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  1چکیده
عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهاي پرورش قـارچ خـوراکی در   این تحقیق با هدف شناسایی   

 120انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آمـاري تحقیـق صـاحبان     استان گلستان
اي با استان گلستان بودند که به شیوه تصادفی طبقه مناطق روستایی چ خوراکی در سطحواحد تولید قار

ها انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود که براي تعیین  از آن نفر 100انتساب متناسب 
ار پایـایی ابـز  دسـت آوردن   هبراي ب متخصصان ترویج و پرورش قارچ استفاده شد. از نظراتروایی آن 

پرسشنامه در خارج از منطقه جغرافیایی تحقیق تکمیل شد و در نتیجه مقدار ضریب آلفاي  30 ،تحقیق
 انجـام شـد.   SPSSافزار آماري  نرم تحلیل اطالعات با استفاده از تجزیه ودست آمد.  هب 90/0کرونباخ 

دینگی و نداشـتن  ، کمبـود نقـ  ها و فنون تبلیغـاتی مناسـب  عدم آشنایی با روشنتایج حاصل نشان داد 
هـاي  سرمایه کافی، عدم وجود واحد و تشکیالت خـاص حـامی تولیدکننـدگان، قیمـت بـاالي تعرفـه      

قابـت ناسـالم در بـین    و ر اي فنـی و مهندسـی  عدم وجود خدمات مشـاوره  ،سوخت، آب، برق و گاز
هـاي  آمـوزش  توجه بـه  بوده است.ترین موانع تولید قارچ در مناطق روستایی استان مهم تولیدکنندگان

هاي کارآفرینانه مدیریتی به تولیدکنندگان از جملـه  فنی پرورش قارچ خوراکی در کنار آموزش مهارت
  پیشنهادهاي این مطالعه بوده است.

 
     ارآفرینیک موانع زیرساختی،، ايکشت گلخانهقارچ خوراکی، : کلیدي هايواژه

                                                
   Mahboobi47@gmail.comمسئول مکاتبه:*
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  قدمهم
آزادسازي تجاري و در نتیجـه دگرگـونی در    ی نظیرهای هاي اخیر کشاورزي ایران با چالش در سال  

هاي دولت از تولیدکننده، افزایش رقابت در بازارهاي کشاورزي جهـانی، جهـانی    بازار، کاهش حمایت
سـازي و   هاي خصوصـی  هاي مرتبط، بیوتکنولوژي کشاورزي، سیاست شدن، پیشرفت در زمینه فناوري

در بازار کار کشـاورزي و مشـکالت اکولـوژیکی و    سازي ساختار دولت و در نتیجه دگرگونی  کوچک
اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی مواجه بوده است. همچنین تغییر در ذائقه مشتریان تولیدات کشـاورزي  
و تقاضاي مشتریان کشاورزي از دیگر مواردي بوده که بخش کشاورزي ایران شاهد آن بوده اسـت. از  

شاورزي رقـابتی کـه قویـاً تحـت تـأثیر نیروهـاي بـازار        کشاورزي، ک طرف دیگر، امروزه براي توسعه
   ).1391ی، دریای( (مشتري) است، مورد تأکید قرار گرفته است

 80درصد از کل اشتغال مولـد، بـیش از    25مین حدود أت رغم اهمیت فراوان بخش کشاورزي دربه  
صنایع به مواد خـام  درصد از نیازهاي  90درصد صادرات غیرنفتی و حدود  30درصد نیازهاي غذایی، 

وري و تولید در آن با توجه به نرخ فزاینده رشد جمعیت و نیازهاي غذایی رشـد چشـمگیري   بهرهآن، 
. از سـوي دیگـر در بـین    ، ب)1386نژادي و همکـاران،   مراد؛ 1388(اکبري و همکاران، نداشته است 

هـایی عمـدتاً   ل فعالیـت دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، شام هاي مختلف اقتصادي، کشاورزي بهبخش
براي رسیدن به یک رشد مستمر و از میان بنابراین الزم است  ،)1387خطرزا است (زمانی و همکاران، 

روي، با تمهیدات و تدابیر سیاستی و حمایتی مناسب در راسـتاي  هاي پیشبرداشتن مشکالت و چالش
ـ   هـاي توسـعه   ردارد. در برنامـه گسترش یک بخش تجاري با قابلیت رقابت در بازارهاي جهانی گـام ب

اقتصادي کشور نیز بر ضرورت ایجاد تحول کیفی در جهـت تبـدیل کشـاورزي سـنتی بـه       -اجتماعی
  .       ، الف)    1386                     مرادنژادي و همکاران، کشاورزي نوین و سودآور تاکید شده است (

بـه  خـود را   توجـه  ،امروزه بشر با درك واقعیت محدودیت آب و خاك و عوامـل مـؤثر در تولیـد     
گرفته است. به همین منظـور   کشاورزي بیشتر معطوف داشته و علوم و فنون را بیشتر در خدمت تولید

خود را به تولید در فضاهاي محـدود و تحـت    رود که جايتولید در طبیعت و تحت شرایط طبیعی می
گردد میاي در طبقات متعدد مرسوم هاي وسیع، تولید گلخانهمساحت کنترل بدهد و به جاي کشت در

هـاي  قـارچ  هاي تولیدي جدید در دنیا پرورش قارچ خوراکی می باشد.یکی از زمینه .)1384(نسیمی، 
عنوان یک ماده غذایی سرشار از مـواد معـدنی، ویتـامین و پـروتئین در اکثـر       خوراکی امروزه نه تنها به

زا و بـا درآمـد خـوبی    التواند اشـتغ کشورهاي جهان طرفداران زیادي دارند، بلکه تولید صنعتی آن می
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هـاي   از این رو توسعه این واحدها در مناطق مستعد کشور کـه از مزیـت  ) 1387عزیزي، ( همراه باشد
وکارهاي کارآفرینانه کشاورزي و  هاي مناسب برخوردارند، یکی از مظاهر توسعه کسب نسبی و ظرفیت

سازي،  سازي و زمینه نیازمند بستررود که در عین حال  تجلی کارآفرینی در بخش کشاورزي به شمار می
یـابی و   ریزي و ارایه خدمات حمایتی مورد نیاز همانند آموزش، اعتبارات و دانش فنی، پتانسـیل  برنامه

ریـزي بـراي    هـا و برنامـه   تر از همه پایش و ارزشیابی مسـتمرجهت شناسـایی تهدیـدها و چـالش     مهم
در این صـورت   که استی و رفع موانع موجود و شناسایهاي موجود  ها و ظرفیت گیري از فرصت بهره

وکارهاي پرورش قارچ پایدار بوده و بتواند در بلندمدت سـودآوري،   رود فرآیند توسعه کسب انتظار می
  مین نماید. أوري مناسب را ت پذیري و بهره رقابت

ناگون دهد ابعاد گونگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه کسب و کارهاي تولید قارچ نشان می  
توسعه کشت و عوامل بازدارنده تولید آن تاکنون مورد توجه محققین قرار نگرفته و تحقیق جامعی که 

عنوان عامل  تمام زوایاي مسئله را مورد بررسی قرار داده و در عین حال دیدگاه تولیدکنندگان را به
 این سوال کلیدي که با طرحاین تحقیق کلیدي تولید مدنظر قرار دهد، وجود ندارد. بر این اساس 

عوامل بازدارنده و موانع توسعه کسب و کارهاي پرورش قارچ خوراکی در سطح مناطق روستایی 
  ها داشته است. کدامند سعی در شناسایی و ارایه راهکارهاي مناسب در جهت رفع آن استان گلستان

ازهاي فردي چون نیشامل پیش سب و کارها و استلزامات توسعه کپیش شرط: تحقیق نظرينه یزم
پذیري، بلوغ عاطفی، دانش فنی، انگیزه و میل قدرتمند، عزم و اراده قوي، پشتکار، ظرفیت ریسک

ورانه از منابع، تجربه، پیشینه  هاي مدیریتی، دوراندیشی، نوآوري، توانایی بهرهنهادي و بازاریابی، مهارت
ها، ون دسترسی به زیر ساختنیازهاي محیطی چ  و آگاهی اولیه و آموزش و تحصیالت و پیش

اي و اعتبارات، نیروي کار ماهر، دسترسی به بازار، پویایی بازار، دسترسی به دسترسی به منابع سرمایه
هاي حمایتی دولت، نظام حقوقی و فضاي نهادي تسهیلگرانه و خدمات حمایتی، سیاست

 هاي رشد استسیل و فرصتهاي نسبی و پتانغیربروکراتیک، دسترسی به منابع و دارایی و مزیت
  ).، الف1386نژادي و همکاران،  مراد(

شرایط چارچوب کارآفرینانه که به ایجاد کسـب و کارهـاي   بان جهانی کارآفرینی،  مطابق مدل دیده  
هاي دولت، آمـوزش و  هاي دولت، برنامهکند شامل پشتیبانی مالی، سیاستجدید در کشورها کمک می

اي، موانع ورود به بـازار، دسترسـی بـه    هاي تجاري و حرفهسعه، زیر ساختتربیت، انتقال تحقیق و تو
باشد. ساختارهاي حمایتی بـراي توسـعه   هاي فیزیکی و هنجارهاي فرهنگی و اجتماعی میزیرساخت
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هاي آن، انکوباتورهاي تکنولوژیکی کسـب  هاي اطالعات و زیر ساختکسب و کار عبارتند از فناوري
دهنده مفاهیم جدید در کسب و کار، تسهیالت مالی و خدماتی براي کسانی  آموزشهاي و کار، دانشگاه

هـاي صـادراتی و سیسـتم    که قصد ورود به بازارها و شروع کسب و کاري تازه دارند، سـاختار کانـال  
هـا، بیمـه و   تواند مشوق و یا بازدارنـده شـروع کسـب و کارهـا باشـد، بانـک      حقوقی و قانونی که می

حمل و نقل، ارتباطات، انرژي، خدمات حقوقی، خدمات مالی، خدمات فنی، خـدمات  موسسات مالی، 
  ).1387(یداللهی فارسی،  سازمانی، مشاوره و توانمندسازي

هـاي بـارز توسـعه کـارآفرینی در بخـش کشـاورزي        توسعه کسب و کارهاي کارآفرین که از نشانه  
رسـد. در  نظـر مـی   فتار کارآفرینانه پیچیده بهثیرگذار و ماهیت رأدلیل تعدد عوامل ت  شود بهمحسوب می

وانعی نظیر کمبود سرمایه و توسعه نیافتگی نهادهـاي مـالی   معمل توسعه کسب و کارهاي کارآفرین با 
هـاي جـاري بـاال،    مرتبط توام با دسترسی محدود و نابرابر به بازارهاي سرمایه و اعتبار، تورم و هزینـه 

هـاي عمـومی، ضـعف    دانش و فناوري، توسعه نیافتگی زیرسـاخت نابرابري در دسترسی به اطالعات، 
هـاي مـازاد، موانـع قـانونی و حقـوقی و      مدیریت، مهارت و کمبود نیروي انسانی متخصص، ظرفیـت 

ها و ، در نتیجه، سیاست)1388زاده و همکاران،  روبروست (شریفبورکراسی ناکارآمد و ضد کارآفرین 
توسـعه  به توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی شـود عبارتنـد از   تواند منجر راهکارهاي مهمی که می

هاي اجتماعی، انجام توام تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت نیروي انسـانی، افـزایش کیفیـت    زیرساخت
هـا) و توسـعه تکنولـوژي (قـدیري     هـا و آمـوزش مهـارت   مدیریت، توسعه آموزش (با تحریک انگیزه

   ). 1393معصوم و همکاران، 
اي در  هـاي گلخانـه  ترین موانع توسعه کشت) نشان داد مهم1388یج مطالعه اسدي و همکاران (نتا  

عوامـل زیربنـایی بـوده اسـت. در      و هاي دولتی، عوامل قانونیاستان اصفهان عوامل اقتصادي، حمایت
غـذائی  عدم تأمین نیـاز  ، عدم مدیریت صحیح تهیه بستر) مواردي مانند 1384مطالعه بهنیا و همکاران (

عـدم  و  عـدم تهویـه مناسـب   ، هـاي تولیـدي  تشکل ایجادعدم ، نیاز گیاه عدم تأمین حرارت مورد، گیاه
اي در  هـاي گلخانـه   عنوان عوامل و موانـع توسـعه کشـت    به داران آموزش و بازدید مستمر براي گلخانه

اد بیشـترین  نشـان د  )1389استان خوزستان معرفی شده است. نتایج تحقیق شریف زاده و همکـاران ( 
کیفیت پـایین   ،بروز خطرات طبیعیمربوط به وکارهاي کشاورزي در استان گلستان  موانع توسعه کسب

هـاي دولـت در   نوسـان سیاسـت   ،زمان بر بودن رسیدن به مرحله سودآوري ،هاي موجود در بازارنهاده
رایط دشـوار کسـب   گذاري و تنظـیم بـازار و شـ   بازار کشاورزي در ارتباط با واردات، صادرات، قیمت
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کمبـود نقـدینگی و    قارچ در کشـور را شـامل  هاي تولید چالش) 1390بوده است. نوربخش ( اعتبارات
دانش فنـی تولیـد    کمیآالت موردنیاز،  ماشین سازي اکثرکپی ،عدم تبلیغات در خصوص مصرف قارچ

 ،هـا ف یارانـه حـذ ،  خـوب و ...  خاك پوششی و سایر عوامل تولید قارچ، مانند بذر خوب، کمپوسـت 
مین مسـتمر  أعدم استمرار در تولید و ت ،تولید قارچ، کهنه بودن تجهیزات هزینه سوخت و برق افزایش
دانسـته   ماده غـذایی سازي مصرف این تبلیغات و فرهنگلزوم  .براي کشورهاي خریدار خوراکیقارچ 
  .است
کاکشال و همکاران در مطالعه خود با بررسی شدت و میزان نور خورشید، سرما و گرما و اختالف   

مل در گونه عوا اي، بر اهمیت این دماي شب و روز و تعداد روزهاي ابري بر عملکرد محصوالت گلخانه
توسعه   تیواري و گویال در زمینه ).Cockshull et al., 1992اند ( اي تأکید کرده هاي گلخانه توسعه کشت

هاي مالی  اند و دسترسی آسان به نهاده هاي کالن تأکید کرده گذاري اي بر نقش سرمایه هاي گلخانه تکنولوژي
پیسانی و  ).Tiwari and Goyal, 1998(انند د ها را ضروري می منظور کاربرد این تکنولوژي و اعتباري به

دلیل کیفیت  هبرند که بوري و کارایی پایین رنج میپاتریک معتقدند کسب و کارهاي کوچک از بهره
هاي فرسوده و کهنه، پرسنل غیرماهر، اندازه کوچک و دسترسی قابل اطمینان، ماشین پایین، عرضه غیر

هال ). Pisani and Patrick, 2002و غیردولتی است ( هاي مالی موسسات دولتیمحدود به حمایت
هاي تولید و  عدم وجود اطالعات کافی از تولیدات و هزینهاي را  هاي گلخانه موانع عمده توسعه کشت

معرفی  روانه کردن محصول به بازار و فاصله زمانی الزم براي تولیدو همچنین  هاي رقبا قیمت
چ موانع کارآفرینی کسب و کارهاي کوچک در قرقیزستان را سوهیر و کوا. )Hall, 2003( کند می

اند  مشکالت دسترسی به اعتبارات و منابع و در ازبکستان دسترسی به اعتبارات و مواد اولیه ذکر کرده
)Suhir and Kovach, 2003.( اي دریافت مشکالت کسب و کارهاي کوچکمک الوي طی مطالعه، 

 ).McElwee, 2006هاي مرسوم کسب و کار است (یع و حمایتهاي توزدسترسی به سرمایه، کانال
هاي کسب و کار در بلغارستان را شامل فقدان دانش و تودوروف مسائل مربوط به رشد بنگاه

هاي مناسب مدیریتی، عدم حمایت مالی و فقدان هاي مناسب در کارآفرینان، فقدان روش مهارت
ترین موانع اداري توسعه کسب و انتاربایوا مهم). کTodorof, 2007( دانسته استحمایت دولت 

کارهاي کارآفرینانه در قزاقستان را شامل فقدان یا کمبود سرمایه در گردش و منابع مالی، عدم کفایت 
توسعه زیرساخت بازار، کمبود دانش، مهارت و تجارب و مدیریت کسب و کار، فساد اداري و عدم 

 هاي ارتباط جمعی ذکر نموده استط رسانهانعکاس مسائل فراروي کسب و کارها توس
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)Kantarbayeva, 2007 .(اجتماعی، فرهنگی، فنی، طبیعی  -عالم و همکاران موانع اقتصادي، سیاسی
   ).Alam et al., 2009( دانندثر میؤو جغرافیایی و فردي را بر توسعه کسب و کارهاي کارآفرینانه م

عوامل بازدارنده  ،گیري کلیخارجی و در نتیجه هاي پیشین داخلی وبر مبناي بررسی پژوهش  
اي از عوامل فردي، اقتصادي، سازمانی، مدیریتی، توان شامل مجموعهپرورش قارچ خوراکی را می

گذاري و حقوقی و طبیعی، سیاست نهادي، -اداريزیرساختی، اطالعاتی، انگیزشی، سیاسی، فرهنگی، 
  اهمیت به سزایی برخوردار است. ها از که شناسایی و رفع آن قانونی دانست

وکارهـاي پـرورش قـارچ     عوامل بازدارنـده کسـب  این تحقیق با هدف شناسایی : شناسی تحقیقروش
انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشـی بـود. جامعـه آمـاري تحقیـق       خوراکی در استان گلستان

ن گلستان بودنـد کـه اطالعـات    استامناطق روستایی سطح واحد تولید قارچ خوراکی در  120صاحبان 
آنان از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان اخذ شد. با اسـتفاده از جـدول کرجسـی و    

 تولیدکننـده انتخـاب شـدند    100 ،اي با انتساب متناسبگیري تصادفی طبقه) و با نمونه1976مورگان (
سواالت و اهداف تحقیـق تنظـیم شـد و شـامل      اي بود که بر مبناي. ابزار تحقیق پرسشنامه)1(جدول 

در کـار پـرورش قـارچ     بازدارنده کسـب و  هاي فردي تولیدکنندگان و عواملسواالتی در زمینه ویژگی
بود. تعیین روایی پرسشنامه بـا   نهادي، زیرساختی، فنی و رفتاري -آموزشی، اقتصادي، اداري هايزمینه

پرورش قارچ انجام شد و براي تعیین پایایی آن نسبت و کشاورزي توجه به نظرات متخصصان ترویج 
اي خارج از منطقه جغرافیایی تحقیق اقدام شد و در نتیجـه مقـدار آلفـاي    به تکمیل پرسشنامه در نمونه

ها با توجه بـه فرضـیات و اهـداف تحقیـق و سـطوح      دست آمد. تجزیه و تحلیل داده هب 90/0کرونباخ 
هاي آمار توصیفی چون میانگین، واریانس، انحراف معیار، فراوانی و با استفاده از روش غیرهاتسنجش م

  درصد انجام شد. 
  

  .هاي منتخب تولیدکنندگان قارچ خوراکی در استان گلستاننمونهجمعیت و  -1جدول 
  نمونه  جمعیت  نام شهرستان  نمونه  جمعیت  نام شهرستان

  16  18  علی آباد  11  13  گرگان
  3  4  کردکوي  12  14  گنبد
  4  6  بندرگز  5  7  لهکال

  3  4  بندرترکمن  9  11  آزادشهر
  4  6  قال آق  22  24  مینودشت
        11  13  گالیکش
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سطح سال قرار داشته و  35تا  26در مقطع سنی بین  اکثر پاسخگویاننتایج حاصل نشان داد : ها یافته
تحصیلی لیسانس  التحصیل دانشگاهی در مقاطع تحصیالت اکثر آنان در حد دیپلم و تعداد اندکی فارغ

کنندگان   اي، تجربی و انسانی بود. اکثر تولیدرشته تحصیلی اکثر پاسخگویان فنی حرفه و باالتر بودند.
نیمی از آنان متولد روستا و نیمی دیگر متولد شهر بودند. نوع قارچ تولیدي نیمی از آنان  که زن بودند

مساحت  راي یک سالن پرورش قارچ بوده واي بود. اکثر تولیدکنندگان داصدفی و نیمی دیگر دکمه
مترمربع بود. تعداد دوره  150مترمربع و میانگین آن حدود  100تا  50واحد تولیدي اکثر آنان بین 

در هر دوره اکثر آنان میزان برداشت بار در سال و  2کاشت و برداشت حدود نیمی از تولیدکنندگان 
کیلوگرم بود. اکثر پاسخگویان قارچ تولیدي  203حدود کیلوگرم و میانگین آن  100تا  50بین تولید 

آن دسته از تولیدکنندگانی که با انجام تبلیغات قارچ رسانند و خود را با انجام تبلیغات به فروش می
محل  دار تبلیغ براي فروش محصول خود بودند.عهده رسانند خود شخصاًتولیدي خود را به فروش می

نوع کسب . ها بودداخل استان (گلستان) و سوپر مارکتثر پاسخگویان اکمحصول قارچ تولیدي فروش 
د. همچنین اکثر پاسخگویان بوصورت مالکیت شخصی داراي مجوز فعالیت  اکثر پاسخگویان بهو کار 

اکثر آنان در اولیه شخصی  میزان سرمایه شته،کار پرورش قارچ خوراکی اشتغال دا صورت فصلی به به
ملیون تومان بود. اکثر پاسخگویان در هیچ دوره آموزشی  2هزار تا  500چ بین شروع کار پرورش قار

هاي که در دوره یمرتبط با پرورش قارچ خوراکی شرکت نکرده و در عین حال آن دسته از پاسخگویان
 ًاي و صدفی تقریباهاي پرورش قارچ دکمهمیزان حضورشان در دوره بودندآموزشی شرکت کرده 

کرده و گواهی  شرکتاي هاي آموزشی فنی و حرفهکننده در دورهپاسخگویان شرکتر اکث. بودیکسان 
  .  بودند ها را نیز اخذ کردهشرکت در دوره

 شامل آموزشی، اقتصادي،موانع توسعه کسب و کارهاي پرورش قارچ خوراکی بر اساس میانگین،   
آمده است. نتایج  2نتایج آن در جدول  بندي گردید کهاولویتزیرساختی، فنی و رفتاري،  نهادي، - اداري

عدم آشنایی با پاسخگویان نشان داد اکثر  پرورش قارچ خوراکیبندي موانع آموزشی حاصل از اولویت
پرورش قارچ مانع اقتصادي  ترین مهماند. مانع ذکر کرده ترینمهمرا ها و فنون تبلیغاتی مناسب روش

عدم نهادي نشان داد  - اداريبندي موانع اولویت بوده است. افیکمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه ک خوراکی
، موانع زیرساختیدر مورد  ترین مانع بوده است.مهموجود واحد و تشکیالت خاص حامی تولیدکنندگان 

به شمار ترین مانع مهمهاي سوخت، آب، برق و گاز براي تولید کنندگان، نشان داد قیمت باالي تعرفه نتایج
اي عدم وجود خدمات مشاورهبیانگر این است که  پرورش قارچ خوراکی فنیبندي موانع لویتاو .آیدمی

همچنین  ترین مانع فنی در زمینه پرورش قارچ خوراکی از نظر پاسخگویان بوده است.مهم ،فنی و مهندسی
   است. مانع رفتاري در زمینه پرورش قارچ خوراکی بودهترین مهم قابت ناسالم بین تولیدکنندگانر
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    .موانع پرورش قارچ خوراکی از دیدگاه تولیدکنندگانبندي اولویت -2جدول 
  اولویت  انحراف معیار  *میانگین  ها گویه  موانع

آموزشی
  

  1  16/1  58/2  ها و فنون تبلیغاتی مناسب عدم آشنایی تولیدکنندگان با روش
  2  20/1  44/2  و..) اطالعات فنی ناکافی تولیدکنندگان (تهیه صحیح بستر، نیازغذایی

  3  03/1  39/2  عدم بازدید از الگوهاي موفق تولیدي داخل و خارج کشور 
  4  12/1  23/2  ها براي معرفی و ترویج مصرف ها و جشنوارهعدم برگزاري نمایشگاه

  5  07/1  10/2  دیده در واحدهاي تولیديکمبود پرسنل و کارگران ماهر و آموزش
  6  19/1  00/2  آموزشی و مهارتی براي تولیدکنندگان قارچ هايناکافی بودن اجراي برنامه

اقتصادي
  

  1  13/1  59/2  تولیدکنندگان قارچکمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی 
  2  14/1  52/2  باال بودن هزینه حمل و نقل و توزیع محصول

  3  26/1  52/2  کنندگان قدرت پایین اقتصادي مصرف
  4  24/1  50/2  قیمت پایین محصول تولیدي 

  5  18/1  46/2  هاي کارگري تولید محصولباال بودن هزینه
  6  17/1  43/2  نوسان زیاد قیمت قارچ در بازار

  7  13/1  07/2  ها و تجهیزاتقیمت باالي مواد اولیه، نهاده

اداري
- 

نهادي
  

  1  25/1  62/2  عدم وجود واحد و تشکیالت خاص حامی تولیدکنندگان
  2  28/1  60/2  مقررات دست و پاگیر مربوط به اخذ تسهیالت بانکی، مالیات و ...

  3  17/1  59/2  وجود محصوالت پروتئینی رقیب و جایگزین قارچ در منطقه 
  4  28/1  58/2  رویه به تولیدکنندگان دادن موافقت اصولی بی

  5  27/1  55/2 نداشتن وثیقه براي اخذ اعتبارات بانکی
  6  24/1  51/2  عدم حمایت دولت در زمینه خرید تضمینی محصول، بیمه محصول و ...

  7  18/1  48/2  هاي دولتی در امور تولیدي تولیدکنندگاندخالت دولت و دستگاه
  8  13/1  47/2  مند هاي کاري برابر براي زنان و مردان عالقهعدم وجود فرصت

  9  14/1  44/2  اندازي کسب و کار راهبوروکراسی اداراي و طوالنی بودن فرآیند 
  10  29/1  44/2  استقرار نامناسب واحدهاي تولیدي قارچ در منطقه

  11  22/1  38/2  رسانی به موقع و صحیح به تولیدکنندگان در زمینه بازار عدم اطالع
  12  27/1  38/2  منطقه  اشباع بودن بازار تولید قارچ در

  13  17/1  35/2  هاي ارتباط جمعی صول در رسانهعدم وجود برنامه تبلیغی براي مح
  14  14/1  33/2  ضعف قوانین (مالیاتی، کار، صادرات و...)

  15  27/1  33/2  عدم وجود سیاست در زمینه صادرات محصول 
  16  17/1  27/2  شرایط نامطلوب تسهیالت بانکی (بهره باال، اقساط باال و ...)

  17  17/1  17/2  مراکز تحقیقاتی رچ در نیاز قا هاي موردعدم وجود پژوهش
  18  11/1  16/2   ي متولیهاعدم هماهنگی مناسب بین ادارات و سازمان

  19  11/1  92/1  هاي دولت در زمینه تولید قارچعدم ثبات سیاست
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  2جدول ادامه 

زیرساختی
  

  1  11/1  64/2 هاي سوخت، آب، برق، گاز و .... براي تولیدکنندگانقیمت باالي تعرفه
  2  14/1  56/2  بندي محصول در استانعدم گسترش خدمات بسته

  3  15/1  53/2  ها و دالالن در بازار    وجود واسطه
  4  21/1  51/2    ها (بذر، کمپوست و...) و تجهیزات تولید محصول      عدم دسترسی به نهاده

  5  15/1  50/2 نبود بازار مصرف مناسب محصول تولیدي (قارچ) در استان
  6  25/1  46/2 عدم وجود خدمات انبارداري و نگهداري محصول تولیدي (سردخانه و ...)

  7  23/1  42/2  عدم وجود خدمات فرآوري و تبدیل محصول (صنایع فرآوري و تبدیلی)
  8  24/1  40/2  عدم وجود تشکل و اتحادیه خاص تولیدکنندگان در سطح استان

  9  19/1  35/2  دمات و امکانات حمل و نقل محصول عدم دسترسی تولیدکنندگان به خ
  10  15/1  32/2  وکار  هاي عمرانی مناسب و موردنیاز کسبعدم وجود زیرساخت

فنی
  

  1  31/1  69/2  اي فنی و مهندسی  عدم وجود خدمات مشاوره
  2  10/1  63/2  ها (کمپوست، بذر و ...)کیفیت پایین نهاده

  3  21/1  56/2  پرورش قارچ به صورت استاندارد عدم وجود تکنولوژي ساخت محیط 
  4  25/1  51/2  قارچ در بین تولیدکنندگان سطح پایین تکنولوژي تولید
  5  22/1  49/2  فسادپذیري سریع محصول

رفتاري
  

  1  29/1  64/2  رقابت ناسالم در بین تولیدکنندگان
  2  13/1  60/2  عدم وجود فرهنگ مناسب مصرف قارچ در بین مردم

  3  22/1  58/2  بیش از حد تولیدکنندگان به دولت اياتک
  4  24/1  56/2 سطح پایین تحصیالت تولیدکنندگان

  5  18/1  53/2  خطرگریزي تولیدکنندگان 
  6  13/1  52/2 نگرش منفی جامعه به کسب و کار تولید قارچ

  7  15/1  50/2  خود  يها عدم اعتماد تولیدکنندگان به توانایی
  8  15/1  50/2  رات نامناسب فروشندگان قارچ توقعات و انتظا

  9  01/1  48/2  عدم ارتباط کافی و مناسب با مشتریان از سوي تولیدکنندگان 
  10  28/1  48/2  عدم وجود روحیه و میل پیشرفت در تولیدکنندگان 

  11  20/1  47/2  هاي کارآفرینانه تولیدکنندگان به یادگیري مهارت تمایل عدم
  12  14/1  45/2  ها و اعتبارات مداري در توزیع نهادهابطهوجود فرهنگ ر

  13  20/1  42/2 عدم حمایت مناسب تولیدکنندگان از سوي خانواده 
  14  11/1  37/2 هاي کارآفرینانه تولیدکنندگانفقدان مهارت

  15  10/1  29/2  ها و فنون رقابت با سایر رقباعدم آشنایی تولیدکنندگان با شیوه
  16  14/1  29/2  سنتی بازاریابی و بازاررسانی هايشیوه

  17  12/1  27/2 ناتوانی براي رقابت با تولیدکنندگان خارج از استان
  18  15/1  27/2  فقدان انگیزه در میل به موفقیت در تولیدکنندگان
  19  20/1  26/2 نبود ابتکار و خالقیت در بین تولیدکنندگان قارچ

  20  99/0  91/1  تعاونی در بین تولیدکنندگانعدم وجود فرهنگ کار جمعی و 
  باشد. متغیر می 5تا  1دامنه میانگین بین * 
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   و پیشنهادها گیرينتیجهبندي، جمع
کارهاي پرورش قارچ خوراکی در استان  عوامل بازدارنده کسب واین تحقیق با هدف شناسایی   

 ،ها و فنون تبلیغاتی مناسببا روشگان تولیدکنندعدم آشنایی نتایج حاصل نشان داد  انجام شد. گلستان
) 1390نوربخش (این یافته با یافته . استمانع آموزشی در زمینه پرورش قارچ خوراکی  ترینمهم

آن در کشور هاي تولید چالشرا یکی از عدم تبلیغات در خصوص مصرف قارچ همخوانی دارد که 
عنوان یک ابزار ارتباط  بهتبلیغات تولید قارچ،  و از جمله در کسب و کار امروزاز آنجا که  .دانسته است
ها و فنون آشنایی با روشرود است، انتظار میدر واحدهاي اقتصادي ناپذیر  جداییجزئی با مشتري، 

شناساندن و مشتري و ثیرگذاري بر روي نگرش و رفتار أت مطلع کردن وي را براي ازمینه تبلیغاتی مناسب
رو الزم است در  از این فراهم سازد. م وجه تمایز آن با کاالهاي مشابهمعرفی کاالها و خدمات و اعال

مانع اقتصادي  ترینمهمها و فنون تبلیغات گنجانده شود. روشهاي آموزشی تولیدکنندگان محتواي برنامه
این یافته همسو با نتایج  بود. کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی در زمینه پرورش قارچ خوراکی

مک )، Tiwari and Goyal, 1998(تیواري و گویال  ،)Alam et al., 2009(لعات عالم و همکاران مطا
) و 1388اسدي و همکاران ()، Kantarbayeva, 2007(کانتاربایوا )، McElwee, 2006(الوي 

کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی را از مشکالت عمده تولیدکنندگان است که ) 1390نوربخش (
 رسد کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی تولیدکنندگاننظر می به .انداي برشمردههاي گلخانهکشت

ناشی از عدم پشتوانه مالی مناسب و حمایت ناکافی دولت و  دهند،که بیشتر آنان را زنان تشکیل می
 اعطاي تسهیالت هاي عامل نسبت بهبا همکاري بانکرو ضروري است   از این نظام بانکی از آنان باشد.

عدم وجود واحد و تشکیالت خاص حامی  .شودبه تولیدکنندگان اقدام  با بهره اندك و شرایط آسان
که همسو با  بوده است نهادي در زمینه پرورش قارچ خوراکی -ترین مانع اداريمهمتولیدکنندگان 

، )McElwee, 2006(الوي  ، مک)Pisani and Patrick, 2002(مطالعات پیسانی و پاتریک  نتایج
) است که نشان دادند فقدان تشکیالت 1388اسدي و همکاران (و  )Todorof, 2007(تودوروف 

در این پایین آنان است. وري و بهرههاي مهم و عامل کارایی کسب و کارهاي کوچک از چالشحامی 
تی و تشویقی در هاي حمای ها و الگوهاي مناسب و اجراي برنامهها، اهداف، روش تعیین سیاستمورد 
ترین اقداماتی باشد که یک نهاد تواند از مهم می ،چون تولید قارچ ،کسب و کارهاي کوچک زمینه

اي از  یک تحول سه مرحله تواند در بردارندهانجام دهد. این اقدامات میپشتیبان از جمله دولت 
عه کارآفرینی تغییر حمایت از کسب و کارهاي کوچک به حمایت از توسعه نوآوري و سپس به توس
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در قالب اتحادیه یا تعاونی کنندگان قارچ خوراکی استان   اقدام مهم دیگر متشکل نمودن تولید یابد.
به  ها و دالالن و کاهش مشکالت و مسائل مبتالمندي آنان، حذف واسطهبا هدف افزایش توانتولید 

مهمترین مانع زیرساختی در زمینه  هاي سوخت، آب، برق، گاز و ....قیمت باالي تعرفهآنان است. 
و  )Hall, 2003(هال مطالعات  که همسو با نتایج پرورش قارچ خوراکی از نظر پاسخگویان بود

هاي  کشت هاي تولید یکی از موانع عمده توسعه) است که نشان دادند هزینه1390نوربخش (
ها در سازي یارانه مندي طرح هدفاجراتوان به را می هاي انرژيافزایش قیمت حاملاي است.  گلخانه

هاي هاي انرژي و در نتیجه افزایش هزینههاي اخیر نسبت داد که باعث افزایش قیمت حاملطی سال
تولید و قیمت تمام شده محصول قارچ تولیدي در کشور شده است این در حالی است که قیمت قارچ 

ناسبی در سبد غذایی خانوار ایرانی تولیدي افزایش چندانی نداشته و این محصول از جایگاه م
هاي الزم در زمینه بنابراین ضروري است با هدف حمایت از تولیدکنندگان معافیت برخوردار نیست.

اي فنی و عدم وجود خدمات مشاورههاي آب، برق، گاز و .... براي آنان در نظر گرفته شود. تعرفه
 که با نتایج خوراکی از نظر پاسخگویان بود ترین مانع فنی در زمینه پرورش قارچمهم ،مهندسی

 )،Pisani and Patrick, 2002(پیسانی و پاتریک )، Alam et al., 2009(مطالعات عالم و همکاران 
) همخوانی 1390و نوربخش () Kantarbayeva, 2007( ، کانتاربایوا)Todorof, 2007(تودوروف 

خدمات دانند. در نتیجه نبود سعه کسب و کار میثر بر توؤموانع فنی را از عوامل مداشته است که 
از تسلط  آنانمی توان انتظار داشت  ، به خصوص براي تولیدکنندگان زن،اي فنی و مهندسیمشاوره

هاي برنامهبر تدارك  تولید قارچ برخوردار نباشند. از این رو عالوهدانش و فناوري کافی در زمینه 
اي فنی و خدمات مشاورهي آنان، الزم است نسبت به ارایه اي براآموزشی ترویجی و فنی و حرفه

اي و مروجان کشاورزي توجه کافی صورت گیرد. ، توسط شرکت هاي خدمات مشاورهمهندسی
وجود رقابت  .بود کنندگان قابت ناسالم در بین تولیدر پرورش قارچ خوراکیرفتاري ترین مانع  مهم

فنون تولیدکنندگان به  ییعدم آشنافسادپذیري محصول و  به عمدتاً کنندگان قارچ دیتول نیناسالم در ب
اخالل در و جذب مشتري مربوط است و نتیجه آن ضرر غالب تولیدکنندگان، ایجاد  حیصح یابیبازار

اعتماد مشتري، به مشتریان و در نتیجه از دست رفتن به مخاطره انداختن سالمت قارچ،  حیعرضه صح
هاي رسد الزم است در کنار آموزشنظر می در این مورد بهکننده است.  ترین سرمایه تولیدعنوان مهم

هاي کارآفرینانه مدیریتی آموزش مهارتفنی تولیدکنندگان، اصول رقابت سالم در محیط تولید از طریق 
گیري، روابط انسانی، بازاریابی و تبلیغات، مالی و حسابداري و..) ریزي و تعیین اهداف، تصمیم(برنامه
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به پذیري، نوآوري، توانایی اداره تغییر، پشتکار و..) شخصی (همچون کنترل و نظم درونی، ریسکو 
       آنان آموزش داده شود.
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Abstract 2 
 Present research was aimed to identify factors inhibiting the development of 
edible mushroom cultivation enterprises in Golestan province. The methodological 
approach was a survey type of descriptive study. The statistical population of the 
study consisted owners of 120 mushroom production units in rural region of 
Golestan province. Using stratified random method, 100 of them were chosen. 
Information was gathered through a questionnaire and its face validity was 
confirmed by experts of agricultural extension and edible mushroom producers. 
The reliability analysis was conducted with completing 30 questionnaires outside 
the geographic research region and Cronbach’s alpha coefficient of questionnaire 
was 0.90. Data were analyzed using SPSS software. The results showed the most 
important barriers of edible mushroom enterprises in rural regions of Golestan 
province were lack of familiarity with the appropriate advertising methods and 
techniques, lack of liquidity and lack of sufficient capital, absence of a specific 
organization supporting producers, the high price of fuel, water, electricity and gas, 
lack of technical and engineering consulting services and unhealthy competition 
among producers. This study has proposed attention to technical training of edible 
mushroom with managerial entrepreneurship skills for producers. 
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