیم در قسمت ثابت و تصادفی مدل هستند. توضیحی ( سطح یک ) را بازي می کنند که قا

  که شیب هاي تصادفی باعث می شوند متغیرها در گروهها متنوع باشند. 

) آمده 10، مدل با سه سطح تعریف شده است. الگوي کلی مدل در رابطه شماره (مطالعهاین در     

دل با پذیرفت و سپس ماست. بمنظور تجزیه و تحلیل ابتدا، مدل تقلیل یافته در سه سطح صورت 

  اثرات تصادفی در سه سطح مورد برازش قرار گرفت. 

  

)10(  
 

 متغیر تصادفی در سطح دوم و  متغیر توضیحی در سطح سوم،  که در آن،     

دي تولی متغیر تصادفی در سطح سوم می باشند. در این مدل سطح تحصیالت و تجربه مجري واحد

رکیب با به عنوان واحدهاي مورد آنالیز در سطح یک، ترکیب با تسهیالت دریافتی در سطح دوم، ت

ساط در ، توانایی در بازپرداخت اقYظرفیت طرح هاي مورد مطالعه در سطح سوم و متغیر وابسته 

  y=0و  ) به معناي توانایی طرح در پرداخت اقساط ( موفق بودن طرح  y=1نظر گرفته شدند. که  

  به معناي عدم توانایی طرح در پرداخت اقساط ( عدم موفق بودن طرح ) می باشد. 

 PQL(Penalizedو تخمین مدل با استفاده از  شداجرا  HLM7تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار     

Quasi Likelihood)  صورت گرفت. بمنظور نشان دادن نسبت واریانس، ضریب همبستگی درون

  ) محاسبه می شود:11مه سطوح مطابق رابطه (گروه در ه

  

)11(  
 

 

واریـانس عـرض از مبـدا تصـادفی در سـطح         ضریب همبسـتگی سـطوح،    که در آن     

واریانس عرض از مبدا تصادفی سطح دوم به سوم است، توزیع الجستیک در  به دوم و  نخست

  در سطح یک ظاهر می شود.   مانده ها به صورت واریانس سطوح براي باقی

  

  الگوي تجربی

منظور برآورد مدل، داده ها در سطوح مورد نظر طبقه بندي و هر سطح بطور جداگانه در فضاي ب    

مجزا  گونههر سطح و هر داده به  HLMنرم افزار  راهکاروارد گردید. سپس مطابق  SPSSنرم افزار 
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لگوي کلی مدل بر اساس خروجی نرم افزار به در مکان در نظر گرفته شده تعریف و در نهایت ا

  ) می باشد. 12صورت رابطه (

  

  

)12(  

Mixed Model 
Y = G000 + G001*CAP + G010*CR + G011*CR*CAP+ G100*EXP + 
     G101*EXP*CAP + G110*EXP*CR + G111*EXP*CR*CAP+ 
G200*EDU + 
     G201*EDU*CAP + G210*EDU*CR + G211*EDU*CR*CAP      + r0 

+ u00 
متغیر  ظرفیت طرح و CAPمتغیر وابسته ( توانایی در بازپرداخت و عدم آن )،  Yکه در آن     

 EDUو  EXPتسهیالت دریافتی و متغیر توضیحی سطح دوم،  مقدار CRتوضیحی سطح سوم، 

می  تحصیالت مجریان واحدهاي تولیدي به عنوان متغیرهاي توضیحی در سطح یک مقدارتجربه و 

  شند. با

 ρکه  در مدل چند سطحی ابتدا مدل تقلیل یافته مورد آزمون قرار می گیرد و در صورتی    

کند. در این می پیرويدار شود بیانگر آن است که مدل از الگوي چند سطحی محاسباتی معنی

)، ضریب همبستگی بدست آمد. ضریب همبستگی درون طبقاتی شرط 11رابطه ( بر اساسمطالعه، 

راي استفاده از الگوي تحلیل چند سطحی می باشد و نه شرط کافی، بنابراین محاسبه الزم ب

محاسبه شاخص اثر طراحی را نشان  روش)، 13ضروري است. رابطه ( " 1شاخص اثر طراحی"

  هد. دمی

)13(   

باشد. هر دو  ضریب همبستگی درون طبقاتی می متوسط اندازه خوشه،   که در آن،    

شاخص اثر طراحی و ضریب همبستگی در الگوي تحلیل چند سطحی بر نقض استقالل مشاهدات 

اب ائید انتخباشد، صحت ت تربیش 2طراحی محاسبه شده از  گروهها ) داللت دارند. هر چه اندازه(

 ويید الگیمقدار محاسباتی ضریب همبستگی که حاکی از تا الگوي تحلیل چندسطحی است، اما

  برآورد گردد.   5/0تا  2/0چند سطحی است، باید بین 

  

  نتایج و بحث

ید کننده استفاده از الگوي یبدست آمد که خود تا 339/0در این مطالعه، ضریب همبستگی برابر     

بدست آمدکه بر نقض  5255/2)، اثر طراحی 13بر اساس رابطه (تحلیل چند سطحی می باشد. 

استفاده از الگوسازي چند سطحی مورد تایید قرار  ،لذا ا ) داللت دارد.استقالل مشاهدات ( گروهه

                                                
1 -Design Effect. 
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، برآورد 2جدول  بر اساساثرات تصادفی و ثابت در سطوح بررسی شد.  گرفته است. در مرحله بعد

بر این  پژوهشگراندار نگردید. در برخی مطالعات، معنی 3و  2با  1نهایی اثرات تصادفی در سطوح 

نه هاي کوچک، شاید آزمون اثرات ثابت کاربردي تر از آزمون اثرات تصادفی باشد باورند که در نمو

و آزمون نسبت  1تصریح الگو، از معیارهاي نیکویی برازش همچون؛ شاخص دویانس برايکه 

 Value-P ، در تفسیر الگوي تحلیل چندسطحی دو فاکتورسوي دیگرباید استفاده شود.  از  2احتمال

معادل  Pکه ارزش  ايگونهیار مهم می باشند که باید مورد توجه قرار گیرند. به و فاصله اطمینان بس

از آن، نشانه پایایی مدل است. لذا بر اساس  تربیشو  6/0و کمتر از آن و فاصله اطمینان 05/0

، شواهدي مبنی بر وجود ارتباط بین سطوح بر اساس  LRداري آزمون شاخص دویانس و معنی

  فی، دیده نشد، لذا نتایج اثرات ثابت مورد برازش و تفسیر قرار گرفتند. آزمون اثرات تصاد

جهت کاهش هم خطی استفاده  3در الگوي چند سطحی، از دو روش تمرکز میانگین گروه و کل    

روابط سطح یک و دو و ... را به  5اما میانگین کل ،در سطح یک کاربرد دارد 4می شود. میانگین گروه

) حول محور میانگین کل CAPظ می نماید. در این مطالعه، ظرفیت طرح (صورت ترکیبی لحا

  باشد. می

ه به ترتیب کها مورد برازش قرار گرفت در ادامه قابلیت تعمیم مدلهاي ساخته شده و پایایی آن    

ر فرض آورده شده است. در آزمون و فرض مربوط به هر یک از این پارامترها د 4و  3در جداول 

فر ر ( غیر صتایید پارامتر و یا صفر بودن آن قرار داشته و در فرض یک تایید این پارامتصفر عدم 

ست، معنی ) آورده شده ا3بودن پارامتر ) قرار دارد. طبق خروجی نرم افزار که در جدول شماره (

انگر عدم درصد است که بی 5داري تمامی اعداد بدست آمده براي پارامترهاي مورد مطالعه، باالي 

نان معنی داري تسهیالت دریافتی و موفقیت طرح هاي مذکور می باشد. عدد ستون قابلیت اطمی

حت نتایج می باشد، که عالوه بر اینکه، نشان دهنده ص 0,6) کمتر از  4مدل ها در جدول شماره (

  هد. دمی) است، عدم پایایی مناسب مدل ها را نیز نشان 3جدول شماره (

  

  نتیجه گیري و پیشنهاد 

موفقیت  مقداردر این مطالعه، رابطه تسهیالت بانکی با طرح هاي خوداشتغالی با هدف بررسی     

این دسته از واحدهاي تولیدي با استفاده از روش اقتصاد سنجی الجیت چندسطحی در استان 

                                                
1- Deviance 
2 -Likelihood Ratio Test. 
3 -Grand & Group Mean Centering. 
4 -Group mean. 
5 -Grand mean. 
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که اعداد بدست  دلیل اینه ب 4طرح مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج جدول 6مازندران و براي 

مدل ها فاقد پایایی مناسب  تمامیاست،  6/0تر از آمده در ستون تعیین قابلیت اطمینان کم

  باشند. می

ز، قریب نی پژوهشهاي خود اشتغالی با شکست مواجه شده اند، در زمان که اکثر طرحییاز آنجا    

یان واحدهاي تعداد معدودي از مجر چنین،همدرصد از واحدهاي تولیدي داراي اقساط معوقه و 95

رود می تولیدي داراي تحصیالت مرتبط و تجربه کافی در زمینه فعالیت مورد نظر بودند، انتظار

. بر بین تسهیالت دریافتی و موفقیت طرح هاي مورد مطالعه وجود نداشته باشد مثبت ايرابطه

 5ي ، باالداري بدست آمده براي پارامترهامعنی مقدار، 3اساس نتایج تخمین مندرج در جدول 

ذکر درصد است که خود حاکی از عدم معنی داري بین تسهیالت دریافتی و موفقیت طرح هاي 

احدهاي باشد. لذا با توجه به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر فعالیت مجدد این دسته از ومی شده

هم ، مسئولین و کارشناسان بانک هاي عامل، امکان سنجی، مکان سنجی شودتولیدي، پیشنهاد می

ر دستور کار دتجربه مجریان واحدهاي تولیدي را  چنین،همسو و هم راستا بودن سطح تحصیالت و 

  خود قرار دهند. 

  

  سپاسگزاري

باشد که بدین دانشگاه فردوسی مشهد می 39057ی به شماره پژوهشاین مقاله برگرفته از طرح     

  شود.وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه سپاسگزاري می

  

  بع منا
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  هاپیوست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ساختار سلسله مراتبی داده ها -1شکل 

  

  .شرح جزئیات داده هاي مورد مطالعه -1جدول 

  نخستتوصیف آماري سطح 

  انحراف معیار  میانگین  تعداد مشاهدات  نام متغیر

  49/0  40/0  310  وابستهمتغیر 

  13/12  54/18  310  تجربه مجري واحد تولیدي

  13/3  04/13  310  سطح تحصیالت مجري

  توصیف آماري سطح دوم

  53/248  10/368  20  تسهیالت بانکی

  توصیف آماري سطح سوم

  02/51  17/118  6  ظرفیت طرح

  مأخذ: یافته هاي پژوهش

 
 
 
 
 

 متغیر) 6سطح سوم: طرح هاي کشاورزي ( 

 متغیر) 20ح دوم: زیر طرح هاي کشاورزي ( سط

 متغیر) 310: واحدهاي تولیدي مرتبط با طرح هاي کشاورزي مدنظر ( نخستسطح 
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  .ریانس سطوحنتایج تخمین نهایی اجزاء وا -2جدول 

  2با  1تخمین نهایی ترکیب واریانس سطح 

  p-value آماره  انحراف معیار  1اثرات تصادفی عرض از مبدا سطح 

r 0 00935/0  19590/3    500/0 >  

E  29992/1      

  3تخمین نهایی ترکیب واریانس سطح 

  p-value آماره  انحراف معیار  2و 1اثرات تصادفی عرض از مبدا سطح 

U00 03124/0  56623/2  500/0 >  

  پژوهشمأخذ: یافته هاي                  

 
  .هاي ساخته شدهبررسی قابلیت تعمیم مدل -3جدول 

  مأخذ: یافته هاي پژوهش

 تخمین نهایی اثرات ثابت

P-value   T-ratio اثرات ثابت  انحراف استاندارد  

 
 
050/0 

785/0  

 
 
783/2 - 

292/0 -  

 
 

930368/1 

052813/0  

For   intrcpt1, P0 
  For intrcpt2, B00 
Intrcpt3,G000  
CAP, G001 

 
654/0 

452/0  

 
459/0 - 

777/0  

 
004573/0 

000152/0  

For   CR, B01 
Intrcpt3, G010 
CAP, G011 

  

 
663/0 

627/0  

  

 
436/0 

486/0  

 
 

025054/0 

000670/0  

For EXP slope, P1 
   For intrcpt2, B10 
Intrcpt3, G100 
CAP, G101 

 
596/0 

899/0  

 
531/0 

127/0 -  

 
000058/0 

000002/0  

For   CR, B11 
Intrcpt3, G110 
CAP, G111 

 
 
006/0 

941/0  

  

 
745/2 

075/0 -  

 
 

133557/0 

003505/0  

For  EDU slope, P2 
  For  intrcpt2, B20 
Intrcpt3, G200 
CAP, G201 

 
776/0 

590/0  

 
285/0 

540/0 -  

 
000320/0 

000010/0  

For  CR, B21 
Intrcpt3, G210 
CAP, G211 
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  .هاي ساخته شدهصحت مدل -4جدول

  نخستقابلیت اطمینان تخمین ضریب تصادفی سطح   000/0

  قابلیت اطمینان تخمین ضریب تصادفی سطح دوم  005/0

  مأخذ: یافته هاي پژوهش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


