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  1 چکیده

                  بخـش کشـاورزي و            ي توسعه  ها      راهکار        یکی از    زي                  فنی و مهندسی کشاور   ،  اي      مشاوره           هاي خدمات          تأسیس شرکت  
                    ها و ارایه خدمات با                                          کشاورزي است، اما پایداري اقتصادي این شرکتآموختگان  دانش                هاي اشتغال براي          ایجاد فرصت

ـ          توسـعه                   هاست و این مسأله   گاه  بن     این          پذیري در            وجود رقابت                         کیفیت به کشاورزان مستلزم                            وآوري و کـارآفرینی را در     ن
      فنی و    ،  اي                  هاي خدمات مشاوره                                                        سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه کارآفرینی شرکت          ضروري می    ها   آن

                 فنـی و مهندسـی        وره             هاي خدمات مشا                                                                مهندسی استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماري این پژوهش اعضاي شرکت
      نفـر       102                                                                    منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کـوکران اسـتفاده شـد و در نهایـت              ) که بهN =   500                    استان اصفهان بودند (

                                            به وسـیله متخصصـان تأییـد شـد و بـراي             صوري آن              بود که روایی     اي             ها پرسشنامه                               انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده
                                                 بندي موانع توسعه کارآفرینی از دیدگاه پاسـخگویان      لویت و ا  .  )=α   0 /  89 (   د ش                      آلفاي کرونباخ محاسبه    آن        پایایی       بررسی

                           هاي بانکی، کمبود نقـدینگی                                                       هاي کشور در بخش کشاورزي، مقررات دست و پاگیر اخذ وام             ثباتی سیاست             نشان داد بی
ـ                             گذاري در بخش کشاورزي و بها                                                  و نداشتن سرمایه کافی، عدم وجود امنیت براي سرمایه                 خـش کشـاورزي             دادن بـه ب    ن

   را                                 متغیرهاي موانع توسعه کارآفرینی   ،       اکتشافی       عاملی       تحلیل           ها هستند.      شرکت     این                          موانع توسعه کارآفرینی در     ترین      مهم
            مسائل مربوط                              بندي، مسائل خاص بخش کشاورزي،                                            آموزشی، محیط کسب و کار، مسائل مربوط به پهنه      عامل     هفت    در

    .         بندي کرد      دسته         به اعضاء                     کننده و مسائل مربوط            هاي نظارت         به سازمان
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  مقدمه
سزایی در تولید ناخـالص   هبخش کشاورزي نقش ب  

و افراد زیادي ) 1390حمدپور داریانی، ا(داخلی داشته 
بـر خـالف کشـاورزي    هسـتند.   کاربه مشغول در آن 
معیشـتی در کشـورهاي در حـال     کشـاورزي  ،تجاري

که جمعیت بسیار زیادي  با این وت توسعه نماد فقر اس
در تولیـد  اما سهم آنان از منـابع   ،به آن مشغول هستند

در کشـاورزي تجـاري نـاچیز     شـاغل مقایسه با افـراد  
ش چنین افرادي فاقد فناوري، سـرمایه و آمـوز   است.

ــانیدن بهــره  ــه حــداکثر رس ــراي ب ــابع  ب ــرداري از من ب
ــترس ــاورزي در دس ــتند.کش ــان هس ــر از  ش ــن قش ای

هـاي  ولـت بـراي برنامـه   د رایج انمخاطب به کشاورزان
پیشرفت  عالوه برها  این برنامه .اندتبدیل شده نوسازي

 بـه ی و انتقـال دانـش فنـی،    هاي فیزیکـ  در زیرساخت
پشتیبانی و مشاوره نیز  مهارت و انگیزه و بهبود ارتقاي

، یکـی  در این زمینه .)Rosa et al., 1997( پردازد می
بهبود کمی و کیفی  منظور بههایی که از مهمترین برنامه

تولیدات کشاورزي و سوق دادن کشـاورزي معیشـتی   
و تجـاري صـورت گرفتـه     نـوین کشاورزي  سمتبه 

اي، فنـی و   خـدمات مشـاوره   انـدازي شـبکه  است، راه
که بـه طـور    استکشاورزي در سطح کشور  مهندسی

با حمایت وزارت جهاد  1380جدي از نیمه دوم دهه 
 ,Hashemi and Hedjazi( کشـاورزي شـروع شـد   

ــراي     .)2011 ــتغال ب ــارآفرینی و اش ــه ک ــاد زمین ایج
وري سـطح بهـره   آموختگان دانشگاهی، ارتقـاي  دانش

مندي هر چه بیشتر کشاورزان تولیدات کشاورزي، بهره
جدید کشاورزي، ایجاد تحـول   هايعلوم و فناورياز 

ارایه خـدمات متناسـب بـا     ،هاي علمیدر ترویج یافته
نیــاز کشــاورزان، گســترش پوشــش خــدمات تــرویج 

ــه   و کشــاورزي ــت ب ــوان پاســخگویی دول ــزایش ت اف
برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزي برخی از  بهره

ــرکت   ــکیل ش ــداف تش ــرین اه ــدمات  مهمت ــاي خ ه
(وزارت  هسـتند اي، فنی و مهندسی کشاورزي  مشاوره

 ,Hashemi and Hedjazi؛1386جهـاد کشـاورزي،   

ــرکت .)2011 ــاوره ش ــدمات مش ــاي خ ــی و ه اي، فن
در توسعه کشاورزي و روسـتایی   نقش مهمی مهندسی

توسـعه کـارآفرینی در    دارند بنـابراین  در سطح کشور
 تواند سـبب رشـد و توسـعه بخـش     ها می این شرکت
). 1390شود (احمدپور داریانی و همکاران،  کشاورزي

هـایی   ها بـا چـالش   از سوي دیگر پایداري این شرکت
). به طور کلی 1391همراه است (غالمی و همکاران، 

ها نشانگر شکست بسیاري از کسب و کارهاي  بررسی
اسـت   هـاي ابتـدایی پـس از تأسـیس     کوچک در سال

بـاره  طور خاص در به ) و1396(پارساپور و همکاران، 
آموختگـان شـاغل در    ها ممکن است دانش این شرکت
هاي علمی و عملـی الزم را   ها و صالحیتآنها قابلیت

 Rasouliazar et( کار نداشته باشند کسب و در زمینه

al., 2011( .منظـور بهبـود سـطح کیفیـت      به همچنین
 ،روسـتائیان خدمات و جلب رضایت و استقبال بیشتر 

نظـر   هـا ضـروري بـه   شرکتاین توسعه کارآفرینی در 
  ). 1390رسد (رضایی و همکاران،  می

کـارآفرینی از مزایـاي    در مجموع می توان گفـت   
فعـال در حـوزه   هاي خصوصـی  متعددي براي شرکت

به عنوان  روستائیانکشاورزان و  همچنین کشاورزي و
 زیـرا ، اسـت برخـوردار  ها مخاطبان اصلی این شرکت

ها  شود این شرکت میباعث رقابت  از طریقکارآفرینی 
توجـه بیشـتري    کشـاورزان  تغییـر به نیازهاي در حال 

دمات تري در ارائه خـ و تعهد و احترام بیش نشان دهند
 ).Hughes, 2003( داشـته باشـند   کشـاورزان خود به 

کارآفرینی نماید ) اشاره می2002طور که هالت ( همان
یکـی از چهـار   در کنار زمین، نیروي کـار و سـرمایه،   

 شــود.محسـوب مـی  جریـان اصـلی اقتصـادي    عامـل  
ــه   ــراي ایجــاد ارزش از طریــق ب کــارآفرینی تــالش ب

وکار، مدیریت ریسک،  رسمیت شناختن فرصت کسب
هـاي ارتبـاطی   مصرف متناسب بـا فرصـت و مهـارت   

مدیریتی براي بسیج منابع انسانی، مالی و مادي بـراي  
به ثمر رساندن یک پروژه یا فرآیند شروع یک کسـب  

. هر جامعه و هـر  )Thornberry, 2002( استو کار 
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عنوان کارآفرینان،  شرکت موفقی نیازمند افراد کلیدي به
ـ   با توانایی شناسایی فرصـت  دسـت  ه هـا و توانـایی ب

آوردن منابع (اقتصادي، فنی و انسانی) براي بـرآوردن  
 اســـت نیازهـــاي موجـــود و نیازهـــاي جدیـــد    

)Hansemark, 1998.(  
ــت توســ      ــه اهمی ــه ب ــا توج ــارآفرینی در ب عه ک

هدف  ،اي، فنی و مهندسیهاي خدمات مشاوره شرکت
موانـع توسـعه    بنـدي  شناسایی و اولویتوهش این پژ

  ها در استان اصـفهان اسـت.     کارآفرینی در این شرکت
    

  پیشینه تحقیق
 Shurry, et al., (2001)دستیابی به منابع  مشکالت

سعه کارآفرینی مالی مورد نیاز کارآفرینان را از موانع تو
در  ,.Michaelis, et al )2001( اند.بیان نموده

قوانین و مقررات اداري و دولتی و پژوهش خود 
در نظر قوانین مالیاتی را مانع توسعه کارآفرینی 

در مطالعه دیگري، موانع توسعه کارآفرینی اند.  گرفته
 4هاي تجاري کوچک کشاورزي در قالب در شرکت

کفایتی  بی ی:) موانع مدیریت1اند: هبندي شددسته تقسیم
مدیران که ممکن است ناشی از کمبودهاي مهارتی 

هاي فنی، شیوه هاي مدیران (مهارت باشد و مهارت
هاي ارتباطی هاي کارآفرینی، مهارتمدیریت، مهارت

هاي شخصی) در سطح پایینی از سلسله و مهارت
ع را اتب سبک مدیریت کارآفرینانه باشد که این موانمر
هاي مدیریت در کسب و کار توان با تشکیل تیممی

کم توجهی، ناتوانی و ) موانع بازاریابی: 2اصالح کرد. 
کمبود مهارت در بازاریابی چه به لحاظ محصوالت 

اي تولیدي و چه به لحاظ ارائه خدمات فنی و مشاوره
از مهمترین موانع رشد  و همچنین رقابت با رقبا،

ویژه در  هاي تجاري کشاورزي بهرینی در شرکتکارآف
) 3 .باشدها میازین فعالیت این شرکتمراحل آغ
هاي تجاري کشاورزي کوچک در : شرکتموانع تولید

اي در با مشکالت عدیده                        ًابتداي فعالیت خود معموال 
زمینه تولید محصوالت قابل عرضه به بازار و همچنین 

از نیبه اي و تخصصی با توجه ارائه خدمات مشاوره

هاي مختلف از تولید روستاییان و کشاورزان در بخش
ها اغلب نیاز به ند که این نگرانیاتا مصرف مواجه

بینی برنامه تولید به مالحظات جدي در رابطه با پیش
منظور ارائه کیفیت باال و محصوالت قابل ارائه در 

ها بازار است. موفقیت و عدم موفقیت این شرکت
ن رضایت کشاورزان از کمیت و میزابستگی زیادي به 

) 4. کیفیت خدمات و محصوالت عرضه شده دارد
میلی کارآفرینان براي بیهاي مالی: محدودیت

گذاري در مناطق روستایی، مقررات  سرمایه
گیرانه دولت در اخذ وام بانکی، عدم وجود  سخت

گذاري در بخش کشاورزي، امنیت براي سرمایه
ز موانع رشد کارآفرینی ا ءنداشتن سرمایه کافی اعضا

 است هاي تجاري کشاورزي کوچکدر شرکت
)Escalante and Turvey, 2006.(  

ثباتی اقتصـادي  بیي اقتصادي، هاثباتی سیاستبی  
پذیري پـایین  ها، روحیه ریسکتم مالی شرکتدر سیس

ها، نوسانات اقتصاد خرد و کالن در در اعضاي شرکت
رمایه کـافی و  دولت، کمبـود نقـدینگی و نداشـتن سـ    

ها به گرایی دانشگاه مبود پشتیبان در این زمینه، مدركک
 گرایی، کمبـود متخصـص  جاي توجه بیشتر به مهارت
و اعضـاي   آموختگاندانشکارآفرین جهت آموزش به 

هـا، نبـود اسـتانداردهاي مشـخص در نظـارت      شرکت
هـاي  هـا در بخـش  ها، نوسانات شـدید قیمـت  شرکت

هـا  یـري منطقـی در شـرکت   گمختلف که مانع تصمیم
شود، باال بودن تورم در اکثـر کشـورها کـه باعـث      می

شود، گذاري میهکاهش قدرت ریسک اعضا در سرمای
ــیم   ــکیل ت ــختی تش ــراي راس ــدهاي   ه ب ــدازي واح ان

کار که از نظر مالی، روحیه، اخالق و .. همگن  و کسب
ــواردي هســتند کــه در تحقیقــات  از  ،باشــند دیگــر م

ــوان  ــه عن ــف ب ــارآفرینی در   مختل ــعه ک ــع توس موان
بیـان  کار کوچک و تـازه تأسـیس    و هاي کسب شرکت

 ,.Fogel et al., 2005; Acemoghlu et al( اندشده

2003; Di Gregorio and Shane, 2002;.(  
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ــژوهش نتــایج   ) در 1390رضــائی و همکــاران ( پ
هاي دهیاري  موانع توسعه کارآفرینی در تعاونی بررسی

از دیـدگاه پاسـخگویان موانـع    داد  نشاناستان زنجان 
هـاي دهیـاري در چهـار    توسعه کارآفرینی در تعـاونی 

ــرديعامــل ســاختاري، زمینــه -اي، روانشــناختی و ف
نتـایج شـادمانی و    . بـر اسـاس  گیرند اي قرار می حرفه 

بررســـی موانـــع کـــارآفرینی در  ) در1389کرمـــی (
 پـنج مهمترین موانع کارآفرینی در  ،هاي دولتی شرکت

ه موانع ساختاري، نگـرش مـدیران، عـدم وجـود     دست
هاي نادرست پاداش فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، شیوه

 هـاي و حقوق و مسایل آموزشی به ویژه نبود آموزش
نـژاد   صـادق در پـژوهش  انـد.  کـارآفرینی قـرار گرفتـه   

گیــري میــزان کــارآفرینی و  ) بــا عنــوان انــدازه1388(
هـاي  توجه به یافتهبا ، بررسی موانع آن در شرکت مپنا

ــدیریت   ــت م ــق، عــواملی همچــون عــدم حمای تحقی
هـاي تشــویقی و  ازکـارآفرینی شـرکتی، نبــود سیسـتم   

انگیزشی مناسب و بسـته بـودن مرزهـاي سـازمانی و     
ارتباطات برون سازمانی ضـعیف، از مهمتـرین موانـع    
توسعه کارآفرینی شرکتی در شـرکت مپنـا بودنـد. در    

ـ    ل موانـع توســعه  مطالعـه دیگـري در خصــوص تحلی
، اي در ایـران کارآفرینی در واحدهاي تولیدي گلخانـه 

گذاري، ) عوامل سیاست1386نژادي و همکاران (مراد
اقتصادي، پشتیبانی، آموزشی، زیرساختی و فرهنگی را 

تــرین موانــع توســعه کــارآفرینی در بــه عنــوان عمــده
 اي در ایران در نظر گرفتنـد.  واحدهاي تولیدي گلخانه

 ) نشـان داد 1390حمدپور داریانی و همکاران (نتایج ا
هاي خدمات مشـاوره اي   حمایت دولت از شرکت که

هـاي   هاي آموزشی در زمینـه مهـارت   و برگزاري دوره
کارآفرینی باالترین اولویت را براي توسعه کـارآفرینی  

هـاي مـؤثر بـر توســعه     داشـته اسـت همچنـین عامــل   
فنـی  اي  هـاي خـدمات مشـاوره    کارآفرینی در شرکت

امـل آموزشـی،   ومهندسی کشاورزي در شش دسـته ع 
حمایتی، ارتباطی، مدیریتی، مهـارت کسـب و کـار و    

ــهسیاســتگزاري  ــی خالص ــایی و   م ــایج رض ــود. نت ش

در برررسی موانع کارآفرینی شرکتی  )1390( همکاران
اي، فنـی و مهندسـی    هاي خدمات مشـاوره  در شرکت

ر پـنج  کـه ایـن موانـع د    ه استاستان زنجان نشان داد
عامل سـاختاري، محیطـی، روان شـناختی، مهـارتی و     

  گیرند. آموزشی جاي می
   

  ها مواد و روش
پژوهش حاضر، از لحاظ هدف تحقیق کاربردي،   

از نظر درجه نظارت و کنترل از نوع میدانی و به لحاظ 
است. ابزار  توصیفیها از نوع  تجزیه و تحلیل داده

 ساخته ققمح اي  آوري اطالعات، پرسشنامه جمع
بود.  اي کتابخانه ازمنابع مستخرج نظري مبانی براساس

با توجه به فقدان مطالعات قبلی درباره کارآفرینی در 
فنی و مهندسی  اي، هاي خدمات مشاوره شرکت

کشاورزي و منابع طبیعی از تجارب عینی و مصاحبه با 
هاي خدمات  مدیران عامل یا کارشناسان شرکت

کشاورزي و منابع طبیعی در  فنی و مهندسی ،مشاوره
با  روایی صوريمرحله توسعه پرسشنامه استفاده شد. 

به منظور و  تأیید شد نظرخواهی از اساتید، متخصصان
. شدتعیین پایایی از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده 

صورت طیف لیکرت  گیري به هاي اندازه مقیاس
طراحی شده بود (کامال مخالفم تا کامال موافقم). 

 26ایایی مقیاس راهکارهاي توسعه کارآفرینی (شامل پ
تعیین گردید. جامعه آماري تحقیق شامل  87/0گویه)، 

 و فنی اي، مشاوره خدمات هاي تمامی اعضاي شرکت
 (N=500) بود اصفهان دراستان کشاورزي مهندسی

نفر از آنان  102که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 
. الزم به ذکر است که براي انجام تحقیق انتخاب شدند

بر اساس آمار موجود در زمان انجام تحقیق حاضر 
شرکت در سطح  100) در حدود 1388(سال 

 بود. روش اصفهان استان مختلف هاي شهرستان
اي  گیري دو مرحله نمونه صورت به تحقیق گیري نمونه

 هاي بود، به این ترتیب که با توجه به محدودیت
درسطح استان، ابتدا تعداد  ها شرکت وپراکندگی تحقیق



  فر حسان قلیاو            الد ین غالمی  حسام
  

53 

 

شهرستان استان اصفهان  25شهرستان از مجموع  8
انتخاب شدند. در مرحله بعد، با توجه به اینکه تعداد 

 بود، متفاوت شده انتخاب شهرستان 8در  ها شرکت
 گیري نمونه روش از استفاده با مرحله دراین رو، ازاین
ها  مونهن از مناسبی تعداد متناسب، انتساب با اي طبقه

 اختصاص مطالعه مورد هاي به هر یک از شهرستان
 نمونه، چارچوب به مراجعه با بعد، وهله یافت. در

 به ازطبقات یک هر در نظر مورد پاسخگویان تعداد
 مساعدت با سپس و شده انتخاب تصادفی صورت
 مدیریت و اصفهان استان مهندسی نظام سازمان

هاي مورد نیاز  داده گردآوري به ها شهرستان کشاورزي
ها مبادرت به عمل آمد.  از طریق تکمیل پرسشنامه

مورد تجزیه و  SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده
تحلیل آماري قرار گرفت و براي تجزیه و تحلیل 

هاي توصیفی نظیر  اطالعات حاصل از تحقیق از آماره
فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات و 

  .طی مانند تحلیل عاملی استفاده گردیدهاي استنبا آماره
  

  هایافته
  اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهویژگی -1

هاي نتایج حاصل از تحقیق در رابطه با ویژگی  
درصد و  7/54اي نشان داد که مردان فردي و حرفه

دادند. میانگین از پاسخگویان را تشکیل می 3/45زنان 
 9/54ا (هسال و اکثر آن 8/28سنی پاسخگویان 

 سال تعلق داشتند. 30تا  25گروه سنی  درصد) به
از شهرستان اصفهان  )درصد 6/20(پاسخگویان  اغلب

ها بودند. سطح تحصیالت بیشتر اعضاي شرکت
درصد)، لیسانس و بیشترین فراوانی از نظر  1/94(

رشته تحصیلی مربوط به رشته زراعت و اصالح 
ها س شرکتدرصد) بود. قبل از تأسی 2/39نباتات (

اند و اعضا سابقه خوداشتغالی داشته از درصد 6/42
با  )درصد 9/56اغلب پاسخگویان ( میزان آشنایی

در سطح متوسط بوده اصول و مفاهیم کارآفرینی 
هاي خدمات است. همچنین میانگین سابقه شرکت

 ).1سال بود جدول ( 09/3اي مشاوره

گاه بندي موانـع توسـعه کـارآفرینی از دیـد     اولویت
در : ايهاي خدمات فنـی و مشـاوره  اعضاي شرکت

بنـدي موانـع توسـعه کـارآفرینی از      رابطه بـا اولویـت  
اي  هاي خدمات فنی و مشـاوره دیدگاه اعضاي شرکت

بی «هاي ) نشان داد که گویه2نتایج تحقیق در جدول (
مقـررات  «، »هـاي بخـش کشـاورزي    ثباتی در سیاست

کمبود نقدینگی و « ،»هاي بانکی دست و پاگیر اخذ وام
عـدم وجـود امنیـت بـراي     «، »نداشتن سـرمایه کـافی  

ـ  بهـا «و  »گذاري در بخش کشاورزي سرمایه دادن بـه  ن
هـا و  به ترتیب در باالترین اولویـت  »بخش کشاورزي

، »عـدم همگنـی اعضـاء از نظـر جنسـیت     «هـاي   گویه
 يهـا  عـدم برگـزاري نمایشـگاه   «، 2»بنـدي   وجود پهنه«

و  »عدم انتخاب مناسب اعضـاء «، »مرتبط با کارآفرینی
هـا  تـرین اولویـت   در پایین »ها تغییرات مکرر در پهنه«

اي کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه       نکتـه  قرار داشتند.
                     ها همه آنها اهمی تـی   علیرغم تفاوت نسبی اهمیت گویه

) و اغلـب میـانگینی   3باالتر از میانگین طیـف (یعنـی   
ـ «) داشـتند.  4باالتر از حد زیاد ( هـاي   ین گویـه همچن

ـ « کشــور در مــورد بخــش  هــاي یاســتدر س ثبــاتی یب
 يهـا  اخـذ وام  یردسـت و پـاگ   مقـررات «، »يکشاورز

از  یهـا و موسسـات مـال    بانک یتحما عدم«، »یبانک
 ضـعف «، »یبـانک  يهـا  وام يبـاال  بهـره «، »هـا  شرکت

، »یتخصصــ  هــاي  ینــه در زم يا خــدمات مشــاوره  
وس تناسـب در  عـدم «، »قـانون کـار   هـاي  محدودیت«

 یمـه نظـام ب  ضـعف «، »بازار کـار  یازهايبا ن یدانشگاه
هاي مناسب  تعیین تعرفه عدم«، »يمحصوالت کشاورز

خــدمات از ســوي نظــام مهندســی نســبت بــه دیگــر 
کارمندان جهاد کشاورزي در امـور   دخالت«، »ها بخش

، »يدر بخـش کشـاورز   یمـت ق نوسـانات » «ها شرکت

                                         
عبارت است از تعیین حیطه عمل و «بندي  منظور از پهنه - 1

اي، فنی و مهندسی  هاي خدمات مشاوره استقرار متناسب شرکت
اي و با در  هاي منطقه ها و پتانسیل کشاورزي بر اساس ظرفیت

نظر گرفتن عوامل مؤثر نظیر سطوح زیرکشت، تعداد واحدهاي 
  ).  1387(ابراهیمی و همکاران، » دامی و سایر موارد
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 ضـعف «و » هـا  رعایت عدالت در واگذاري پهنه عدم«
هاي خـدمات   مرتبط با شرکت هاي یهها و اتحاد تشکل

توان گفـت   دارند و می 4میانیگن باالتر از  »يا مشاوره
  گوین دست کم اهمیتی در حد زیاد دارند.  از دید پاسخ

  

  .ايهاي فردي و حرفهتوزیع فراوانی پاسخگویان از نظر ویژگی -1جدول 
 نما درصد معتبر فراوانی  متغیر

  3/45  43  زن  مرد  7/54  52  مرد  تجنسی

  هاي سنیگروه

  6/19  20  25تا  20

  9/54  56  30تا  25  سال 30تا  25
  6/20  21  35تا  30

  9/4  5  35باالي 

  شهرستان

  6/20  21  اصفهان

  اصفهان

  6/19  20  شهرضا
  9/6  7  نجف آباد

  6/18  19  شاهین شهر
  9/4  5  خوانسار
  9/6  7  اردستان

  7/13  14  آران و بیدگل
  8/8  9  دهاقان

  مدرك تحصیلی
  2  2  فوق دیپلم

  1/94  96  لیسانس  لیسانس
  9/3  4  فوق لیسانس

  رشته تحصیلی

  2/6  6  ترویج

زراعت و اصالح 
  نباتات

  8/25  25  باغبانی
  2/8  8  گیاه پزشکی

  2/41  40  زراعت و اصالح نباتات
  1  1  خاکشناسی
  3/11  11  علوم دامی

  1/4  4  ماشین آالت
  1/2  2  صنایع غذایی

  9/56  59  خیر  فاقد سابقه  6/42  43  بلی  سابقه خوداشتغالی

  سابقه شرکت
  5/22  23  2تا  1

  6/68  70  4تا  2  سال 4تا  2
  8/8  9  4باالي 

آشنایی با اصول و مفاهیم 
  کارآفرینی

  9/4  5  خیلی کم

  متوسط
  6/21  22  کم

  9/56  58  متوسط
  7/16  17  زیاد

  100  102    جمع کل
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  .ايهاي خدمات فنی و مشاورهبندي موانع توسعه کارآفرینی از دیدگاه اعضاي شرکت اولویت -2جدول 
 ضریب تغیرات انحراف معیار میانگین موانع مورد مطالعه اولویت

  155/0  705/0  53/4 هاي کشور در مورد بخش کشاورزي ثباتی در سیاست بی  1
  185/0  837/0  52/4  هاي بانکی مقررات دست و پاگیر اخذ وام  2
  194/0  876/0  51/4 کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی  3
  195/0  855/0  37/4 گذاري در بخش کشاورزي عدم وجود امنیت براي سرمایه  4
  199/0  870/0  37/4  ادن به بخش کشاورزيند بها  5
  200/0  835/0  17/4 هاي قانون کار محدودیت  6
  200/0  879/0  39/4 ها ها و موسسات مالی از شرکت عدم حمایت بانک  7
  211/0  919/0  34/4 هاي بانکی بهره باالي وام  8
  212/0  892/0  20/4 هاي تخصصی اي در زمینه ضعف خدمات مشاوره  9
  216/0  902/0  17/4  عدم تناسب دروس دانشگاهی با نیازهاي بازار کار  10
  227/0  945/0  15/4 عف نظام بیمه محصوالت کشاورزيض  11
  229/0  919/0  01/4  اي هاي خدمات مشاوره هاي مرتبط با شرکت ها و اتحادیه ضعف تشکل  12
  231/0  918/0  97/3  نحوه نظارت کارشناسان جهاد کشاورزي  13
  238/0  919/0  86/3  ها ضعف ارتباط بخش کشاورزي با دانشگاه  14
  239/0  937/0  92/3 هاي کارآفرینانه اي مهارته نبود آموزش  15
  243/0  992/0  07/4  نوسانات قیمت در بخش کشاورزي  16

هاي مناسب خدمات از سوي نظام مهندسی نسبت به  عدم تعیین تعرفه  17
  253/0  043/1  12/4  ها دیگر بخش

  257/0  059/1  11/4  ها دخالت کارمندان جهاد کشاورزي در امور شرکت  18
  273/0  033/1  78/3  ها تفاهم و همدلی اعضاي شرکتعدم   19
  273/0  104/1  04/4  ها عدم رعایت عدالت در واگذاري پهنه  20
  /.278  053/1  78/3  التحصیالن کشاورزي پایین بودن سطح دانش و مهارت شغلی فارغ  21
  284/0  128/1  97/3  ها تغییرات مکرر در پهنه  22
  287/0  051/1  65/3  عدم انتخاب مناسب اعضاء  23
  294/0  019/1  46/3  مرتبط با کارآفرینی يها عدم برگزاري نمایشگاه  24
  337/0  249/1  70/3  بندي  وجود پهنه  25
  392/0  209/1  08/3  عدم همگنی اعضاء از نظر جنسیت (همه یا مرد باشند یا زن)  26

  
ــارآفرینی در      ــعه ک ــع توس ــاملی موان ــل ع تحلی

منظـور شناسـایی    بـه : ايهاي خدمات مشاوره شرکت
هایی پنهانی که متغیرهاي مورد بررسـی تشـکیل    سازه
دادنــد از تحلیــل عــاملی اکتشــافی اســتفاده شــد.  مــی

هاي حاصل از تحلیـل عـاملی اکتشـافی     براساس یافته
هـاي خـدمات    موانع توسـعه کـارآفرینی در شـرکت   «

و مقدار  838/0برابر است با  KMOمقدار » ايمشاوره
 99داري  ، کـه در سـطح معنـی   786/1273بارتلت آن 

حاکی از مناسب بـودن همبسـتگی    و قرار دارد درصد
بـه   .اسـت متغیرهاي وارد شده بـراي تحلیـل عـاملی    

 ها، از معیار مقدار ویژه استفاده بندي عامل منظور دسته
هـا از   هایی مدنظر بود که مقـدار ویـژه آن   و عاملشد 

اه بـا  هاي استخراج شـده همـر   . عاملباشدیک بزرگتر 
مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی 

  باشند. ) می3آنها به شرح جدول (
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  ها درصد واریانس تجمعی آن و  هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  عامل -3جدول 
 فراوانی تجمعی درصد واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه ها عامل
 976/14 976/14  594/3 اول
 744/28 768/13  304/3 دوم
 753/40 009/12  882/2 سوم

 275/52 522/11  765/2 چهارم
 349/63 074/11  658/2 پنجم
  786/72  437/9  265/2  ششم

  

) عامل اول 3هاي حاصل از جدول ( براساس یافته  
 واریانس کل 976/14کننده  تبیین 594/3با مقدار ویژه 

ـ  بود کننـده   ، تبیـین 304/3ا مقـدار ویـژه   . عامـل دوم ب
طور کلی، شش عامل ه . ببوداز واریانس کل  768/13

کـل واریـانس را    درصـد از  786/72فوق در مجموع 
درصـد بـاالي واریـانس     دهنـده  که نشـان  کردندتبیین 

بعـد از چـرخش    .بـود هـا   تبیین شده توسط این عامل

ـ  یسـاختار عـامل    یماکسبه روش ور یعامل دسـت   هب
بـه   5/0باالتر از  یبار عامل يدارا یرهايمتغ يبراآمده 

. پس از چرخش (وریمـاکس)  است )4( شرح جدول
) و 5/0علت پایین بودن بارعاملی (کمتر از  متغیر بهدو 

هـا بـا دیگـر     دار نبـودن همبسـتگی آن   در نتیجه معنـی 
  .شدندمتغیرها، از تحلیل حذف 

  

  .دست آمده از ماتریس دوران یافته هو میزان ضرایب ب ها متغیرهاي مربوط به هر یک از عامل -4جدول 
 بارعاملی متغیرها نام عامل

 آموزشی

 754/0 هاي تخصصی اي در زمینه ضعف خدمات مشاوره
 740/0 هاي کارآفرینانه هاي مهارت نبود آموزش

 615/0 عدم تناسب دروس دانشگاهی با نیازهاي بازار کار
 585/0  شغلی فارغ التحصیالن کشاورزي پایین بودن سطح دانش و مهارت

  637/0  ها ضعف ارتباط بخش کشاورزي با دانشگاه

 محیط کسب و کار

 731/0  هاي بانکی مقررات دست و پاگیر اخذ وام
 633/0  ضعف نظام بیمه محصوالت کشاورزي

 659/0  هاي قانون کار محدودیت
 689/0  کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی

 795/0  ها ها و موسسات مالی از شرکت حمایت بانکعدم 
 514/0  هاي بانکی بهره باالي وام

 بندي مسائل مربوط به پهنه
 837/0 بندي  وجود پهنه

  854/0  ها عدم رعایت عدالت در واگذاري پهنه
  762/0  ها تغییرات مکرر در پهنه

بخش مسائل خاص 
  کشاورزي

 774/0 در بخش کشاورزي گذاري عدم وجود امنیت براي سرمایه
  725/0  هاي کشور در مورد بخش کشاورزيبی ثباتی در سیاست

  637/0  نوسانات قیمت در بخش کشاورزي
  546/0  دادن به بخش کشاورزينبهاء 

مسائل مربوط به 
  کننده نظارت هاي سازمان

  641/0  نحوه نظارت کارشناسان جهاد کشاورزي
  668/0  هادر امور شرکتدخالت کارمندان جهاد کشاورزي 

  637/0  ها هاي مناسب خدمات از سوي نظام مهندسی نسبت به دیگر بخش عدم تعیین تعرفه

  ءمسائل مربوط به اعضا
  686/0  عدم انتخاب مناسب اعضاء

  567/0  عدم همگنی اعضاء از نظر جنسیت (همه یا مرد یا زن نیستند)
  880/0  ها عدم تفاهم و همدلی اعضاي شرکت
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
اعضاي  اغلب ها میزان آشنایی بر اساس یافته  

 یمبا اصول و مفاه آنها یعنی بیش از نیم از ها شرکت
از  حدود یک چهارمبود ودر سطح متوسط  ینیکارآفر

 اند. آنان نیز آشنایی در حد خیلی کم و کم داشته
قبلی  ها و تجربه اکثر شرکت سابقه فعالیت همچنین

  نیست.  ء در زمینه کسب و کار چندان زیاداعضا
نی در یبندي موانع توسعه کارآفر اولویتبر اساس   

اي، فنی و مهندسی  هاي خدمات مشاورهشرکت
 بر اساس ضریب تغییرات کشاورزي در استان اصفهان

، »هاي بخش کشاورزي بی ثباتی در سیاست«هاي گویه
کمبود «، »هاي بانکی مقررات دست و پاگیر اخذ وام«

عدم وجود امنیت «، »نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی
دادن ن بها«و  »گذاري در بخش کشاورزي براي سرمایه

 هابه ترتیب در باالترین اولویت »به بخش کشاورزي
   قرار گرفتند.

اي که وجود دارد این است که علیرغم  نکته  
                            ها همه آنها اهمی تی باالتر از  تفاوت نسبی اهمیت گویه

) و اغلب میانگینی باالتر از حد 3نگین طیف (یعنی میا
  ) داشتند.4زیاد (

ها و  بانک یتحما عدم«هاي،  همچنین گویه  
 يها وام يباال بهره«، »ها از شرکت یموسسات مال

 هاي ینهدر زم يا خدمات مشاوره ضعف«، »یبانک
تناسب  عدم«، »قانون کار هاي محدودیت«، »یتخصص

نظام  ضعف«، »بازار کار ايیازهبا ن یدروس دانشگاه
هاي  تعیین تعرفه عدم«، »يمحصوالت کشاورز یمهب

مناسب خدمات از سوي نظام مهندسی نسبت به دیگر 
کارمندان جهاد کشاورزي در امور  دخالت«، »ها بخش

، »يدر بخش کشاورز یمتق نوسانات» «ها شرکت
 ضعف«و » ها رعایت عدالت در واگذاري پهنه عدم«

هاي خدمات  مرتبط با شرکت هاي یهادها و اتح تشکل
توان گفت  و می داشتند 4میانیگن باالتر از  »يا مشاوره

گوین دست کم اهمیتی در حد زیاد  از دید پاسخ
  داشتند. 

هاي  گویههاي با میانگین باال،  در بین این گویه  
هاي مناسب خدمات از سوي نظام  عدم تعیین تعرفه«

دخالت کارمندان « ،»ها مهندسی نسبت به دیگر بخش
عدم رعایت «، »ها جهاد کشاورزي در امور شرکت

 تريانحراف معیار باال» ها عدالت در واگذاري پهنه
دلیل انحراف معیار باالتر در دو گویه مرتبط با  .داشتند

بندي به این  ها و پهنه دخالت کارمندان در امور شرکت
ها در  دلیل است که مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان

اند  ها متفاوت عملکرد یکسانی نداشته  ین زمینها
گویان  پاسخ علیرغم اهمیت این دو مورد بنابراین

تري  ها توافق کم هاي مختلف در این زمینه شهرستان
نسبی این موارد در  دیگر اهمیت عبارت به اند. داشته

   هاي مختلف متفاوت است. شهرستان
ی موانع تحلیل عامل هايیافتهبر اساس در مجموع    

اي،  ت مشاورههاي خدماکارآفرینی در شرکتتوسعه 
در شش و مهندسی کشاورزي در استان اصفهان  فنی

آموزشی، محیط کسب و کار، مسائل مربوط به  عامل
بندي، مسائل خاص کشاورزي، مسائل مربوط به  پهنه

ل مربوط به اعضاء، یکننده، مسا هاي نظارت سازمان
کل موانع ز واریانس ادرصد  786/72قرار گرفت و 

بر اساس درصد . کردرا تبیین توسعه کارآفرینی 
محیط کسب و و  موزشیآعوامل ، ین شدهواریانس تبی

در  .داشتندبه دیگر عوامل اهمیت بیشتري  نسبت کار
درصد واریانس را بین عوامل، عامل آموزشی بیشترین 

و  ينژاد داین مسأله با نتایج تحقیق مرا .تبیین کرد
عامل آموزشی به عنوان  گزارشدر ) 1387همکاران (

یکی از موانع توسعه کارآفرینی در واحدهاي تولیدي 
همچنین نتایج مطابقت دارد.  اي در ایرانگلخانه

) نیز به عنوان 1390احمدپورداریانی و همکاران (
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ترین عامل آموزشی بیشترین واریانس را به خود  مهم
  اختصاص داد. 

که  بودسب و کار دومین عامل امل محیط کع  
هاي متغیرهایی مانند مقررات دست و پاگیر اخذ وام

بانکی، ضعف نظام بیمه محصوالت کشاورزي، 
هاي قانون کار، کمبود نقدینگی و نداشتن  محدودیت

ها و موسسات مالی  سرمایه کافی، عدم حمایت بانک
متغیر مرتبط ها را در خود جاي داده است. از شرکت

ه نین و مقررات بانکی و أخذ وام و اعتبارت ببا قوا
 Shurry, et( توسط هاي انجام شده وسیله پژوهش

al., 2001 Bitzenis and Nito, 2005; Escalante 
and Turvey, 2006; Fogel et al, 2005; 
Acemoghlu et al, 2003; Di Gregorio and 

Shane, 2002;( ) به عنوان مانع 1385و المعی (
 ،ارآفرینی مورد تأکید قرار گرفته استتوسعه ک

المعی  وسیله ههمچنین مسائل مرتبط با قانون کار ب
مطرح شده است.  Martins (2004) ) و1385(

مشابهی یعنی  ) متغیرهاي1386مرادنژادي و همکاران (
مقررات دست و پاگیر اخذ وام، عدم امنیت براي 

هاي  گذاري در بخش کشاورزي، محدودیت سرمایه
اي  اي محصوالت گلخانه نین کار، ضعف نظام بیمهقوا
به عنوان عامل همراه با برخی متغیرهاي دیگر  را 

گذاري از جمله موانع توسعه کارآفرینی در  سیاست
 اند گزارش کردهاي در ایران  واحدهاي تولیدي گلخانه

) برخی از 1390و نتایج تحقیق رضایی و همکاران (
هاي دولتی مناسب در  نبود سیاستیعنی  این متغیرها

 بخش کشاورزي براي حمایت از توسعه ي کارآفرینی
ها و دیگر  حمایت نکردن بانک ها، در شرکت

ها در  محدودیت شرکت ،ها موسسات مالی از شرکت
موانع قانونی  ،دسترسی به اعتبارات و خدمات حمایتی

نبود امنیت ، هاي موجود در قانون کار و محدودیت
نبود  ،گذاري در بخش کشاورزيالزم براي سرمایه 

 امنیت اقتصادي الزم در بخش کشاورزي براي
را تحت عنوان ها  گسترش و توسعه ي فعالیت شرکت

احمدپورداریانی بندي کرده است.  موانع محیطی دسته
حمایت دولت از  ) نیز متغیرهاي1390و همکاران (

اي و حمایت بانک و  هاي خدمات مشاوره شرکت
در ذیل عامل ها را  از شرکتموسسات اعتباري 

متغیرهاي سیاستگزاري مناسب در زمینه  حمایتی و
را  و کاهش نوسان در بخش کشاورزي تافزایش ثبا
به عنوان عوامل مؤثر در توسعه سیاستگذاري با عنوان 

اي، فنی و  هاي خدمات مشاوره کارآفرینی در شرکت
  اند.  گذاري کرده ناممهندسی استان زنجان 

عامل  نعنوان سومیه بندي ب بوط به پهنهمر مسائل  
اي  هایی خدمات مشاوره از موانع کارآفرین در شرکت

بندي، عدم رعایت عدالت   شامل متغیرهاي وجود پهنه
 بود. بندي ها و تغییرات مکرر در پهنه در واگذاري پهنه

ن است که وجود آاهمیت این مسأله بیشتر ناشی از 
ي  شرکت به محدوده بندي یعنی محدود کردن هر پهنه

و باعث  استاي ضد رقابت  جغرافیایی خاص مسأله
هاي  ها و نوآوريبسیاري از ایده عدم باروري

ها در ارایه خدمات، تمهیدات بازاریابی مانند  شرکت
ن از نظر هاي همگ تمرکز بر مشتریانی خاص با ویژگی

که این شود.  میارایه خدمات یا محصوالت و ... 
باشد که  میها  مسائل خاص شرکتمسأله از جمله 

والن ؤریزان و مس باید به طور جدي از سوي برنامه
هاي مربوط به این مسائل  گویه مورد توجه قرار گیرد.

ها  هاي انجام شده با مدیران عامل شرکت از مصاحبه
مورد توجه قرار نگرفته  ها در پژوهشکه  به دست آمد

 بود. 

 رزي شاملعامل چهارم یعنی مسائل خاص کشاو  
ادن به بخش کشاورزي، ند بهامواردي همچون 

هاي کشور در مورد بخش  ثباتی در سیاست بی
کشاورزي، نوسانات قیمت در بخش کشاورزي، عدم 

 گذاري در بخش کشاورزي وجود امنیت براي سرمایه
ها از این  اهمیت این عامل از نظر اعضاي شرکت. بود

ها در بخش  نظر است که از طرفی فعالیت این شرکت
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و از طرفی بخش کشاورزي  شود انجام میکشاورزي 
هاي خاصی است که آن را از بخش  داراي ویژگی

هاي  کند و بر فعالیت خدمات و بازرگانی متمایز می
ه تا حد زیادي موثر است. به طور خالصه نارآفریناک

شاورزي داراي مخاطرات خاص خود است کبخش 
صادي افراد را تحت هاي اقت گیري تواند تصمیم که می

هاي پیشین  در این زمینه در پژوهشتأثیر قرار دهد. 
 Escalante and Turvey (2006)مورد بررسی 

هاي تجاري درباره موانع رشد کارآفرینی در شرکت
میلی کارآفرینان براي کشاورزي کوچک به بی

گذاري در مناطق روستایی و عدم وجود امنیت  سرمایه
ر بخش کشاورزي اشاره گذاري د براي سرمایه

ها در اند. همچنین نوسانات شدید قیمت کرده
هاي مختلف از موانع توسعه کارآفرینی در  بخش

هاي کسب و کار کوچک و تازه تأسیس شده شرکت
 ;Fogel et al, 2005گزارش شده است (

Acemoghlu et al, 2003; Di Gregorio and 
Shane, 2002; .(  سیله به و شدهدر پژوهش انجام

هاي بخش  )، نوسان1390(احمدپور و همکاران 
بندي شده  کشاورزي در ذیل عامل سیاستگذاري دسته

هاي  نبود سیاست متغیرهايرضایی و همکاران است. 
دولتی مناسب در بخش کشاورزي براي حمایت از 

نبود امنیت الزم براي ، ها در شرکت توسعه کارآفرینی
بود امنیت نو  گذاري در بخش کشاورزي سرمایه

اقتصادي الزم در بخش کشاورزي براي گسترش و 
همراه برخی  را به ها توسعه فعالیت شرکت

عنوان عامل محیطی نامگذاري  تتحدیگرمتغیرها 
  د. نکرد
بر اساس تحلیل عاملی مسائل مربوط به   

کننده عامل پنجم مانع کارآفرینی  هاي نظارت سازمان
شکیل داد که از اي را ت  هاي خدمات مشاوره در شرکت

هاي مناسب خدمات از  متغیرهاي عدم تعیین تعرفه
ها، نحوه  سوي نظام مهندسی نسبت به دیگر بخش

نظارت کارشناسان جهاد کشاورزي، دخالت کارمندان 
شد. این  ها تشکیل می جهاد کشاورزي در امور شرکت

 بود اي  هاي خدمات مشاوره عامل چون خاص شرکت
این           ً    که مستقیما  با  است هایی و ناظر به نقش سازمان

ها در ارتباط هستند؛ داراي اهمیت زیادي  شرکت
ها و از جمله  این شرکت عملکرد. در حقیقت است

بستگی به تا حد زیادي آنها رینانه فهاي کارآ فعالیت
ها دارد.  چگونگی همکاري و تعامل این سازمان

) نیز یکی از موانع کارآفرینی در 2004مارتینس (
اي کوچک تجاري را موانع نظارتی از جمله ه شرکت
هاي سختگیرانه در رابطه با صدور مجوزها، و نظارت

در این است.  ها گزارش کردهنحوه نظارت بر شرکت
نبود استانداردهاي مشخص در نظارت زمینه، 
 ;Fogel et al, 2005وسیله (ه ها نیز ب شرکت

Acemoghlu et al, 2003; Di Gregorio and 
Shane, 2002; .هاي این  گویه) گزارش شده است

اي،  عامل از بررسی ساختار شبکه خدمات مشاوره
ها و  ل شرکتمصاحبه با مدیران عام مشاهدات عینی و

مده بود و در دیگر آدست  دیگر مطلعان به
ها در ایران  هاي انجام شده درباره این شرکت پژوهش

 مورد توجه قرار نگرفته بود.  

سائل مربوط به اعضاء شامل عامل ششم یعنی م  
، ها مواردي مانند: عدم تفاهم و همدلی اعضاي شرکت

، عدم انتخاب عدم همگنی اعضاء از نظر جنسیت
هاي متعددي دشواري پژوهشدر . بود مناسب اعضاء

اندازي واحدهاي تشکیل تیمی از افراد براي راهدر 
.. .کسب و کار که از نظر مالی، روحیه، اخالق و 

توسعه کارآفرینی در اصلی از موانع  ،شندهمگن با
هاي کسب و کار کوچک و تازه تأسیس شرکت

 ;Fogel et al, 2005برشمرده شده است (
Acemoghlu et al, 2003; Di Gregorio and 

Shane, 2002.( ه اعضا در پژوهش ببوط رمسائل م
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) تحت عنوان عامل 1390رضایی و همکاران (
  است.  بندي شده شناختی دسته روان
ن پژوهش به ادبیات یدر مجموع افزوده اصلی ا  

اي  خدمات مشاورههاي  مرتبط با کارآفرینی در شرکت
بندي و  فنی و مهندسی، طرح مسائل مربوط به پهنه

نده یهاي آ کننده است. پژوهش هاي نظارت سازمان
تر و یا در دیگر  تواند به این ابعاد به طور عمیق می

با توجه به این که این  ي کشور بپردازد.اه بخش
هاي کیفی  اند؛ پژوهش            ً               متغیرها قبال  موردتوجه نبوده

تواند به افزایش دانش موجود در این زمینه کمک  می
  بیشتري بکند. 

ها، کشاورزي  رشته تحصیلی همه اعضاي شرکت  
تر با  و دانشجویان کشاورزي در طول تحصیل کم بود

 د.شون مباحث مدیریتی و کسب و کار آشنا می
اصول و  ها با میزان آشنایی اعضاي شرکتهمچنین 

بنابراین پیشنهاد  .بود متوسطدر حد  یمفاهیم کارآفرین
نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان شود  می

هاي خود  آموزش هاي دیگر بخشی از اصفهان و استان
را به مباحث کاربردي مدیریت و کسب و کار مانند 

کسب و کار و آشنایی با اصول  ، نوشتن طرحبازاریابی
   کارآفرینی سوق دهند.

بندي موانع توسعه کارآفرینی در  بر اساس اولویت  
اي، فنی و مهندسی  هاي خدمات مشاورهشرکت

مقررات دست «هاي گویه، کشاورزي در استان اصفهان
کمبود نقدینگی و «، »هاي بانکی و پاگیر اخذ وام

امنیت براي عدم وجود «، »نداشتن سرمایه کافی
دادن به ن بها«و  »گذاري در بخش کشاورزي سرمایه

قرار  هابه ترتیب در باالترین اولویت »بخش کشاورزي
شود با هماهنگی بین  بنابراین پیشنهاد می گرفتند.

وزارت جهاد کشاورزي، نظام مهندسی و نظام بانکی 
خصوص بانک کشاورزي زمینه اعطاي  هکشور ب

به بخش کشاورزي فراهم  مناسب تسهیالت با بهره
همچنین نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی شود. 

ها  تواند به آموزش اعضاي شرکت استان اصفهان می
هاي گوناگون تأمین مالی اقدام کند تا  در زمینه روش

ها بخشی از نیاز خود به منابع مالی را از طریق  شرکت
همچنین هاي تأمین مالی برطرف کنند.  دیگر روش

وجه کافی به بخش کشاورزي و ایجاد امنیت براي ت
گذاري در بخش کشاورزي مسائلی هستند که  سرمایه

هاي کالن کشور مورد توجه قرار  باید در سیاست
گیرند. اما سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور 

هاي غیر دولتی بخش  و همچنین دیگر سازمان
هاي  اتحادیه ها و کشاورزي مانند خانه کشاورز، تعاونی

ارتقاي  بایدگوناگونی که در این بخش وجود دارند 
نزد مسئوالن کلیدي مانند جایگاه بخش کشاورزي در 

مردان و نمایندگان مجلس و همچنین آحاد مردم  دولت
 هاي خود بدانند و در را یکی از وظایف و مأموریت

تالش کنند. بهبود جایگاه کشارزي در نزد  این زمینه
والن و درك اهمیت آن از سوي آنان مردم و مسئ

هاي سیاسی و اقتصادي آنان از  باعث افزایش حمایت
این بخش و از جمله افزایش اختصاص بودجه و 

گذاري  در نتیجه سرمایه. شود سرمایه دولتی به آن می
افزایش  این بخشو خصوصی در  یبخش دولت

در . این مسأله باعث بهبود محیط کسب و کار یابد می
فرینی در آن و ازجمله در آل کاریخش و تسهاین ب

  شود.  هاي مورد بررسی می شرکت
 يا خدمات مشاورههاي  باتوجه به ضعف شرکت  

تناسب دروس  و همچنین عدم یتخصص هاي ینهدر زم
کوتاه  ايه آموزش ،بازار کار یازهايبا ن یدانشگاه

  مدت تخصصی پیشرفته با استفاده از مجموعه توان
یا  قاتی سازمان جهاد کشاورزي استان آموزشی و تحقی

هاي دیگر که  امکانات وزارت جهاد کشاورزي استان
هاي  در مراکز آموزشی و یا تحقیقاتی و حتی بخش

. این تواند بسیار مفید باشد اجرایی وجود دارند می
نیازسجی از خود کارشناسان  ها باید بر اساس دوره

  ها طراحی و اجرا شوند.  شرکت
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گر با در نظر گرفتن تغییرات زیادي که از سوي دی  
هاي کشاورزي به وجود آمده است  در بازار کار رشته

از جمله اشتغال به کار بخش قابل توجهی از 
هاي مورد  آموختگان کشاورزي در شرکت دانش

هاي کشاورزي باید  ها و دانشگاه مطالعه، دانشکده
هاي مختلف  هاي رشته نسبت به بازبینی سرفصل

آموختگان توانایی کار در  اقدام کنند تا دانش کشاورزي
شراط اشتغال جدید از جمله خوداشتغالی و کارآفرینی 

پذیري  طور انعطاف را بهمورد بررسی  هاي در شرکت
  داشته باشند. 

 یمهنظام ب ضعف«، »قانون کار هاي محدودیت«  
در بخش  یمتق نوسانات« و »يمحصوالت کشاورز

وسعه کارآفرینی در از موانع مهم ت »يکشاورز
    اند خدمات کشاورزي بوده هاي شرکت

ی که پس از گذشت همچنین با توجه به تجارب  
هاي خدمات فنی،  چند سال از تأسیس شرکت

 بهتر استاست به دست آمده  اي مهندسی ومشاوره
بندي حذف  ها پهنه جهت ایجاد رقابت بین شرکت

شود و کشاورزان خود تصمیم بگیرند که از چه 
رکتی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و یا ش

اقدام ها  ها به شرکت پهنه واگذارينسبت  دست کم
ها عدالت  شود و سعی شود در تعیین پهنه شرکت

  رعایت شود. 
خدمات هاي  ظهور شرکتپس از  همچنین  

به عنوان اي، فنی و مهندسی کشاورزي  مشاوره
جهاد برخی از وظایف  بود کارگزارانی که قرار

ها (بخش  تعامل این شرکت ؛کشاورزي را انجام دهند

خصوصی) و جهاد کشاورزي (به عنوان بخش دولتی) 
مسائل نهادي جدیدي را به وجود آورده است. به 

 کارمندان جهاد کشاورزي عنوان نمونه ممکن است
د به درستی اقتضائات فعالیت بخش خصوصی را ننتوان

کشاورزي  د. بنابراین مدیریت جهادندرك کن
به نحوه تعامل کارمندان خود با  دیها با شهرستان

اي، فنی و مهندسی  خدمات مشاورههاي  شرکت
 توجه الزم را داشته باشند و در صورت نیاز کشاورزي
در سطی دهند.  مالزم را انجا یا اقدامات اصالحات

هاي  باالتر سازمان جهاد کشاورزي استان باید آموزش
دست کم به کارمندانی که با  الزم را در این زمینه

اي، فنی و مهندسی  هاي خدمات مشاورهشرکت
  در ارتباط هستند ارائه کنند. کشاورزي 

شود که نظام مهندسی  پیشنهاد میهمچنین   
هاي  کشاورزي و منابع طبیعی نسبت به بازبینی تعرفه

خدمات فنی و مهندسی در بخش کشاورزي اقدام 
هاي خدمات شرکت. در این زمینه مشورت با کند

زمینه گرفتن تواند  می فنی و مهندسی ،ايمشاوره
  ها شود. تصمیمات بهتر و افزایش رضایت این شرکت

ها و  تشکل ضعف«همچنین با توجه به   
 »يا هاي خدمات مشاوره مرتبط با شرکت هاي یهاتحاد

هاي مورد بررسی  و سابقه نه چندان زیاد شرکت
 ،ايدمات مشاورههاي خشرکت تقویت انجمن صنفی

تواند در شناسایی و رفع موانع  ی میفنی و مهندس
ها. به ویژه در مواردي که  کارآفرینی در این شرکت

این موانع با نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزي و 
 یا سازمان جهاد کشاورزي مرتبط است؛ مؤثر باشد.
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Abstract* 
 While Agricultural engineering, technical and consulting companies have been purposed as a 
mechanism for developing agriculture sector and increasing employment opportunities for 
agricultural graduates; providing sustainable qualitative services for farmers and income for 
their members is dependent on their competitiveness and so developing entrepreneurship in 
them. Thus, this study was conducted to examine the entrepreneurship development barriers in 
Isfahan province Agricultural engineering, technical and consulting companies. Using a two-
stage sampling method, 102 people were selected from 500 organization members. Data was 
collected through a questionnaire the validity of which was confirmed by a panel of experts. The 
reliability of the study was assessed through Cronbach’s-Alpha which was 0.89.  Findings 
revealed that, the instability in policies on agricultural sector, loan taking out cumbersome laws, 
lack of capital and cash flow, lack of security for investing in agricultural sector and lack of 
attention to agriculture sector by government were most important variables. Factor analysis 
categorized the examined variables in seven factors including: educational, business 
environment, zoning problems, agricultural specific barriers, monitoring organizations’ 
obstacles and problems related to members’ factors.  
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