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 تحلیل موانع توسعه کارآفرینی بنگاههاي کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزي
  

 *   1فرشته غیاثوند غیاثی

 حد تاکستان. دانشکده کشاورزي. تاکستان. ایران.استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، وا1
  

  23/10/1398؛ تاریخ پذیرش: 24/09/1398تاریخ دریافت: 
  چکیده

کشاورزي کشور با اهمیت بخشی به نیـروي کـار انسـانی بـه عنـوان عامـل اصـلی بخـش کشـاورزي و           پیشرفت
بخـش  ایـن  کارهاي کارآفرینانـه در  ها براي ایجاد کسب و کار و ترویج کسب و ي مناسب و ایدههاجستجوي فرصت

 هـاي کوچـک زودبـازده غنـا بخشـید.     بنگـاه  کارآفرینی در توسعهاز طریق توان میمسیر توسعه اقتصادي را  .باشدمی
در چـارچوب   کشـاورزي موانع توسـعه کـارآفرینی در بنگاههـاي کوچـک و متوسـط       تحلیلپژوهش حاضر با هدف 

بنگاههاي کوچـک و   واحد 4532جامعه آماري تحقیق حاضر شامل  است.پیمایشی انجام شده  -هاي توصیفیپژوهش
نمونـه   براساس بنگاه 354 بررسی مورد نمونه که تعداد بود 1395در سال  در استان قزوینمتوسط کارآفرین کشاورزي 

 ،و زراعـی بـاغی   تیع غـذایی، محصـوال  شـامل صـنا   هـاي اصـلی  این صنایع در گروه .اندشده انتخاب تصادفی گیري
منظـور تشـخیص پایـایی    ضریب آلفاي کرونباخ، بهمکانیزاسیون وادوات کشاورزي، محصوالت دامی و شیالت بودند. 

محاسبه گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان مـرتبط بـا    88/0برابر با  هاپرسشنامه
بر اسـاس   هابراي تحلیل داده Spssافزار از نرم هاآوري دادهها و گردموضوع تایید شده است. پس از تکمیل پرسشنامه

هاي کوچـک  در بنگاه توسعه تکنیک تحلیل عاملی از نوع اکتشافی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی موانع
مـالی،   عمنجر به استخراج هفت مانع شد. این موانع به ترتیـب اهمیـت عبارتنـد از مـان     کشاورزي و متوسط کارآفرین

درصـد   265/72که در مجموع  محیطی و عامل فروش-اري، بازاریابیزگآموزشی، دانشی، استراتژیک، سیاست-علمی
 اند. کشاورزي را تبیین نموده کسب و کارهاي توسعه کارآفرینی درواریانس کل موانع 

  
  ورزي.هاي کوچک و متوسط، کشا، بنگاهکارآفرینی موانع ،استان قزوین کلیدي: هايواژه

 
  1قدمهم

 کـارآفرین،  و کوچـک  هـاي اهبنگسالهاي اخیر در 

در  نـوآوري  و تحـول  اشـتغال،  اصـلی  کننـدگان  تأمین
بیدختی و همکاران، (کشورهاي در حال توسعه هستند

                                                
  ghiasvand_fereshteh@yahoo.comنویسنده مسئول: *

1390 ،Urbano et al, 2016(. کوچـک و   يهاشرکت
هـر   يعملکرد و توسعه اقتصاد ي) برا2SME(متوسط 

و  يریپذو منبع عمده انعطافمهم هستند  اریکشور بس
این واحـدها بـه    .)Jafarnejad, 2013( هستند ينوآور

                                                
2. Small and Medium Enterprise  
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ــازمانی، از   ــاختار س ــوچکی و ســادگی در س ــل ک دلی
تغییرات و قـدرت رقابـت در    انعطاف پذیري در برابر

ــزي شــده    ــه ری ــداف برنام ــه اه ــتیابی ب محــیط و دس
ــوردار هستند( ــاران،  برخـ ــایی و همکـ . )1395رضـ
 جــادیا SMEســعه کــارآفرینی در مهمتــرین پیامــد تو

 يهابنگاه جادیااست.  رقابت جادیا و ياشتغال، نوآور
است کـه   یاصل سمیمکان ،کوچک و متوسط کارآفرین

اي هتغییر ساختار در بنگاه ندیتوان فرآ یآن م قیاز طر
ــادي ــام داد اقتص  ,Bartlett et al., 2001( را انج

R.Moghaddam et al., 2019, Pachava, 2018.( 
کــه تکنولــوژي معتقدنــد ) 2009(رومــی و همکــاران 

گردد که ارتبـاطی  پذیر میبومی و مناسب زمانی امکان
تولیدکننــده و ســازنده تکنولــوژي و اســتفاده آن  بــین

وجود داشـته باشـد. در ایـن بـین صـنایع کوچـک و       
  کنند.متوسط کشاورزي نقش کلیدي ایفا می

 و کوچـک  هـاي بنگـاه  اهمیـت  گـرفتن  نظـر  در با
 کشـورها،  از بسـیاري  موفق تجربه به توجه با و متوسط

 و رقابت روحیه تقویت مولد، اشتغال ایجاد راستاي در
 وري، بهره افزایش و اقتصاد در کارآفرینی نقش توسعه

 توسـعه  و ایجـاد  رویکـرد  1384 سـال  از ایـران  در
 و هـا سیاسـت  طریـق  از متوسـط  و کوچـک  هايبنگاه

 تسـهیالت  و وام اعطـاي  ویژه به مختلف سازوکارهاي
موردتوجـه جـدي قـرار گرفـت      هابنگاه این به بانکی

 وضــعیت ارزیــابی. )1395(رضــایی و همکــاران،  
 کـه  میدهـد  نشان کشور در ومتوسط کوچک هايبنگاه
 نقـش  ایفـاي  در دولـت،  کمـک  علیـرغم  هـا بنگاه این

 بـا  رقابـت  کشور، اقتصاد در خود انتظار مورد راهبردي
 نیـز  و داخلـی  بزرگ صنایع و خارجی مشابه هايبنگاه

 در جـدي  حضـور  الزمـه  کـه  رقـابتی  مزیـت  کسـب 
بیدختی (هستند مواجه مشکل با است، جهانی بازارهاي

هاي در این میان توسعه بنگاه .)الف 1390و همکاران، 
کوچک و متوسط، شـاخص کلیـدي نظـام پـیش ران     

ــه   ــاورزي و درنتیج ــعه کش ــعه توس ــارآفرینی توس ک

اشند که متاسفانه در عرصه کشـاورزي  کشاورزي می ب
  به آن توجه چندانی نشده است. 

ي هاپژوهش توسعه، حال در کشورهاي در اینکه با
 ي کشـاورزي از هـا خروج ایـن بنگـاه   زمینۀ در زیادي
 ما کشور موضوع در این اما شده، انجام اقتصادي حیات
 نداشـتن  است. دسترسی گرفته قرار غفلت مورد تقریباً

 توجـه  و سو یک از این حوزه در نیاز مورد يهاداده به
 جدیـد  يهابنگاه ایجاد طریق از اشتغال ایجاد به بیشتر

 از هـا آن رشد و موجود يهابنگاه حفظ اشتغال جاي به
چرخـه   از هـا بنگـاه  خروج از ماندن غافل دیگر، سوي

 اشـتغال  يهـا فرصـت  رفـتن  بین از نتیجه در و فعالیت
 در آمار موجود است. براساس شده باعث را شده ایجاد

 سال در کوچک، يهادواح از درصد 23 حدود کشور،
 شـروع  از پـنجم  سـال  در پایان درصد 42 تقریبا و اول

 ناچـار  و شده مواجه ناکامی با مختلفی دالیل به فعالیت
 و وحـدت ؛ Kyaw, 2008انـد (  شده توقف فعالیت به

  ).1396پارسا پور،  ؛1389 داداشی،
 مطالعات انجام شده در ارتباط بـا  شتریباز آنجا که 

رشـد   نیمربوط به رابطه بو متوسط کوچک  يهابنگاه
در  )Bartlett et al., 2001( و اندازه شرکت بوده است

ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت در ارتبـاط بـا موانـع         
این شرکتها نتایج تحقیقات مـرتبط بررسـی    کارآفرینی

داد عامـل   نتایج تحقیق رضایی و همکاران نشان .شود
هزینـه   -مـالی آموزشی، -یرساختی، مهارتیز -سیاسی

اطـالع رسـانی از   –جغرافیـایی و  ارتبـاطی   -اي، فنی
 متوسـط  و کوچـک  هـاي بنگـاه  وسعهتمترین موانع مه

ــازده اقتصــادي زنجــان  اســتان در کشــاورزي زودب
علی میرزایـی و  ). 1395باشند(رضایی و همکاران، می

 بازاریـابی، رسـاختی،  زی) چهار عامل 1390همکاران (
 يهـا بازدارنـده  عنـوان  بـه گـذاري   سیاست و مدیریتی

ـ بیان کردند.  کارآفرین هايبنگاه توسعه  یمطالعات قبل
ـ  زیتمـا  يبـرا  يشواهد ـ ، مالکیخـود اشـتغال   نیب  تی

ـ مشاغل جد جادیمشاغل، ا ارائـه داده   ینیو کـارآفر  دی
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پژوه دیگري نشان  تایج). نUrbano et al., 2016( است
 نیـروي  زیاد هزینه ،هانهاده قیمت بودن باال سرمایه،داد 
 از مـاهر،  نبـود پرسـنل  و  مناسـب  فنـاوري  نبودن کار،

 متوسـط  و کوچـک  ايهـ بنگـاه  توسعه موانع مهمترین
  .)Tambunan, 2009( می باشند کارآفرین

در  نــان یکارآفر يرو شیموانــع پــ  عــالوه بــر  
 يهــاصــاحبان شــرکت، در حــال توســعهکشــورهاي 

در حال توسعه اغلب  اقتصادهاي درمتوسط  کوچک و
 تیشــکا نــاتوانی در دریافــت وام و یاز بودجــه کــاف

 ,Benzing et al., 2005  Ozsoy, 2001; Cook( دارند

 همچنین نتایج تحقیقات دیگر نشـان داد کـه   .);2001
توسـعه صـاحبان    يهـا با برنامه یمال تیریآموزش مد

دارد. بـه   عناداريم ارتباطکوچک و متوسط  يهابنگاه
، یبه اطالعات بازار، کمک فن  نانی، رشد کارآفر ژهیو

ــأم ــار، بازاریت ــن اعتب ــن یو آمــوزش مــال یابی  رددا ازی
 ;1386Kozan et al., 2006 ،(یعقـوبی و همکـاران  

R.Moghaddam et al., 2019(.  
اقتصاددانان در ارتباط با نقش صـنایع کوچـک در   

مختلفی را دخیـل   تولید ناخالص داخلی کشورها علل
مشـکالت و موانـع فعالیـت     از می دانند بعنوان مثـال 

هاي کوچـک، مـی تــوان بـه نداشـتن شـناخت     بنگاه
کافی از کمکهاي مورد نیاز خود، کمبود منابع مـالی و  
مشکالت موجود در دریافـت تسـهیالت بـانکی، کـم     
بودن نیـروي متخصـص و ناکــافی بــودن دانــش و      

آالت کهنه و قـدیمی،   ماشین مهـارت نیـروي موجود،
باال بودن نـرخ بهـرة تسـهیالت، مـبهم بـودن برخـی       
ــزایش    ــاري، اف ــانی و تج ــررات بازرگ ــوانین و مق ازق

ي تولیدي، قاچاق گسـتردة کـاال بـه کشـور،     هاواسطه
تعـداد زیاد رقباي فعلـی خـارجی در بـازار، اسـتقبال     

کنندگان از محصوالت خارجی، سـنتی بـودن    مصرف
ر حوزة صنعت و کمبود دانـش اقتصـادي،   ها دفعالیت

ویژه در زمـان تأسـیس، اشاره کرد  مالی و مدیریتی به

  ). ، ب1390، همکاران(بیدختی و 
ي کوچک به علـت  هاکه بنگاه هستندمعتقد برخی 

ي عمومی کم و ظرفیت محدود ماشین آالت، هاهزینه
ي بـزرگ  هـا انعطاف پذیري بیشتري نسبت بـه بنگـاه  

امکان رشد آنها با بکارگیري ماشـین آالت   دارند و لذا
عالوه بر ایـن  جدید با فن آوري پیشرفته زیادتراست. 

قدرت رقابت پذیري صنایع کوچک بـه علـت پـایین    
بودن قیمت کاالهـاي آن نسـبت بـه کاالهـاي مشـابه      
صنایع بزرگ به خاطر امکان تولید محصوالت متنـوع،  

لیغـات و  ) تبR&D( توسعه پایین بودن هزینه تحقیق و
 ;Lumiste et al., 2004( اسـت  بیشـتر بازاریابی آنهـا  

Nicholas, et al., 2006; Roomi, et al., 2009; 
Pachava, 2018(.  

ــانیکارآفر ــ ن ــش مهم  يشــرکتها لیدر تشــک ینق
از  تـوجهی  قابـل  حجـم  کـه  دارنـد کوچک و متوسط 

کار را به آنهـا اختصـاص    يرویو ن يمعامالت اقتصاد
ي شغلی هارایط اخیر که ایجاد فرصتداده است. در ش

خصــوص فــارغ التحصــیالن هبــراي افــراد بیکــار و بــ
و  اني مهم سیاست گـذار هایکی از دغدغهکشاورزي 

ي کشور ما است، توسعه کارآفرینی در هاگیريتصمیم
SMEs تواند راه حل بسـیاري از مشـکالت باشـد.    می

بـه مطالعـات    ازیـ دشـوار اسـت و ن   ینیتوسعه کارآفر
اقـدامات در جهـت    نیاز مهمتـر  یکیدارد.  يشماریب

اسـت   یمـوانع  یی، شناساکشاورزي ینیتوسعه کارآفر
متوسـط   کارهـاي کوچـک و   ب وکسـ  نانیکه کارآفر

و  ییهسـتند. شناسـا   وبـا آن روبـر   بخش کشـاورزي 
مـورد   ییعنـوان راهنمـا  تواند بـه یموانع م نیا یابیارز

 ینیکـارآفر و  کیاسـتراتژ  يهـا نهیزم جادیاستفاده در ا
مورد استفاده قـرار   شتریب ییفراهم آوردن شکوفا يبرا
دو  بـه  یابیاساس مطالعه بـا هـدف دسـت    نی. بر اردیگ

  :است ریبه شرح ز یهدف اصل
کوچـک   يهادر شرکت ینیموانع کارآفر ییشناسا -1

  .استان قزوین کشاورزي  و متوسط
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در  ینیموانــع کــارآفر   يو رتبــه بنــد  یابیــارز -2
  .کشاورزي استان قزوینوچک و متوسط ک يهاشرکت

  
  روش تحقیق

دیدگاه کلی حاکم بر تحقیق حاضر، کمـی اسـت.   
، از نظـر  نوع کـاربردي  تحقیق حاضر از جنبه هدف از

میــزان نظــارت و درجــه کنتــرل، میــدانی و از لحــاظ 
ــی    ــوع پیمایش ــیفی و از ن ــات توص ــردآوري اطالع گ

مشـاغل کوچـک    يوزارت جهـاد کشـاورز  باشـد.  می
ـ را فعال ياورزکش  يهـا نـه یدر زم يکشـاورز  يهـا تی
ـ فعال یکلرطوو به ي، بسته بنددیتول مختلـف   يهـا تی

 یو حقـوق  یقـ یداند که در آن افراد حق یم يکشاورز
پس از انجام مراحل و اخذ مجـوز ، مجـاز بـه انجـام     

شده توسـط خـود    نییدر محدوده تع ییتهایفعال نیچن
ر گروههـاي  بطور کلی ایـن صـنایع د  . هستندسازمان 

اصلی صـنایع غـذایی، محصـوالت بـاغی و زراعـی،      
مکانیزاسیون وادوات کشاورزي، محصـوالت دامـی و   

 دیشامل تول هاتیفعال نیاز ا یبرخشیالت می باشند. 
 ي، فرآور یگوشت يهااز فرآورده تیو حما يو فرآور

و محصــوالت  يآبــز وانــاتیو محافظــت از فســاد ح
،  جاتیو سبز وهیاد مو محافظت از فس يفرآور ،يآبز

ـ ، لبنیاساسـ  ياستخراج روغنهـا  ، خشـک کـردن   اتی
 عیبرنج، صنا ي، فرآورهاوهیو م جاتیذرت، پودر سبز

ـ مربوط به انواع م یلیتبد و  ي، چـا جاتی، سـبز هـا وهی
کـردن، درجـه    زیـ محصوالت حاصل از تخم مرغ، تم

، یعـ یو عسـل طب  هـا حبوبات، دانه يدو بسته بن يبند
بـدون کنسـانتره و    واناتیح يبرا ییهاآماده غذا دیتول

مختلـف   یلیتبـد  عی، کودهـا، صـنا  ییغـذا  يهامکمل
(وزارت  یاهیـ گ يهـا خرما، انـواع اسـانس و عصـاره   

جامعـه  لذا بـا ایـن تعریـف     ).1395ي، جهاد کشاورز
جامعـه آمـاري تحقیـق حاضـر     آماري تحقیق حاضـر  

 حذفهاي کوچک و متوسط واحد بنگاه 4532شامل 
بـود کـه   1395اسـتان قـزوین  در سـال    کشاورزي در 

نمونـه   براسـاس  بنگـاه  354 بررسـی  مورد نمونه تعداد

کـه پرسشـنامه توسـط     اندشده انتخاب تصادفی گیري
حاضـر  مدیران عامل و یا یکی از اعضاي نفر از  354

روایـی محتـوایی   شـده اسـت.   در شرکت  پاسخ داده 
 پرسشنامه با استفاده از نظـرات کارشناسـان و اسـاتید   

مرتبط با موضـوع مـورد تاییـد قـرار گرفـت. آزمـون       
 20مقدماتی به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق بـین  

(خـارج از جامعـه آمـاري) صـورت      بنگاه در اسـتان  
 88/0گرفت، ضریب آلفاي کرونباخ بـراي پرسشـنامه   

آوري است. در این تحقیق پـس از جمـع   بدست آمده
افـزار  ستفاده از نرمها با او کدگذاري پرسشنامه هاداده

ي توصــیفی و اسـتنباطی بــه  هـا و آمــاره Spssآمـاري  
   ها استفاده گردیده است.منظور تجزیه و تحلیل داده

 
  هاي تحقیقیافته

بـر   ایـن واحـدها  نتایج حاصل از توزیع فراوانـی  
ـ  اساس قدمت نشان داد که سـال   13ر متوسـط  طـو هب

سـال و   28و حدکثر سابقه کاري اندسابقه کاري داشته
سال بـود. همچنـین واحـدهاي     2حداقل سابقه کاري 

حداقل با یک نفر فعالیت مـی  مورد مطالعه  کشاورزي
انـد.  نفر نیروي کاري بوده 8اند و حداکثر داراي نموده

نفر پرسنل می باشند.  4طور متوسط داراي ههمچنین ب
ــه    ــان داد ک ــق نش ــایج تحقی ــین نت ــد  29همچن درص

درصــد  32ت ابتــدایی و پاســخگویان داراي تحصــیال
پاسخگویان نیز تحصیالتشان زیر دیـپلم بـوده اسـت.    

درصد آنان حداقل تحصیالتشان در حـد   22همچنین 
دیپلم بوده است. نتایج بررسی فعالیت این واحـدها از  

اریـابی نشـان داد کـه اکثـر     نظر نوع  فـروش و یـا باز  
محصـوالت تولیـد را بصـورت    درصـد)   54واحدها (

نتـایج محاسـبه   بازار ارائه می نمایند.  بهعمده فروشی 
سایرکسـب  ، خـانواده  ضریب تغییرات نشـان داد کـه   

و اقـوام نزدیـک اعضـاي     کارآفرینـان  ،وکارهاي موفق
، 213/0به ترتیـب بـا ضـریب تغییـرات      کسب و کار

ــا چهــارم  294/0و  234/0، 215/0 در اولویــت اول ت
ـ بـوده  کـار  کسـب و اندازي عنوان مشوق در راهبه د. ان
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 کشاورزي  اندازي کسب و کارهاي راهبندي مشوقبهرت -1 جدول

  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین  عوامل
  1  213/0  852/0  00/4  خانواده

  2  215/0  842/0  96/3  سایر کسب وکارهاي موفق
  3  234/0  890/0  79/3  کارآفرینان

  4  294/0  06/1  62/3  اقوام نزدیک
  5  321/0  10/1  42/3  دوستان 

  6  492/0  37/1  78/2  ..)رادیو و تلویزیون، اینترنت و.. (نظیر هارسانه
  7  50/0  32/1  69/2  هاصاحبان حرفه

  
ایجاد منظور تعیین اولویت عواملی که افراد را به به

از ضـریب تغییـرات اسـتفاده     ،انگیزدبرمی کسب وکار
بندي عوامـل مـوثر بـر انجـام کـار      رتبه 2شد. جدول 

را از دیــدگاه  کســب وکــارهــی توســط اعضــاي گرو
دهـد. بـر اسـاس نتـایج     نشان مـی  مدیران کسب وکار

ضـریب تغییــرات، کســب در آمــد بــا ضــریب تغییــر  
، اسـتقالل  170/0، یافتن شغل با ضریب تغییـر  147/0

عالقـه بـه فعالیـت بـه     و  186/0مالی با ضریب تغییر 
 ترتیـب بـه  254/0بـا ضـریب تغییـر    صورت گروهی 

بـوده   ایجاد کسب وکـار ن عوامل تاثیر گذار بر مهمتری
ناتوانی مالی در کسـب  "است. کم اهمیت ترین عامل 

ایجاد اشـتغال  "، 317/0با ضریب تغییر  "و کار فردي
کمـک بـه   "و  326/0با ضریب تغییـر   "دیگرانبراي 

  اند.بوده 368/0با ضریب تغییر  "امعهج
  

 کشاورزي  ایجاد کسب وکارد به بندي عوامل برانگیزاننده افرارتبه-2 جدول

  رتبه  ضریب تغییرات  انحراف معیار  میانگین    عوامل
  1  147/0  628/0  26/4  کسب درآمد

  2  170/0  732/0  30/4  یافتن شغل
  3  186/0  765/0  01/4  استقالل مالی  

  4  254/0  011/1  961/3  عالقه به فعالیت به صورت گروهی
  5  255/0  996/0  891/3  اجراي یک ایده نو

  6  256/0  99/0  867/3  اخذ تسهیالت
  7  260/0  982/0  791/3  کمک به جامعه

  8  266/0  018/1  815/3  ایجاد اشتغال براي دیگران
  9  317/0  136/1  578/3  ناتوانی مالی در کسب و کار فردي

  
موانع توسعه کارآفرینی در به منظور تعیین اولویت 

ب ، از ضـری کشـاورزي هاي کوچـک و متوسـط   بنگاه
اولویت بندي این موانع  3تغییرات استفاده شد. جدول 

دهد. بر اساس نتایج نشان میرا از دیدگاه پاسخگویان 
شـروع و   يبـرا  یکاف هیسرماکمبود  ضریب تغییرات،

 هیــدر ته مشــکلتــامین گــردش مــالی مــورد نیــاز و 

ی نیکـارآفر  تیـ شـروع فعال  يبـرا  یتیامن يهاضمانت
در مـانع آموزشـی   دند. ازمهمترین موانع مالی ذکر شـ 

، "و مقـررات  نیاز قـوان  یکـاف  یآگـاه  عدم"ترتیب به
کـم   دانـش "و  "ینیکارآفر يهاآموزش مهارت عدم"

از مهمترین موانع مطرح  "کسب و کار طیدر مورد مح
  شده از سوي پاسخگویان بودند. 
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ــت   ــانع سیاس ــین در م ــرین  همچن ــزاري مهمت گ
 عـدم "د از ترتیب اهمیت عبارتنـ شده بهي ذکرهاگویه

 عـدم "و  "هـا متیق نوسانات"، "يگذارهیسرما تیامن
. در مـورد  "یها و موسسات مالبانک طرف از تیحما

 "ترتیبي مطرح شده بههاک از بین گویهیژتمانع استرا
هاي نوین در ارائه طرح نبود حمایت واقعی از نوآوران

 يریـ گمیتصـم  عـدم "و  "فعالیت در بخش کشاورزي
اي کمتـرین ضـریب تغییـرات و لـذا     دار "کیاستراتژ

پاسـخگویان   اولویت اول و دوم اهمیت را از دیـدگاه 
  داشتند. 

انش بـود کـه در   یکی دیگر از موانع مطرح شده د
عـدم دانـش در   "ي هـا ترتیب اهمیت گویهاین مانع به

کارهـاي کـارآفرین    کارکرد و وظایف کسـب و مورد 
ــاورزي ــورد ن  "و  "کش ــش در م ــود دان ــایکمب  يازه

ــیمح ــد  "یط ــرار گرفتن ــانع   و درق ــر م ــت از نظ نهای
ـ  رقابـل یرفتـار غ "ي هـا گویـه  بازاریابی نیز ـ یبشیپ  ین

ـ در  مشـکل "و  "مصرف کنندگان اطالعـات در   افتنی
در اولویـت اول   "هامتیمورد بازارها، محصوالت و ق

  .)3(جدول  قرار گرفتند اهمیت و دوم

  

  کشاورزيهاي کوچک و متوسط بنگاهتوسعه کارآفرینی در  اولویت بندي موانع -3جدول 

ضریب   انحراف معیار  میانگین  گویه  موانع
  رتبه  تغییرات

  موانع مالی

  1  52/32  06/1  26/3  تامین گردش مالی مورد نیازشروع و  يبرا یکاف هیسرماکمبود 
  2  71/32  05/1  21/3  ینیکارآفر تیشروع فعال يبرا یتیامن يهاضمانت هیدر ته مشکل

  3  00/33  99/0  00/3  تسهیالت به میزان مورد نیاز واقعی کسب و کارعدم اعطاي 
  4  23/33  07/1  22/3  تولید يباالي هانهیهز

  5  23/33  03/1  10/3  یاتیو عمل يادار یکاف يفضا افتنیدر  يدشوار

 یموانع علم
  یآموزش - 

  1  83/30  11/1  60/3  و مقررات نیاز قوان یکاف یآگاه عدم
  2  93/31  06/1  32/3  ینیکارآفر يهاآموزش مهارت عدم

  3  23/34  14/1  33/3  کسب و کار طیکم در مورد مح دانش
  4  26/34  11/1  24/3  مشاغل یتیریمد يهادر مهارت یکاف اطالع عدم
  5  31/34  05/1  56/3  یمال يزیبرنامه ري و آموزش حسابدار عدم

  6  29/35  20/1  40/3  یابیعدم آموزش بازار
 طبقـه  بـه  توجـه  آموزشی تخصصی با يهاي دورهعدم  برگزار

  7  81/36  20/1  26/3  فعالیتهاي کشاورزي بندي

 و ایجـاد عدم اطالع رسـانی در خصـوص امکانـاتی کـه بـراي      
گسترش کسب و کارهاي کوچک کشاورزي در جامعـه فـراهم   

  شده است
88/2  25/1  40/43  9  

 موانع
استیس
  يارزگ

  1  62/25  82/0  20/3  يگذار هیسرما تیامن عدم
  2  86/30  00/1  24/3  هامتیق نوسانات

  3  77/33  03/1  05/3  یبانکها و موسسات مال طرف از تیحما عدم
  4  90/34  04/1  98/2  یدشوار اخذ وام بانک نیقوان

  5  96/35  14/1  17/3  کار نیدر قوان تیمحدود

موانع 
  محیطی

  1  4/28  05/1  69/3  کشاورزي متوسط و کوچک هايبنگاه بر مؤثر محیطی عوامل
  2  23  21/1  63/3  هاکارگزاران و واسطه قانون

  3  3/31  13/1  61/3  پایین بودن توان اجرایی مدیران
  4  9/31  15/1  61/3  تیریمد يهایخط مش تیموفق عدم



 یاثیغ اثوندیشته غفر 

123 

موانع 
  استراتژیک

هاي نوین فعالیت نبود حمایت واقعی از نوآوران  در ارائه طرح
  1  26/34  11/1  24/3  در بخش کشاورزي

  2  15/35  16/1  30/3  کیاستراتژ يریگ میتصم عدم
  3  96/35  14/1  17/3  ناهماهنگی بین سازمانهاي ذیربط

  موانع دانشی
  1  66/33  03/1  06/3  هاي کشاورزيوظایف کسب وکار کارکرد وعدم دانش در مورد 

  2  02/31  94/0  03/3  یطیمح يازهایکمبود دانش در مورد ن
  3  76/31  01/1  18/3  تتجار کیو حفظ  يراه انداز يدانش الزم برا مهارت و کمبود

موانع 
  بازاریابی

  1  05/34  11/1  26/3  مصرف کنندگان ینیب شیپ رقابلیرفتار غ
اطالعــات در مــورد بازارهــا، محصــوالت و  افتنیــدر  مشــکل

  2  96/35  14/1  17/3  هامتیق

  3  74/40  21/1  97/2  باال بودن قیمت تمام شده محصوالت تولیدي
  

هـاي  موانع توسعه کارآفرینی در بنگاهتحلیل عاملی 
بـا توجـه بـه تنـوع و     : کشاورزيکوچک و متوسط 

هاي مطرح شده توسـط  گستردگی موانع و محدودیت
ساز موانع بندي متناسب و همجهت دسته پاسخگویان،

و محدودیتها تحلیل عاملی اکتشافی انجام شـد. بـراي   
ــودن داده هــاي گــردآوري شــده تشــخیص مناســب ب

، از بـراي انجـام تکنیـک   ها پیرامون مناسب بودن داده
بهـره گرفتـه شـده     KMOآزمون بارتلـت و شـاخص   

و  %99داري آزمـون بارتلـت بـا اطمینـان     است. معنی
بـر مناسـب    )KMO )901/0  مقدار مناسب شـاخص 

هـا داللـت دارد   هـا بـراي اسـتخراج عامـل    بودن گویه
  ).4(جدول 

  

  داري آزمونو آزمون بارتلت و سطح معنی KMO مقدار -4 جدول
KMO  آزمون بارتلت  df  سطح معنی داري آزمون بارتلت  

901/0  568/9261  890  000/0  
  

مقدار ویژه یک، به عنوان معیـار اسـتخراج تعـداد    
گرفته شده است که بر این مبنا تعـداد   ها در نظرعامل

متغیـر را در   41استخراج شده که در کـل  هفت عامل 

اري و بـه  ذگـ هاي استخراج شده، ناماند. عاملبرگرفته
همراه مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریـانس  

  نشان داده شده است. 5 تجمعی در جدول
  

  ر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعیهاي استخراج شده همراه با مقداعامل -5 جدول
  درصد تجمعی واریانس مقدار ویژه  درصد واریانس مقدار ویژه  مقدار ویژه  هاعامل

  595/19  595/19  818/8   مالی
  353/37  758/18  441/8  آموزشی- علمی
  395/50  042/12  419/5  دانشی

  359/62  964/11  384/5  استراتژیک
  815/68  456/6  905/2  اريزسیاست گ

  265/72  450/3  552/1  بازاریابی و فروش
  516/74  251/2  322/1  محیطی
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 ، شش عامل5هاي حاصل از جدولبر اساس یافته
 درصد واریانس کل 265/72استخراج شده در مجموع 

 818/8بـا مقـدار ویـژه     مـالی اند. عامـل  را تبیین کرده
 ) را تبیین کـرده 595/19( بیشترین میزان واریانس کل

تنـد از  ري بعدي به ترتیـب اهمیـت عبا  هااست، عامل
ــیعامـــل  ــی-علمـ ــتراتژیک، ، آموزشـ ــی، اسـ دانشـ
ي هامتغیر اري، بازاریابی و فروش، فرهنگی.زگسیاست

بارشده بر هر عامل به همراه بارهاي عاملی در آنها در 
نتایج تحقیق نشـان داد   نشان داده شده است. 6جدول 

 ،بـار شـده انـد    مـالی  متغیر به عامـل  5که در مجموع 
واریـانس را تبیـین    دومین عامل کـه بیشـترین مقـدار   

اسـت.  آموزشـی   -) مانع علمـی 758/18( نموده است
 7دهد که نشان می 6هاي گزارش شده در جدولیافته

انـد، در بـین   بـار شـده  آموزشی  -متغیر بر مانع علمی

عدم آگاهی از قـوانین  متغیرهاي بار شده بر این عامل، 
) اسـت و  879/0( داراي بیشتري بار عـاملی  ومقررات

کـارآفرینی   عـدم آمـوزش مهارتهـاي   پس از آن متغیر 
   د.باشراي بیشترین بار عاملی میدا

بیشتر از  419/5با مقدار ویژه  اريزگسیاستعامل 
موانـع  درصد کل واریـانس عوامـل تـاثیرگزار بـر      12

هـاي کوچـک و متوسـط    توسعه کـارآفرینی در بنگـاه  
را تبیین کرده اسـت.   پاسخگویاناز دیدگاه  کشاورزي
ـ امن عدممتغیر را در برگرفته که متغیر  5این عامل   تی

) 855/0( داراي بیشـتري بـار عـاملی    يگـذار  هیسرما
هاي بار شده بر این عامل بـه همـراه   است. سایر متغیر

بارهاي  هاعدم امنیت سرمایه گذاري و نوسانات قیمت
  شده است. نشان داده  6عاملی در جدول 

  
  میزان بار عاملی استخراج  شده از ماتریس دوران یافته* -6 جدول

  بار عاملی متغیرها  متغیرها  نام عامل

  مالی

  861/0  تامین گردش مالی مورد نیازشروع و  يبرا یکاف هیسرماکمبود 
  773/0  عدم اعطاي تسهیالت به میزان مورد نیاز واقعی کسب و کارکشاورزي

  765/0  االي تولیدي بهاهزینه
  731/0  ینیکارآفر تیشروع فعال يبرا یتیامن يهاضمانت هیدر ته مشکل
  847/0  یاتیو عمل يادار یکاف يفضا افتنیدر  يدشوار

  آموزشی- علمی

  782/0  فعالیتهاي کشاورزي بندي طبقه به توجه آموزشی تخصصی با يهاعدم  برگزاري دوره
  798/0  ینیکارآفر يهاآموزش مهارت عدم

  764/0  یابیعدم آموزش بازار
  729/0  مشاغل یتیریمد يهادر مهارت یکاف اطالع عدم
  834/0  و مقررات نیاز قوان یکاف یآگاه عدم

عدم اطالع رسانی در خصوص امکاناتی که براي ایجاد و گسترش کسب و کارهاي 
  کوچک کشاورزي در جامعه فراهم شده است

760/0  

  831/0  یمال يزیبرنامه ري و ارآموزش حسابد عدم

  دانشی
  782/0  تتجار کیو حفظ  يراه انداز يمهارت و دانش الزم برا کمبود

  751/0  یطیمح يازهایکمبود دانش در مورد ن
  785/0  یطیمح يازهایکمبود دانش در مورد ن

  استراتژیک
  791/0  ناهماهنگی بین سازمانهاي ذیریط

  855/0  کیاستراتژ يریگ میتصم عدم
  855/0  یدشوار اخذ وام بانک نیقوان  اريزگسیاست
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  856/0  یبانکها و موسسات مال طرف از تیحما عدم
  786/0  يگذار هیسرما تیامن عدم

  731/0  هامتیق نوسانات

  بازارابی و فروش
  762/0  مصرف کنندگان  ینیب شیپ رقابلیرفتار غ
  895/0  هامتیت و قاطالعات در مورد بازارها، محصوال افتنیدر  مشکل

  725/0   باال بودن قیمت تمام شده محصوالت تولیدي

  محیطی
  728/0  و اعتبار هارابطه محور نهاده عیتوز

  812/0  هاکارگزاران و واسطه قانون
  634/0  تیریمد يهایخط مش تیموفق عدم

  در نظر گرفته شده -+ 4اري بارهاي عاملی دها روش متعامد به شیوه وریماکس و معنیکار رفته در چرخش عامل*روش به
  

  و پیشنهادها گیرينتیجه
به نظر می رسد که با توجه به تجارب کشـورهاي  
پیشرفته صنعتی و در حال توسعه، در نظر گرفتن رشد 
و گسترش صنایع کوچک کشاورزي به عنـوان محـور   
توسعه صنعتی و اقتصادي کشور به یک برنامه ریـزي  

از انواع  قوانینی دارد که همـوار  صحیح و برخورداري 
بـا توجـه بـه اهمیـت      .کننده رشد مطلوب آنها باشـد 

ــک و ــاي کوچ ــعه   بنگاهه ــد و توس ــط در رش متوس
اقتصادي و همچنین رشد و توسعه کشـاورزي کشـور   
بعنوان ابزار حیاتی توسعه ملی، این تحقیق به بررسـی  
موانع توسعه کارآفرینی کشاورزي در صنایع کوچک و 

  کشاورزي استان قزوین پرداخته است. متوسط 
بطـور متوسـط   هـا  بنگاه نشان داد که  تحقیقنتایج 

ــد  13 ــته ان ــاري داش ــابقه ک ــال س ــوزه ، س ــه در ح ک
همچنین کشاورزي از تجربه خوب برخوردار بوده اند. 

بطور متوسـط داراي  واحدهاي کشاورزي مورد مطالعه 
 ، کـه ایـن تعـداد بـا توجـه بـه      باشندنفر پرسنل می 4

ماهیت کسب و کارهاي کوچک و متوسط طبیعی بنظر 
ــی ــدمـ ــین . رسـ ــخگویان(همچنـ ــت پاسـ  32اکثریـ
همچنـین  تحصیالتشان زیر دیپلم بـوده اسـت.   )درصد

کوچـک و   يهـا ي تحقیق نشان داد کـه بنگـاه  هایافته
متوسط کشاورزي اسـتان قـزوین بـا موانـع متعـددي      

الی، مانع ممواجه بوده اند که از جمله مهمترین موانع: 

اري، زگـ آموزشی، دانشی، استراتژیک، سیاسـت -علمی
در بـین  باشـند.  می محیطیفروش و عامل  -بازاریابی

ایـن هفــت عامـل از نظــر پاسـخگویان  عامــل مــالی    
مهمترین عامل بود کـه نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج       

 .Kyaw )2008 ،( R.Moghaddam et al تحقیقــات
)2019 ،(Kozan et al )2006 ،(  و همکـاران  رضـایی
  باشد. ) همسو می1386( )، یعقوبی و همکاران1395(

عامل با اهمیـت مطـرح شـده از     و سومین دومین
و عامـل   آموزشـی  -سوي پاسخگویان ، عامل علمـی 

د. که این یافته با توجه به سـطح سـواد   نباشمی دانشی
نتـایج ایـن یافتـه بـا     پایین پاسخگویان همسویی دارد.
 Tambunan)، 1395( مطالعــات رضــایی و همکــارن

 Nicholas et ،)1386و یعقوبی و همکاران () 2009(

al.)2006 () همراســتا  )1390و بیــدختی و همکــاران
و  نیاز قـوان  یکـاف  یآگاه عدم" هدر این زمینباشد.می

و  "ینیکـارآفر  يهـا آموزش مهـارت  عدم"، "مقررات
مهمتـرین عوامـل    "کسـب  طیکم در مورد مح دانش"

عامل استراتژیک مانع بعدي مطرح  د.شنباه میذکر شد
باشد. این یافته نیز با نتـایج تحقیقـات (علـی    شده می

 Urbano et al., Jutla et ،1390میرزایی و همکاران، 

al., 2002,  2006; Kozan et al., 2006 همســو (
  باشد. می
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توسط بسیاري از محققین  اري نیززگعامل سیاست
ــاران،   ــایی و همک ــه (رض ــدختی و 1395از جمل ، بی

) 1395، علـی میرزایـی و همکـاران،    1390همکاران، 
در رابطــه بــا مــانع  مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

بازاریابی و فروش می توان گفت عامل مطرح شده از 
بیدختی ( طرف اکثریت محققیق داخلی وخارجی نظیر

و  یعقـوبی ؛ Urbano et al., 2016 ؛1390و همکاران، 
ــاران  ,Kozan et al., 2006؛ 1386 ،همکــ

R.Moghaddam et al., 2019   ،بیـدختی و همکـاران ،
 ,.Lumiste et al., 2004; Nicholas, et al ؛1390

2006, Roomi, et al., 2009 (.رابطه بـا   در بوده است
آخرین عامل (مانع محیطی) نیز توزیـع رایطـه محـور    

ح شده رها از مهمترین موانع مطو نقش واسطه هانهاده
  باشد. اسخگویان میپاز سوي 

از آنجا که موانع شناخته شده در تحلیل عاملی در 
هفت گروه متفاوت قرار گرفتند پیشنهاداتی در راستاي 

مـانع  رسد. در رابطه با رفع هریک از موانع به ذهن می
جلوگیري از نوسان قیمتها در بـازار بـا مداخلـه     ،مالی

بهـره  دولت،  دسترسی آسان به اعتبارات، وامهاي کـم  
اختصاصی مورد نیـاز اعضـا  بـا نـرخ سـود متناسـب       

  گردد. پیشنهاد می
 ،آموزشی و مانع دانشـی -مانع علمیدر مورد رفع 

ي آموزشـی بـا   هـا شود بـا برگـزاري دوره  پیشنهاد می
افزایش مهارتهاي کارآفرینانه و بـه روز کـردن دانـش    
اعضا این بنگاهها از سوي نهادهاي ذیـریط گـامی در   

مشکل برداشته شود. همچنین  افزایش  جهت حل این
کاربرد امکانات و تسهیالت حمایتی و تسهیل فراینـد  

تثبیت قیمتها نیز از دیگر پیشنهادها  -تسهیالت اعطایی
باشـد. همچنـین تقویـت    در زمینه رفع ایـن مـانع مـی   

ي آموزشی و اطالع افراد از چگونگی تبـدیل  هابرنامه
بل اجرا و مطالعه و هاي قاي کارآفرینی به طرحهاایده

در کنار آن نهاد مشخصی مسئول ساماندهی این امر را 
  بر عهده گیرد. 

انتخـاب رشـد و   توان بیـان کـرد   می مانع استراتژیک:
بـه عنـوان محـور    کشـاورزي  گسترش صنایع کوچک 

توسعه صنعتی و اقتصادي نیاز به اصالحات ساختاري 
 در بخش صنعت و اقتصاد دارد. منظـور از اصـالحات  

ساختاري یعنی ایجاد تحولی عمیق و بنیادي در برنامه 
منظور تغییـر در سـاختارها و   ي کالن کشور بههاریزي

ــایگزینی    ــادي و ج ــنعتی و اقتص ــنتی ص ــاي س نهاده
نهادهاي جدید جهت رسیدن به یک هـدف خـاص و   
همچنین رفـع انـواع مـوانعی کـه رسـیدن بـه هـدف        

  موردنظر را دشوار می سازد.
در رابطه با ایـن عامـل افـزایش     اري:زگمانع سیاست

امکان مشارکت در ساختار سیاسـی کشـور و کـاهش    
ي دولت بخصوص هامقررات دست و پاگیر و حمایت

  گردد.در سالهاي اولیه تاسیس کسب وکار پیشنهاد می
از آنجـا کـه    مانع بازاریابی و فروش و مانع محیطی:

دن رفتار غیرقابل پیش بینی مصرف کنندگان و باال بـو 
یکی از مهمترین مشکالت  بازاریابی قیمت تمام شده 

گردد جهت ایجاد و فروش مطرح شد، لذا پیشنهاد می
بازار مصرف محصوالت تولیدي اقدامی جدي صورت 
گیرد. در ایـن میـان سیاسـتگزاري صـحیح و در نظـر      
گــرفتن اهمیــت عامــل زمــان در صــادرات و واردات 

تواند بود میمحصوالت کشاورزي در زمان مازاد و کم
کمک به پایـداري فعالیتهـاي تولیـدي در ایـن بخـش      

در  هــاهمچنــین کــاهش نقــش واســطه داشــته باشــد.
تواند در جهت رفع هر دو مانع بازارهاي کشاورزي می

  کارساز باشد.
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Abstract 
Promoting the country's agriculture is an important part of the workforce as a key factor in 

the agricultural sector and is looking for suitable opportunities and ideas to create businesses 
and promote entrepreneurial businesses in the agricultural sector. The path to economic 
development can be enriched by boosting entrepreneurship in small and Medium Entreorises. 
The purpose of this study was to analyze the barriers to entrepreneurship development in SMEs 
in the framework of descriptive-survey research. The statistical population of this study 
consisted of 4532 units of SMEs in Qazvin province in 2016. The sample size was 354 units of 
SMEs selected by random sampling. These industries were in the main groups of Food industry, 
Horticulture, Agricultural mechanization, livestock and Fisheries. Cronbach's alpha coefficient 
was calculated 0.88 to determine the reliability of the questionnaires. The content validity of the 
questionnaire was confirmed by the opinion of experts in the field. After completing the 
questionnaires and collecting data, SPSS software was used for data analysis based on 
exploratory factor analysis technique. The results of factor analysis of development barriers in 
SMEs resulted in the extraction of seven barriers. In order of importance, these barriers include 
financial, scientific, educational, knowledge, strategic, policy, marketing-sales and 
environmental barriers that account for 72.265% of the total variance of barriers to 
entrepreneurship development in agricultural businesses. 
 
Keywords: Qazvin Province; Entrepreneurship Barriers, Small and Medium Enterprises, 
Agriculture.3 
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