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  ٢٢/١/١٣٩٠: تاريخ پذيرش ١٦/٦/١٣٨٩ :تاريخ دريافت

  چكيده

وكارهـاي كشـاورزي در اسـتان     كسـب  ةبا هدف شناسـايي موانـع توسـع    حاضر كيفي پژوهش

پرسش محوري، از طريق مصاحبه  دوازدهبر اساس  اطالعات مورد نياز،. گلستان به انجام رسيد

دسـت  ه وكارهاي كشاورزي ب از كارآفرينان و مديران كسبنفره  ۴۳اي  ساختارمند با نمونه نيمه

ـ  ۱۰۷هـا،   مـتن مصـاحبه  با تحليل محتواي . آمد وكارهـاي   كسـب  ة نمايـاي موانـع توسـعة   گوي

ة با عنايت به قرابت مفهومي، در قالب پنج طبق ،ها يهفهرست كامل گو. كشاورزي استخراج شد

 فراينـد  ماهيـت و  د، پيچيـدگي يعوامل طبيعي، عوامل تول :بندي شدگروهبدين شرح  موضوعي

ــازار كشــاورزي، و بســتر و فضــاي توســع  ةوكارهــاي كشــاورزي، توســع كســب ةتوســع  ةب

: نـد از اترين فراواني عبارتبيش داراي هاي تحقيق، موانع مطابق يافته. وكارهاي كشاورزي كسب

 يدن بـه مرحلـة  بر بودن رسـ  هاي موجود در بازار؛ زمان بروز خطرات طبيعي؛ كيفيت پايين نهاده

هاي دولـت در بـازار كشـاورزي در ارتبـاط بـا واردات، صـادرات،        سودآوری؛ نوسان سياست

 .و تنظيم بازار؛ و شرايط دشوار کسب اعتبارات ،گذاري قيمت

                                                 
وكارهاي كشاورزي در  شناسي فضاي حمايتي توسعة كسب آسيب«  نتايج طرح تحقيقاتي گرفته ازمقالة حاضر بر ∗

كه بدين وسيله از شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ،است» استان گلستان
 .شود به خاطر تصويب و تأمين اعتبار اين طرح سپاسگزاري مي

نويسندة  لوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان؛دانشگاه ع ترتيب، استاديار دانشكدة مديريت كشاورزيبه ∗∗
ي ترويج او دانشجوي دكتر ؛)arabiun@ut.ac.ir(مسئول و استاديار دانشكدة كارآفريني دانشگاه تهران 

  . دة اقتصاد و توسعة كشاورزي دانشگاه تهراندانشك ،كشاورزي
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/ اشتغال روستاييان/ كارآفريني كشاورزي/ توسعة كشاورزي/ شتغال روستاييا: هاكليدواژه

  ).استان(گلستان 

* * * 
  مقدمه

برداري از  بهره چونهايي  مزيت مندي ازبهره دليل، بهوكارهاي جديد كشاورزي كسب

 منابع، ساختار مالكيت و مديريت، پيوند با بازار، قدرت جذب دانش و فناوري پيشرفته،

بستري  ،باال ةافزودبراي دستيابي به ارزش هاي كشاورزي  زنجيره ةو توسع نوآوري

 ).APO, 2003; Livingstone, 2000(روند  شمار مية كارآفريني به مساعد براي توسع
 ضرورت بخشيدن بهبر  افزونوكار كارآفرينانه،  هاي كسب گونه نظامة اينيندزايش فزا

برداري در بخش كشاورزي  هاي توليد و بهره مشناسي متعارف نظا بازانديشي در گونه

بخش كشاورزي   براي كارگزاران توسعةالزاماتي  ، باها اين نظام ةشمول شايست منظوربه

  . است بودههمراه  ييها ين نظامچندرخور شرايط  خدمات حمايتيِ براي ارائة

ياهان مانند پرورش گل، باغباني، پرورش گهايي  آفرينان كشاورزي به فعاليتكار

وري پروري، دامداري، فرآ رغداري، آبزيدارويي، كشت محصوالت زراعي نقدي، م

و براي  ؛پردازند و ساير صنايع مرتبط با كشاورزي مي ،محصوالت لبني، صنايع غذايي

و مواد كود هاي نوين توليد، تسهيالت آبياري،  از روش ،دستيابي به بازده و سود بيشتر

پربازده، خطوط فرآوري مكانيزه،  ةشدنژادي، ارقام بهو فنون كنترل آفات و امراض

). Mohanty, 2006: 25(برند  بهره مي ، وتمهيداتي از اين دستهاي مديريتي جديد منظا

 ةتوسع شده،، كشاورزي عرصه يا بستري براي كارآفريني در نظر گرفته نگاهن ياز ا

  . شود بخش محسوب مي وكارهاي كشاورزي نيز تجلي رفتار كارآفرينانه در اين كسب

هاي  كه حلقه است )۱(وكارهاي كشاورزي تجلي واحدهاي تجاري كشاورزي كسب

بندي،  افزوده، بستهامل توليد، فرآوري منتهي به ارزش كشاورزي ش  ةمتعدد زنجير

برداري  هاي بهره و نسبت به نظام سازنديكديگر مرتبط مي ، و بازاريابي را بهتوزيع

 ؛ و همچنين،گرا، تجاري، بازاري و سودگرا دارندمخاطره ييكردمتعارف كشاورزي، رو

هاي جديد براي  گيري از فناوري مديريت آنها نيازمند دانش و مهارت تخصصي و بهره
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هبود كيفيت محصوالت و خدمات و ب ،وري افزوده، ارتقاي مستمر بهره  كسب ارزش

گيري و رشد اين  شكل از آنجا كه ).APO, 2003: 1(شده به بازار است عرضه

بت و در هنگام لزوم، خروج آنها از گونه مستلزم ورود، همگرايي، رقا  واحدهاي بنگاه

وكار  كسب ةكارآفريني و توسع چنين روندي با فرايند وكار و بازار است، كسب عرصة

   .يي داردهمسونيز 

هاي هر  توانشناخت  پايةبر  ،وكارهاي كشاورزي در مناطق مختلف كسب ةتوسع

 داراياستان گلستان . استبخش كشاورزي  ةراهبردي مناسب براي توسع ،نطقهم

وكارهاي كشاورزي و در  كسب ةبراي توسع چشمگيرهاي نسبي  ها و مزيت ظرفيت

توليد  و نيز آموختگان كشاورزي، دانشبراي اشتغال  ايجاد ويژهو به زايي نتيجه، اشتغال

در سطح استان و  چه يازهاي بازار مصرفمين نأت برايمحصوالت كشاورزي  ةوران بهره

به گواه تحقيقات پيشين، هر ). ۱۳۸۸زاده و همكاران،  شريف(است در سطح ملي  چه

وكارهاي  كسب قتضي براي تسهيل و حمايت از توسعةگذاري و اقدام مگونه سياست

وكار در بخش  كسب ةروي فعاالن حوز  كشاورزي نيازمند شناسايي موانع پيش

  نيز در همين راستا و با هدف شناسايي موانع پيش پژوهش حاضر. ستكشاورزي ا

 . وكارهاي كشاورزي در استان گلستان به انجام رسيده است كسب ةروي توسع

  پژوهش پيشينة مروري بر

ي كشاورزي و وكارها كسب ةتوسع گوناگوناند تا ابعاد  پژوهشگران مختلف كوشيده

 ، با تأكيد بر)۲۰۴‐۱۸۵: ۱۳۸۲(باتملي . ي كنندرا شناسايي و معرف موانع پيش روي آن

 موضوعاتكشاورزي و بررسي  ةدر توسع )۲(محور ‐وكارهاي كشاورز نقش كسب

هاي  محدوديت ةعمد ةوكارها، دو دست گونه كسباعتبارات، عرضه و بازاريابي در اين

و اهداف اقتصادي و اجتماعي، كنترل اعضا، اهداف سياسي، كنترل دولتي، ( عقيدتي

را براي ) ، و مديريتانتظارات، ساختار، سرمايه(و سازماني ) هاي خودياري محدوديت

  . شمرده استآنها بر
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وري  هاي كيفيت، بهره ، با برشمردن چالش)Nainggolan, 2003: 5(گوالن  ناينگ

زايي، رقابت و داد و ستد در بستر آزادسازي بازار و جهاني  بهينه از منابع محدود، ارزش

گرايي و  مشتري(گويي به تقاضاهاي جديد  بخشي براي پاسخ وآوري و تنوعشدن، ن

اي و  براي رشد كشاورزي تجاري، مواردي شامل موانع تجارت منطقه) بازارگرايي

المللي، دسترسي محدود به اعتبارات، نرخ مبادلة متغير و نوسان ارز، تورم، سياست  بين

ادرات، ساختار اداري نامناسب، ها و ماليات واردات و ص تجاري ضعيف، تعرفه

هاي باالي حمل و نقل و شبكة ناكارآمد توزيع، كيفيت پايين و عرضة نامناسب  هزينه

اي را از جمله مسائل و  اي، و نبود مديران حرفه هاي توسعه مواد خام، ضعف زيرساخت

در همين زمينه، . عنوان كرده است )۳(وكارهاي تجاري كشاورزي مشكالت توسعة كسب

اند كه در يك محيط  بدين نتيجه رسيده) Gielen et al., 2003: 103(يلن و همكاران گ

وكار با سطح فناوري پيشرفته، همانند بخش كشاورزي هلند، ظرفيت نوآوري و  كسب

وكارهاي دايرشده  يادگيري كارآفرينان كشاورزي ضرورتي اساسي براي پايداري كسب

هاي يادگيري فرايندژوهش، نوآوري از طريق بر اساس نتايج اين پ. رود شمار ميبه

هاي كشاورزي، روند مصرف  در زمينة فناوري، سياست(غيررسمي و تعاملي 

، )توسعة منابع انساني، و تحوالت اجتماعي در گسترة عمومي  محصوالت كشاورزي،

هاي اجتماعي متشكل از كارآفرينان و  هاي كاري و تسهيم دانش در قالب شبكه گروه

ان آنها، مشاوران و متخصصان، مراكز تحقيق و ترويج و آموزش كشاورزي، قطارهم

كنندگان، و خريداران  ها و خدمات كشاورزي، مصرف كنندة نهادههاي عرضه شركت

وكارهاي كشاورزي براي  تبحر كارآفرينان و دارندگان كسب. كند جريان پيدا مي

طور پيوسته كند كه آنها به مييادگيري و نوآوري تعاملي در شرايط عدم قطعيت ايجاب 

ها و  پذيري، به شناسايي و انتخاب انگيزه با برقراري توازن بين ثبات و انعطاف

ها و روندهاي جاري  هاي جديد در محيط پيرامون بپردازند و آنها را با ظرفيت فرصت

، در بررسي راهكارهاي )van den Ban, 2002: 101 and 104(دن بن ون. تلفيق كنند

ايش توانايي كشاورزان براي رقابت در بازار كه معطوف به دو رويكرد افزايش افز

بخشي به منابع درآمدي است، در زمينة آموزش كارآفريني به كشاورزان  وري و تنوع بهره
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هاي موجود در پيرامون آنها، به تأكيد بر چالشي مبني بر  برداري از فرصت براي بهره

يابي و نديشه و تبحر كارآفريني و مهارت در اطالعيافتن آموزشگران برخوردار از ا

ها پرداخته و يادآور شده  هاي اطالعات و ارتباطات در شناسايي فرصت كاربرد فناوري

هاي ترويجي چندان براي جذب و  ساالر حاكم بر بيشتر سازماناست كه محيط ديوان

هاي ترويجي  سازمانرو، رويكرد كارآفريني از اين. فعاليت چنين افرادي مساعد نيست

هاي مرتبط با كارآفريني و  نيازمند بازآموزي كارگزاران ترويج در زمينة صالحيت

سازماني در تشكيالت ترويجي  دهي فضاي كارآفريني درون آموزش كارآفريني و شكل

گيري دانش  ، در بررسي روند شكل)Levander, 1999: 17 and 27(لواندر . است

گيري كرده است كه يادگيري تجربي اني در فنالند، چنين نتيجهكارآفرينان در حوزة باغب

ها براي يادگيري متقابل  ها و شبكه و تعامالت كارآفرينان در سطح محلي در قالب گروه

. دهي به دانش آنهاست  هاي تجربي داراي نقشي مهم در شكل و تبادل و كاربرد آموخته

اندوزي  گري، پژوهشگري و تجربهبر اين اساس، كارآفرينان بايد همواره به پرسش

چيزدان، به حمايت هدايتي افراد  بپردازند؛ و در اين راه، گذشته از نياز به مشاوران همه

نيز نياز خواهند ) مانند كارآفرينان مجرب و نمونه(قطاران خود خبرة كاربلد در ميان هم

   .داشت

د كه پايين بودن بر اين باورن) Pisani and Patrick, 2002(پيسانی و پاتريک 

وکارهای کوچک از کيفيت پايين، عرضة نامطمئن،  وری و کارآيی در کسب بهره

تجهيزات فرسوده و کهنه، كاركنان غيرماهر، اندازة کوچک واحدها، و دسترسی محدود 

نيز ) McElwee, 2006(الوی مک. شود های مالی دولتی و غيردولتی ناشي مي به حمايت

های توزيع، و  چک را دسترسی به سرمايه، مجراوکارهای کو مشکالت کسب

مند، همچنين، بر اساس رويكردي نظام. وکار دانسته است های مرسوم در کسب حمايت

عوامل متعدد دروني و بيروني همچون تخصيص مشترك منابع توليدي، مديريت 

بوم ريزي توليد، قدرت ابتكار كشاورز، شرايط خانوادگي، شرايط زيست مخاطره، برنامه

، قيمت بازار، و ثبات سياسي نيز بر موفقيت )مانند خاك، آب، و اقليم(كشاورزي 

يابي مناسب،  مكان). ۸۱: ۱۳۸۷صيامي و پيكاني، (وكارهاي كشاورزي تأثيرگذارند  كسب



  …زاده، ابوالقاسم عربيون ابوالقاسم شريف   ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  ةفصلنام ۱۳۴

 

مديريت صحيح، احداث تأسيسات مناسب، انتخاب نوع محصول، مديريت پس از 

-بندي و حمل أمين نهاده، بازاريابي، بستهبرداشت، و تشكيل يك واحد تعاوني براي ت
روند شمار مياي به وكارهاي گلخانه ونقل از جمله عوامل مؤثر در موفقيت كسب

  ). ۳۲و  ۲۴: ۱۳۸۵شفيعي و پورجوپاري، (

به شناسايي  اصفهان استان دراي  هاي گلخانه كشت ةتوسع ةتحليل عوامل بازدارند

 نداشتن(عوامل اعتباري  :اند ازاست، كه عبارتدسته عوامل بازدارنده انجاميده  چهار

 باال، بانكي عتباراتا پرداخت عدم، نياز مورد ةوثيق نداشتن، شخصي ةسرماي يا آورده

، عوامل زيرساختي )بازپرداخت ةدور بودن كمكوتاه بودن زمان تنفس، و  ،بهره نرخ بودن

مطمئن  توزيع ةشبك به دسترسي سازه، مشکل مجري هاي شركت ظرفيت محدوديت(

 مينأت مشكل، و جاده به دسترسي مجهز، عدم هاي آزمايشگاه و گاز، كمبود برق

، و گياهان وارداتي ةقرنطين به مربوط قوانين، ارز نرخ بودن باال(، عوامل قانوني )سوخت

 قيمت كاهش، و ها هزينه افزايش، تورم(، و عوامل اقتصادي )گمركي عوارضو  مقررات

در همين زمينه، نتايج مطالعة  .)۱۰۴: ۱۳۸۸و همكاران،  اسدي) (توليدي التمحصو

ترين موانع توسعة کارآفرينی در  نشان داده است كه عمده) ۱۳۸۶(مرادنژادي و همكاران 

گذاری، شرايط اقتصادی، پشتيبانی، ای در ايران به سياست واحدهای توليدی گلخانه

   .شود می ترويجی، زيرساختی، و فرهنگی مربوط ‐ خدمات آموزشی

، در پژوهشي كيفي، به ترسيم نظام توسعة )۱۰۳: ۱۳۸۸(زاده و همكاران  شريف

: اند ازهاي اين نظام عبارت اند؛ مؤلفه وكار و كارآفريني كشاورزي پرداخته كسب

هاي  گذاري و گردش اعتبارات، توان وكارهاي كشاورزي، سرمايه كارآفرينان و كسب

ها، منابع توليد و  هاي كارآفريني، زيرساخت فرصت هاي نسبي و افزوده، مزيت ارزش 

هاي كشاورزي، ترويج و آموزش كارآفريني، خدمات حمايتي، بازار،  هاي زنجيره ظرفيت

هاي دانش، اطالعات و فناوري  ها، جريان هاي دولت، شبكه قوانين و مقررات، سياست

اند  ان تصريح كردهپژوهشگر. كشاورزي، و دستاوردها و پيامدهاي كارآفريني كشاورزي

صورت يكپارچه، از محيط كالن پيراموني ها در تعامل با يكديگرند و به كه اين مؤلفه

   .پذيرند تأثير مي
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  روش تحقيق

شناسـايي  ( )۴(شناسـانه  و با رويكردي آسـيب  استپژوهش حاضر، جزو تحقيقات كيفي 

در پـژوهش   .به انجام رسيده اسـت ) وكارهاي كشاورزي روي توسعة كسب  موانع پيش

استفاده شـده و   )۵(ساختارمندها، از مصاحبة نيمه حاضر، براي گردآوري اطالعات و داده

وكار كشاورزي در استان گلستان تشـكيل   جامعة آماري نيز از دارندگان واحدهاي كسب

هـاي   اي انتخاب شوند كه حيطـه گونهها به بر اين اساس، تالش شد تا نمونه. شده است

شـده در انجـام   كـار گرفتـه  فنون بـه . طور متناسب پوشش دهندرا به وكار مختلف كسب

مصاحبه با آن ( )۶(گيري هدفمند تركيبيِ موارد نوعي و بارز اند از نمونهها عبارت مصاحبه

انـد و از  شـده وكارهاي كشاورزي كه باتجربه و شناخته دسته از مديران و صاحبان كسب

مصاحبه با افراد ( )۷(برفي ، گلوله)د نياز برخوردارنداطالعات مور  آمادگي الزم براي ارائة

)۸(مداري ، و روش فرصت)ها شده از سوي ساير نمونهمعرفي
هـاي در   مصاحبه با نمونه( 

تا رسيدن به سـطح  ) انجام مصاحبه(گردآوري اطالعات  فراينداندازة نمونه و ). دسترس

)۹(اشباع نظري
ادامـه يافتـه و بـدين ترتيـب،      )۱۰(شـده يا آستانة سودمندي اطالعات ارائه 

  . صورت گرفته است) n=۴۳(نمونه  ۴۳مصاحبه با 

شـامل دوازده پرسـش   (گـري   ها، پروتكـل مصـاحبه   يافته مصاحبه براي هدايت نظام

تدوين شده و مورد استفاده قرار گرفته است؛ بدين صورت كه پس از تـدوين  ) محوري

شـده، از طريـق   بنـدي  رنامـه زمـان  هـا طبـق ب   شـونده  پروتكل و وصول آمادگي مصاحبه

، ثبت شـنيداري  )جاي پرسش و پاسخ متداولبه(هاي محوري  وگو پيرامون پرسش گفت

پـس از گـردآوري   . ها در قالب پروتكـل مصـاحبه انجـام پـذيرفت     و نوشتاري مصاحبه

ها، از تحليل محتوا براي تحليل  سازي متن شنيداري مصاحبه شده و پيادههاي تكميل فرم

شيوة مرسـوم در  شوندگان استفاده شده و كدگذاري نيز به هاي مصاحبه ازش پاسخو پرد

صـورت   )۱۱(يـا همـان نظريـة بنيـاني     زا پردازي زمينه روش تحقيق کيفی، از طريق نظريه

رفته، روند تحليل بدين شرح بوده هم روی). Strauss, 1987؛ ۱۳۸۷فليك، (گرفته است 

كدگـذاري  ) الـف : كدگذاري متن به دو صـورت  ها و مرور يكپارچة مصاحبه ‐۱: است

) ، و يا ب))۱۲(كدگذاري باز(شوندگان مستقيم يا استخراج كدهاي نمايا از پاسخ مصاحبه
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صـورت كـدهاي نمايـا    شـوندگان بـه   هاي مصاحبه كدگذاري غيرمستقيم يا واگوية گفته

قرابـت   هـا بـر اسـاس    بنـدي گويـه   دسته ‐۲ها؛  و تدوين گويه) )۱۳(كدگذاري تفسيري(

هـا، شـامل فراوانـي و     توصيف گويـه  ‐۳و ساخت طبقات مفهومي؛  )۱۴(مفهومي/ نظري

 ‐۵منظـور تـدوين گـزاره؛ و    استخراج كـدهاي محـوري نمايـا بـه     ‐۴درصد هر گويه؛ 

   .ها، كه در ادامه آمده است تشكيل ساختار ماتريسي اطالعات و ارائة يكپارچة يافته

  ها يافته

جداول (ها در قالب چهار جدول  د تحليل، ساختار يكپارچة يافتهدر اينجا، بر اساس رون

در مـورد  . اختصـاص يافتـه اسـت    )۱۵(آمده كه هر كدام به يك طبقة موضـوعي ) ۴تا  ۱

-شـده بـه  سازي برداشت مورد نظر، برخي مصاديق مطرح ها، براي شفاف برخي از گويه
همچنـين، بـراي   . اندر گرفتهدر داخل پرانتز قرا )۱۶(كننده يا شاهدصورت كدهاي تشريح

اي از كدهاي نمايا آورده شده كه بازتاب و نشانگر مضمون  هر طبقة موضوعي، مجموعه

در مـورد هـر طبقـه نيـز بـر حسـب       . شده در آن طبقه اسـت هاي مطرح و ماهيت گويه

هـاي داراي فراوانـي    بندي اقدام شده كه بر اين اساس، الويت گويـه  فراواني، به اولويت

 . مشابه استيكسان 
، شش مورد از موانع مربوط به دشواری کنترل عوامل طبيعي دخيـل در  ۱در جدول 

وكارهاي كشاورزي مطرح شده كه سه مورد نخست شامل بـروز خطـرات    توسعة كسب

طبيعي، تعدد و نوسان عوامل محيطي تاثيرگذار بر توليـد محصـوالت، و فصـلي بـودن     

، موانـع مربـوط بـه    ۲در جـدول  . اواني استتوليد برخي محصوالت داراي بيشترين فر

هـاي   تأمين و کاربست بهينة عوامل توليد ارائه شده كه از آن ميان، كيفيـت پـايين نهـاده   

هاي مورد نياز در بازارهاي اسـتان يـا بازارهـاي     موجود در بازار، عدم عرضة همة نهاده

ها،  ع به برخي نهادهموقداخلي، دستمزد باالي كارگر و نيروي انساني، مشكل دسترسي به

بـر بـودن نصـب تأسيسـات و نگهـداري آن       دشواري تأمين منابع طبيعي توليد، و هزينه

  . داراي بيشترين فراواني است
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  وكارهاي كشاورزي موانع مربوط به عوامل طبيعي دخيل در توسعة كسب ‐۱جدول 

ف
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  شدهموانع شناسايي
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وان
را
ف

  

د
ص
در

ت  
وي
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ا

  

كدهاي محوری انتخابی 

  )۱۷(يانما

۱  

مانند(بروز خطرات طبيعي

سرمازدگي و يخبندان، خشكسالي، 

ها،  شيوع آفات و امراض و بيماري

 )طوفان و باد، و تغيير رطوبت

۲۷  ۷۹/۶۲  ۱  

هاي  شرايط اقليمي، مزيت

طبيعي توليد، کنترل عوامل 

محيطي متعدد، خطرات 

طبيعي، فصلي بودن توليد، 

افت کيفيت منابع طبيعی، 

  احيا و آبادانی مکان بری هزينه

  ای وکار در مناطق حاشيه کسب
۲  

تعدد و نوسان عوامل محيطي

مانند (تأثيرگذار بر توليد محصوالت 

كيفيت آب و خاك، رطوبت، تهويه، 

 )هادما، نور، و آفات و بيماري

۲۴  ۸۱/۵۵  ۲ 

۳  

فصلي بودن توليد برخي محصوالت

ها يا توليد و  امكان تأمين نهاده(

محصول در زماني خاص از   فرآوري

سال و يا محدود بودن زمان مناسب 

 )دليل محدوديت تقاضابراي توليد به

۱۹  ۱۹/۴۴  ۳ 

۴  

ای بهواگذاری اراضی حاشيه

وکارهای  اندازی کسب متقاضيان راه

دليل تمليک و کشاورزی به

برداری منابع طبيعی با کيفيت در  بهره

قالب ساختار سنتی نظام توليد 

 کشاورزی

۴  ۳/۹  ۴  

۵  

هزينة باالی آبادسازی و قابل

ای  برداری شدن مناطق حاشيه بهره

مانند هزينة (وکار  برای کسب

کشی، و ايجاد شبکة  تسطيح، کانال

 )آبياری

۴  ۳/۹  ۵ 

۶  

افت کيفيت منابع طبيعی به مرور

مانند شور شدن آب و خاک، (زمان 

 )خيزيو كاهش حاصل

۲  ۶/۴  ۵ 

  هشهای پژو يافته: منبع
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  وكارهاي كشاورزي موانع مربوط به عوامل توليد در كسب ‐۲جدول 
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  كدهاي محوری انتخابی نمايا

۱  
هاي موجود در  كيفيت پايين نهاده

  ۱  ۷/۷۶  ۳۳ بازار
ها،  مشكل دسترسي بهنگام به نهاده

ها،  دوری جغرافيايی، تعدد نهاده

منابع طبيعی توليد، دشواری تأمين 

تجهيزات و تأسيسات، کارگر 

ها و نقدينگي  متخصص، زيرساخت

ها،  مورد نياز، كيفيت پايين نهاده

کارگر، نصب و نگهداری  بری هزينه

های  تجهيزات، سوخت و ماليات، هزينه

عملياتی باال، ضايعات و تلفات نسبتاً 

  باال، فرسايش تأسيسات

۲  
 دستمزد باالي كارگر و نيروي

  ۲  ۴/۷۴  ۳۲ انساني

۳  

هاي مورد  عدم عرضة همة نهاده

نياز در بازارهاي استان يا 

 بازارهاي داخلي
۳۲  ۴/۷۴  ۲  

۴  

موقع به برخي مشكل دسترسي به

مانند سوخت، کود، (ها  نهاده

 )هاکش، و هورمونآفت
۳۱  ۱/۷۲  ۳  

۵  
دشواري تأمين منابع طبيعي توليد 

  ۴  ۸/۶۹  ۳۰ )مانند آب و زمين(

۶  
بر بودن نصب و نگهداري  هزينه

  ۵  ۸/۶۹  ۳۰ تأسيسات

۷  

دشواري تأمين نقدينگي و 

نيازمندي به سرماية جاري يا در 

 گردش باال
۲۷  ۸/۶۲  ۶  

۸  

دشواري تأمين تجهيزات و 

خدمات فني استاندارد در سطح 

 استان
۲۷  ۸/۶۲  ۶  

۹  

مشكالت جغرافيايي 

دوري (وكارهاي كشاورزي  كسب

و مراكز عرضة  از مراكز بازار

ها و خدمات  و زيرساخت  ها نهاده

 )حمايتي

۲۶  ۵/۶۰  ۷  

۱۰  
دشواري دسترسي به كارگر 

  ۸  ۱/۵۸  ۲۵ متخصص در سطح منطقه

۱۱  
باال بودن عوارض و ماليات متعدد 

  ۹  ۸/۵۵  ۲۴ ربطهاي ذيپرداختي به دستگاه

۱۲  
ضايعات و تلفات نسبتاً باالی 

  ۱۰  ۸/۴۸  ۲۱ هامحصوالت و نهاده
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  كدهاي محوری انتخابی نمايا

۱۳  
هاي انرژي  هزينة باالي حامل

  ۱۱  ۵/۴۶  ۲۰ هاي مربوطمورد استفاده و تعرفه

 ۱۲ ۹/۴۱ ۱۸ هاي مصرفيتعدد نهاده  ۱۴

۱۵  
دشواري تأمين آورده يا سرماية 

  ۱۲  ۹/۴۱  ۱۸ اندازيشخصي در مرحلة راه

۱۶  
فرسوده شدن تجهيزات و 

  ۱۳  ۷  ۳ تأسيسات

  های پژوهش يافته: منبع

برداری و  های متعارف بهره وکارهای جديد کشاورزی، به نسبت نظام کسبگرچه در 

هـا،   ماننـد گلخانـه  (توليد کشاورزی، سياست کنتـرل عوامـل طبيعـی متغيـر تأثيرگـذار      

شـود، امـا   بيشتر دنبال مي) های صنعتی های صنعتی و توليدی مکانيزه، و دامداری کارگاه

بر است؛ و در عين حال، از آنجا كه  هزينهکنترل همة اين عوامل هم مقدور نيست و هم 

اسـت،   )۱۸(هـای زنـده و اجتمـاعی    وکارهای کشاورزی داراي ماهيت نظـام  بيشتر کسب

. وكارها در گرو تعامل بهينه با محيط طبيعـی پيرامـون آنهاسـت   گونه كسبوری اين بهره

رشيد، سرما و توان به تأثير عوامل اقليمي از قبيل شدت و ميزان نور خو برای نمونه، می

گرما، اختالف دماي شب و روز، و تعداد روزهاي ابري بر بهبود عملكـرد و در نتيجـه،   

 ,.Goggos and King, 2000; Ehret et al(اي اشاره كرد  سودآوري محصوالت گلخانه

1989; Cockshull et al., 1992 .( به هر حال، با توجه به ماهيت موضوعی اين موانع و

، )۱۳۸۶؛ مرادنـژادی و همکـاران،   ۱۳۸۸اسدی و همکـاران،  (ات پيشين نيز نتايج تحقيق

وکارهـای کشـاورزی بـه     توان يادآور شد كه دسترسی متقاضيان يا دارنـدگان کسـب   مي

های مورد نياز شرط اساسـی   صرفه از نهادهجريانی مطمئن، بهنگام، باکيفيت و مقرون به

   .وکارهای کشاورزی است برای توسعة پايدار کسب

توسعة  فرايند، فهرستی از موانع مربوط به پيچيدگي ماهيت و دشواری ۳ر جدول د

بر بودن رسيدن به مرحلة  در اين ميان، زمان. وكارهاي كشاورزي ارائه شده است كسب
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وکارهای کشاورزی و دشواری هماهنگی، کاربر  های کسب سودآوری، تعدد فعاليت

زمان شروع بودن نسبي مدت توليد، طوالنيبودن بيشتر امور، پيچيدگي فزآيندة فناوري 

وکارهای کشاورزي  پذيري باالی کسب تا رسيدن به توليد و عرضة محصول، و مخاطره

كه که از عنوان اين طبقة موضوعی و مسائل و چنان. از بيشترین فراوانی برخوردارند

مسائل از آيد، در واقع، اين دسته از مشکالت و  مشکالت قرار گرفته در ذيل آن برمی

های شاکله و عوامل  وکارهای کشاورزی و تعدد و تغيير مؤلفه ماهيت پيچيدة کسب

تر نيز برخی گونه كه پيشهمان. شود آنها ناشی می) تعامل با محيط پيرامونی(تأثيرگذار 

 )Smith and Cao, 2007; Audretsch and Keilbach, 2007; Cuervo, 2005(محققان 

وکار،  اندازی کسب نفعان، اعم از متقاضيان راهکنشگران و ذي اند، همة تأكيد داشته

مند برای وکار به رويکردی نظام گذاران و حاميان توسعة کسبصاحبان، مديران، سياست

وکارهاي كشاورزي و نيز به شرايط و تحوالت  دهندة کسبدرک عناصر متعدد تشكيل

ی آنها نياز دارند، كه خود مستلزم تأثيرگذار محيط پيرامونی و پيوندهای درونی و بيرون

وکار و همچنين،  مند در طراحی، مديزيت و کنترل کسبگيری از رويکردی نظام بهره

وکارهای کشاورزی با توجه به  گذاری برای توسعه و ترويج کسبريزی و سياست برنامه

 ,Damianos and Skuras(مالحظات موقعيتی بخش کشاورزی و شرايط خاص محلی 

وکار  مثابه يک نظام و توسعة کسبوکار به توأم با در نظر گرفتن واحدهاي کسب) 1996

  ). Rouse, 2005(پيوسته و پوياست  فرايندمثابه يک به
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  وكارهاي كشاورزي توسعة كسب فرايندموانع مربوط به پيچيدگي ماهيت و  ‐۳جدول 
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  بی نماياكدهاي محوری انتخا

۱  
پذيري باالی  مخاطره

 وکارهای کشاورزی کسب
۳۴  ۱/۷۹  ۱  

ضرورت برخورداری از تجربه و انگيزة پيشرفت 

بر بودن  و خالقيت و توان مديريت، زمان

 گذاری شراكتي، سودآوری، دشواري سرمايه

ها و پيچدگي  پذيري باال، تعدد فعاليت مخاطره

، لزوم فناوري توليد، دشواري نگهداري محصوالت

پايين  وقت،فعاليت ميدانی و نظارت مستقيم تمام

زنی در برابر رقبای بزرگ، اشباع  بودن قدرت چانه

وکار در نتيجة کارآفرينی  های کسب ظرفيت

بري آشناسازی نيروی کار، عدم  تقليدی، هزينه

وکار به شيوة آزمون و  ماندگاری نيروی کار، کسب

بودن وکار، پايين  خطا، نداشتن تخصص کسب

  وری و فناوری سطح بهره

۲  

های  تعدد فعاليت

وکارهای کشاورزی و  کسب

 دشواری هماهنگی
۲۹  ۴/۶۷  ۲  

 ۳ ۱/۶۵ ۲۸ کاربر بودن بيشتر امور  ۳

۴  
پيچيدگي فزآيندة فناوري 

 توليد
۲۷  ۸/۶۲  ۴  

۵  

-بودن نسبي مدت طوالني
زمان شروع تا رسيدن به 

 توليد و عرضة محصول
۲۱  ۸/۴۸  ۵  

۶  
بر بودن رسيدن به  انزم

 مرحلة سودآوری
۲۰  ۵/۴۶  ۶  

۷  

دشواري كار شراكتي و 

دليل ماندگاری آن به

 فردگرايی و تضاد منافع

۱۸  ۹/۴۱  ۷  

۸  

هاي  امكان شكست در سال

تجربگي و دليل كماول به

 نشدهبينيمشكالت پيش

۱۷  ۵/۳۹  ۸  

۹  

لزوم درگيری و نظارت 

وقت مالک و مستقيم تمام

وکار بر همة  بمدير کس

  امور

۱۵  ۹/۳۴  ۹  

۱۰  

دشواري نگهداري 

دليل محصوالت به

 فسادپذيري

۱۵  ۹/۳۴  ۹  

۱۱  

هاي  اشباع شدن انگيزه

و عدم توسعة ) مالي(فردي 

-اندازي وكارهاي راه كسب
وقت بودن دليل پارهبه(شده 

اشتغال، پير بودن صاحبان 

وكار، عدم سودآوري،  كسب

عدم نوآوري، انفصال 

 ..).، وشراكت

۱۴  ۵/۳۲  ۱۰  
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  بی نماياكدهاي محوری انتخا

۱۲  

بر بودن  بر و هزينه زمان

اندوزی و آشنايی  تجربه

 کارگران با وظايف مربوط

۱۲  ۹/۲۷  ۱۱  

۱۳  

وابستگی باالی موفقيت 

وکار به خالقيت و  کسب

توان مديريتی صاحب 

 وکار کسب

۱۲  ۹/۲۷  ۱۱  

۱۴  
ضرر و زيان ناشی از شيوع 

 هاآفات و بيماری
۱۱  ۶/۲۵  ۱۲  

۱۵  

اري رقابت با دشو

هاي بزرگ  شركت

توليدکنندة محصوالت 

 کشاورزی در سطح منطقه

۱۱  ۶/۲۵  ۱۲  

۱۶  
ترک کارگران پس از کسب 

 تجربه
۹  ۹/۲۰  ۱۳  

۱۷  

ها و  سنتی بودن روش

در  مورد استفاده تجهيزات

 برخی واحدها

۹  ۹/۲۰  ۱۳  

۱۸  

وكار در  اندازي كسب راه

ها و مناطق  برخي عرصه

موجود  بيش از حد ظرفيت

اي به يك  آوردن توده روي(

صورت وكار به كسب

 )تقليدی

۸  ۶/۱۸  ۱۴  

۱۹  

وری بهينه و  عدم بهره

برداری کامل از  بهره

هاي موجود در  ظرفيت

 برخی واحدها

۸  ۶/۱۸  ۱۴  

۲۰  

ورود افراد غيرمتخصص 

ي ها به برخی عرصه

عدم (وكار  كسب

برخورداري بيشتر دارندگان 

وكار از دانش  كسب

ي و اتكاي آنها به تخصص

 )آزمون و خطا

۷  ۳/۱۶  ۱۵  
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۲۱  

عدم آشنايی صاحبان 

ها و  وکار با روش کسب

 وکارفنون جديد کسب

۶  ۱۴  ۱۶  

۲۲  

دشواری نوشتن طرح 

توجيهي و ديگر کارهای 

 اداری مربوط

۲  ۶/۴  ۱۷  

  های پژوهش يافته: منبع

از ميان . آمده است بازار كشاورزي  ، فهرستی از موانع مربوط به توسعة۴در جدول 

واردات، صادرات، (هاي دولت در بازار كشاورزي  نوسان سياست شده،مورد مطرح ۲۳

ها،  ، پايين بودن نسبي قيمت محصوالت نسبت به هزينه)گذاري و تنظيم بازار قيمت

ها و  ضعف شبكة توزيع محصوالت در سطح منطقه و كشور، گراني فزايندة نهاده

م دسترسی به مراکز بازاريابی قوی در سطح منطقه، و هزينة تجهيزات مورد نياز، عد

شده در اين موارد مطرح. باالي توليد نسبت به خدمات از بيشترين فراوانی برخوردارند

مندی عرضه  دهندة اهميت قابليت و ظرفيت بازار يا توازن و سامانطبقة موضوعی نشان

وکارهای کشاورزی  توسعة کسب متناسب با ملزومات) ها محصوالت و نهاده(و تقاضا 

 ;Carson et al., 2004; Gaisford et al., 2001(در تحقيقات متعدد پيشين . است

Lyson et al., 1995; Welsh, 2009 ،؛ اسدی و همکاران، ۱۳۸۶؛ مرادنژادی و همکاران

وکارهای کشاورزی تأكيد  بازار در توسعة کسب نيز بر نقش) ۱۳۸۸زاده،  ؛ شريف۱۳۸۸

وکارهای کشاورزی  های بارز و متمايز کسب مثابه يکی از مشخصهبازارگرايی به شده و

موقع تأمين به .برداری و توليد کشاورزی سنتی معرفی شده است های بهره با نظام

اي قابل دسترس و با کيفيت مناسب، ارتقای رقابت ميان گونههای مورد نياز به نهاده

ای برای بازاريابی، توزيع و  د پيوندهای شبکهکنندگان، وجوتوليدکنندگان و عرضه

عرضة محصوالت، منصفانه بودن معامالت، قابليت خودتنظيمی و توازن عرضه و 

کننده،  های رسانش محصوالت از توليدکننده به مصرف تقاضا، منطقی بودن هزينه

سويی بينی سطوح عرضه و تقاضا، هم های منطقی و قابليت پيش ها و پويايینوسان

مندی، شفاف بودن  های نقدينگی و سرمايه، عرضة مطلوب، قاعده طلوب با جريانم
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گر و سازوکارهای رسمی پايش و کنترل قانونی با  مناسبات و استقرار نهادهای تنظيم

قاعدة دولت، و مواردي  گری خودسرانه و بی شمول منافع فعاالن مختلف، عدم مداخله

   .روند شمار میوکارهای کشاورزی به ر کسباز اين دست از مشخصات عدم توسعة بازا

   موانع مربوط به بازار كشاورزي ‐۴جدول 
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  كدهاي محوری انتخابی نمايا

۱  

هاي دولت درنوسان سياست
واردات، (بازار كشاورزي 
گذاري و  صادرات، قيمت

 )تنظيم بازار

۲۹  ۴/۶۷  ۱  

اي كيفيت نبود استاندارده
ها، نبود  محصوالت و نهاده

تسهيالت بازاريابي و بازاررساني 
ها، شبكة توزيع، مراكز  پايانه(

هاي تخصصي،  بازاريابي، نمايشگاه
، )دسترسي به بازارهاي خارجي

حاكميت دالان، نبود سامانة 
ها،  اطالعات بازار، نوسان قيمت

بيني  پيش  عدم شفافيت و قابليت
قيمت  بازار، پايين بودن

محصوالت، ضعف نظام 
رويه،  گذاري، واردات بي قيمت

رقابت ناعادالنه، گراني فزايندة 
ها و افزايش مخارج عملياتي،  نهاده

نوسان سياست دولت در قبال 
  بازار، عدم نظارت فراگير بر بازار

۲  
پايين بودن نسبي قيمت
  محصوالت نسبت به هزينة

 شدهتمام
۲۸  ۱/۶۵  ۲  

۳  
يعضعف شبكة توز

محصوالت در سطح منطقه 
 و كشور

۲۶  ۵/۶۰  ۳  

۴  
ها وگراني فزايندة نهاده
 تجهيزات مورد نياز

۲۵  ۱/۵۸  ۴  

۵  

بر بودندشوار و هزينه
دليل عدم بازاررساني به

مراکزبازاريابی  به دسترسی
 قوی در سطح منطقه

۲۴  ۸/۵۵  ۵  

۶  
هزينة باالي توليد نسبت به

 خدمات
۲۲  ۲/۵۱  ۶  

۷  
هاديد قيمت نهادهنوسان ش

 و محصوالت
۱۹  ۲/۴۴  ۷  

۸  
هاينامناسب بودن پايانه

خريد محصوالت در سطح 
 منطقه

۱۹  ۲/۴۴  ۷  

۹  

عدم خريد تضميني
محصوالت از سوي دولت 

وزارت بازرگاني و جهاد (
 )كشاورزي

۱۸  ۹/۴۱  ۸  

۱۰  
بينيشفاف و قابل پيش

 نبودن بازار
۱۵  ۹/۴۳  ۹  

۱۱  
در دسترس نبودن اطالعات

 بازار داخلي
۱۵  ۹/۳۴  ۹  
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۱۲  
گران وحاكميت واسطه

 دالالن بر بازار
۱۵  ۹/۳۴  ۹  

۱۳  
روية محصوالتواردات بي
 كشاورزي

۱۵  ۹/۴۳  ۹  

۱۴  

دشواري رقابت با
دليل به(كيفيت محصوالت بي

قدرت خريد پايين بسياري 
 )كنندگاناز مصرف

۱۴  ۵/۳۲  ۱۰  

۱۵  
گذاري ومتضعف نظام قي
 محصوالتكنترل قيمت

۹  ۲۱  ۱۱  

۱۶  
عدم نظارت فراگير بر

 كشاورزيبازارمحصوالت
۹  ۲۱  ۱۱  

۱۷  
عدم برگزاري منظم

هاي تخصصي در  نمايشگاه
 سطح استان

۸  ۶/۱۸  ۱۲  

۱۸  
عدم وضع و كنترل
استانداردهاي الزم براي 

 كيفيت محصوالت
۸  ۶/۱۸  ۱۲  

۱۹  
عدم وضع و كنترل

اي الزم براي استاندارده
 هاهكيفيت نهاد

۷  ۳/۱۶  ۱۳  

۲۰  
نبود فرهنگ مصرف مناسب
 در مورد برخي محصوالت

۶  ۱۴  ۱۴  

۲۱  

دشواري صادرات
محصوالت و واردات 

دليل نامناسب به(ها  نهاده
بودن قوانين و عوارض 
گمركي، باال بودن نرخ ارز، 

  ..).و

۵  ۷/۱۱  ۱۵  

۲۲  
عدم آگاهي از اطالعات

 ارجيبازارهاي خ
۳  ۷  ۱۶  

۲۳  
‐ناهماهنگي تحوالت نهادي
 بازاري داخلي و خارجي

۲  ۶/۴  ۱۷  

  های پژوهش يافته: منبع
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شده براي توسعة آمده است، بيشترين موانع شناسايي ۵گونه كه در جدول همان

. شود به بستر و فضای حمايتی آن مربوط می) چهل مورد(وکارهای کشاورزی  کسب

وکارهای کشاورزی و  انع بيشتر به فضای حمايتی توسعة کسبالبته، برخی از اين مو

وكار معطوف  كسب) اقتصادي، نهادي، اجتماعي، و فرهنگي(برخی ديگر به محيط كالن 

، )تأمين وثيقه و ضامن معتبر(از ميان اين موارد، شرايط دشوار کسب اعتبارات . است

های پرداختی، پايين بودن  ونقل محصوالت، بهرة باالي وامبري حمل دشواري و هزينه

هاي مسئول به حمايت  گذاری و ثبات اقتصادي، عدم تعهد دستگاه نسبي امنيت سرمايه

بيمة تمام خطر محصول و سازه، خدمات (اي نامناسب  مناسب از متقاضيان، پوشش بيمه

هاي حمايتي دولت،  ، نوسان سياست)مربوط  گذار و هزينة شده، شروط بيمهاي ارائه بيمه

مواردي چون (بر بودن مراحل اداري  ها، و طوالني و هزينه هماهنگي بين دستگاهنا

از ادارات   هاي اداري در زمينة استعالم مداري، فساد اداري، كاغذبازي، و درگيري رابطه

سو چنين موانعي، هم. از بيشترين فراوانی برخوردارند) مختلف و اخذ مجوزهاي قانوني

 ,McIntyre, 1988; Epstein and Tillack, 2002; Clark( های محققان ديگر با يافته

2009; Walsh,1991; Wurdemann and van de Meerendonk,1998مرادنژادی و  ؛

، مبين )۱۳۸۸زاده و همكاران،  ؛ شريف۱۳۸۸؛ اسدی و همکاران، ۱۳۸۶همکاران، 

يك  دهینيازسنجی حمايتی و سامان های مورد نياز از طريق ضرورت شناسايی حمايت

. وكار در بخش كشاورزي است و توسعة كسب )۱۹(محيط توانمندساز براي كارآفريني

، دسترسي )۲۰(رقابت پويا: اندهايي است، كه از آن جملهاين محيط حمايتی داراي ويژگي

، )زايي برای کارآفرينی ها و فرصت غناي فرصت(هاي فزاينده  عادالنه به فرصت

گر و هاي هدايت ات حمايتي، تدوين و اعمال سياستها و خدم پذيری نهاده دسترس

تدوين و اعمال قوانين و مقررات فراگير از سوی نهادهای   گر از سوی دولت،تسهيل

اي، ثبات، انسجام و سالمت نهادي،  صورت هماهنگ، پيوندهاي شبكهمسئول به

مزرعه و (پذيري معتدل و قابل مديريت، و تنوع زنجيرة كارآفريني از توليد  مخاطره

  ).مصرف(تا بازار ) واحد توليدي و خدماتي
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  وكارهاي كشاورزي موانع مربوط به بستر و فضاي توسعة كسب ‐۵جدول 
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۱  

شرايط دشوار کسب

تأمين وثيقه و (اعتبارات 

 )ضامن معتبر

۳۱  ۱/۷۲  ۱  

محصوالت و خدمات،  دشواري تبليغ

- ونقل، توسعه بري حمل دشواري و هزينه
هاي نگهداري، فرآوري و  نيافتگي زنجيره

هاي  نيافتگي زيرساختبندي، توسعه بسته

عمومي، تعدد و ناهماهنگي و عدم حمايت 

بر  طوالني و هزينه متعهدانة ادارات مسئول،

- بودن و عدم ثبات روند امور اداري، ويژه
وکار، نامناسب  کسبخواري در فضای 

لحاظ بودن نظام پرداخت اعتبارات بانكي به

بندي  شرايط نرخ بهره، ميزان و مرحله

اي  پرداخت و مدت تنفس، پوشش بيمه

نامناسب، محدوديت دسترسي محلي به 

، آموزش، مشاوره و اطالعات مورد نياز

فرهنگ كارآفريني و  عدم توسعة

وكار، پايين بودن حجم و نوسان  كسب

هاي دولتي، عدم يكپارچگي در  يتحما

تدوين و اعمال قوانين و مقررات رسمي، 

پايين بودن ميزان همكاري و اعتماد متقابل، 

نيافتگي صنفي  ناهماهنگي و انسجام

ضعف سرماية (وكارهاي كشاورزي  كسب

، پايين بودن ثبات )نهادي و اجتماعي

گذاري، باال بودن  اقتصادي و امنيت سرمايه

شواري تعامالت خارجي، نرخ تورم، د

غالب بودن كارآفريني مبتني بر توليد و عدم 

كارآفريني ( وكار توسعة طولي زنجيرة كسب

  )پس از توليد

۲  

بربر و زماندشوار، هزينه

ونقل بودن حمل

 محصوالت

۲۹  ۴/۶۷  ۲  

۳  
هایبهرة باالي وام

 پرداختی
۲۷  ۸/۶۲  ۳  

۴  

پايين بودن نسبي امنيت

ثبات گذاری و  سرمايه

 اقتصادي

۲۳  ۵/۵۳  ۴  

۵  

اي نامناسبپوشش بيمه

بيمة كارگران، بيمة تمام (

خطر محصول و سازه، 

شده، اي ارائه خدمات بيمه

گذار و هزينة  شروط بيمه

 )مربوط

۲۱  ۹/۴۸  ۵  

۶  

هايعدم تعهد دستگاه

مسئول به حمايت مناسب 

 از متقاضيان

۲۱  ۸/۴۸  ۵  

۷  
ناهماهنگي بين

 بطرهای ذيدستگاه
۲۰  ۵/۴۶  ۶  

۸  

ثباتيشفاف نبودن و بي

از جمله (روند امور اداري 

مداري، فساد اداري،  رابطه

هاي  كاغذبازي و درگيري

از   اداري در استعالم

ادارات مختلف و اخذ 

)مجوزهاي قانوني
)۲۱(

  

۲۰  ۵/۴۶  ۶  
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  كدهاي محوری انتخابی نمايا

۹  
هاينوسان سياست

 حمايتي دولت
۲۰  ۵/۴۶  ۶  

۱۰  

زمانطوالني بودن مدت

تا پرداخت  درخواست

 اعتبارات

۱۹  ۲/۴۴  ۷  

۱۱  

بر بودنطوالني و هزينه

روند امور اداري مربوط 

وكار و  اندازي كسب به راه

 دريافت تسهيالت

۱۸  ۹/۴۱  ۸  

۱۲  
پايين بودن حجم اعتبارات

 پرداختي
۱۸  ۹/۴۱  ۸  

۱۳  

مشكالت صنفي و ضعف

هماهنگي بين دارندگان 

وكارهاي كشاورزي  كسب

اثري  كم دليل نبود يابه

ها و اصناف  اتحاديه

 مربوط

۱۸  ۹/۴۱  ۸  

۱۴  

دشواري دسترسي به

هاي فني مهندسي  شركت

فعال در سطح منطقه براي 

مواردي چون ساخت 

تأسيسات و نصب 

 تجهيزات

۱۷  ۵/۳۹  ۹  

۱۵  

بندي نامناسبمرحله

پرداخت اعتبارات و دوره 

 و فواصل بازپرداخت

۱۷  ۵/۳۹  ۹  

۱۶  
ايتعدد ادارات و نهاده

 مسئول
۱۷  ۵/۳۹  ۹  

۱۷  
هايپايين بودن يارانه

 پرداختي دولت
۱۶  ۲/۳۷  ۱۰  



  ۱۴۹ ۴ة ، شمار۱۳روستا و توسعه، سال  فصلنامة     …وكارهاي بررسي موانع توسعة كسب

 

ف
دي
ر

  

  موانع شناسايي شده

ی
وان
را
ف

  

د
ص
در

ت  
وي
ول
ا

  

  كدهاي محوری انتخابی نمايا

  ۱۰  ۲/۳۷  ۱۶ باال بودن نرخ تورم  ۱۸

۱۹  

زمان كوتاه تنفسمدت

برداري و  مرحلة بين بهره(

 )بازپرداخت

۱۵  ۹/۳۴  ۱۱  

۲۰  

نيافتگيتوسعه

ها در بسياري  زيرساخت

از مناطق مستعد استان 

، جاده، آب، برق گاز(

 )تلفن، سوخت

۱۴  ۵/۳۲  ۱۲  

۲۱  

نبود يك شبكة

رساني كارآمد براي  اطالع

انتشار قابل  مواردي چون

دسترس اطالعات فني و 

 بازار در سطح منطقه

۱۴  ۶/۳۲  ۱۲  

۲۲  

گريشيوع داللي و واسطه

جاي توليد و كارآفريني به

 در سطح جامعه

۱۳  ۲/۳۰  ۱۳  

۲۳  

دشواري دسترسي به

خدمات مشاورة 

در زمينة امور (كار  و كسب

حقوقي، بازار، فني و 

 در سطح استان)مهندسي

۱۲  ۲۸  ۱۴  

۲۴  

دشواري دسترسي به

مؤسسات تحقيقاتي براي 

تأمين نيازهاي پژوهشي 

از جمله آزمايش خاك و (

آب، كنترل كيفيت، توليد 

ارقام مناسب منطقه، 

تحقيقات سازگاري، تلقيح 

مصنوعي و انتقال ژن، 

 )رل آفاتشناسايي، و كنت

۱۱  ۶/۲۵  ۱۵  
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۲۵  

دشواري دسترسي به

هاي كاربردي و  آموزش

اي  مدت فني و حرفهكوتاه

وكار در  در زمينة كسب

 هاو شهرستانسطح استان

۱۰  ۳/۲۳  ۱۶  

۲۶  

نبود امكانات مناسب براي

فرآوري محصوالت در 

 سطح استان

۱۰  ۳/۲۳  ۱۶  

۲۷  

نبود امكانات مناسب براي

در  بندي محصوالت بسته

 سطح استان

۹  ۲۱  ۱۷  

۲۸  
تر شدن فزايندةرقابتي

 وكارمحيط كسب
۹  ۲۱  ۱۷  

۲۹  

دشواری دسترسی به

تسهيالت الزم براي 

تبليغات در سطح استان و 

لحاظ هزينه، به(كشور 

 )پوشش، و ساير موارد

۸  ۶/۱۸  ۱۸  

۳۰  
پايين بودن اعتماد بين

 وكارفعاالن كسب
۷  ۳/۱۶  ۱۹  

۳۱  

وكارضعف اخالق كسب

و رواج برخي 

ها در ميان  ناهنجاري

از (وكار كسب فعاالن

جمله باندبازي در 

گذاري، معامالت و  سرمايه

داد و ستدها، و كاهش 

تعمدي كيفيت 

 )محصوالت

۷  ۳/۱۶  ۱۹  

۳۲  

عدم يكپارچگي قوانين

اي مدون و قابل  حرفه

اجرا در زمينة توسعة 

 وكارهاي كشاورزيكسب

۶  ۱۴  ۲۰  
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۳۳  

ندك به افراد تازهاعتماد ا

متقاضيان و (كار 

و عدم ) واردان تازه

 حمايت مطلوب از آنها

۵  ۷/۱۱  ۲۱  

۳۴  

هايدشواري همكاري

گذاري  فني و سرمايه

داخلي مشترك با 

- به(هاي خارجي  شركت
دليل وجود مواردي چون 

 )هاقوانين داخلي و تحريم

۵  ۷/۱۱  ۲۱  

۳۵  

وكارها برتمركز كسب

ختن به توليد و عدم پردا

از جمله (ها  ساير عرصه

خدمات مهندسي و فني، 

فرآوري، بازاريابي، و 

)مشاوره
)۲۲(

  

۴  ۳/۹  ۲۲  

۳۶  

عدم ثبت رسمي و قانوني

-بسياري از فعاالن كسب
منظور كار كشاورزي به و

كنترل و نظارت بر كار 

 آنها

۳  ۷  ۲۳  

۳۷  

عدم توسعة متمرکز

زيرساخت و فضای 

وکار در سطح استان  کسب

های  ز جمله شهرکا(

های  صنعتی و مجتمع

 )ایگلخانه

۳  ۷  ۲۳  

۳۸  

نبود امكانات الزم براي

انبارداري و نگهداري 

ها و  مانند سردخانه(

 )انبارهاي مجهز

۳  ۷  ۲۳  
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۳۹  

محدود بودن

وکارهای نمونه و  کسب

استاندارد الگويي در سطح 

 استان

۲  ۶/۴  ۲۴  

۴۰  

بخل و حسادت و

ن و هاي اطرافيا نظري تنگ

 عدم حمايت مؤثر آنها

۱  ۳/۲  ۲۵  

  های پژوهش يافته: منبع

  گيری و پيشنهادها نتيجه

وكارهاي كشاورزي با رويكرد كارآفريني از ملزومات توسعة پايدار بخـش   توسعة كسب

در بخـش كشـاورزي، پيشـبرد كـارآفريني در قالـب توسـعة       . رود شمار ميكشاورزي به

صـورت يـك جريـان پيچيـده، مسـتلزم      يابـد و بـه   يوكارهاي كارآفرينانه تبلور م كسب

گـذاري  شناسايي مسائل و مشکالت، نيازها و عوامل تأثيرگذار است تا بتوان با سياسـت 

سـازي يـك    اندازهاي پيش روي اين جريان و فـراهم  گرايانه، به رفع موانع و دست واقع

واردان،  تـازه  وكار كشاورزي اعـم از متقاضـيان،   محيط حمايتي براي فعاالن حوزة كسب

  . مالكان، مديران و حاميان پرداخت

در پنج  وكارهاي کشاورزی را توان موانع توسعة كسب طبق نتايج پژوهش حاضر، مي

دهنـدة عوامـل طبيعـي دخيـل و      ترتيب، نشاندو گروه نخست، به. بندي كرد گروه دسته

هـا در   هـاده وكارهاي كشـاورزي و تـأمين و کاربسـت بهينـة ن     تأثيرگذار بر توسعة كسب

ــاورزي اســت  كســب ــاي كش ــواری  . وكاره ــت و دش ــدگي ماهي ــدپيچي ــعة  فراين توس

شـده بـراي توسـعة    وكارهاي كشاورزي مضمون سومين گروه از موانـع شناسـايي   كسب

وكارهاي كشاورزي  گروه چهارم از موانع توسعة كسب. وكارهاي كشاورزي است كسب

شـده در گـروه   يشترين موانع شناساييب. دهندة نامناسب بودن بازار كشاورزي است نشان

  . دهدوكارهاي كشاورزي تشكيل مي پنجم را مساعد نبودن فضاي توسعة كسب
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سـازي يـك محـيط     شده، در راستاي بسترسازي و فـراهم با توجه به موانع شناسايي

توان سـازوكارهاي زيـر را پيشـنهاد     وكارهاي كشاورزي، مي حمايتي براي توسعة كسب

 :داد
، پيش از )طبقة موضوعي اول(ه تعدد عوامل طبيعی و توليدی مورد نياز با توجه ب •

وکار کشاورزی، الزم است همة عوامل  هاي کسب صدور پروانة تأسيس واحد

پذيری توسعة آن،  ها يا امکان فراهم بودن زيرساخت  تأثيرگذار و جوانب كار از قبيل

توانايي الزم، مناسب بودن شرايط اقليمی، وجود بازار، داشتن تخصص و 

برخورداری يا امکان استفاده از تجهيزات و فناوری مناسب، رعايت استانداردهای 

دقت مورد به )۲۳(وکار تفصيلی کسب  کيفيت و نظاير آن در چارچوب يك طرح

و تنها در ) )۲۴(وکار يابي کسب پذيری و مكان مطالعة امکان(ارزيابی قرار گيرد 

عوامل مورد نياز، نسبت به صدور پروانة  صورت تأمين سطحي قابل قبول از

منظور شناسايی و در همين زمينه، الزم است به. برداري اقدام شود تأسيس و بهره

ترسيم جغرافياي كارآفريني ( )۲۵(هاي كارآفريني كشاورزي بندي كالبدي ظرفيت پهنه

اي جامع براي دستيابي به سند آمايش در سطح استان، مطالعه) )۲۶(كشاورزي

پيمايش  شود، كه خود مستلزموكارهاي كشاورزي انجام  رزمين در توسعة كسبس

هاي  هاي نسبي و فرصت يافته در راستاي شناسايي مزيت و پايش مستمر و نظام

وكارهاي  هاي كارآفريني و توسعة كسب اشتغال زراعي و غيرزراعي، زمينه

اشتغال  كارآفريني، كشاورزي و روستايي و نيز تدوين نظام يا بانك جامع اطالعات

 . وكارهاي كشاورزي در سطح استان است و كسب
وکارهای  گذاري در کسب با توجه به باال بودن حجم و نيز مخاطرة سرمايه •

شود كه صندوق بيمة محصوالت  ، پيشنهاد مي)طبقة موضوعي دوم(کشاورزی 

ای وکاره كشاورزي نسبت به بيمة تمام خطر سازه، تأسيسات و محصول تمام کسب

 . کشاورزی با شرايط مناسب اقدام كند
، الزم است كه از طريق تقويت )طبقة موضوعي سوم(هاي تحقيق  با توجه به يافته •

هاي توزيع و بازاريابي  هاي خريد محصوالت كشاورزي، تقويت شبكه پايانه
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ها، و تقويت تاالر بورس محصوالت  محصوالت كشاورزي، برگزاري نمايشگاه

 . استان، به توسعة بازار كشاورزي پرداختكشاورزي در سطح 
، )طبقة موضوعي چهارم(وكار در استان  با توجه به ضعف خدمات آموزش كسب •

وكارهاي كشاورزي در طرح مهندسان ناظر سازمان نظام  نكاتي چون پوشش كسب

وكار توسط  هاي آموزش كسب مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، ارائة دوره

اي استان و ديگر مراكز و مؤسسات آموزشي فعال، و نيز ارائة  فهحر ‐سازمان فني

خدمات آموزشي ترويجي از سوي سازمان جهاد كشاورزي استان به 

ترويجي  ‐در همين زمينه، نيازسنجي آموزشي. شود وكارهاي داير پيشنهاد مي كسب

ب منظور تهيه و انتشار مطالوكارهاي كشاورزي در سطح استان، به در حوزة كسب

مديريت «هاي آموزشي با موضوع  آموزشي و ترويجي مورد نياز در قالب بسته

با همكاري متخصصان و توزيع آن در ميان متقاضيان و » وكارهاي كشاورزي كسب

اندازي رشتة  با راه. رودشمار ميوكارها، از نكات قابل توجه به مديران كسب

دهاي درسي با همين وكار كشاورزي و نيز ارائة واح تحصيلي مديريت كسب

توان به ارتقاي سواد  مضمون در مؤسسات آموزش عالي فعال در سطح استان، مي

 . آموختگان اين استان بسيار ياري رساند دانش )۲۷(وكار كسب
وكار كشاورزي در استان  با توجه به ضعف هماهنگي و انسجام ميان فعاالن كسب •

ميانجي، مانند  ويت نهادهايدهي و تق، الزم است سامان)طبقة موضوعي پنجم(

انجمن كارآفرينان كشاورزي، صندوق حمايت از كارآفرينان كشاورزي، اتاق 

وكارهاي كشاورزي، و ديگر  هاي كسب وكارهاي كشاورزي، اتحاديه كسب

- ربط در سطح كشور بههاي صنفي و نيز پيونددهي آنها به مجامع نهادي ذي تشكل
دهي خدمات حمايتي، پايش، و ديگر ، سامانهاي مسئول منظور رايزني با دستگاه

وكارهاي كشاورزي مد  مواردي از اين دست در راستاي تأمين منافع دارندگان كسب

  .نظر مسئوالن قرار گيرد

ويـژه  هـاي نسـبي بـه    در پايان، با توجـه بـه برخـورداري اسـتان گلسـتان از مزيـت      

هاي مجاور و تهران،  استاندسترسي به بازارهاي های کشاورزی غنی و متنوع،  بوم زيست
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آموختــة برخــورداري از شــبكة راه آهــن سراســري، وجــود نيروهــاي جــوان و دانــش 

مالحظـه، پيشـنهاد     هـاي قابـل   ها و فرصـت  كشاورزي، نيروي كار فراوان و ساير مزيت

مثابه راهبرد توسعة استان در نظر گرفتـه  به وکارهای کشاورزی شود كه توسعة کسب مي

ربـط، الزم اسـت سـند راهبـردي     هـاي ذي  هماهنگي دستگاه ظور، براي شود؛ و بدين من

نظـران امـر و اطالعـات     گيري از صاحب وكارهاي کشاورزی استان با بهره توسعة كسب

ربـط اعـالم   هـاي ذي  هاي كارآفريني در اين بخش تدوين و بـه دسـتگاه   آمايشي ظرفيت

ـ هـاي ذي  در اين زمينه، با توجه به تعدد دسـتگاه . شود ط و لـزوم طراحـي راهبـردي    رب

انـدازهاي   و چشـم  هـا  فرصـت «مشترك، برگـزاري يـك همـايش اسـتاني بـا موضـوع       

هـا، و رسـيدن بـه      منظـور طـرح ديـدگاه   به» وكارهاي کشاورزی در استان گلستان كسب

هاي اجرايي، پژوهشگران، و صاحبان  اجماع نظر با حضور كارشناسان و مديران دستگاه

وکارهـای   يز تشکيل شـورا يـا کميتـة راهبـری توسـعة کسـب      و ن وکار کشاورزی کسب

-کشاورزی از سوي استانداری يا سازمان جهاد کشاورزی استان بـا مأموريـت سياسـت   
وکـار کشـاورزی در    ها و پـايش فضـای کسـب    گذاری حمايتی، هماهنگی ميان دستگاه

تسـريع و  سـازي،   سازي قوانين و مقررات و نيز شـفاف  يكپارچه. شود پيشنهاد مي استان

هـاي   وكارهاي كشاورزي از نخستين فعاليـت  تسهيل امور اداري مربوط به توسعة كسب

و  )۲۸(چنين ارگاني است، كه البته مستلزم طراحي شبكة پشتيباني كـارآفريني كشـاورزي  

تعيـين  . وكارهاي كشاورزي در سطح اسـتان خواهـد بـود    نامة توسعة كسب تدوين نظام

از لحـاظ حجـم   (ط پرداخت اعتبارات بانكي به متقاضيان هاي عامل و تسهيل شراي بانك

، تسهيل اخذ مجوزهـاي  )بندي بازپرداخت اعتبارات، وثيقه و ضامن، نرخ بهره، و مرحله

وكـار و جلـوگيري از    دار شدن و ثبت رسـمي همـة واحـدهاي كسـب     اداري، شناسنامه

الت و خدمات فعاليت واحدهاي غيرمجاز، تدوين و اعمال استانداردهاي كيفيت محصو

بـا همكـاري   (وكـار   مختلف، و تعيين مهندس ناظر تخصصـي بـراي واحـدهاي كسـب    

بـا  . نامة يادشده گنجانـده شـود   از مواردي است كه بايد در نظام) سازمان نظام مهندسي

گيـري از فنـاوري اطالعـات و    و بهـره  ۱۰+ توجه بـه عملكـرد مطلـوب دفـاتر پلـيس      

تـوان نسـبت بـه     وكـار كشـاورزي، مـي    مات كسـب انـدازي دفـاتر خـد    ارتباطات، با راه
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ربـط اقـدام   هاي دولتي ذي سازي امور اداري مربوط و كاهش مسئوليت دستگاه يكپارچه

صـورت آزمايشـي در اسـتان    توان چنين الگويي را پس از طراحـي بـه   نخست، مي. كرد

طح گلستان به اجرا گذاشت؛ و آنگاه پس از ارزيابي و در صورت موفقيت، آن را در سـ 

ربـط، از طريـق   هاي دولتي ذي هاي هدفمند ارگان ترديد، حمايت بي. كشور گسترش داد

در منـاطق مسـتعد   ) مانند جاده، گازكشي، و خطوط بـرق و تلفـن  (ها  توسعة زيرساخت

و ) هاي مصـرف انـرژي   نظير تعرفه(وكار در سطح استان، كاهش عوارض  توسعة كسب

ــه ر و شــهركوكــا هــاي كســب هــا، و توســعة مجتمــع ماليــات اي، شــامل  هــاي گلخان

-در اين ميان، شايسته است الويت. امكان تحقق خواهد يافت )۲۹(وكارهاي الگويي كسب
دليل مواردي چون به(وكارهاي تعاوني  آموختگان كشاورزي، كسب هاي الزم براي دانش

هـاي اصـل    ها و ايجاد اشتغال، و مقتضيات اجـراي سياسـت   بسيج منابع، تجميع ظرفيت

وكار در عرصـة خـدمات فنـي و مهندسـي، بازاريـابي،       و نيز براي متقاضيان كسب) ۴۴

وكـار   وكارها، توسعة خدمات حمايتي كسب بخشي به كسبتنوع –بندي فرآوري و بسته

افزوده در بخش كشاورزي، كاهش فشار بر منابع توليد در اثـر افـزايش    و ارتقاي ارزش 

ها و  وكار در برخي عرصه هاي كسب ظرفيت وكارهاي توليدي، جلوگيري از اشباع كسب

  . در نظر گرفته شود_ در كل، تحقق آمايش سرزمين
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يـن  در ا. بينجامـد وكـار   كسـب  ةانـدازي و توسـع   راه خواري درويژهبه  ممكن استچنين شرايطي  ‐۲۱
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ة هـاي زنجيـر   وكار در تمامي حلقه كسب ةاندازي و توسع نشان دادن اهميت راه براي ،ن مورديدر ا ‐۲۲

افزايي در بخـش كشـاورزي از    توليد و در نتيجه، ارتقاي ارزش ةو عدم تمركز صرف بر حلق كشاورزي
ــع  ــولي توس ــتگي ط ــذر پيوس ــريالي    كســب ةرهگ ــته و س ــارآفريني پيوس ــا ك ــاورزي ي ــاي كش   وكاره

)serial entrepreneurship ( كـارآفريني پـس از توليـد   «تـوان از اصـطالح    مي، زنجيرهاين در امتداد« 
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