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  چکیده

گیري از با بهرهسنجی تشکیل تعاونی کارآفرینان در استان کرمانشاه  امکان ،این مطالعه کلیهدف   
 جامعه مورد مطالعه تحقیق را کارآفرینان و کارشناسان استان کرمانشاه تشکیل دادند. است SWOTروش 

)28=N(. نتایج نشان ها تحلیل محتواي مصاحبهآوري شد.  جمع ها با استفاده از مصاحبه و پرسشنامهداده
ها و وجود نمایشگاه" هاي ایجاد شده براي تشکیل تعاونی کارآفرینانترین فرصتداد که مهم

و  "گیري از تسهیالت ویژه و کم بهره دولتیامکان بهره"، "هاي سالیانه کارآفرینان در کشور جشنواره
ي و ضعف بازپارتی"ترین تهدیدها مهمو  "کار در بخش کشاورزي آمار باالي دانش آموختگان جویاي"

هاي ضعف سیاستگذاري"و  "رانت بازي در بازار محصوالت کشاورزي"، "مدیریت در ادارات مربوطه
تقاضاي کارآفرینان براي "چنین  همهستند.  "کنندگان، کارآفرینان و کارآفرینی ملی در خصوص تولید
ایجاد امنیت غذاي سالم در جامعه توسط "، "ات محصوالت مختلف کشاورزيبازاریابی، توزیع و صادر

ترین نقاط قوت و  عنوان مهم به "هاي کارآفرینان در بخش کشاورزيتنوع کاري فعالیت"و  "کارآفرینان
و  "عدم نظارت دستگاه متولی بر فعالیت تعاونی"، "ت مدیره تعاونیأاحتمال عدم همکاري اعضاي هی"
 ،این بر عالوهترین نقاط ضعف شناسایی شدند. عنوان مهم به "ارآفرینان نسبت به تعاونیدید منفی ک"

 راهبرد محافظه کارانه نتایج حاکی از آن است که تحلیل راهبردي تشکیل تعاونی کارآفرینان در ناحیه
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)WOعاونی تاین با وجود نقاط ضعفی که بر سر راه تشکیل نشان دهنده آن است که  . این) قرار دارد
  فراهم است. براي تشکیل تعاونی کارآفرینان نیز هاي مناسبی فرصتوجود دارد، 

  
  کشاورزي ،تعاونی، کارآفرینانتحلیل راهبردي، : يکلید يهاواژه

 
  مقدمه

 و کارآفرینی مختص دولتی سازمان یا دهد نهادکارآفرینی در کشور نشان میمروري بر مستندات   
 محدودي هايحمایت دولتی، نهادهاي و هاوزارتخانه برخی ندارد و تنها دروجود  ایران کارآفرینان در

که هاي اخیر با وجود ایندر سال). 1393گردد (علیخانی دادوکالیی، خوداشتغالی مشاهده می از
منظور  ... به بنیاد توسعه کارآفرینی و هاي مردم نهاد (سمن) محدودي از قیبل: کانون کارآفرینان،سازمان

اي از مسائل مانند: ضعف بنیه مالی، نداشتن اند، اما به دلیل پارهیب و توسعه کارآفرینی ایجاد شدهترغ
ثر ایفا نمایند و ؤاي ماند نقش خود را به گونهها نتوانستهیی و پشتوانه حمایتی، این سازمانقدرت اجرا

آموزي، بازاریابی و غیره  رتش و مهامنابع مالی و اعتباري، آموز مینأمشکالت کارآفرینان مانند: ت
را ) Zimmerman and Chu, 2013; Bhuiyan, 2013; Saxena, 2012؛ 1388(یعقوبی و قاسمی، 

سیس شده باید در أرسد نهاد دیگري عالوه بر نهادهاي تنظر می از پیش روي آنان بردارند. از این رو به
یل هاي انتقادي انجام شده، تشکاساس تحلیل براین زمینه وارد شده و به عنوان کاتالیزور عمل نمایند. 

تواند گزینه مناسبی براي این منظور باشد. حال سوال اساسی آن است تعاونی کارآفرینان کشاورزي می
هاي مردم نهاد موجود اي سبب برتري تعاونی کارآفرینان نسبت به سایر سازمانچه خصیصه" که

هایی که تاکنون در خصوص طر نشان نمود: اوالً سمندر پاسخ به این سوال بایستی خا "خواهد شد؟
که تعاونی بر اند، در حالیکید داشتهأت "فرد"اند تنها بر روي کارآفرینان پا به عرصه ظهور گذاشته

در  طی، تبادل افکار، هم افزایی و غیرهکید دارد و این ویژگی امکان توسعه شبکه ارتباأت "جمع و ما"
هاي قانونی و اجرایی ها از مزایا و پتانسیلکه تعاونیتر خواهد کرد. دیگر آننبین کارآفرینان را افزو

توجه به این موضوع  تر است.ها این موضوع به مراتب کمرنگباشند، که در سایر سمنخوردار میبر
از استلزامات اساسی توسعه بخش کشاورزي  با توجه به تعداد باالي کارآفرینان در استان کرمانشاه

کند، نتوانسته دار مریض فعالیت می صورت کج هکه ب سفانه کانون کارآفرینان استانأباشد. مت ان میاست
به  طوري که باید و شاید منافع گروهی کارآفرینان کشاورزي را در قالب یک تشکل رسمی است آن

ش از پیش هاي تشکیل تعاونی کارآفرینان بخش کشاورزي بیرسد زمینهنظر می رسمیت بشناسد، لذا به
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سنجی تعاونی کارآفرینان در بخش  لذا هدف کلی این پژوهش، امکان در استان کرمانشاه مهیا باشد.
  باشد. میبا استفاده از تحلیل سوات کشاورزي استان کرمانشاه 

و همپوشانی نزدیکی ارتباط ارگانیک  داراي کشاورزيکارآفرینی مفهوم : تحقیقپیشینه مبانی نظري و 
 ايبه دنبال شیوهطور ویژه  بهکارآفرینی کشاورزي  با این تفاوت که ،باشدوستایی میی ربا کارآفرین

قیداري سجاسیباشد (رآمد و ثروت، ایجاد اشتغال و غیره میجدید در بخش کشاورزي براي افزایش د
ي مناطق تواند مزایاي بسیاري براامه و بقاي این نوع کارآفرینی میاد ،رو از این .)1390 و همکاران،

رخه حیات کسب و کارهاي چدهد نشان می) 1390عشیر و همکاران (روستایی به ارمغان آورد. نتایج 
، رشد، نوآوري یا افول و تثبیت کسب و کار شروع، ایجاد اي از قبیل:هگانعوامل پنج آفرینانه در گرورکا

هاي پشتیبانی و حمایت کننده باید نهاد دهدست که تجربیات میدانی نشان می. این در حالی اباشدمی
خطر  فضاي نامساعد و پر ،جهت پایداري و بقاي این چرخه وجود داشته باشد. در غیر این صورت

توان نهادهاي می ،رو تواند ادامه روند این چرخه را با مشکل مواجه نماید. از اینکسب و کار می
علیخانی دادوکالیی نتایج مطالعات  ود.پشتیبان کننده را به عنوان عنصر ششم به این چرخه اضافه نم

زاده و همکاران  شریف )،1391( مکرر و محبی حیدري، )1393جمشیدي و همکاران ()، 1393(
نیز  Bhuiyan (2013) و Zimmerman and Chu (2013))، 1389آب (رجب میان دوپور ،)1388(
اند. توجه به آن اشاره نمودهه از عدم طور غیرمستقیم به اهمیت این عنصر و مشکالت ناشی شد به

 کارآفرینان به منحصه در جهت به حداقل رساندن مشکالت نهادهاي مختلفیدهد ها نشان میبررسی
)، EO1 )Weiss, 2014 هایی از قبیل:سازمان وان بهتالمللی می اند که در عرصه بینتهظهور پیوس

YEC2 )Isenberg, 2013 ،(SEA3 )Kerlin, 2009 ،(ELF4 )Bird, 2004 ،(TEC5 )Misron, 

2014 ،(APEE6 )et al., 1984 Aronoff،( YPO7 )Kuzmeski, 2009(، USASBE8 
)Benjamin and McDowall, 2010 .هایی تحرکات و سیاست ،هاي اخیردر سال) اشاره نمود

اگر چه این اقدامات  ،کار گرفته شده استبهنیز در کشور سیس نهادهاي مرتبط با کارآفرینی أجهت ت

                                                             
1- Entrepreneurs’ Organization 
2- Young Entrepreneur Council 
3- Social Enterprise Alliance 
4- Edward Lowe Foundation 
5- Vistage or The Executive Committee 
6- Association of Private Enterperise Education 
7- Young Presidents’ Organization 
8- United States Association Small Business & Entrepreneurship 
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توجه به نوپا بودن موضوع کارآفرینی در ، اما براي شروع کار و با اندتاکنون چندان مثمرثمر واقع نشده
، ن، پارك علم و فناوري و مراکز رشدکانون کارآفرینی ایراکشور از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. 

 باشند.ه اقدامات صورت گرفته در کشور میانجمن ملی زنان کارآفرین از جمل
که کارآفرینی کشاورزي از  بندي نمود آن استتوان جمعچه که از مرور ادبیات حاضر میآن  

زا و پایدار درون رود که خواهان توسعهآگاهی به شمار می ریزان و دولتمردانِاي اصلی برنامههدغدغه
  باشند.در مناطق روستایی می

  
  روش تحقیقموارد و 

ی است. در بخش کیفی تحقیق با استفاده از مدل تحلیل 1هاي تلفیقیماهیت این تحقیق از نوع پژوهش  
SWOT امکان تشکیل تعاونی کارآفرینان که شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید است از دیدگاه ،

هر یک از عوامل چهارگانه  بنديشد؛ در بخش کمی نیز، اولویتارآفرینان و کارشناسان استخراج ک
  د.  یدگرتشکیل تعاونی کارآفرینان مشخص  و در نهایت نوع راهبرد انتخاب شده براي گرفتصورت 

جامعه آماري این پژوهش را دو گروه از کارآفرینان و کارشناسان تشکیل دادند. گـروه اول شـامل     
هـاي مختلـف کشـاورزي،    نفر از کارآفرینان بخش کشاورزي در استان کرمانشاه بودند که در زمینه 23

عی؛ پارك علم و فناوري؛ نفر از کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتما 5فعالیت دارند؛ گروه دوم را 
گیـري مـورد   کانون کارآفرینان و بنیاد توسعه کارآفرینی شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند. روش نمونـه 

هـایی اسـت کـه    هدفمند، اصوال هـدف محقـق انتخـاب نمونـه     گیريدر نمونه .است 2استفاده هدفمند
گیـري تـا   ). نمونـه 1379ران، در مورد موضوع تحقیق داشته باشـد (سـرمد و همکـا    3اطالعات زیادي

ادامه یافت. بنابراین اطالعات موردنیاز در خصوص تشکیل تعاونی کارآفرینـان   4اشباع نظريرسیدن به 
هاي آنان در قالـب نقـاط نقـاط    دست آمد که نظرات و دیدگاه هنفر از کارآفرینان و کارشناسان ب 28از 

  بندي شدند. و تهدید طبقه قوت، ضعف، فرصت
آوري شد. در ابتدا، به منظور شناسـایی و  ات موردنیاز براي تحقیق حاضر در دو مرحله جمعاطالع  

هاي عمیق و نیمه سـاختارمند  استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید تشکیل تعاونی از مصاحبه
دقیقه بـه طـول    30ساعت و  7در حدود  روي هم رفته، این جلساتهاي گروهی استفاده شد. و بحث

                                                             
1- Mix method design     
2- Purpose foul sampling 
3- Information-rich  
4- Theoretical saturation  
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د و در نهایت نظرات و نقطه نظرات کارآفرینان در مورد تشکیل تعاونی لحاظ شد. پس از اتمـام  انجام
تنظیم شد  9-1اي در قالب طیف ها و استخراج و شناسایی عوامل چهارگانه سوات، پرسشنامهمصاحبه

 و از کارآفرینان خواسته شد تا ضمن بررسی عوامل سوات، نظرات اصـالحی خـود را اعمـال کننـد و    
. پرسشنامه تنظیم شـده شـامل زیـر    نمایندنسبت به تعیین وزن و اهمیت هر یک از زیر معیارها، اقدام 

گویه) بود.  11گویه) و تهدیدها ( 7ها (گویه)، فرصت 5گویه)، نقاط ضعف ( 7معیارهاي نقاط قوت (
  مشخص کردند. نفر از کارآفرینان، پرسشنامه را تکمیل و وزن هر یک از زیرمعیارها را 9در نهایت 

بازبینی "و  1"سازي تیم پژوهشمثلث"منظور بررسی روایی و پایایی از روش  در پژوهش حاضر به  
گـر،  سازي تیم پژوهش، شامل بکـارگیري بـیش از یـک مشـاهده    بهره گرفته شد. مثلث 2"صاحبنظران

ـ  گر، و تحلیلمصاحبه حقـق، کـاهش   کـارگیري چنـدین م   هگر در یک مطالعه است. به بیانی هـدف از ب
چنـین افـزایش اعتبـار اسـت     هـا و هـم  دهی، کدگذاري، و تحلیل دادهآوري، گزارشسوگیري در جمع

)Thurmond, 2001مطالعه و بازبینی شـده کـه در   این، گزارش پژوهشی توسط همکاران بر ). عالوه ،
ار را دوچندان نمود دست آمده، اعمال گردید و همین امر، اعتبار ک هنهایت نظرات آنان در مورد نتایج ب

تحلیـل   بـا اسـتفاده از  هـا،  دست آمده از مصـاحبه  هتجزیه و تحلیل اطالعات بنظران). (بازبینی صاحب
 یـا  آشکارسـازي  براي فنی را محتوا روش تحلیل توانمی ساده، تعریف یک در. صورت گرفت 3محتوا

دانست (مقـدم و   متن یک در رفته بکار نمادهاي یا هاپیام خاص هايویژگی عینی و یافتهنظام توصیف
دهـی و  بندي نقاط قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـد، وزن     پس از استخراج و جمع). 1391همکاران، 

منظـور   بندي این نقطه نظرات صورت گرفت و در قالب آمار توصیفی ارائه شدند. در پایان، بـه اولویت
  بهره گرفته شد.  SWOT ماتریس تحلیل از راهبرد مناسب، ارائه

  

  هاي تحقیق یافته
هاي متنوعی شود، کارآفرینان در زمینهمشاهده می 1طور که در جدول  همان: زمینه فعالیت کارآفرینان

مانند تولید ماشین آالت؛ تولید و فرآوري گیاهان دارویی؛ تولید محصوالت ارگانیک؛ دامپروري؛ تولید 
زمینی؛ و اصالح کننده خاك فعالیت دارند.  هاي نو؛ کشت زعفران، موسیر و بادامبذر و نهال؛ انرژي

هاي مختلف فردي، گروهی، که کارآفرینان کسب و کارهاي خود را بصورتاد همچنین نتایج نشان د
  کنند.  تعاونی، خانوادگی و شرکتی دنبال می

                                                             
1- Investigator triangulation 
2- Peer review 
3- Content analysis  
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  .زمینه فعالیت کارآفرینان -1ل جدو

  کارآفرین
شهرستان محل 

  فعالیت
  ع کسب و کارنو  سال شروع فعالیت  نوع فعالیت

تعداد افراد جذب 
  شده

  1389  مدیر مرکز رشد روانسر - مشاوره در زمینه کشاورزي  روانسر  1
 - گروهی - تعاونی

  شرکتی
  نفر 15

  نفر 64  شرکتی  1390  تولیدکننده نشا سبزي و صیفی - تولید ماشین آالت بانک نشاء  کرمانشاه  2

  پژوهشگر طب سنتی و گیاهان دارویی  کرمانشاه  3
  1369 پژوهش:
  1390تولید: 

  نفر 17  تعاونی

  نفر 5  خانوادگی  1384  مونتاژ و تولید تیلر و کولتیواتورهاي باغی  کرمانشاه  4

  گروهی  Bi4(  1394تولید اصالح کننده نوین خاك (  کرمانشاه  5
در حال تولید در 
  مرحله آزمایشگاهی

6  
 - کرمانشاه
  نفر 50  خانوادگی  1380  کشت گیاهان دارویی  صحنه

  نفر 8  تعاونی  1386  نان سنتی  - پرورش قارچ - محصوالت ارگانیک و سالم باغی  پاوه - مانشاهکر  7
  نفر 6  گروهی  1393  تهیه و توزیع محصوالت ارگانیک  کرمانشاه  8

9  
 - کرمانشاه
  کوزران

  نفر 4  شرکتی  1394  سازي گوسفند گوشتیاصالح نژاد و بهینه

  نفر 20  گروهی - فردي  1359  هاي نوانرژي - یککشاورزي ارگان - صنایع دامپروري  کرمانشاه  10

 - کرمانشاه  11
  کوزران

  نفر 180  فردي  1387  تولید، بازاریابی و صادرات زعفران

  نفر 7  خانوادگی  1380  طراحی و ساخت ادوات کشاورزي  داالهو  12
  نفر 10  تعاونی  1391  کارگاه نان رژیمی  داالهو  13
  نفر 8  خانوادگی - فردي  1387  آموزش و کشت گیاهان دارویی  کرمانشاه  14
  نفر 2  گروهی - فردي  1393  تولید شامپو و صابون گیاهی  کرمانشاه  15
  نفر 50  گروهی - فردي  1387  تولید محصوالت ارگانیک - تولید بذر، نهال و نشاء کشت بافتی  کرمانشاه  16
  نفر 5  گروهی  1389  تولید ماشین آالت  داالهو  17
  نفر 3  گروهی  1391  ان داروییکشت و توسعه گیاه  کرمانشاه  18
  نفر 6  گروهی  1389  کاشت زعفران، بادام، سیر  روانسر  19

20  
اسالم آباد 

  غرب
  1376  کشاورزي انسکتاریوم

- تعاونی - فردي
  گروهی

  نفر 8

  نفر 6  تعاونی  1385  ماشین جوجه کشی و چرخ ریسندگی  کرمانشاه  21

 - تعاونی - فردي  1376  کشاورزي نوین  کرمانشاه  22
  یگروه

  نفر 3

  نفر 20  شرکتی  1390  تولید نشاء - تولید دستگاه کشت مستقیم نشاء  کرمانشاه  23
  

 :ها و تهدیدهاي تشکیل تعاونی کارآفرینان در بخش کشاورزيشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت
منظور ارائه راهکارهاي مناسب جهت تشکیل تعاونی کارآفرینان، شناخت عوامل چهارگانه نقاط قوت،  به
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رو، در ادامه هر یک از عوامل چهارگانه تشریح خواهد  است. از این ضروريعف، فرصت و تهدید ض
  شد.

هاي کارآفرینان و بندي نظرات و دیدگاهبر اساس جمع: نقاط قوت تشکیل تعاونی کارآفرینان
ها در ر یک از زیر معیارکارشناسان، مهمترین نقاط قوت تشکیل تعاونی کارآفرینان و وزن مربوط به ه

تقاضاي کارآفرینان براي بازاریابی، "شود، مشاهده می 2طور که در جدول  همانآمده است.  2جدول 
مهمترین نقطه قوت تشکیل تعاونی کارآفرینان بوده  "توزیع و صادرات محصوالت مختلف کشاورزي

با میانگین  "ایجاد امنیت غذاي سالم در جامعه توسط کارآفرینان"). پس از آن 56/6است (میانگین: 
ترتیب دومین و  به 89/5با میانگین  "هاي کارآفرینان در بخش کشاورزيتنوع کاري فعالیت"و  50/6

    شوند.سومین نقطه قوت تشکیل تعاونی محسوب می
  

  .نقاط قوت تشکیل تعاونی کارآفرینان از دیدگاه کارآفرینان و کارشناسان -2جدول 

  )Strengthsزیرمعیارهاي نقاط قوت (  ردیف
وزن  میانگین
  * نسبی

انحراف 
  معیار

  رتبه

S1  01/2  56/6  تقاضاي کارآفرینان براي بازاریابی، توزیع و صادرات محصوالت مختلف کشاورزي  1 
S2  31/1  50/6  ایجاد امنیت غذاي سالم در جامعه توسط کارآفرینان  2 
S3  27/1  89/5  هاي کارآفرینان در بخش کشاورزيتنوع کاري فعالیت  3 
S4  32/2  89/5  وجود توان باالي همکاري در میان کارآفرینان  4 
S5  47/2  89/5  وجود کارآفرینان خبره در استان  5 
S6  29/2  67/5  پراکندگی جغرافیایی کارآفرینان در سطح استان  6 
S7 88/1  56/5  تولید محصوالت مختلف توسط کارآفرینان  7 

  9از  وزن نسبی * میانگین
  

بررسی نقاط ضعف تشکیل تعاونی کارآفرینان و میزان وزن  شکیل تعاونی کارآفرینان:نقاط ضعف ت
با قابل مشاهده است.  3ناسان و کارآفرینان در جدول هر یک از زیر معیارهاي آن از دیدگاه کارش

عدم "، "ت مدیره تعاونیأاحتمال عدم همکاري اعضاي هی"، 3هاي مندرج در جدول استناد به یافته
هاي با میانگین "دید منفی کارآفرینان نسبت به تعاونی"، و "دستگاه متولی بر فعالیت تعاونینظارت 

  .ترتیب مهمترین نقاط ضعف تشکیل تعاونی کارآفرینان ارزیابی شدند به 67/6و  67/6، 33/7
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  .نقاط ضعف تشکیل تعاونی کارآفرینان از دیدگاه کارآفرینان و کارشناسان -3جدول 
  رتبه  انحراف معیار  * وزن نسبی میانگین  )Weaknessهاي نقاط ضعف (زیرمعیار  ردیف
W1 66/1  33/7  ت مدیره تعاونیأاحتمال عدم همکاري اعضاي هی  1 
W2 50/1  67/6  عدم نظارت دستگاه متولی بر فعالیت تعاونی  2 
W3 87/1  67/6  دید منفی کارآفرینان نسبت به تعاونی  3 
W4 18/2  40/6 عدم قدرت اجرایی تعاونی  4 
W5 29/2  33/6  هاي موجودسابقه شکست تعاونی  5 

  9از  وزن نسبی * میانگین
  

هاي ترین فرصتمطابق نظرات کارآفرینان و کارشناسان، مهم هاي تشکیل تعاونی کارآفرینان:فرصت
 شود.مشاهده می 4از زیر معیارهاي آن در جدول  تشکیل تعاونی کارآفرینان همراه با وزن هر یک

ترتیب  هاي تشکیل تعاونی کارآفرینان بهحاکی از آن است که مهمترین فرصت 4هاي جدول فتهیا
، 33/7با میانگین  "هاي سالیانه کارآفرینان در کشورها و جشنوارهوجود نمایشگاه"اهمیت عبارتند از: 

ي دانش آموختگان آمار باال"و  89/6با میانگین  "گیري از تسهیالت ویژه و کم بهره دولتیامکان بهره"
  .78/6با میانگین  "جویاي کار در بخش کشاورزي

  
  .هاي تشکیل تعاونی کارآفرینان از دیدگاه کارآفرینان و کارشناسانفرصت -4جدول 

  )Opportunitiesزیر معیارهاي فرصت (  ردیف
وزن  میانگین
  * نسبی

انحراف 
  معیار

  رتبه

O1 87/1  33/7  انه کارآفرینان در کشورهاي سالیها و جشنوارهوجود نمایشگاه  1 
O2 69/1  89/6  گیري از تسهیالت ویژه و کم بهره دولتیامکان بهره  2 
O3 33/2  78/6  آمار باالي دانش آموختگان جویاي کار در بخش کشاورزي  3 
O4 18/2  67/6  هاتفویض قدرت اجرایی باالي مجلس به تعاونی  4 
O5 88/1  56/6  طق ویژه اقتصادي کشاورزيوجود بازارهاي فعال مرزي و منا  5 
O6 11/2  22/6  گري دولتکاهش تصدي  6 
O7 60/2  6  حمایتی مربوط به کارآفرینان -ها و نهادهاي خدماتیوجود و توسعه سازمان  7 

  9از  وزن نسبی * میانگین
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ترین بر اساس نقطه نظر کارشناسان و کارآفرینان، مهم تهدیدهاي تشکیل تعاونی کارآفرینان:
با  آمده است. 5زیر معیارهاي تهدید در جدول تهدیدهاي تشکیل تعاونی کارآفرینان و وزن هر یک از 

ویژه جهاد کشاورزي و  هبازي و ضعف مدیریت در ادارات مرتبط بپارتی"، 5هاي جدول توجه به یافته
کارآفرینان محسوب  عنوان مهمترین تهدید براي تشکیل تعاونی به 44/7با میانگین  "تعاون روستایی

کنندگان، کارآفرینان و  هاي ملی در خصوص تولیدضعف سیاستگذاري"شود. پس از آن، می
در  89/6و  22/7هاي ترتیب با میانگین به "رانت بازي در بازار محصوالت کشاورزي"و  "کارآفرینی

  عنوان مهمترین عوامل تهدید کننده قرار گرفتند.  هاي بعدي بهرتبه
  

  .تهدیدهاي تشکیل تعاونی کارآفرینان از دیدگاه کارآفرینان و کارشناسان -5جدول 

  )Treatsزیر معیارهاي تهدید (  ردیف
وزن  میانگین
  * نسبی

انحراف 
  معیار

  رتبه

T1  
ویژه جهاد کشاورزي و  هبازي و ضعف مدیریت در ادارات مربوطه بپارتی

  تعاون روستایی
44/7  07/2  1 

T2  
هاي ملی در خصوص تولیدکنندگان، کارآفرینان و ضعف سیاستگذاري

  کارآفرینی و ....
22/7  56/1  2 

T3  47/2  89/6  رانت بازي در بازار محصوالت کشاورزي  3 
T4  28/2  78/6  هاي فرهنگی ضعیف براي تشکیل تعاونیها و زیرساختبنیان  4 
T5  49/2  78/6  هاي بخش کشاورزيگیريعدم حضور کارآفرینان در تصمیم  5 

T6  
ها و نگري سازمانهاي موجود (بخشیاحتمال موازي کاري با تشکل

  اي)عملکرد جزیره
33/6  2 6 

T7 39/2  22/6  هاي موفق توسط عامالن دولتیاستفاده ابزاري از تعاونی  7 
T8  39/2  22/6  هاي مختلف نسبت به تعاونیعدم آگاهی و دید منفی سازمان  8 
T9  90/1  11/6  هاتعاونی هاي مقطعی دولت ازحمایت  9 
T10  67/2  89/5  ها و ایجاد مشکالتی براي آناندخالت دولت در تعاونی  10 
T11  26/2  11/5  عدم جایگاه و منزلت مناسب کشاورزي در جامعه  11 

  9از  وزن نسبی * میانگین
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شامل نقاط قوت و ضعف  SWOTعوامل درونی در ماتریس : IFE(1ارزیابی عوامل درونی (
ها در باال  اشند که پس از مشخص نمودن زیر معیارهاي این عوامل، وزن و اولویت هر یک از آنب می

هاي کارآفرینان و کارشناسان در رابطه با بندي دیدگاهمشخص گردید. در نهایت، نتایج حاصل از جمع
  ارائه شده است.  6تعاونی کارآفرینان در جدول  وزن نقاط قوت و ضعف تشکیل

شود، بر اساس دیدگاه کارآفرینان و کارشناسان، میزان وزن مشاهده می 6ه در جدول طور ک همان  
تجمعی نقاط ضعف تشکیل تعاونی، بیشتر از میزان تجمعی وزن نقاط قوت آن است. این بدان 

هاي معناست که با وجود نقاط قوتی که براي تشکیل تعاونی وجود دارد، تشکیل این تعاونی با ضعف
  و است.اي روبرعمده

  .ارزیابی عوامل درونی -6جدول 
  انحراف معیار  میانگین  )IFEعوامل درونی (
  89/2  53  نقاط قوت
  49/3  60  نقاط ضعف

  
ها و تهدیدها شامل فرصت SWOTعوامل بیرونی در ماتریس : EFE(2ارزیابی عوامل بیرونی (

ها در باال  هستند که پس از مشخص نمودن زیر معیارهاي این عوامل، وزن و اولویت هر یک از آن
ها و تهدیدهاي تشکیل تعاونی کارآفرینان، بندي وزن فرصتمشخص گردید. در نهایت، پس از جمع

  نمایش داده شده است.  7ن در جدول نتایج آ
هاي تشکیل تعاونی نان و کارشناسان، میزان تجمعی وزن فرصت، از دیدگاه کارآفری7مطابق جدول   

هاي تشکیل تعاونی است. این بدان مفهوم است که کارآفرینان و کارشناسان کارآفرینان بیشتر از تهدید
هاي پیش رغم تهدیدهاي جدي که براي تشکیل تعاونی کارآفرینان وجود دارد، فرصت معتقدند که علی

  بیشتر است.  روي تشکیل این تعاونی
  

  .ارزیابی عوامل بیرونی -7جدول 
  انحراف معیار  میانگین  )EFEعوامل بیرونی (

  95/3  71/59  هافرصت
  92/5  09/58  تهدیدها

                                                             
1- Internal Factor Evaluation 
2- External Factor Evaluation 
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منظور تبیین و نوع راهبرد انتخاب شده  به: SWOTهاي چهارگانه لفهؤالگوي وضعیت تجمعی م
ها و جمعی نقاط قوت، ضعف، فرصت، وضعیت تSWOTبراي تشکیل تعاونی کارآفرینان به روش 

دست آمد. در این  هب SWOTتهدیدها محاسبه و وضعیت ناحیه استقرارپذیري راهبردي در نمودار 
  نمایش داده شده است.  1راستا، وضعیت تجمعی هر یک از عوامل چهارگانه در شکل 

45
50
55
60

S

W

O

T میانگین هر یک از 
عوامل

  
  .SWOTنان در مدل وضعیت راهبرد تشکیل تعاونی کارآفری -1شکل 

  
نشان دهنده آن است که بیشترین وضعیت استقراپذیري تشکیل تعاونی کارآفرینان در  1شکل   

(راهبرد محافظه کارانه) قرار دارد. این بدان معناست که بر اساس شرایط موجود،  WOناحیه 
تشکیل این  هاي مناسبی براي تشکیل تعاونی کارآفرینان وجود دارد. این در حالی است که فرصت

، بایستی راهکارهایی ارائه گردد WOباشد. بنابراین با توجه به راهبرد تعاونی داراي نقاط ضعفی نیز می
  هاي موجود تشکیل تعاونی کارآفرینان، بتوان نقاط ضعف را کاهش داد. که با استفاده از فرصت

  
  و پیشنهادها گیرينتیجه

ب شده سوات نشان داد، در صورت تشکیل تعاونی هاي کسطورکلی امتیازبندي و جمع نمرهبه  
هاي خود پیروي کارآفرینان، این تعاونی باید از راهبرد انطباقی یا محافظه کارانه جهت ادامه فعالیت

  گیرد. ها مورد بحث قرار میترین نقاط ضعف و فرصت تشکیل این تعاونینماید. لذا در ادامه، مهم
در خصوص نقاط قوت استخراج شده نشان داد، کارآفرینان نظرات کارآفرینان و کارشناسان   

اي کشاورزي در بازاریابی، توزیع و صادرات محصوالت مختلف تولیدي خود با مشکالت عدیده
عبارتی، نبود امکانات مناسب بازاریابی و توزیع محصوالت تولیدي کارآفرینان، سبب  مواجه هستند. به

بندي محصول، استفاده نامناسب از ساختارهاي هاي بستهشیوهگمنامی محصوالت آنان، ناآشنایی با 
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ضمن توجه به عامل  در پژوهش خود Saxena (2012)موجود و کاهش درآمد این افراد شده است. 
عنوان مانعی مهم در راستاي موفقیت کارآفرینان  به تحلیل این موضوع پرداخته و آن را به بازاریابی

جاد امنیت غذاي سالم از دیگر نقاط قوت تشکیل تعاونی کارآفرینان نماید. ایروستایی قلمداد می
) نیز از افزایش تقاضا 1388زاده و همکاران ( باشد که رتبه دوم را به خود اختصاص داد. شریف می

عنوان فرصتی مناسب براي توسعه  ویژه تولیدات سالم و ارگانیک) به براي محصوالت کشاورزي (به
گران به مزیت تنوع برند. عالوه بر تولید غذاي سالم، تسهیلورزي نام میکارآفرینی در بخش کشا

هاي کارآفرینان در قالب تشکیل تعاونی کارآفرینان نیز پی بردند. این مطلب مهم توسط کاري فعالیت
گران، پتانسیل تنوع عنوان نقطه قوت، در رتبه سوم قرار گرفت. به زعم تسهیل کنندگان بهمشارکت

توان آن را در قالب اي کارآفرینان در زمینه کشاورزي یکی از موارد کلیدي است که میهفعالیت
 .تعاونی چند منظوره ساماندهی کرد

ترین نقاط ضعف تشکیل این بررسی نقاط ضعف تشکیل تعاونی کارآفرینان نشان داد، از مهم   
دیگر و هم چنین نبود دستگاه ت مدیره تعاونی با یکأتواند عدم همکاري احتمالی اعضا هیتعاونی می

ها باشد. این دو مساله بر سایر ابعاد تشکیل تعاونی سایه افکنده و احتمال نظارتی بر فعالیت تعاونی
گونه نهادها را دو چندان نموده است. الزم به و ایجاد دید منفی نسبت به اینها شکست و ناکامی آن

گردد که از دید ب از تعاونی به این موضوع بر میهاي نامناسها و برداشتذکر است، برخی کژفهمی
کنندگان نیز به شوند. در این راستا، مشارکتها تنها به مثابه ارائه دهنده خدمات تلقی می عام، تعاونی

گرایی و عدم مشارکت اعضا در ها، عدم وجود روحیه و فرهنگ جمعتعاونی تجربیات تلخ شکست
ها که، تعاونی کنندگان به آن اشاره داشتند ایندیگري را که مشارکتتعاونی اشاره نمودند. نقطه ضعف 

که بسیاري  شوند؛ در حالیصورت کدخدا منشی اداره می از قدرت اجرایی الزم برخوردار نیستند و به
رو تمایل کارآفرینان براي  از مشکالت بایستی از مجراي قانونی مورد بررسی قرار گیرند، از این

  باشد.هاي مطرح شده میثیر ضعفأتعاونی تحت ت اندازي این راه
ها و توان به وجود نمایشگاههاي مطرح شده براي تشکیل تعاونی کارآفرینان میاز فرصت  

هاي سالیانه کارآفرینان در کشور اشاره نمود. کارآفرینان و کارشناسان معتقد بودند در قالب  جشنواره
عبارت دیگر، پراکندگی  هاي متعددي اقدام نمود. بها و جشنوارههتوان به برگزاري نمایشگاهتعاونی، می

هاي جغرافیایی، تنوع فعالیت کارآفرینان،  ضعف منابع درآمدي و بنیه مالی کارآفرینان و بروکراسی
ها شده است. ها و نمایشگاهصورت فردي در جشنواره ادراي مانع از برگزاري و شرکت کارآفرینان به
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ها مرتفع شده و فرصت معرفی و حضور فعال که در قالب تعاونی، این محدودیتاین در حالی است 
هاي المللی فراهم خواهد شد. بر اساس بررسی اي و بینهاي مختلف ملی، منطقهکارآفرینان در عرصه

انجام شده، هم اکنون دو سازمان پارك علم و فناوري (مرکز رشد) و کانون کارآفرینان در کرمانشاه 
اند. در حقیقت، برپایی ها انجام دادهها و جشنوارهگونه نمایشگاه خصوص برگزاري ایندر ی را اقدامات

ها از این لحاظ حائظ اهمیت است که ضمن شناسایی کارآفرینان و محصوالت آنان گونه جشنواره این
سازد. امکان به جامعه، ارتباطات کارآفرینان براي جذب سرمایه با جامعه بیرون را بیشتر برقرار می

کنندگان شناسایی شده توسط مشارکت گیري از تسهیالت ویژه و کم بهره دولتی دومین فرصتبهره
باشد. کارشناسان بر این باورند که تعاونی یک نهاد خودجوش است براي تشکیل تعاونی کارآفرینان می

باشد. با این وجود، دولت هاي دولتی نکه باید استقالل کاري خود را حفظ نماید و وابسته به حمایت
ها در نظر گرفته است که از جمله این در دستور کار خود تسهیالت و امکانات متنوعی را براي تعاونی

ن امتیاز به داي رایگان، اعطاي وام با کارمزد پائین، دامشاره - توان به خدمات آموزشیمزایا می
از  اي اشاره نمود. فرصت دیگري که تا حدوديهها، معافیت مالیاتی و تخفیف بیمها در مناقصه تعاونی

، آمار باالي دانش آموختگان جویاي کار در بخش کشاورزي بود. هدید کارآفرینان مورد غفلت واقع شد
دهد آموختگان نشان می ) در خصوص مسیر شغلی این دانش1385زاده و همکاران ( مطالعات شریعت

ها یا شوند و بسیاري از آنهاي تحصیلی خود نمیرشته که آنان به موقع، جذب بازار کار مرتبط با
کنند. این در حالی است که وجود این نیروي جوان و مانند و یا انحراف شغلی پیدا میبیکار می

عنوان اهرمی قدرتمند در تعاونی کارآفرینان عمل نموده و زمینه  تواند بهتحصیل کرده جویاي کار، می
  کشور را فراهم آورد.  رشد و شکوفایی هر چه بیشتر

بازي و نتایج نشان داد در صورت تشکیل تعاونی کارآفرینان، این تعاونی با تهدید جدي پارتی  
در این راستا نتایج تحقیقات امینی باشد. ضعف مدیریت در ادارات مرتبط با بخش کشاورزي مواجه می

ها را با تهدید روبرو ساخته ه بقا آنها ادامدهد که ضعف مدیریت تعاونینشان می )1387( و اسماعیلی
هاي ملی در ضعف سیاستگذاري اي که در برخی از مواقع منجر به رکود آنان شده است.است، به گونه

عنوان دومین تهدید پیش روي تعاونی کارآفرینان  نیز بهان، کارآفرینان و کارآفرینی خصوص تولیدکنندگ
ها و تعدد قوانین و مقررات از اي سازمانلکرد جزیرهنگري و عمعبارت دیگر، بخشی مطرح شد. به

تواند این تعاونی را تهدید نماید. عالوه بر این، کارآفرینان به این نکته نیز اذعان هایی است که میآفت
هاي بخش کشاورزي گیرياي از کارآفرینان بخش کشاورزي در جلسات و تصمیمداشتند هیچ نماینده
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چنین از دیگر  هم. د مسائل مهم کشاورزي را به گوش مسوالن برسانندحضور ندارند که بتوانن
گونه که  توان به رانت بازي در بازار محصوالت کشاورزي اشاره کرد. همانتهدیدهاي مطرح شده می

در مباحث پیشین بدان اشاره شد، از یک سو نبود بازار مشخص محصوالت کشاورزي منجر به ظهور 
. از سوي دیگر، وجود بازار انحصاري محصوالت کشاورزي شده استو دالالن در بخش مافیا 

اي خاص، سبب شده که کارآفرینان در بسیاري از مواقع قادر به فروش کشاورزي در دست عده
تواند تهدید جدي براي محصول تولیدي خود در بازار نباشند که با توجه به قدرت محدود تعاونی، می

، این موضوع در کارآفرینان ونزوئالبا بررسی  Zimmerman and Chu (2013)بقاي آن به شمار آید. 
  شمارد.عنوان مشکلی مهم در ارتقاء بنیه اقتصادي کارآفرینان بر می عدم توانایی در رقابت را به

  :شودمیپیشنهادهاي کاربردي زیر ارائه در ادامه 
 شود اوالً اداره تعاون از طریق منظور کاهش دید منفی کارآفرینان نسبت به تعاونی، پیشنهاد می به

آموزش و مشاوره، افراد را با تعاونی، ماهیت آن و مزایاي حاصل از عضویت در آن آشنا نماید؛ دوم آن 
ها، نگرش منفی کارآفرینان را تا حدودي هاي موفق و بازدید افراد از این تعاونیکه با معرفی تعاونی

 تعدیل نماید.

 هاي مرزي و محل دائمی نی در مناطق ویژه اقتصادي، بازارچهشود ادراه بازرگاتوصیه می
تواند تبعات مثبتی اي ویژه در اختیار این تعاونی قرار دهد. این اقدام میالمللی، غرفه هاي بیننمایشگاه

من جمله معرفی کارآفرینان به جامعه، فعال نمودن بازارها، توسعه فعالیت کارآفرینان به خارج از مرزها 
 . داشته باشد.و ...

 ها و نهادهاي مختلفی تحت عنوان کانون کارآفرینان، دهد هم اکنون سازمانها نشان میبررسی
پارك علم و فناوري و مراکز رشد، و بنیاد توسعه کارآفرینی در عرصه کارآفرینی و مباحث مربوط به 

وظایف مشابه و مشترکی  ها تا حدودي دارايباشند. هر چند که این سازمانآن مشغول به فعالیت می
اند، اما از آن جایی کنندگان و کارشناسان به آن اشاره داشتهاي که بسیاري از مشارکتهستند، به گونه

شود، لذا توسعه و که پدیده کارآفرینی و تولید محصوالت سالم در کشور از ضررویات محسوب می
ثیر بسزایی داشته باشد. ضمن أارآفرینی تتواند در رشد و بالندگی کهایی میتقویت این چنین ارگان

کید بر روي فعالیت جمعی و گروهی، این ویژگی منحصر به فرد أتواند با تکه تعاونی کارآفرینان می این
 هاي نامبرده داشته باشد.را نسبت به سایر سازمان
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Abstract 1 
 The purpose of this feasibility study was to determine potential of establishing 
agricultural entrepreneurial cooperative using SWOT analysis. The population 
comprised of entrepreneurs and specialist in the field of agriculture (N=28). Data 
was collected using interview and structured questionnaire. The content analysis of 
data revealed that opportunities for establishing agricultural entrepreneurial 
cooperatives are: “the existence of annual entrepreneurship exhibitions and fairs”, 
“using low interest loans”, and “a high rate of job seekers in agriculture”. The 
threats included: “lack of effective management in related offices”, “Beurocracy in 
agricultural production market”, and “weak national policies related to producers, 
entrepreneurs, and entrepreneurship”. The strength included: “entrepreneurs’ 
demand for marketing”, “distribution, and exports of agricultural production, 
promoting safe food by entrepreneurs”, and “diversity of entrepreneurial activities 
in agriculture”. Finally, weaknesses included: “lack of cooperation from 
management panel in the cooperative”, “lack of monitoring by responsible parties”, 
and “negative attitude of entrepreneurs towards cooperatives”. The best strategy 
recommended for cooperative formation lies in conservative area (WO). This 
means that although there are weaknesses, there are appropriate opportunities in 
establishing entrepreneurial cooperatives. 
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