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چکیده
اند.داشتهتأثیردهد که موانع زیادي در موفقیت کارفرینان در صنعت گاوداري شیري شواهد و نتایج تحقیقات پیشین نشان می

استان خراسان جنوبیهاي شیري گاوداريدر یکارآفرینينع توسعهامويبندتیاولوشناسایی و اصلی مقاله حاضر،هدف 
خبره با روش 15اند که از میان آنها تعداد ودهباین پژوهش در روش دلفی، خبرگان آگاه به این موضوع جامعه آماري .باشدمی

بندي اولویت(AHP)ی سله مراتبسلوتحلیلتجزیهبا روش،شدهنییتععوامل و برداري گلوله برفی انتخاب شده استنمونه
وانع بازار با ترتیب بیشترین اولویت مربوط به می در حوزه گاوداري شیري بهکارآفرینموانع که در میان نتایج نشان دادگردید. 

یت اولو150/0با میزان اهمیت شناختیرواناولویت دوم و موانع 196/0، موانع قانونی با میزان اهمیت 333/0میزان اهمیت 
» اطالعاتی-انع مدیریتیمو«و » آموزشی- موانع ترویجی«، »موانع ناشی از مداخالت نامناسب دولت«، »موانع مالی«سوم را دارد و 

نتایج بیانگر اهمیت ،طور کلیهبروند.شمار میی در صنعت گاوداري شیري استان خراسان جنوبی بهکارآفرینيموانع توسعهدیگر 
ی در صنعت گاوداري شیري در استان خراسان کارآفرینيی در راستاي توسعهفرینکارآن به رفع موانع راذاگو لزوم توجه سیاست

باشد.جنوبی می

یکارآفرینهاي کلیدي: خراسان جنوبی، روش دلفی، روش گلوله برفی، صنعت گاوداري شیري، واژه

قدمهم
درمهمـی نقش1متوسطوکوچکهايشرکتيتوسعه

اقتصاديرشدويریپذانعطافجدید،هايشغلادایج،نوآوري
هاي کوچـک و متوسـط و   شرکتيمطالعه).5(باشندیمدارا

زیرا، زیادي دارداهمیت بسیاري هاآنيتوسعهعوامل مؤثر بر
و دهنـد و یـا کـاهش   کـرده توانند بیکاري را متوقفمیهاآن

دآوري و سـو کنند و سطوحیک تابع موازنه در بازار عمل مانند
بـر اسـاس  ).2(برسـانند به سطح رقابتی را در بلندمدتقیمت 

در ) UNIDO(2گزارش سازمان توسعه صنعتی سـازمان ملـل  
هاي کوچک و متوسـط صـنعتی در ایـران    رکت، ش2003سال 

اند.ها توسعه پیدا نکردهحمایت از آندلیل کمبود توجه وبه
لیـد شـیر و   اي از توسهم عمدهکهشیريگاوداريصنایع 

مسـتثنا ین مورد ااند، ازدادهخود اختصاص گوشت کشور را به
یک سیستم تولیـدي، یکـی   عنوانبهيپروردامنیستند. صنعت 

ولید مـواد پروتئینـی و لبنـی بـوده و     تهاي ترین بخشاز اصلی
ها دارد و عـالوه بـر تولیـد و    سزایی در تغذیه انسانهاهمیت ب

هاي همی در اشتغال و ایجاد فرصتمواد غذایی، نقش متأمین
بـا  يپـرور دامدلیل تنگـاتنگی رابطـه   به). 8(جدید شغلی دارد 

در ایـران داننـد.  را جزئی از کشاورزي میيپروردامکشاورزي، 
متمرکـز يپـرور دامهاي کشاورزي در درصد فعالیت40حدود 

رسـالتی حسـاس و   يپـرور دامبخش ، زیرهمچنین.استشده
تغذیـه،  يهـا جنبـه اقتصادي کشور از يدر توسعهکنندهنییتع

، 1387در سـال  اشتغال و دیگر صنایع وابسته بـه عهـده دارد.   
بخـش  افـزوده ارزشدرصـد  27حدودایرانيپروردامصنعت 

ـ ازاخـود اختصـاص داده و   کشاورزي را به داراي جایگـاه  رونی
وضعیت ).15(استدر رشد اقتصادي بخش کشاورزي ياژهیو

عنـوان بـه کند که بخش کشاورزي ادي کشور ایجاب میاقتص
در راســتاي اقتصــادي کشــور تلقــی شــود.  يمحــور توســعه

، موضـوع خودکفـایی در اقـالم    هاي اقتصـاد مقـاومتی  سیاست
گنــدم، غــالت، محصــوالت ازجملــه(عمــده مصــرفی مــردم 

.  هستسیاست راهبردي اقتصاد جزء )غیرهو پروتئینی
ـ  با توجه به آمـار  زان مصـرف و تقاضـاي داخلـی    هـاي می

و میـزان واردات فزاینـده   ؛و شـیر ی، پروتئینـ دامیمحصوالت 
تـر پررنـگ لبنی، اهمیت موضـوع  هاکارخانهشیر خشک براي 

هاي پرورش دام در کشور و توزیـع  گردد. شناسایی ظرفیتمی
هـا و همچنـین مطالعـه    نیاز استانتأمینتانی جهت مناسب اس

هاي مـواد  نیازمنديمفروض از قبیلهاي عمده موانع و چالش
هـا بـه   و گرایشوکارکسبع مالی و فضاي ، مناباولیه، مهارت

.  هستتوجهقابلی در این حوزه کارآفرین
،)AED(3پیشـرفته زبـان انگلیسـی   نامهلغتطبق تعریف 

توسعه؛ عمل بهبود و گسترش یک پدیده و طور کلی مفهوم به
بـه یـک مرحلـه متفـاوت،     یک فرآیند است کـه درجـاتی را  یا 

بـا کنـد.  و یـا مفیـدتر طـی مـی    تـر کامل، ترشرفتهیپخصوصاً
يتوسـعه بـه همـراه  ی کـارآفرین در نظـر گـرفتن   بـا  حـال نیا

ممکـن  تعمـیم داد و  توان این مفهوم را بـه آن  میی، کارآفرین
ی هر عمل یـا تـالش   کارآفرینياست نتیجه گرفت که توسعه

یشـرفت، بلـوغ و مفیـدتر شـدن     شده در جهـت پ افتهیسازمان
هـا پـژوهش   ، در طول این سـال رونیااز. )4(استی کارآفرین

ی توسط بسـیاري از  کارآفریني توسعهزمینهدرعلمی و عملی 
موریس است. این مهم، توسط شدهواقععالقهموردمحققان 

هــاي اخیــر توجــه شــد کــه در ســالتأییــد) 10(و همکــاران
اقتصـادي  يی در تسهیل توسـعه فرینکارآاي به نقش گسترده
بـه ایـن   )11(آلسگانهمین ترتیب، است. بهشدهدادهجهانی 
ی طوالنی اسـت  کارآفرینيتوسعهتأثیرافزوده است که مطلب

همین دلیل، در کشـورهاي مختلـف سراسـر جهـان مـورد      و به
کنـد  ) ادعا می17(آنچوکوااست. در این راستا، قرارگرفتهتأیید

1- Small and Medium-sized Enterprises 2- United Nations Industrial Development Organization
3- Development according to Advanced English Dictionary

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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ـ تأکو یکارآفرینيوسعهکه توجه به ت بـر تحقـق بخشـیدن    دی
اقتصـادي عمـل   يیک عامل کلیـدي در توسـعه  عنوانبهآن، 
صـنعتی سـازمان   يرش سازمان توسـعه گزابر اساسکند.می
یتوسـعه برخی از موانعی که موجب عدم ،2003در سال ملل

در ایـران  هـاي کوچـک و متوسـط   ی شـرکت کـارآفرین نسبی 
موانـع  دسته اول شـامل  :شونده تقسیم میبه پنج دست، اندشده
بازار مانند قراردادها، کنتـرل  يهاتیبه محدودهستند که بازار

ـ اشـاره دار رهیـ و غهامتیق هـاي کوچـک و   شـرکت مـثالً د.ن
يداریـ خريمواد خـام را در مقـدار محـدود   متوسط در ایران،

ي را بـراي آن بـاالتر يهـا مـت یقبایـد جـه ینتدرو کننـد می
ــت ــدپرداخ ــین.کنن ــا ،همچن ــود بازاره ــاريوج در يانحص

تـر کوچـک يهـا بنگـاه شود کـه  باعث میمختلفيهابخش
ـ ازارقابت کننـد و  مؤثرطوربهنتوانند  ـ بارونی ـ از زدی يهـا انی
یراضـ کـم سـود  هیحاشـ بـه ایبرخوردار باشند و ی مالفراوان
باشند.

ـ نوسـانات ز توان به از دیگر موانع در این بخش می در ادی
عرضه و یمنحن، نام برد.در بخش غذاژهیوبهتقاضا، ایعرضه 
ن،یبنـابرا ؛ شودیحاصل میطوالندیاز چرخه تولمعموالًتقاضا 
اکثـر  ابند،ییمشیدوره خاص افزاکیدر هامتیقکهیهنگام

را دیــســطح تولشیافــزايبعــديهــادر دورهدکننــدگانیتول
دیبازار و کاهش شـد متیقشیاکه منجر به افزدنبال دارندهب
ـ بازاريهـا سـم یعدم مکانشود.یممتیق بـه  یو دسترسـ یابی

نیز یکی دیگر از موانع بـازار  یالمللنیبو یملعیتوزيهاکانال
یمربـوط بـه موانـع مـال    ،انعمـ دومـین  ).18هسـت ( در ایران 

، نبـود  مناسـب یعـدم وجـود خـدمات بـانک    از قبیل: یمختلف
ان کارآفرینـ وام و خدمات بـه  طايهایی که مخصوص اعبانک

کوچک و متوسط با آن درگیرنـد.  هاي شرکتکه هستندباشد، 
ازیـ موردنبـه اطالعـات  یاز عـدم دسترسـ  یانع ناشمسومین 

ماتیتصـم اخـذ  منجر به ،کمبود اطالعاتمثالًمدیران است. 
ـ فیباکاشتباه در رابطـه   ـ تولتیـ و کمتی و يگـذار مـت یقو دی

انجامـد  یميباالتريهانهیبه هزکهشودیمیابیبازاریخروج
زیــنيرضــروریغيهــایورشکســتگباعـث یحتــاحتمـاالً و 
ـ فعالدرزمینـه مداخالت دولـت  دسته چهارمشود.یم يهـا تی

پیچیــده يهــایبوروکراســي، عــدم قــوانین متناســب و تجــار
موانع ناشی از مـداخالت نامناسـب دولـت شناسـایی     عنوانبه

موانـع مربـوط بـه موانـع     دسـته از رینآخپنجمین و شوند. می
. استکوچک و متوسط يوکارهاکسبفعالیت درزمینهقانونی 
، وکـار کسبشروع، رهیمدئتیهها، انتخاب شرکتثبتقوانین 
، قوانین بیمه و قوانین مربـوط بـه   تجارت منسوخنیقوانوجود 

ــانونی    ــع ق ــره از موان ــات و غی ــعهمالی ــارآفرینیتوس ی در ک
بـا توجـه بـه مطالـب     باشند.ک و متوسط میهاي کوچشرکت

يبه موانع توسـعه ، در این مقاله قصد بر این است که ذکرشده
در استان خراسان جنوبی ی در صنعت گاوداري شیري کارآفرین

. پرداخته شود
انـداز چشـم بـا عنـوان مشـکالت و    )، پژوهشی 12آنوگو (

که ي کوچک و متوسط در نیجریه، براي شناسایی اینهاشرکت
نقشی ي کوچک و متوسط در نیجریههاشرکتآیا زیرمجموعه 

صنعتی کشور داشـته اسـت و   يمهم در رونق تحول و توسعه
درهمچنین براي شناسایی اقدامات اصالحی، انجام داده است. 

1500تصادفی از یک بخش از صورتبهشرکت 300مجموع

نتخـاب  ابوجـا ا ازجملهي نیجریه هاالتیاشرکت در میان تمام 
(شــرکت شــدندیمــتمــام اشــکال را شــامل بــاًیتقرشــدند و 

ي عمومی هاشرکتي دولتی و هاشرکتخصوصی، مشارکتی، 
و غیره) و انواع (خدمات، تولید، پردازش، نفت و گـاز، آموزشـی   

11،در مطالعه شرکت کردنـد. همچنـین  وکارکسبو غیره) از 
ز طریـق  اکننـدگان شـرکت بانک براي مطالعه انتخاب شـدند.  

ي تصادفی ساده انتخاب شدند. دو مجموعـه از  ریگنمونهروش 
ي کوچـک و  هـا شـرکت ساخته شد، یکـی بـراي   هاپرسشنامه

ي آورجمـع که توسـط محقـق   هابانکمتوسط و دیگري براي 
شدند. پاسخ به پرسشنامه با مصـاحبه شخصـی از اپراتورهـاي    

انکنندگشرکتي هاپاسخکلیدي توسط پژوهشگر تکمیل شد. 
هیتجزمورد )،SPSS(با استفاده از بسته آماري علوم اجتماعی 

ي پـژوهش مسـائل   هـا افتـه یبر اسـاس قرار گرفت. لیتحلو
ي کوچـک و متوسـط در   هاشرکتمشکل عمده 10مربوط به 
از: مدیریت، دسترسـی  اندعبارتمیزان شدت ترتیبنیجریه به

ي دولتـی و  اهـ استیس، عدم انطباق هارساختیزبه امور مالی، 
ي متعـدد،  هـا نـه یهزبوروکراسی، عوامـل محیطـی، مالیـات و    

ي مدرن، رقابت ناعادالنـه، مشـکالت   هايآورفندسترسی به 
؛ بازاریابی و عـدم دسترسـی بـه مـواد اولیـه در محـل و غیـره       

مشــکل و عــدم نیتــربــزرگبنــابراین مشــکالت مــدیریتی،
ــه در محــل،   ــواد اولی ــه م ــرحــداقلدسترســی ب مشــکل نیت

ي کوچک و متوسط در نیجریه بودند.هاشرکت
ــریف ــاران (ش ــک در)، 16زاده و همک ــی ی ــژوهش کیف پ

کشـاورزي در  يوکارهـا کسبيشناسایی موانع توسعهباهدف
را کشـاورزي يوکارهـا کسـب يموانع توسـعه ،استان گلستان

پرسـش  12، بـر اسـاس  ازیـ موردناطالعـات  شناسایی کردند.
نفـره  43يانمونهساختارمند با یمهمحوري، از طریق مصاحبه ن

دست آمـد.  کشاورزي بهيوکارهاکسباز کارآفرینان و مدیران 
گویـه نمایـاي موانـع    107، هامصاحبهبا تحلیل محتواي متن 

کشـاورزي اسـتخراج شـد. فهرسـت     يوکارهـا کسبيتوسعه
طبقـه  5ها، با عنایت به قرابت مفهـومی، در قالـب   گویهکامل 

شد: عوامـل طبیعـی، عوامـل    يبندگروهرح موضوعی بدین ش
يوکارهـا کسـب يتولید، پیچیدگی ماهیـت و فراینـد توسـعه   

يو بستر و فضاي توسـعه بازار کشاورزييکشاورزي، توسعه
تحقیـق، موانـع   يهـا افتـه یکشاورزي. مطابق يوکارهاکسب

از: بـروز خطـرات طبیعـی؛    انـد عبـارت داراي بیشترین فراوانی 
بـودن رسـیدن   برزمـان موجود در بازار؛ يهاهادهنکیفیت پایین 

دولـت در بــازار  يهـا اسـت یسبـه مرحلـه سـودآوري؛ نوسـان     
و تنظـیم  يگذارمتیقکشاورزي در ارتباط با واردات، صادرات، 

.بازار؛ و شرایط دشوار کسب اعتبارات
)، در پژوهشـی بـه بررسـی عوامـل     13پابلت و همکاران (

هـاي کوچـک و متوسـط در    داخلی و خارجی مانع رشد شرکت
تایلند پرداختند. در این پژوهش با توجـه بـه عوامـل خـارجی،     

ي کوچـک و  هـا شـرکت رشـد  محدودکننـده تعدادي از موانـع  
متوسط را دسترسی به منابع مالی، رقابت، فساد، موانع تجـاري  

بیـان کردنـد.   مسائلترینمهمعنوانبهو عوامل اقتصاد کالن 
عوامـل  ازنظـر هـا  مانع رشـد آن هاي مهمهمچنین محدودیت

هـاي مـدیریت ضـعیف، کمبـود     ها و ظرفیـت داخلی را توانایی
هاي بازاریـابی، تـالش کـم در    ماهر، نقص در استراتژيکارگر

.ي جدید بیان کردندفنّاورتحقیق و توسعه و فقدان 
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13............................... ...................................................................................1398/ بهار و تابستان 11اورزي/ سال ششم/ شماره راهبردهاي کارآفرینی در کش

ی کـارآفرین پژوهشی به بررسی موانع )، در14(سامیتوسکا
هـایی اساسـی جهـت    و ارائه راهکـار تان در صنعت کشور لهس

نتایج این پژوهش نظام بر اساسی پرداخت. کارآفرینيتوسعه
هـا برقـرار نبـود و    پاداش مبتنی بر عملکرد کارکنان در شرکت

گرفـت. مـدیران   پرداخت حقوق بر مبناي کارایی صورت نمـی 
بودنـد و از طـرف   سیسـتمی ي و تفکـر  ریخطرپـذ فاقد ویژگی 

ي و تحمــل ریخطرپــذنیــز انگیــزه موفقیــت، دیگــر کارکنــان 
نتایج این پژوهش نشـان داد  ،ننداشتند. همچنیقهیسلاختالف

ي پـژوهش و توسـعه، بازاریـابی و    هـا نظـام ها فاقد که شرکت
هـاي اطالعـاتی   ي و نظـام بنـد بودجهفروش، ارزیابی عملکرد، 

مدیریت بودند و از راهبردهاي رهبري هزینه و نوآوري هزینـه  
هاي دولت، کردند. نامبرده نتیجه گرفت که سیاسته میاستفاد

ی در کـارآفرین يمشکالت قانونی و فرهنگی از موانـع توسـعه  
بود.لهستان صنعت کشور 

بـه بررسـی   ی تحقیقـ در،)6(قدیري محسن و همکـاران 
ی در نــواحی روســتایی کــارآفرینيموانــع توســعهتــرینمهــم

نظر ماهیـت و روش  ازتحقیق این .ندشهرستان زنجان پرداخت
شـامل  آنجامعـه آمـاري   بـود و  تحلیلـی  -صورت توصیفیبه

نتـایج تحقیـق   . بـود خانوارهاي روستایی دهستان غنی بیگلـو  
64/13عامل اقتصادي، فردي و زیرساختی با توجیـه  دادنشان 

ی در نـواحی  کـارآفرین يمانع توسعهترینمهمدرصد واریانس، 
بودن احساس تعلق مکانی، . ضمن اینکه پایین هستروستایی 

هاي مناسب اشتغال، عـدم سـرمایه کـافی، پـایین     عدم فرصت
بودن ریسک اشتغال و امکان تغییر شغل در نواحی روستایی از 

ــعه محــدودیت ــم توس ــاي مه ــارآفرینيه ــتاهاي ک ی در روس
.بوده استموردمطالعه
ی کـارآفرین در پژوهشی به بررسی موانع توسـع  )3(آدوال

چک و متوسط در صنعت چاپ نیجریه پرداخت. هاي کوشرکت
هـا و  پژوهش شناسایی موانع در این شرکتهدف از انجام این 

ارائه راهکارهاي عملی براي حل این مشـکالت بـود. در ایـن    
هاي کوچک و متوسـط  پژوهش بیست تن از صاحبان شرکت

ها نشان داده شـده اسـت کـه    مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته
ــت ــايسیاس ــت ه ــب دول ــعیف،  نامناس ــی ض ــام آموزش ، نظ
وانی مالی، نداشتن تحقیق و نامناسب (برق)، ناتهايزیرساخت

ی کـارآفرین هاي فنی ناکافی و اطالعـات غلـط،   ، مهارتتوسعه
هـاي اداري و حسـابداري ضـعیف، واردات بـاال و     کم، مهـارت 

هاي کوچـک و  گین از جمله موانع موجود در شرکتمالیات سن
نشان داد کـه  نتایج،همچنینپ نیجریه بود. عت چاصنمتوسط 

عالقه، شخصیت، آموزش، مهارت و تجربه کـار فـرد در سـیر    
چـاپ  هـاي کوچـک و متوسـط    ی در شـرکت کارآفرینتکاملی 

این، پیشنهاد شد که مشـکالت  برنیجریه ضروري است. عالوه
و از طریق اجـراي سیاسـت   توان با رهبري صادقانهفوق را می

ارائـه زیرسـاخت   شده توسـط حکومـت در نیجریـه،   خذمثبت ا
کار، تجدید حیـات کارخانـه کاغـذ، ایجـاد     ومناسب براي کسب

هـاي کوچـک و متوسـط    هاي ویژه دولت براي شرکتسازمان
گـذاران  ها و آموزش، همکاري با سرمایهمهارتيچاپ، توسعه

خارجی و همچنین کاهش مالیات بـر واردات تجهیـزات چـاپ    
حل کرد.

بیانگر شده در داخل و خارج کشور ررسی مطالعات انجامب

ی در بخش کشاورزي و عوامل مؤثر کارآفرینياهمیت توسعه
ي هاشرکتي بسیار مؤثري در مقابل هاچالشاست.آنبر 

بنابراین، ضروري است که در ؛ کوچک و متوسط وجود دارد
ین . اوجود داشته باشدی دانش کافی کارآفریني هاتیفعالمورد 

هاي کوچک و ی در شرکتکارآفرینيه بر روي توسعهطالعم
متوسط متمرکز است و هدف آن ارائه اطالعات مربوط به

و تمرکز اصلی آن بر روي ي کوچک و متوسطهاشرکت
همچنین، مطالعه حاضر،. استصنعت گاوداري شیري 

يی، موانع توسعهکارآفریني هاتیفعالاطالعات مربوط به 
ي ممکن براي حل این موانع را در هاحلراهی وکارآفرین

دلیل بهاز سوي دیگر،. دهدیمصنعت گاوداري شیري ارائه 
ازي در استان خراسان جنوبی پرورداماهمیت و نقشی که 

هاي زیادي که در زایی و کسب درآمد خانوادهاشتغاللحاظ
اي از مخارج آنان از راه کنند و بخش عمدهها زندگی میروستا

شود، این میتأمینشانیزندگنگهداري گاو در اطراف محل 
است.گرفتهانجاممطالعه 

هامواد و روش
نظر به اینکه روش انجام این پژوهش میدانی است، 

هاي اکتشافی و هدف در حیطه پژوهشنظرازپژوهش مذکور 
با توجه به اینکه در این ،. از سوي دیگرهستکاربردي 

یدانی هاي ماي و نیز روشمطالعه کتابخانهپژوهش از روش 
است، بر اساس ماهیت و روش شدهاستفادهنظیر پرسشنامه 

پیمایشی است. - ها، یک پژوهش توصیفیگردآوري داده
نظران در حوزه موانع هاي جمع صاحبجهت بررسی دیدگاه

شدهاستفاده1و روش دلفیفنی نیز از کارآفرینيتوسعه
ترین توافق فی، دسترسی به مطمئنهدف روش دلاست.

گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با استفاده از 
پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات با توجه به 

هدف تحقیق ازآنجاکهپذیرد.صورت میبازخورد حاصل از آنها
ی در کارآفرینيتوسعهشناسایی موانع اصلی و زیرمعیارهاي 

شناسایی منظوربههامصاحبهو هستشیري صنعت گاوداري 
پذیرد و اکتشافی معیارهاي جدید انجام میمعیارها و زیر

پروتکلها نیز محدود است و از طرفی باشند و تعداد نمونهمی
است و قصد بر این شدههیتهمتخصصینمصاحبه از قبل با

در چارچوب ادبیات تحقیقات پیشین انجام هامصاحبهاست که 
به بهترین نحو اهداف تحقیق افتهیساختاررد، مصاحبه نیمهپذی

خبره عنوانبهنفر 15در این پژوهش، . سازدرا برآورده می
برگزیده شدند. در ادبیات مربوط به روش دلفی، معموالً تعداد 

براي.رندیگنفر در نظر می18تا 10خبرگان را بین 
گیري روش نمونهشد. استفاده2برفیگلولهفنگیري ازنمونه

گلوله برفی در مواردي که دسترسی به افرادي که داراي 
باشند، مشکل است، موردنظر محقق میهاي موردویژگی

استفاده ازهاي استراتژيانواع گیرد. استفاده قرار می
تواند در ایجاد بستر مناسب تحقیق،گیري گلوله برفی مینمونه

آموزش بهداشت هايبرنامهمبتنی بر جامعه،انتشار اطالعات
طور گیري گلوله برفی بهکار رود. نمونهو مطالعات تحقیقاتی به

پذیر یاآسیبهايکارگیري سنتی اعضاي جمعیتمؤثري در به
شود. تطابق با تکنیک تحت مراقبت خاص استفاده می

1- Delphi Method 2- Snowball Sampling
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14............. ...........................................................................خراسان جنوبیاستانصنعت گاوداري شیري دري کارآفرینی توسعهموانع بنديیی و اولویتشناسا

گیري گلوله برفی به نویسنده براي کسب دسترسی به نمونه
بدیننماید. نظر کمک میپذیر موردبهاي جمعیتی آسیگروه

با یکی از افتهیساختارابتدا یک مصاحبه نیمهمنظور،
گیرد و ان برتر در صنعت گاوداري شیري انجام میکارآفرین

شود تا فردي خبره همچون خود را به سپس از وي خواسته می
که به دیبایممحقق معرفی کند. همین روال تا جایی ادامه 

نظرات خبرگان، از لیوتحلهیتجزبراي .دبرسنقطه اشباع 
کمی، از روشلیوتحلهیتجزروش دلفی و براي 

روش دلفی، در .شودیماستفاده وتحلیل سلسله مراتبیتجزیه
و همکارانش در شرکت ، توسط االف هلمر1950اوایل دهه 

کردند، میکه بر روي یک پروژه دفاعی کار، هنگامی1رند
ها و نظرات خبرگان و قضاوتيریکارگبهکه هر جا.شدایجاد 

) ضروري باشد، موردنظريدر حوزه(2ايحرفهشاغالن
) مراحل انجام 1در شکل (استفاده از دلفی مفید خواهد بود.

تکنیک دلفی نشان داده شده است.
سئوال به شرح زیر ارائه شده است:9در این مطالعه 

يریشيعت گاوداردر صنیکارآفرینيتوسعهیموانع اصل
ها هستند؟کدامتیاولوبیترتبه

يتوسعهیاز موانع اصلکیمربوط به هر يارهایمعریز
هستند؟ها کداميریشيدر صنعت گاوداریکارآفرین

يدر توسعهمدیریتی و اطالعاتیموانعنیترمهم
هاکدامتیاولوبیترتبهيریشيصنعت گاوداریکارآفرین
هستند؟

صنعت یکارآفرینيتوسعهبازار درموانع نیترمهم
هستند؟هاکدامتیاولوبیترتبهيریشيگاودار

صنعت یکارآفرینيدر توسعهقانونیموانع نیترمهم
هستند؟هاکدامتیاولوبیترتبهيریشيگاودار

صنعت یکارآفرینيدر توسعهمالیموانع نیترمهم
هستند؟هاکدامتیاولوبیترتبهيریشيگاودار

در ناشی از مداخالت نامناسب دولتموانعنیترمهم
تیاولوبیترتبهيریشيصنعت گاوداریکارآفرینيتوسعه
هستند؟هاکدام

صنعت یکارآفرینيدر توسعهیشناختموانع رواننیترمهم
هستند؟هاکدامتیاولوبیترتبهيریشيگاودار

یکارآفرینيعهدر توسترویجی و آموزشیموانع نیترمهم
هستند؟ها کدامتیاولوبیترتبهيریشيصنعت گاودار

نتایج و بحث
دهندگان شناختی پاسخهاي جمعیتتحلیل ویژگیبر اساس

درصد 80آمد کهدستبهی تحقیق، این نتایج موردبررسنمونه 
،درصد دیگر، زنان هستند. همچنین20دهندگان مرد و پاسخ

33/13، ترنییپاها دیپلم و درصد آن7/6تحصیالت، نظراز
درصد 66/46و کارشناسیدرصد 34/33، پلمیدفوقدرصد 

باشند که و باالتر را دارا میارشدکارشناسیها تحصیالت آن
ی افرادي که داراي تحصیالت بررسمورددر نمونه مشخصاً

و باالتر هستند بیشترین افراد نمونه را در سانسیلفوق
سؤاالتدهنده به پاسخند و همچنین بیشتر افرادگیرمیبر
ی بررسموردسال سن دارند. در نمونه 30درصد)، کمتر از 40(

سال هستند 10تا 5خدمت بین يافرادي که داراي سابقه
هستند.سؤاالتدهندگان به بیشترین تعداد پاسخ

جادیايسؤال باز بود که براچهارشامل یدلفيمطالعه
ئتیبود. سؤاالت به هشدهیها طراحاز پاسخياتردهگسفیط

مطرح شد. سؤاالت خبرگان در حوزه گاوداري شیرياز یاصل
است:ریبه شرح ز

ی در حوزه صنعت گاوداري شیريکارآفرینيهاتیفعال)الف
دهد؟رخ میچگونه

یژگیوگاوداري شیري چهعتدر صنیکارآفرینيتوسعه)ب
؟داردییها
در صنعت گاوداري یکارآفرینيمحدودکننده توسعهموانع)ج

شیري چیست؟
در یکارآفرینيموانع محدودکننده توسعهتوانیچگونه م)د

؟کردحلصنعت گاوداري شیري را

1- Rand Corporation 2- Practitioner
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)2014روش انجام تکنیک دلفی براي جمع آوري نظرات خبرگان (حبیبی و همکاران، -1شکل 
Figure 1- Delphi technique for collecting expert opinions (Habibi et al., 2014)

تحلیل شد و در دور اول آمدهعملبههاي مصاحبه
ها موانع زیر استخراج شد:از تمامی مصاحبهیطورکلبه
مداخالت نامناسب ، مالی، قانونی،بازار،دیریتی و اطالعاتیم

از یک،دومدور در. ترویجی و آموزشی،ناختیشروان، دولت
10براي هریک از موانع، استفاده شد ویافتهرپرسشنامه ساختا

اولدور از افراد مشابه درومعیار اختصاص داده شد زیر
،را با استفاده از مقیاس لیکرتیک از موانعتا هر شدخواسته 

موارد قسمتاینرد. نمایندریپذتیکمعبارتی و بهبنديرتبه
شود و فضایی براي شناسایی توافق و عدم توافق مشخص می

و ضعف قوتهاي جدید، تصحیح، تفسیر، حذف و توضیح ایده
کنندگان خواسته آید و حتی از شرکتوجود میها بهآن
راهاتمیآبینخود،يبندتیاولودلیلشود تا استدالل و می

بیشترشرکتبهپانلعضاياانگیزهدور ایندرنمایند.بیان
دریافتراخودهايپاسخبازخوردهاآنکهچراگرددمی
خودهمکارانيهاپاسخکیفیتتعیینبهمشتاقوکنندمی

ی در کارآفرینيهاي موانع توسعههستند. موانع و زیر معیار
ارائه شد.یکصنعت گاوداري شیري طبق جدول 

گزارش آماري نتایج

نظر وجود دارداتفاق خیر

تعیین میزان اتفاق نظر

شرایط کاربرد تکنیک دلفی

شدهبازخورد کنترل

ترکیب و حجم پنل خبرگان

گردآوري دیدگاه خبرگان
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16............. ...........................................................................خراسان جنوبیاستانصنعت گاوداري شیري دري کارآفرینی توسعهموانع بنديیی و اولویتشناسا

از مصاحبهشدهاستخراجی در صنعت گاوداري شیري کارآفرینيتوسعهموانع - 1جدول 
Table 1. Barriers to entrepreneurship development in milk dairy industry obtained from interview

زیر معیارهاموانع

یتیریمدموانع 
یو اطالعات

ابعه و وابستهتيهاشرکتدر سطح شرکت مادر و هاياستراتژعدم تدوین- 1
ینوین اطالعاتی، ارتباطيهانظامسازي جهت تهیه و پیادهازیموردنعدم تخصیص منابع - 2
مدیریتاطالعاتجدیديهانظامازکارکنانومدیرانکافیآشناییعدم- 3
فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی- 4
خدماتانواعارائهدرزمینههايآورفنودستاوردآخرینبهیابیدستجهتخارجیوداخلیمشابهيهاشرکتبامستمرتعاملفقدان- 5
هايریگمیتصمومسائلبامدیرانتجربیوسامانمندغیربرخوردهاي- 6
مدیریتیيهامهارتضعف در - 7
ت از منابع و نیروهابا حداکثر ظرفیمؤثرمدیر براي استفاده کارا و ازیموردنعدم شایستگی مدیریت و نداشتن دانش و قدرت - 8
بودن اطالعات از بازارهاي داخلی و خارجیناقص بودن و نابهنگام- 9

اطالعاتیيهانظاميزمینهدرهاي کوچک و زودبازدهشتر به پروژهیو توجه باستراتژیکهاي از اجراي پروژهشرکتجدي مدیران تیحماعدم-10

موانع بازار

و محصوالتهانهادهل قیمت و کنتريگذارمتیقضعف نظام -11
مؤثرموجود در ایجاد کانال توزیع يهاچالش-12
بازارینیبشیپعدم شفافیت و قابلیت -13
حفظ فروشمنظوربهمحصول يتوسعهتداومعدم -14
بازاریابیيهارساختیزو فقدان حمایت از فردمنحصربهعدم توانایی براي ایجاد نوآوري، نام تجاري -15
شودیموکارکسباین يریپذرقابتصنعت و ییکار آبستر رقابتی را تضعیف نموده و مانع ارتقاء يسازفراهمو بازاري که امکان فنّاورانهقانونی و نظارتی و يخألهاوجود -16
و ایجاد تبانی در صنعتشدهتمامپایین بودن نسبی قیمت محصوالت نسبت به هزینه -17
یالمللنیببازار و درك داخلی و مطالعاتانجامدرمناسبتخصصینگرشودركفقدان-18
بینی عرضه و تقاضاي بازار نظیر مصرف سرانه، روند رشد گذشته و غیرهمحدود و کامالً نامناسب پیشهايروشتمسک به -19
سطحی به کلیت و ابعاد بازارنگرشنکردن بازار به لحاظ فاکتورهایی چون ماهیت بازار، ساختار بازار و غیره و اعمالتفکیک-20

موانع قانونی

وکارکسبمربوط به شروع يهاچالش-21
در این حوزه)و موانع آن استخدام کارکنان (قانون کار يزمینهدرمقرراتبودنمنعطفریغوسختی-22
فرآیند ورشکستگیبهمربوطاداريتنگناهايوموجودورشکستگیقانونضعف-23
ن قوانین صحیح مالیاتیفقدا-24
)شدهارائهيامهیبو خدمات هادامنامناسب (بیمه کارگران، بیمه يامهیبپوشش -25
خارجیيگذارهیسرمايزمینهدرریو پاگقوانین دست -26
بانکیيهاواممقررات دست و پاگیر اخذ -27
صادرات و وارداتيزمینهدرقوانین نامناسب -28
ین خرید تضمینی توسط دولتضعف در قوان-29
و مجوزهاي مربوطهفرایند اخذ پروانهپیچیدگی -30

موانع مالی

و ضامن معتبر)قهیوثاعتبارات (تأمیندشوار کسب طیشرا-31
یپرداختيهاواميباالبهره-32
درخواست تا پرداخت اعتباراتزمانمدتبودن یطوالن-33
یتبودن حجم اعتبارات پرداخنییپا-34
نامناسب پرداخت اعتبارات و دوره و فواصل بازپرداختيبندمرحله-35
و بازپرداخت)يبرداربهرهنیمرحله بتنفس (کوتاه زمانمدت-36
یکافهیو نداشتن سرماینگینقدکمبود-37
یداميواحدهابراي حمایت یمالمؤسساتو هابانکو یا وضع الزامات زیاد تیحماعدم-38
دولتو ارائه خدماتالتیتسهياعطأدرزمینههاشرکتنیبضیتبع-39
مختلفياهنهیزمدريامشاورهخدمات يو ارائهمنابع مالی، حمایت تأمینمنظوربهخطرپذیر يگذارهیسرمايهاصندوقنبود -40

موانع ناشی از 
مداخالت 

نامناسب دولت

ورشکستگیازجلوگیريمنظوربهمستقرضيهاشرکتبهبالعوضمالیيهاکمکاعطايعدم-41
کشوراقتصاديندهیآبهمربوطتحوالتنبودنروشن-42
اقتصادي دولتيهااستیسعدم ثبات -43
نوینيهايفناوريدرزمینهمناسبيهارساختیزنکردنفراهم-44
کشورداخلدرمالینیتأميهاتیظرفکمبود-45
هاشرکتتولیديبازاریابی محصوالتوفروشيدرزمینهکافیمایتیحمقرراتوقوانینوضععدم-46
و غیره)مانند یارانه(تشویقیسازوکارهاينبود-47
دولتسويازاعتباراتيدرزمینهکافیومناسبمالیاتیيهاتیمعافیارانه وندادنتخصیص-48
فنّاورانهفناوري و يهانهیزمبودجه محدود دولت براي نوآوري، تحقیق و توسعه و سایر -49
مختلفهايارگانوهاسازمانبینالزمهمکاريوهماهنگینبود-50

موانع 
شناختیروان

ترس از شکست-51
نگريآیندهعدم -52
طلبیاستقاللعدم روحیه -53
عدم شناخت هدف-54
ضعیفيریخطرپذروحیه -55
عدم خالقیت و نوآوري-56
عدم خودباوري-57
منفی گرایی و بدبینی-58
یکارآفرینعدم داشتن روحیه -59
بودنتقدیرگراخرافاتی و -60

موانع ترویجی و 
آموزشی

فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی-61
یکارآفرینآموزش يهاوهیشدر محتوا و موجودهايچالش-62
یکارآفرینارتباط ضعیف صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در زمینه ترویج -63
هادانشگاهو هادانشکدهدر مربوط به این حوزهیکارآفرینيهاآموزشرشیچالش در پذ-64
انهکارآفرینيهامهارتضعیف در بحث يهاآموزش-65
یآموزشهايروشاثربخشیچالش در -66
مربوط به موقعیت جغرافیایی براي دسترسی به اطالعات و تحقیق توسعههايچالش-67
افراديکار و توانمندسازنیبه آموزش حتوجهیبی-68
رانیااتیو مقتضطیمرتبط با توجه به شرايهانهیزمریو ساانکارآفرینيو فضاطیمح،یکارآفرینيهاپروژهان،کارآفریندر خصوص یلیتفضقاتیتحقکمبود-69
ضعیفيوجود یک سیستم تحقیق و توسعه-70

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
6.

11
.1

1 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
98

.6
.1

1.
3.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 15

http://dx.doi.org/10.29252/jea.6.11.11
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1398.6.11.3.8
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-178-fa.html


17.................. ................................................................................................1398/ بهار و تابستان 11راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال ششم/ شماره 

بندي و مصاحبه، به رتبهنتایجبر اساسدوم ر دور د
فنمعیارها پرداخته شد. در این دور زیرکردن موانع ویکم

نظراتفاقدلفی، خبرگان در مورد تعدادي از زیر معیارها 
دلیل کسب میانگین امتیاز پایین برخی معیارها نداشتند و به

به دور رونیازاحذف شدند و اصالحات الزم صورت گرفت. 
توانمینظروحدتمیزانتعیینبرايبود. دلفی نیازفنسوم 

هماهنگیکرد. ضریباستفادهکندالهماهنگیضریباز
بینموافقتوهماهنگیدرجهتعیینبرايکندال مقیاسی

مقیاس است. اینپدیدهnبهمربوطرتبهدستهچندین
دهد. مینشانرارتبهمجموعهmمیانايرتبههمبستگی

قابل استفادهداوراندیدگاهروائینتعییبرايمقیاساین
چندکهافراديدهدمینشانکندالهماهنگیاست. ضریب

اساسیطورهباند،مرتب کردهآنهااهمیتبراساسرامقوله
ازهریکاهمیتدربارهقضاوتبرايرامشابهیمعیارهاي

.  دارندنظراتفاقیکدیگربانظراینازواندبردهکارهبهامقوله
:است)1رابطه (صورتبهکندالضریبمحاسبهفرمول

)1(

: آندرکه
Rjعاملیکبهمربوطهايرتبه= مجموع
mداورانتعدادیاهارتبهمجموعه= تعداد
nهاپدیدهتعدادیاشدهبنديرتبهعوامل= تعداد

بابرابرکاملموافقتیاهماهنگیهنگاممقیاساینمقدار
است. با صفربرابرهماهنگیکاملنبودزماندرویک

دوم در اختیار خبرگان شدهاصالحپرسشنامه در دور سوم،
. هستموجود نامهانیپاقرار گرفت. پرسشنامه دوم در ضمیمه 

هاپاسختا شودیمکنندگان درخواست در این مرحله، از شرکت
هاي را مجدداً مرور نموده در صورت نیاز در نظرات و قضاوت

کرده و دالیل خود را در موارد عدم اجماع ذکر دنظریتجدخود 
نمایند و با در نظر گرفتن میانگین و میانه نمرات هر عنوان، 

نظراتيبندرتبهنیزاینجادر	نمایند.يبنددرجهاهمیت آن را 
آماريخالصهوشودمیارائهجدیديهاینیبشیپ،شدهانجام
که وانع و زیرمعیارهاي اصالحیگردد. ممیتهیههاپاسخ

یید شده بودند، در دور براساس ضریب هماهنگی کندال تأ
تدوین گردید:2سوم طبق جدول 
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18............. ...........................................................................خراسان جنوبیاستانصنعت گاوداري شیري دررینی ي کارآفتوسعهموانع بنديیی و اولویتشناسا

از نتایج مصاحبهشدهاستخراجی در صنعت گاوداري شیريکارآفرینيجدول اصالحی موانع توسعه- 2جدول 
Table 2. Corrective table barriers to entrepreneurship development in milk dairy industry obtained from interview

results
میانگین زیر معیارهامعیارها

نتیجهامتیاز

یو اطالعاتیتیریمدموانع 

اجماع نظر5/8فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی- 1
درزمینههايآورفنودستاوردآخرینبهیابیدستجهتخارجیوداخلیمشابهيهاشرکتبامستمرتعاملفقدان- 2

اجماع نظر6/04خدماتانواعارائه

اجماع نظر6/23هايریگمیتصمومسائلبامدیرانتجربیومندمانزساغیربرخوردهاي- 3

اجماع نظر5/69مدیریتیيهامهارتضعف در - 4

ارموانع باز

اجماع نظر5/54و محصوالتهانهادهو کنترل قیمت يگذارمتیقضعف نظام - 5

اجماع نظر5/33مؤثرموجود در ایجاد کانال توزیع يهاچالش- 6

اجماع نظر5/27بازارینیبشیپعدم شفافیت و قابلیت - 7
بستر رقابتی را تضعیف نموده و مانع ارتقاء يسازمفراهو بازاري که امکان فنّاورانهقانونی و نظارتی و يخألهاوجود - 8

اجماع نظر6/34شودیموکارکسباین يریپذرقابتصنعت و ییآکار
بینی عرضه و تقاضاي بازار نظیر مصرف سرانه، روند رشد گذشته و محدود و کامالً نامناسب پیشهايروشتمسک به - 9

اجماع نظر5/13غیره

سطحی به کلیت و ازار به لحاظ فاکتورهایی چون ماهیت بازار، ساختار بازار و غیره و اعمال نگرشنکردن بتفکیک-10
اجماع نظر5/86ابعاد بازار

موانع قانونی

اجماع نظر6/23وکارکسبمربوط به شروع يهاچالش-11

اجماع نظر6/18)شدهارائهيامهیبو خدمات هادامنامناسب (بیمه کارگران، بیمه يامهیبپوشش -12

اجماع نظر5/51بانکیيهاواممقررات دست و پاگیر اخذ -13

اجماع نظر6/44صادرات و وارداتدرزمینهقوانین نامناسب -14

موانع مالی

اجماع نظر6/6و ضامن معتبر)قهیوثاعتبارات (تأمیندشوار کسب طیشرا-15

اجماع نظر6/33یتبودن حجم اعتبارات پرداخنییپا-16

اجماع نظر6/4نامناسب پرداخت اعتبارات و دوره و فواصل بازپرداختيبندمرحله-17

اجماع نظر5/76یکافهیو نداشتن سرماینگینقدکمبود-18

اجماع نظر5/26دولتو ارائه خدماتالتیتسهياعطأدرزمینههاشرکتنیبضیتبع-19

ت موانع ناشی از مداخال
نامناسب دولت

اجماع نظر5/8ي اقتصادي دولتهااستیسعدم ثبات -20

اجماع نظر6/04نوینيهايفناوريدرزمینهمناسبيهارساختیزنکردنفراهم-21

اجماع نظر6/23هاشرکتتولیديبازاریابی محصوالتوفروشيدرزمینهکافیحمایتیمقرراتوقوانینوضععدم-22

اجماع نظر5/69دولتسويازاعتباراتيدرزمینهکافیومناسبمالیاتیيهاتیمعافیارانه وندادنتخصیص-23

اجماع نظر5/54فنّاورانهي فناوري و هانهیزمبودجه محدود دولت براي نوآوري، تحقیق و توسعه و سایر -24

اجماع نظر5/33مختلفهايانارگوها سازمانبینالزمهمکاريوهماهنگینبود-25

شناختیروانموانع 

اجماع نظر5/27ترس از شکست-26

اجماع نظر6/34ينگرندهیآعدم -27

اجماع نظر5/13یطلباستقاللعدم روحیه -28

اجماع نظر5/86عدم شناخت هدف-29

اجماع نظر6/23گرایی و بدبینیمنفی-30

اجماع نظر6/18بودنرارگیتقدخرافاتی و -31

موانع ترویجی و آموزشی

اجماع نظر5/51فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی-32

اجماع نظر6/44ارتباط ضعیف صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در زمینه ترویج کارآفرینی-33

اجماع نظر6/6یهاي آموزشروشیچالش در اثربخش-34

اجماع نظر6/33وط به موقعیت جغرافیایی براي دسترسی به اطالعات و تحقیق توسعهي مربهاچالش-35

اجماع نظر6/4افراديکار و توانمندسازنیبه آموزش حیتوجهیب-36

اجماع نظر5/76ضعیفيوجود یک سیستم تحقیق و توسعه-37
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:(AHP)یمراتبسلسله لیوتحلهیتجزنتایج فرآیند 
ا مقایسه زوجی معیارهاي اصلی بر اساس هدف، ضریب ب

اهمیت هر یک از معیارهاي اصلی محاسبه گردید. براي این 
نفر از خبرگان، کارشناسان و متخصصان در 15نظرازمنظور 
گاوداري شیري در استان خراسان جنوبی یکارآفرینحوزه 
ان است و با استفاده از میانگین نظریات خبرگشدهاستفاده

اصلی تحقیق با سؤالگویی به براي پاسخاست.شدهادغام

ی کارآفرینمیزان اهمیت هریک از موانع AHPفناستفاده از 
است.شدهمشخص

موانع يهاز مقایسآمدهدستبههاي وزن3در جدول 
کنید. این ی در حوزه گاوداري شیري را مالحظه میکارآفرین

ستونی، تبدیل به ماتریس شدن بر جمعاز تقسیمها پس وزن
ها شوند و میزان اهمیت هر یک از شاخصشده میبه هنجار

گردد.مشخص می

ی)کارآفرینها (موانع ماتریس به هنجار شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت شاخص- 3جدول 
Table 3. Normalized matrix pair comparisons and importance of indicators (entrepreneurship barriers)

بنديرتبهمیزان اهمیت1234567هاشاخص
1025/0058/0009/0011/0005/001/0164/0040/07
2466/0466/0548/035/0206/0261/0296/0333/01
3058/0058/0068/0491/0361/0017/0197/0196/02
4093/0093/0009/007/0206/0261/0065/0122/04
5116/0116/0009/0017/0051/0348/001/0112/05
6155/0155/0342/0023/00129/0087/023/0150/03
7051/0051/0011/0035/0154/0012/0032/0043/06

057/0:نرخ ناسازگاري

موانع مدیریتی و یکدر این جدول منظور از شاخص شماره 
3موانع بازار، شاخص شماره 2العاتی، شاخص شماره اط

5موانع مالی، شاخص شماره 4موانع قانونی، شاخص شماره 
6موانع ناشی از مداخالت نامناسب دولت، شاخص شماره 

موانع ترویجی و 7و شاخص شماره شناختیروانموانع 
گردد اولویت اهمیت که مالحظه میطورهمان. هستآموزشی 
ی در حوزه گاوداري شیري کارآفریناصلی موانع معیارهاي

ترتیب ذیل است.به
بیشترین اولویت مربوط به موانع بازار با میزان اهمیت -

است.333/0
اولویت دوم را دارد.196/0موانع قانونی با میزان اهمیت -
اولویت سوم را 150/0با میزان اهمیت شناختیروانموانع -

دارد.

اولویت چهارم را دارد.122/0اهمیت موانع مالی با میزان-
موانع ناشی از مداخالت نامناسب دولت با میزان اهمیت -

اولویت پنجم را دارد.112/0
اولویت 043/0موانع ترویجی و آموزشی با میزان اهمیت -

ششم را دارد.
اولویت 040/0موانع مدیریتی اطالعاتی با میزان اهمیت -

هفتم را دارد.
ي گاوداري شیري استان ی در حوزهکارآفریناز بین موانع 

ها (موانع)، موانع بازار شاخصترینمهمجنوبی، خراسان 
نیز شدهانجامهاي همچنین، ضریب سازگاري مقایسه.هست
هست1/0از ترکوچککه چون آمدهدستبه057/0برابر 

اطمینان کرد.شدهانجامهاي توان به مقایسهبنابراین می

ماتریس به هنجار شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیر معیارهاي موانع مدیریتی اطالعاتی- 4جدول 
Table 4. Normalized matrix paired comparisons and importance of sub-criteria for information management

barriers
بنديرتبهمیزان اهمیت1234هازیرمعیار

1082/0459/0024/0096/0165/02
20117/0065/0390/0096/0140/04
3329/0016/0097/0134/0144/03
4576/0459/0487/0673/0549/01

054/0نرخ ناسازگاري: 

هنجارشده مقایسات زوجی و میزان به، ماتریس 4در جدول 
در عاتی آمده است. ي موانع مدیریت اطالاهمیت زیرمعیارها

فقدان مشاور مجرب یکجدول منظور از زیرمعیار شماره این 
فقدان تعامل مستمر با 2و توانمند داخلی، زیرمعیار شماره 

برخوردهاي 3زیرمعیار شماره هاي مشابه داخلی،شرکت
4و تجربی مدیران با مسائل و زیرمعیار شماره سامانمندغیر

مالحظه که طورهمان. هستهاي مدیریتی ضعف در مهارت
معیارهاي موانع مدیریتی اطالعاتی گردد اولویت اهمیت زیرمی

ترتیب ذیل است.در حوزه گاوداري شیري به
هاي مدیریتی با بیشترین اولویت مربوط به ضعف در مهارت-

است.549/0میزان اهمیت 
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فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی با میزان اهمیت -
وم را دارد.اولویت د165/0
و تجربی مدیران با مسائل با مندمانزسابرخوردهاي غیر-

اولویت سوم را دارد.144/0میزان اهمیت 
هاي مشابه داخلی با میزان فقدان تعامل مستمر با شرکت-

اولویت چهارم را دارد.140/0اهمیت 
يمعیارهاي موانع مدیریتی اطالعاتی در حوزهاز بین زیر

معیار، زیرترینمهمستان خراسان جنوبی، گاوداري شیري ا

همچنین، ضریب .هستهاي مدیریتی ضعف در مهارت
آمدهدستبه054/0نیز برابر شدهانجامهاي سازگاري مقایسه

توان به بنابراین میهست1/0از ترکوچککه چون 
اطمینان کرد.شدهانجامهاي مقایسه
ی و میزان هنجارشده مقایسات زوجماتریس به5جدول 

دهد.اهمیت زیرمعیارهاي موانع بازار را نشان می

شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیرمعیارهاي موانع بازارهنجارماتریس به- 5جدول 
Table 5. Matrix to normalized pair comparisons and importance of sub-criteria for market barriers

بنديرتبهمیزان اهمیت123456زیرمعیارها
1059/0573/0015/0007/0185/0188/0171/03
2006/0063/0761/0259/0111/0018/0203/02
3475/0010/0126/0467/0074/0660/0302/01
4416/0012/0014/0051/0333/0023/0142/05
5011/0021/0063/0005/0037/0013/0025/06
6029/0318/0018/0207/0259/0094/0154/04

079/0: نرخ ناسازگاري

ضعف نظام یکمنظور از زیرمعیار شماره ، 5در جدول 
هاي موجود در چالشدوگذاري، زیرمعیار شماره قیمت

عدم شفافیت و سه، زیرمعیار شماره مؤثرایجاد کانال توزیع 
خألهايوجود چهارر شماره بینی بازار، زیرمعیاقابلیت پیش

هايروشتمسک بهپنجقانونی و نظارتی، زیرمعیار شماره 
ششنامناسب و زیرمعیار شماره کامالًمحدود و 

گردد که مالحظه میطورهمان. هستنکردن بازار تفکیک
گاوداري يزیرمعیارهاي موانع بازار در حوزهاولویت اهمیت 

ترتیب ذیل است:شیري به
بینی شفافیت و قابلیت پیشاولویت مربوط به عدمبیشترین-

است.302/0بازار با میزان اهمیت 
میزان با،مؤثرهاي موجود در ایجاد کانال توزیع چالش-

اولویت دوم را دارد.203/0اهمیت 
اولویت 171/0گذاري با میزان اهمیت ضعف نظام قیمت-

سوم را دارد.

اولویت چهارم 154/0تفکیک نکردن بازار با میزان اهمیت -
را دارد.

142/0قانونی و نظارتی با میزان اهمیت خألهايوجود -
اولویت پنجم را دارد.

نامناسب با میزان کامالًمحدود و هايروشتمسک به-
اولویت ششم را دارد.025/0اهمیت 

گاوداري شیري ياز بین زیرمعیارهاي موانع بازار در حوزه
زیرمعیار، عدم شفافیت و رینتمهماستان خراسان جنوبی، 

همچنین، ضریب سازگاري .هستبینی بازار قابلیت پیش
که چون آمدهدستبه079/0نیز برابر شدهانجامهاي مقایسه
هاي توان به مقایسهبنابراین میهست1/0از ترکوچک

اطمینان کرد.شدهانجام
هنجارشده مقایسات زوجی و میزان ، ماتریس به6جدول 

دهد.یت زیرمعیارهاي موانع قانونی را نشان میاهم

شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیر معیارهاي موانع قانونیهنجارماتریس به- 6جدول 
Table 6. Normal matrix of paired comparisons and the importance of sub-criteria for legal barriers

بنديرتبهمیزان اهمیت1234هازیرمعیار
1108/0125/0074/0454/0190/03
2326/0375/0370/0272/0336/02
3543/0375/0370/0181/0367/01
4021/0125/0185/0090/0105/04

029/0: نرخ ناسازگاري

هاي چالشیکمنظور از زیرمعیار شماره ،6در جدول
اي پوشش بیمه2یار شماره ، زیرمعوکارکسبمربوط به شروع 

هاي مقررات دست و پاگیر اخذ وام3نامناسب، زیرمعیار شماره 
قوانین نامناسب در زمینه صادرات و 4بانکی و زیرمعیار شماره 

گردد اولویت اهمیت که مالحظه میطورهمان. هستواردات 
ترتیب ذیل گاوداري شیري بهيزیر معیارهاي قانونی در حوزه

است.

هاي ترین اولویت مربوط به مقررات دست و پاگیر اخذ وامبیش-
است.367/0بانکی با میزان اهمیت 

اولویت دوم 336/0اي نامناسب با میزان اهمیت پوشش بیمه-
را دارد.

با مسائل با میزان وکارکسبهاي مربوط به شروع چالش-
اولویت سوم را دارد.190/0اهمیت 

ات و واردات با میزان اهمیت قوانین نامناسب در زمینه صادر-
اولویت چهارم را دارد.105/0
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معیارهاي قانونی در حوزه گاوداري شیري استان از بین زیر
معیار، مقررات دست و پاگیر اخذ زیرترینمهمخراسان جنوبی، 

هاي همچنین، ضریب سازگاري مقایسه.هستهاي بانکی وام
از ترکوچکچون که آمدهدستبه029/0نیز برابر شدهانجام

اطمینان شدهانجامهاي توان به مقایسهبنابراین میهست1/0
کرد.

هنجارشده مقایسات زوجی و میزان ، ماتریس به7در جدول 
اهمیت زیرمعیارهاي موانع مالی گزارش شده است.

شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیرمعیارهاي موانع مالیهنجارماتریس به- 7جدول 
Table 7. Matrix to normalized pair comparisons and the importance of sub-criteria for financial barriers

بنديرتبهمیزان اهمیت12345زیرمعیارها
1054/0375/0214/0053/0027/0144/03
2006/0046/0214/0068/0044/0076/05
3180/0015/0071/0239/0044/0077/04
4486/0328/0142/0479/0662/0420/01
5433/0234/0357/0159/0220/0280/02

007/0: نرخ ناسازگاري

شرایط دشوار 1منظور از زیرمعیار شماره 7در جدول 
پایین بودن حجم اعتبارات 2، زیرمعیار شماره کسب اعتبارات

بندي نامناسب پرداخت مرحله3، زیرمعیار شماره پرداختی
کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه 4اعتبارات، زیرمعیار شماره 

اعطاي يها در زمینهتبعیض بین شرکت5و زیرمعیار شماره 
که مالحظه طورهمان. هستتسهیالت و ارائه خدمات دولتی 

يگردد اولویت اهمیت زیرمعیارهاي موانع مالی در حوزهمی
تیب ذیل است:ترگاوداري شیري به

بیشترین اولویت مربوط به کمبود نقدینگی و نداشتن -
است.420/0سرمایه با میزان اهمیت 

ها در زمینه اعطاي تسهیالت و ارائه تبعیض بین شرکت-
اولویت دوم را دارد.280/0خدمات دولتی با میزان اهمیت 

144/0با میزان اهمیت شرایط دشوار کسب اعتبارات-
ارد.اولویت سوم را د

بندي نامناسب پرداخت اعتبارات با میزان اهمیت مرحله-
اولویت چهارم را دارد.077/0
076/0با میزان اهمیت بودن حجم اعتبارات پرداختیپایین-

اولویت پنجم را دارد.
گاوداري شیري ياز بین زیرمعیارهاي موانع مالی در حوزه

د نقدینگی و زیرمعیار، کمبوترینمهماستان خراسان جنوبی، 
هاي همچنین، ضریب سازگاري مقایسه.هستنداشتن سرمایه 

از ترکوچککه چون آمدهدستبه007/0نیز برابر شدهانجام
اطمینان شدهانجامهاي توان به مقایسهبنابراین میهست1/0

کرد.
هنجارشده مقایسات زوجی و میزان ، ماتریس به8در جدول 

وانع ناشی از مداخالت نامناسب دولت اهمیت زیرمعیارهاي م
آمده است.

شده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیرمعیارهاي موانع ناشی از مداخالت نامناسب دولتهنجارماتریس به- 8جدول 
Table 8. Normal matrix of paired comparisons and importance of sub criteria for barriers caused by inappropriate

government interventions
بنديرتبهمیزان اهمیت123456زیرمعیارها

1301/0006/0010/0224/00542/0029/0059/06
2240/0055/0016/0044/0061/0067/0080/04
3180/0220/0064/0011/0097/0053/0104/03
4006/0055/0259/0044/0054/0044/0077/05
5271/0441/0324/0404/00488/0536/0411/01
6271/0220/0324/0269/0244/0268/0266/02

024/0:نرخ ناسازگاري

ثبات عدمیکمنظور از زیرمعیار شماره ، 8در جدول 
نکردن فراهم2اقتصادي، زیرمعیار شماره هاي سیاست

عدم وضع قوانین و 3، زیرمعیار شماره زیرساخت مناسب
ندادن یارانه تخصیص4مقررات حمایتی کافی، زیرمعیار شماره 

بودجه محدود دولت 5هاي مالی، زیرمعیار شماره و معافیت
نبود هماهنگی و همکاري 6براي نوآوري و زیرمعیار شماره 

که طورهمان. هستهاي مختلف ها و ارگانالزم بین سازمان
گردد اولویت اهمیت زیرمعیارهاي موانع ناشی از ظه میمالح

ترتیب گاوداري شیري بهيمداخالت نامناسب دولت در حوزه
ذیل است:

بیشترین اولویت مربوط به بودجه محدود دولت براي -
است.411/0نوآوري با میزان اهمیت 

هاي ها و ارگاننبود هماهنگی و همکاري الزم بین سازمان-
اولویت دوم را دارد.266/0ان اهمیت مختلف با میز

عدم وضع قوانین و مقررات حمایتی کافی با میزان اهمیت -
اولویت سوم را دارد.104/0
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080/0نکردن زیرساخت مناسب با میزان اهمیت فراهم-
اولویت چهارم را دارد.

هاي مالی با میزان اهمیت ندادن یارانه و معافیتتخصیص-
رد.اولویت پنجم را دا077/0
059/0هاي اقتصادي با میزان اهمیت عدم ثبات سیاست-

اولویت ششم را دارد.
از بین زیرمعیارهاي موانع ناشی از مداخالت نامناسب دولت 

ترینمهمدر حوزه گاوداري شیري استان خراسان جنوبی، 
همچنین، .هستزیرمعیار، بودجه محدود دولت براي نوآوري 

024/0نیز برابر شدهجامانهاي ضریب سازگاري مقایسه
بنابراین هست1/0از ترکوچککه چون آمدهدستبه

اطمینان کرد.شدهانجامهاي توان به مقایسهمی
هنجارشده مقایسات زوجی و میزان ، ماتریس به9جدول 

دهد.ختی را نشان میشنااهمیت زیرمعیارهاي موانع روان

شناختیروانو میزان اهمیت زیرمعیارهاي موانع شده مقایسات زوجیهنجارماتریس به- 9جدول 
Table 16. Normal matrix of paired comparisons and significance of sub-criteria of psychological barriers

بنديرتبهمیزان اهمیت123456زیرمعیارها
1102/0171/0140/0090/0067/0061/0105/05
2025/0042/0211/0045/0050/0015/0065/06
3051/0014/0070/0054/0067/0615/0145/04
4307/0257/0352/027/0203/0123/0252/01
5307/0171/0211/027/0203/0061/0204/03
6205/0342/0014/027/0406/0123/0227/02

021/0: نرخ ناسازگاري

ترس از یک،منظور از زیرمعیار شماره ،9در جدول
3، زیرمعیار شماره نگريآیندهعدم 2شکست، زیرمعیار شماره 

شناخت عدم4، زیرمعیار شماره طلبیاستقاللعدم روحیه 
گرایی و بدبینی و بودجه منفی5هدف، زیرمعیار شماره 

طورهمان. هستبودن تقدیرگراخرافاتی و 6زیرمعیار شماره 
موانع گردد اولویت اهمیت زیرمعیارهاي میکه مالحظه

ترتیب ذیل است:گاوداري شیري بهيدر حوزهشناختیروان
شناخت هدف با میزان بیشترین اولویت مربوط به عدم-

است.252/0اهمیت 
اولویت 227/0بودن با میزان اهمیت تقدیرگراخرافاتی و -

دوم را دارد.
اولویت سوم 204/0گرایی و بدبینی با میزان اهمیتمنفی-

را دارد.

اولویت 145/0با میزان اهمیت طلبیاستقاللعدم روحیه -
چهارم را دارد.

اولویت پنجم را 105/0ترس از شکست با میزان اهمیت -
دارد.
اولویت ششم را 065/0با میزان اهمیت نگريآیندهعدم -

دارد.
ي گاوداريدر حوزهشناختیرواناز بین زیرمعیارهاي موانع 

زیرمعیار، عدم شناخت ترینمهمشیري استان خراسان جنوبی، 
.هستهدف 

نیز برابر شدهانجامهاي همچنین، ضریب سازگاري مقایسه
بنابراین هست1/0از ترکوچککه چون آمدهدستبه021/0
اطمینان کرد.شدهانجامهاي توان به مقایسهمی

ت زوجی و میزان هنجارشده مقایسا، ماتریس به10در جدول 
اهمیت زیرمعیارهاي موانع ترویجی آموزشی آمده است.

ترویجی آموزشیشده مقایسات زوجی و میزان اهمیت زیرمعیارهاي موانع هنجارماتریس به-10جدول 
Table 10. Normal matrix of paired comparisons and the importance of sub-criteria for educational barriers

بنديرتبهمیزان اهمیت123456زیرمعیارها
1074/0076/0140/0039/005/0055/0072/06
2269/0304/0211/0585/03/011/0301/01
3037/0101/0070/0023/005/0555/0139/05
4222/0060/0352/0117/015/0111/0168/02
5148/0152/0211/011/015/0055/0151/04
6304/0014/0117/03/0111/0165/03

012/0: نرخ ناسازگاري

فقدان مشاور یکمنظور از زیرمعیار شماره ، 10در جدول 
ارتباط ضعیف 2مجرب و توانمند داخلی، زیرمعیار شماره 

ترویج يصنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در زمینه
هايروشاثربخشیچالش در 3ر شماره ی، زیرمعیاکارآفرین

مربوط به موقعیت هايچالش4آموزشی، زیرمعیار شماره 
جغرافیایی براي دسترسی به اطالعات و تحقیق توسعه، 

به آموزش حین کار و توجهیبی5زیرمعیار شماره 
وجود یک سیستم 6توانمندسازي افراد و زیرمعیار شماره 

که مالحظه طورانهم. هستضعیف يتحقیق و توسعه
موانع ترویجی آموزشیگردد اولویت اهمیت زیرمعیارهاي می

گاوداري شیري به ترتیب ذیل است:يدر حوزه
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بیشترین اولویت مربوط به ارتباط ضعیف صنعت، دانشگاه و -
ی با میزان کارآفرینترویج يمراکز تحقیقاتی در زمینه

است.301/0اهمیت 
جغرافیایی براي دسترسی به مربوط به موقعیت هايچالش-

اولویت 168/0اطالعات و تحقیق توسعه با میزان اهمیت 
دوم را دارد.

ضعیف با میزان يوجود یک سیستم تحقیق و توسعه-
اولویت سوم را دارد.165/0اهمیت 

به آموزش حین کار و توانمندسازي افراد با توجهیبی-
اولویت چهارم را دارد.151/0میزان اهمیت 

آموزشی با میزان اهمیت هايروشاثربخشیش در چال-
اولویت پنجم را دارد.139/0
فقدان مشاور مجرب و توانمند داخلی با میزان اهمیت -

اولویت ششم را دارد.072/0
در حوزه موانع ترویجی آموزشیاز بین زیرمعیارهاي 

زیرمعیار، ترینمهمگاوداري شیري استان خراسان جنوبی، 
ف صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی در زمینه ارتباط ضعی

همچنین، ضریب سازگاري .هستی کارآفرینترویج 
که چون آمدهدستبه012/0نیز برابر شدهانجامهاي مقایسه
هاي توان به مقایسهبنابراین میهست1/0از ترکوچک

اطمینان کرد.شدهانجام
يا موانـع جـد  در همه کشورها همواره بیکارآفرینيتوسعه

ـ در ایکـارآفرین يتوسـعه ، روازاینبوده است. مواجه ـ نرانی زی
مقوله کیعنوانبهیکارآفرینيتوسعهاست. یعزم ملازمندین

ي، نهادهـا هـا سـازمان ، هـا ارگـان در همـه  یستیبا،یفرابخش
موانـع  ، نتـایج بر اساس. ردیقرار گتوجهموردیو دولتیعموم

حسـاب بـه ی کـارآفرین يانـع توسـعه  تـرین مو بازار جزو بزرگ
هاییاستراتژيآید. متولیان مسئول در این حوزه باید با اخذ می

هـا  جهت جلوگیري از نوسانات قیمت و کنتـرل قیمـت نهـاده   
تغییر اساسی ،گامی اساسی در رفع این موانع بردارند. همچنین

هـاي توزیـع و ایجـاد بسـتر رقـابتی بـراي       و هدفمند در کانال
واقع شود. مؤثردر حل این موانع تواندالن در این حوزه میفعا

شـناختی روانموانع قـانونی و  ترتیببهدومین و سومین موانع 
بودند. دولت با اصالح قـوانین و تشـریفات مربـوط بـه شـروع      

اجتماعی، رفع مقررات تأمین، اصالح قوانین بیمه و وکارکسب
کی و اصـالح قـوانین   بـان هايوامدست و پاگیر مربوط به اخذ 

توسـعه و  مربوط به واردات و صادرات به حل موانع قانونی و با 
ـ و تقودبسـتان پیشاز یکارآفرینفرهنگ جیترو ت،یـ خالقتی

در يو هدفمنـد مسـئله و مهـارت حـل   خودبـاوري ،یمیکار ت
شناختیروانی به حل موانع جمعایيفردوکارکسبو یزندگ

و موانـع ناشـی از مـداخالت    کمک شایانی کنـد. موانـع مـالی   
ـ  چهـارمین عنوانبهترتیب نامناسب دولت، به ع و پنجمـین موان

مـالی  تأمینشود وثیقه کمتري جهت پیشنهاد می. ندتعیین شد
ان کارآفرینـ درخواست شود و سـختگیري کمتـري نسـبت بـه     

، زموردنیـا و بـا اعطـاي اعتبـارات بـانکی در حـد      اعمال شـود 
. رونق اقتصادي کشـور فـراهم شـود   رفع این موانع و موجبات 

وقـوانین هـاي الزم، وضـع  کـردن زیرسـاخت  دولت با فراهم
بازاریـابی  وفـروش يزمینـه درکـافی حمـایتی مقـررات 

یارانــه ودادنهــا، تخصــیصشــرکتتولیــديمحصــوالت
اعتبـارات ينـه یزمدرکـافی ومناسـب مالیـاتی هـاي معافیت

بودجـه بـراي   اختصـاص  این حـوزه،  در یکارآفرینيهاتیفعال
هاي فناوري و فنّاورانـه نوآوري، تحقیق و توسعه و سایر زمینه

هـاي ارگـان وهـا سـازمان بـین الزمهمکـاري وهماهنگیو 
مختلف باعث رفع این موانع شود. موانع ترویجی و آموزشـی و  

ــه ــاتی ب ــع  مــدیریتی اطالع ــب ششــمین و هفتمــین موان ترتی
مکـانیزم آمـوزش حـین    يسعهبودند. ایجاد و توشدهییشناسا

بنـدي مـدیران در   و سـامانه رتبـه  هـاي مـدیریتی  اجرا مهارت
هـا و  چارچوب عملکرد و کارنامه کاري که انگیزه ارتقا توانـایی 

وکارهاي کوچک و متوسـط را  هاي مدیران جوان کسبقابلیت
تواند گامی مهم در رفع این موانع داشته باشد.فراهم سازد می
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Abstract
Evidence and previous research results indicate that many barriers have affected the success

of entrepreneurs in dairy industry. The main objective of this paper is to identify and prioritize
the barriers to entrepreneurship development in dairy farming in southern Khorasan province.
The statistical population of this study, in the Delphi method, was knowledgeable experts,
among whom 15 experts were selected by snowball sampling method and the determined
factors were prioritized by Analytical Hierarchy Process (AHP). The results showed that among
the barriers to entrepreneurship in the dairy farming sector, the highest priority was given to
market barriers with an importance of 0.333, legal barriers with a significance of 0.196, second
priority and psychological barriers with an importance of 0.150 priority third. And "financial
barriers", "barriers caused by inappropriate government interventions", "educational and
educational barriers", and "management-information barriers" are other barriers to
entrepreneurship development in the dairy industry of southern Khorasan province. In general,
the results indicate the importance and necessity of policymakers to eliminate the barriers of
entrepreneurship towards the development of entrepreneurship in dairy cattle industry in South
Khorasan province.

Keywords: Cattle Dairy Industry, Delphi Method, Entrepreneurship, Snowball Sampling,
Southern Khorasan
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