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شناسایی مشکالت کسب و کارهاي کشاورزي زیر بخش امور دام در شهرستان ایالم

2سارا موسویونو1مرجان واحدي

چکیده
وتوسعهرونددرنقش کلیديکسب و کار و کارآفرینی. هاي کسب و کار مکانی براي رشد و پیشرفت کارآفرینان استبنگاه
این تحقیق با هدف شناسایی مشکالت کسب و کارهاي کشاورزي زیر بخش امور . کنندمیایفامختلفجوامعاقتصاديپیشرفت

جامعه آماري . ها توصیفی پیمایشی استاز نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري دادهکه. دام در شهرستان ایالم انجام شد
اند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش م بودهنفر از صاحبان کسب و کارهاي کشاورزي زیر بخش امور دا952پژوهش 

ها در این ابزار گردآوري داده. نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند120اي با انتساب متناسب تعداد گیري تصادفی طبقهنمونه
از ضریب آلفاي کرونباخ به میزان پژوهش پرسشنامه بوده است که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده 

از روش آمار توصیفی مانند میانگین، توزیع فراوانی و ضریب تغییرات جهت توصیف جامعه آماري و . تأیید گردیده است93/0
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که . گرفته شدها از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی بهرهبندي مشکالت بنگاهدستهبراي
، مدیریتی)درصد25/13(، بازاریابی)درصد15/15(، اقتصادي)درصد40/23(زیرساختی-مشکالت سیاستیشاملعامل شش

ترین مشکالت کسب و کارهاي از مهم)درصد10/3(فرهنگی-و مشکالت اجتماعی)درصد24/4(آموزشی، )درصد03/10(
درصد از واریانس کل را 178/69این شش عامل در مجموع باشند کهدر زیربخش امور دام در منطقه مورد مطالعه میکشاورزي 

. تبیین نمودند

مدیریتی، تحلیل عاملی، شهرستان ایالم-اقتصادي-مشکالت زیرساختیکسب و کار کشارزي،:کلیديهاي واژه

مقدمه
وکوچککارهايوکسبگذشته،سالچندطولدر

درشغلایجادعترین منابعنوان اصلیبهمتوسط،
شدهشناختهتوسعهحالدرویافتهتوسعهکشورهاي

وماهیتدلیلبهمذکورکارهايکسب و. است
که درمهمیسهمدلیلبهنیزوخودخاصهايویژگی
توسعهورشدافزایشوکشورهادراشتغالمیزان

فراوانیاهمیتازهابراي دولتدارد،جوامعاقتصادي
دلیلبهمذکور،هايشرکت).18(استبرخوردار
پذیري انعطافازسازمانی،ساختاردرسادگیوکوچکی
انجامدرقبولیسرعت قابلتغییرات،برابردرفراوانی
تواناییازنیزوبیرونیدر محیطرقابتقدرتها،فعالیت

و دستیابیخودعملکردبهبودبرايفراوانیهايظرفیتو
منابعازاستفادهباشرکتشدهریزيبرنامهاهدافبه

).20(استبرخوردارموجود
عنوانهرا بمهمیبسیارنقشکشاورزي،ایراندر

بخشمعاشامراري هوسیلواقتصاديفعالیتبستر
توجه وکشاورزيبخش. داردبر عهدهجمعیتازبزرگی

انقالبپیروزيازپسروستاهاعمرانوتوسعهبه
گذاران،قانونییدتأواهتمامموردرههموا،اسالمی
محورعنوانهبواجراییهايو دستگاهریزانبرنامه

دروسیعیتحوالتوبودهاجتماعیواقتصاديتوسعه
وجودبهعشایريمناطقوو روستاهاکشاورزيعرصه
ها،سیاستوهاناهماهنگیبرخیعلتبه،اما.استآورده
طبیعی حوادثبروزوظایفوتداخلناکارا،هايروش
بودهبروردشوارهاییبااخیرهايسالدرکشاورزيبخش

. استشدهبخشاینمطلوبرشدازمانعکه
کشاورزي، افزایشبخشدرگرفتهصورتهايدگرگونی

يتوسعهکارآفرینی درنقشوبخشایندربیکارينرخ
جهتولزومکهمهمی هستندبسیارهايعاملازاقتصادي

کشاورزيبخشدرراهبردهاي کارآفرینانهتوسعهبه
). 9(کندمیروز بیشتربهروزراایران
شاورزي، به دلیلــد کــارهاي جدیــسب و کــک
برداري از منابع، هایی چون بهرهمندي از مزیتبهره

ساختار مالکیت و مدیریت، پیوند با بازار، قدرت جذب 
هاي و توسعه زنجیرهدانش و فناوري پیشرفته، نوآوري 

کشاورزي براي دستیابی به ارزش افزوده باال، بستري 
کسب و . روندوسعه کارآفرینی به شمار میمساعد براي ت

کارهاي کشاورزي تجلی واحدهاي تجاري کشاورزي 
ي کشاورزي شامل هاي متعدد زنجیرهاست که حلقه

بندي، توزیع تولید، فرآوري منتهی به ارزش افزوده، بسته
سازند و نسبت به و بازاریابی را به یکدیگر مرتبط می

)marjan.vahedi@yahoo.com: ولونویسنده مس(،استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم-1
رویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم، گروه تکارشناسی ارشددانشجوي-2

24/6/94:تاریخ پذیرش16/3/94:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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برداري متعارف کشاورزي، رویکردي هاي بهرهنظام
همچنین، .گرا، تجاري، بازاري و سودگرا دارندمخاطره

مدیریت آنها نیازمند دانش و مهارت تخصصی و 
هاي جدید براي کسب ارزش گیري از فناوريبهره

ري و بهبود کیفیت وافزوده، ارتقاي مستمر بهره
از آنجا که .محصوالت و خدمات عرضه شده به بازار است

گونه مستلزم گیري و رشد این واحدهاي بنگاهشکل
ورود، همگرایی، رقابت و در هنگام لزوم، خروج آنها از 

یند آعرصه کسب و کار و بازار است، چنین روندي با فر
.کارآفرینی و توسعه کسب و کار نیز همسویی دارد

توسعه کسب و کارهاي کشاورزي با رویکرد 
کارآفرینی از ملزومات توسعه پایدار بخش کشاورزي به 

در بخش کشاورزي، پیشبرد کارآفرینی در . رودشمار می
یابد و قالب توسعه کسب و کارهاي کارآفرینانه تبلور می

به صورت یک جریان پیچیده، مستلزم شناسایی مسائل 
و عوامل تأثیرگذار است تا بتوان با و مشکالت، نیازها 

اندازهاي گرایانه، به رفع موانع و دستگذاري واقعسیاست
سازي یک محیط حمایتی پیش روي این جریان و فراهم

براي فعاالن حوزه کسب و کار کشاورزي اعم از 
مالکان، مدیران و حامیان پرداختواردان،متقاضیان، تازه

)14.(
شاهرگهابنگاهگونهاینورها،کشازبسیاريدر

توانمیجملهآنازکهروندمیشماربهحیات اقتصادي
اقتصاديهايسازمان همکاريعضوکشور30اقتصادبه
هايآلمان، بنگاهدرمثالبراي). 10(کرداشارهتوسعهو

تولیدازدرصد50حدودمتوسط با داشتنوکوچک
).  12(روندمیشماربهتوسعهموتورداخلی،ناخالص
شدهیادکشور30بربیان کرد که افزون) 19(تامبونان

متوسطوهاي کوچکبنگاههستند،اروپاییاغلبکه
رشدازنیزدنیانقاطسایردرامروزهکارآفرین

حیاتدرايویژهجایگاهوبرخوردار بودهگیريچشم
هانگاهباینکامبوج، واندونزيدر. دارندملیاقتصاد
دیگردرواندگرفتهدستدرراغالتاشکلاًتقریب

ازدرصد70تا60کارگیريبا بهآسیاشرقیکشورهاي
خود بهراملیصادراتازدرصد30حدودکار،نیروي

نیزجنوبیآفریقايدر. انددادهاختصاص
درصد تولید35حدودمتوسطوکوچکهايبنگاه

40بهقریبودادهتصاصاخخودبهراملیناخالص
.دارنددستدررابخش کشاورزيدادبرونازدرصد

و نبودهمحدودعملکردافزایشبهکشاورزييتوسعه
ارزشتولیدوضایعاتکاهشفرآوري،وبخشیتنوع

بخشکهداردضرورت،روایناز. داردبردرنیزراافزوده
ایفايبرايراخودمعیشتی،فراي کارکردهايکشاورزي

بازده از هاي زودبنگاه. کندآمادهجدیدهاينقش
هاي مهم براي اقتصاد کشاورزي روستاها و مناطق روش

موفقعملکرداکنونهمکهچرا).  11(مختلف است

سادهانتقالگذشته،مانندتواندنمیغذانظام تدارك
نمیاایندر).5(انجام دهدبازاربهمزرعهازمحصوالت

کسب و کار در بخش وکوچکهايبنگاهيتوسعه
يتوسعهيپیشرفتهنظامازکلیديشاخصیکشاورزي،
يعرصهسفانه درأمتکهرودمیشماربهروستایی

). 9(نشده استآنبهچندانیتوجهکشاورزي
در پژوهشی تحت عنوان ) 15(زاده و همکارانشریف

اي کشاورزي در استان بررسی موانع توسعه کسب و کاره
گلستان به این نتیجه رسیدند که موانع بروز خطرات 

بر هاي موجود در بازار، زمان، کیفیت پایین نهادهیطبیع
هاي بودن رسیدن به مرحله سودآوري، نوسان سیاست

دولت در بازار کشاورزي در ارتباط با واردات، صادرات، 
سب گذاري و تنظیم بازار و شرایط دشوار کقیمت

میدري و . داراي بیشترین فراوانی بودنداعتبارات
موانعدر پژوهشی تحت عنوان ارزیابی) 8(همکاران

زنجان به این نتیجه استاندرکاروکسبدادنانجام
هاي داراي معارض، دشواري اخذ زمینرسیدند که وجود

کارفرمایان بااختالفاتاعتبار،دریافتمجوز، سختی
ازچینیکاالهاينامنظموارداتواجتماعیتأمین

نتایج .  کار در استان زنجان استوکسبموانعترینمهم
نشان داده است که ) 9(مطالعه مرادنژادي و همکاران

ترین موانع توسعه کارآفرینی در واحدهاي تولیدي عمده
گذاري، شرایط اقتصادي، اي در ایران به سیاستگلخانه

رویجی، زیرساختی و ت- پشتیبانی، خدمات آموزشی
در ) 1(علی میرزایی و همکاران.شودفرهنگی مربوط می

وکوچکهايبنگاهيتوسعهپژوهشی تحت عنوان موانع
با بررسی خوزستاناستاندرکارآفرین روستاییمتوسط

هاي کارآفرین و دیدگاه دو گروه صاحبان بنگاه
یدند ها به این نتیجه رسکارشناسان مرتبط با امور بنگاه

شدهطرحمتغیر35ازمورد17باارتباطگروه، دردوکه
کارآفرین هايبنگاهيتوسعههايبازدارندهعنوانبه

نیز،عاملیتحلیلنتایجاساسبر. داشتندنظراتفاق
عامل زیرساختی،چهاردرتوافقموردهايبازدارنده
کهشدندبنديدستهگذاريسیاستومدیریتیبازاریابی،

رامتغیرهاکلواریانسازدرصد94/53مجموع، در
.کردندتبیین

موفقیتبرثرمؤعوامل) 21(یعقوبی و قاسمی
از آنها حمایتراهکارهايوکشاورزيبخشکارآفرینان

را در استان زنجان بررسی کرده و نشان دادند که 
ترین موانع کارآفرینی و اشتغال، تشریفات زاید و مهم

خواري شکنی و رانتجلوگیري از قانون. اداري استفساد 
یندهاي اقتصادي آو مشارکت دادن کارآفرینان در فر

ترین راهکارهاي حمایت از کارآفرینان بخش مهم
در) 17(همکارانوسروشیان. باشدمیکشاورزي 

هايلفهؤموپرداختهاثربخشی کارآفرینانبهتحقیقی
عملکردبرراراهبردو تدوینکارآفرینانهايویژگی
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به . دانندمیثرؤمکار کشاورزيوکسبواحدهاينهایی
عملکردثیرأتتولیدي تحتواحدهراعتقاد آنان عملکرد

قرار گذشتههايطی سالدرآنعملیاتیعملکردومالی
در تحقیقی با عنوان ) 4(عرفانی و اسدي.گیردمی

هاي کوچک و بندي عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاهاولویت
اي نشان متوسط ایران با استفاده از روش تحلیل شبکه

ترین عامل ها به عنوان مهمدادند که قوانین و سیاست
باشد و بعد از آن ها میتأثیرگذار بر موفقیت بنگاه

ها به عنوان پیشرفت صنعت و شدت رقابت در بنگاه
امین . شده استترین عامل تأثیرگذار نشان دادهمهم
در پژوهشی تحت عنوان آسیب ) 2(ختی و زرگربید

هاي کوچک و متوسط که در استان سمنان شناسی بنگاه
ها و ها با آسیبانجام شد نشان دادند که این بنگاه

مشکالت درون بنگاهی و برون بنگاهی متعددي مواجه 
هاي دولت از دیدگاه مدیران این بندي حمایترتبه. اند

هاي مالی دولت از یتها نشان داد که حماشرکت
هاي مذکور در درجه اول اهمیت قرار دارد و بنگاه

هاي بعد هاي مدیریتی، بازاریابی و فنی در رتبهحمایت
. است

ازحکایتاندونزيدر) 19(تامبیونانپژوهشنتایج
هزینهها،نهادهقیمتبودنباالنبود سرمایه،کهداردآن
نبود پرسنلومناسبوريفنانبودکار،نیرويزیادي

وکوچکهايبنگاهيتوسعهموانعترینمهمازماهر،
) 16(اسمالبون. روندمیشماربهکارآفرینمتوسط

متوسطوکوچکهايبنگاهي پیشرويعمدهمشکالت
بازار محلی،کوچکیعاملهفتدرراروستاییکارآفرین

هايزیرساختضعف درکار،نیرويانتخابدرمحدودیت
بهمناسبدسترسینبودنقل،وحملوارتباطی
نبودامور تجاري،بامرتبطايخدمات مشاورهواطالعات

نهادي نامناسب،محیطومالیمنابعبهمناسبدسترسی
11نیز ) 13(راگ آف و همکاران. استکردهبنديدسته

مالی،مسایلمدیریتی،مسایلعامل مشخصات فردي،
شرایطانسانی،منابعاریابی، مسایلبازهايفعالیت

فناوري،انضباط،رقابت،محصول،مشخصاتاقتصادي،
عوامل محیطی را به عنوان عوامل اثرگذار بر موفقیت 

. کردندشناساییکوچکهايبنگاه
تاریخچهمرورازپسنیز) 7(همکارانومان
هاي کوچک و متوسط  سه جنبه کلیديشرکتموفقیت

داخلی،عواملیک شرکت راموفقیتبرمؤثريمحورو
هايشرکت ویژگیمدیرازناشیتأثیروخارجیمحیط

شرکتگردانندهومدیررفتاريوخانوادگی، روانشناختی
و دانشمدیریتیهايمهارتهمچنین.معرفی کردند

عملکردبامرتبطعواملرترینثمؤازموارداغلبدرفنی،
تأثیرتحتموجودعالوه، روابطهب. باشدیک شرکت می

بهو وابستهمحیطیصنعتی،خصوصیاتازبسیاري
.دارندقرارآنهايمشیخطنیزوشرکت

کاروکسبموفقیتکهنشان دادند) 3(برگر و یودل
تعریفمالیواقتصادياقداماتشرایطاساسبرمعموالً

شده،هاي تعریفداراییبازگشتشاملکهشودمی
غیرپولی،اقداماتوبقانرخوکارمندانسود،روش،ف

شخصیموفقیتوفرديرشدرضایت مشتري،مانند
.باشدمی

برايايشبکهتحلیلروشاز) 6(و تاپکوکارپاك
کارهايوکسببر موفقیتاثرگذارعواملبندياولویت
. ندکرداستفادهترکیهدرتولیديمتوسطوکوچک

مقرراتوقوانین،پژوهشایننتایجاساسبر
کوچکهايبنگاهموفقیتدرعاملتاثیرگذارترین

.هستند
مورد کسب و کار 952شهرستان ایالم داراي 

باشد که این کشاورزي مرتبط با زیر بخش امور دام می
هاي کشور به دلیل روي آوردن سیاستهتعداد ب
در ،تسازي و حمایت از کسب و کار توسط دولخصوصی

کسب و کارهاي زیر بخش امور . حال رشد فزاینده است
دام درگیر مسائل و مشکالتی هستند که باعث کاهش 

بدین ترتیب هدف . وري و ناکارآمدي آنها شده استبهره
اصلی از انجام این پژوهش شناسایی مشکالت کسب و 

دام در شهرستان ایالم کارهاي کشاورزي زیر بخش امور 
.باشدمی

هاد و روشموا
ی و کم،هاتحقیق حاضر از نظر ماهیت داده

از نظر روش . نگر و از جنبه هدف کاربردي استگذشته
گردآوري اطالعات، تحقیق حاضر توصیفی و پیمایشی 

باشد و با استفاده از فن پیمایش اقدام به توصیف می
952جامعه آماري این تحقیق . جامعه آماري کرده است

احبان کسب و کارهاي کشاورزي زیر بخش امور نفر از ص
با توجه به وضعیت . باشنددام در شهرستان ایالم می

گیري تصادفی جامعه مورد مطالعه از روش نمونه
ها اي با انتساب متناسب جهت انتخاب نمونهطبقه

رابطهازبا استفادهحجم نمونه آماري. استفاده شد
:به شرح زیر بدست آمدکوکران

n=

t، )نفر952به تعداد (حجم جامعه Nرابطهدر این 

)96/1( ،s انحراف معیار صفت مورد نظر در پرسشنامه
d، )3/0برابر با(از مرحله پیش آزمون بدست آمده 

براساس رابطه . باشدمی)05/0خطا برابر با (میزان 
نفر 120کوکران و پارامترهاي آن، حجم نمونه آماري 

:عیین شدندت
n=
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رفته در این تحقیق پرسشنامه بوده است که ابزار به کار
هاي بر اساس مبانی نظري  پژوهش در دو بخش ویژگی

هاي مربوط به مشکالت کسب و اي و گویهحرفه-فردي
. کارهاي کشاورزي در قالب طیف لیکرت طراحی گردید

نظران صاحبنظرات اصالحی بر اساسروایی  پرسشنامه 
ازآنپایاییتعیینو متخصصان تأیید گردید و جهت

براي . شداستفاده) درصد93(آلفاي کرونباخضریب
ها از آمار توصیفی مانند تجزیه و تحلیل داده

هاي میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس شاخص
بندي جهت دسته،همچنین. و درصد استفاده گردید

ب و کارهاي کشاورزي از تکنیک تحلیل مشکالت کس
در این .عاملی با رویکرد اکتشافی بهره گرفته شد

بزرگی از ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً،تحلیل
متغیرها کشف شده و هدف آن کاهش تعداد زیادي از 

ها با هدف متغیرها به تعداد کوچکتري از عامل
.سازي استمدل

نتایج و بحث
فرديهايویژگی)الف

هاي پژوهش، میانگین سنی اساس یافتهبر
سال به 13سال بود که با انحراف معیار 47پاسخگویان 

سال 86و 18ترتیب از کمینه و بیشینه سنی برابر با 
شود که جامعه بنابراین مشاهده می.برخوردار بودند

جوانان مشارکت اندکی باشند و مورد مطالعه میانسال می
ت این مساله ممکن است نبود منابع مالی، عل.دارند

نداشتن تجربه یا عالقه به فعالیت در این نوع کسب و 
درصد 3/28درصد افراد ساکن شهر و 7/71. کارها باشد

توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه . آنها ساکن روستا بودند
بر حسب سطح تحصیالت نیز حکایت از آن داشت که 

درصد با 7/46دیپلم، زیردرصد از این افراد5/27
درصد 5/22بیشترین فراوانی داراي تحصیالت دیپلم،  

درصد پاسخگویان داراي 3/3فوق دیپلم و تنها 
میانگین درآمد . باشندتحصیالت کارشناسی و باالتر می

بدست آمد و بیشتر میلیون ریال8پاسخگویان ماهیانه 
میزان کهنددرصد اظهار داشت4/48افراد با فراوانی 

بوده ریالمیلیون 100تسهیالت دریافتی آنان کمتر از 
این در حالی است که میانگین تسهیالت دریافتی . است

بدست آمده ریالمیلیون 80در بین افراد مورد مطالعه 
گویان اظهار درصد از پاسخ3/88،همچنین. است
و اند که کسب و کار کشاورزي خود را بیمه کردهکرده

رصد از آنان کسب و کار خود را بیمه نکرده د7/11
. بودند

مشکالت کسب و کارهاي کشاورزي عاملیتحلیل)ب
بندي مشکالت کسب و براي شناسایی و دسته

کارهاي کشاورزي از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی 
ها به منظور تشخیص مناسب بودن داده. استفاده گردید

و آزمون KMOز آماره براي انجام تحلیل عاملی ا
بدست 812/0برابر با KMOمقدار . استفاده شد1بارتلت

است نشان 7/0آمده است و چون این مقدار باالتر از 
انجام تحلیل عاملی مناسب ها برايدهد که دادهمی
میزان آزمون بارتلت برابر با ،همچنین. باشندمی

یک درصددر سطح بدست آمد که 887/11951
ها براي انجام نشان از مناسب بودن دادهر بوده و دایمعن

. تحلیل عاملی است
در این پژوهش جهت تعیین تعداد عوامل از مالك 

استفاده شد که بر این اساس شش عامل 2کیسر
تعداد عوامل استخرج ) 1(استخراج شدند که در جدول

شده همراه  با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد 
. معی عوامل نشان داده شده استواریانس تج

گونه که در جدول مشخص  این شش عامل در همان
درصد از واریانس کل را تبیین نمودند 178/69مجموع 

، به 545/5که در این بین عامل اول، با مقدار ویژه 
درصد از واریانس کل را تبیین 4/23تنهایی حدود 

ها در این پژوهش از جهت چرخش عامل. نموده است
بعد از چرخش هر یک از . روش وریماکس استفاده شد

ها با توجه به ماهیت متغیرهایی که به آن بار عامل
هر یک از ) 2(در جدول. گذاري گردیدنداند نامشده

مشکالت کسب و کارهاي کشاورزي به همراه متغیرهاي 
ورده ها و بار عاملی  هر یک از آنها آدهنده عاملتشکیل

.شده است

عوامل استخراج شده با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها- 1جدول 
درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژههاعامل
1545/5402/23402/23
2703/2151/15553/38
3410/2250/13803/51
4888/1035/10838/61
5462/1238/4178/66
6001/1102/3178/69

1- Bartlett 2- Kaiser
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هاو بار عاملی هر یک از گویهاز مشکالت کسب و کارهاي کشاورزيهاي مربوط به هر یک گویه-2جدول
بار عاملیمتغیرهانام عامل

زیرساختی-مشکالت سیاستی

481/0)گذاري و تنظیم بازارواردات، صادرات، قیمت(هاي دولت در بازار کشاورزي نوسان سیاست
449/0نبود صنایع تبدیلی براي محصوالت دامی در منطقه

435/0اداري جهت دریافت مجوز و پروانه کسب و کار) قوانین دست و پا گیر(هاي بوروکراسی
423/0کشوردرفکريمالکیتقوانینضعف
396/0نیازموردفیزیکیهايزیرساختدرضعف

390/0رید تضمینی محصوالت از سوي دولتعدم خ
371/0ضعف در ساز و کار صادرات محصوالت

365/0تولیديواحدهايخصوصدرکشورهاي اقتصاديبخشضوابطومقرراتبینناهماهنگی
320/0غیرهوصادراتیجوائزمالیاتی،معافیتاز قبیلدولتتشویقیهايسیاستموقعهباعمالعدم
270/0اي مناسبپوشش بیمهعدم

مشکالت اقتصادي

594/0باالي مالیاتنرخ
487/0باال بودن نرخ تورم

476/0بازرگانیوامور اقتصاديدردولتغیرضرورريومتعددهايدخالت
449/0مالیاتنامناسب حصوليهشیو

408/0مرغوباولیهموادتأمینبااليهزینه
390/0)تسهیالت(بانکی نرخ باالي سود

384/0عدم اعطاي تسهیالت بانکی به میزان نیاز واقعی طرح
333/0محصوالت تولیديقیمتشدیدنوسان

331/0هاضعف مالی و کمبود نقدینگی بنگاه
330/0کشوربهکاالگستردهقاچاق

مشکالت بازاریابی

تولید محصوالتهاي پیشرفته جهت عدم دسترسی به فناوري
محصوالت تولیديکیفیتواستانداردنبودنمطلوب

نداشتن بازار هدف ثابت
آمیخته بازاریابیعواملبامدیران کسب و کارهاکمآشنایی

کنندهخنکبهمجهزنقلیهوسایلنبودنونقلحمل ونظامضعف
متخصص بازاریابینیروهايکمبود

جهت بازاررسانی محصوالتو باربرينقلوحملمؤسساتوهاشرکتنبودنفعال
هانبود تجهیزات الزم جهت انبارداري و نگهداري مانند سردخانه

بندي مناسب محصوالت تولیديمطلوب نبودن بسته
بازاریابیهايپژوهشبهتوجهعدم

ضعف در تبلیغات

580/0
407/0
436/0
436/0
400/0
395/0
393/0
392/0
374/0
371/0
316/0

شکالت مدیریتیم
هابنگاهصاحبانمدیریتیهايمهارتنداشتن

خبرگی صاحبان کسب و کاروعدم تخصص
هاریزي براي تولید و باال بردن کیفیت توسط صاحبان بنگاهضعف در برنامه

عدم توجه به سالیق مشتریان
آالتماشینوتجهیزاتبودنمستهلکوفرسودگیکهنگی،

ر تولید محصوالت دامینبود تنوع و نوآوري د
ها در نوشتن طرح کسب و کارهاي صاحبان بنگاهناکافی بودن مهارت

494/0
448/0
435/0
427/0
363/0
357/0
307/0

مشکالت آموزشی
منطقهدرهابنگاهصاحبانپایین بودن میزان تحصیالت

جهانیبازارهايبرايمحصوالت مناسبتولیدعدم
تجاريوحقوقیقوانینيدربارههاگاهبنصاحبانمعلوماتضعف

هاي آموزشی مرتبط با کسب و کارعدم برگزاري دوره
بازاریابیدانشوبازارهاحوزه شناختدرهاشرکتتوانایینبودنمطلوب

443/0
443/0
400/0
395/0
349/0

فرهنگی-اجتماعی مشکالت

گوهاي موفق در زمینه کسب و کارها با کارآفرینان و العدم ارتباط صاحبان بنگاه
متوسطوکوچکهايمدیران شرکتدربازارهابهجهانیوجامعنگرشنبود

کسب و کاريرسانی در زمینهعدم وجود مراکز مشاوره و اطالع
...)زنی، برقراري ارتباط و قدرت چانه(ها بنگاهصاحبانارتباطیهايمهارتنداشتن
خارجیمحصوالتازکنندگانمصرفاستقبال

منطقهدرداللیبازاررونق
...عدم دسترسی به امکانات رفاهی شامل آب، برق و 

474/0
474/0
452/0
448/0
414/0
392/0
383/0

، مشکالت )2و 1(اطالعات جداولبر اساس
گویه 10زیرساختی کسب و کارهاي کشاورزي شامل 

402/23نهایی ، به ت545/5باشد که با مقدار ویژه می
متغیرهاي نوسان .کنددرصد از واریانس کل را تبیین می

واردات، صادرات، (هاي دولت در بازار کشاورزي سیاست

، نبود صنایع تبدیلی براي )گذاري و تنظیم بازارقیمت
قوانین (هاي محصوالت دامی در منطقه، بوروکراسی

اداري جهت دریافت مجوز و پروانه ) دست و پا گیر
کشور با درفکريمالکیتقوانینو کار و ضعفکسب

داشتن بار عاملی باالتري نسبت به دیگر متغیرها 
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. بیشترین اهمیت را در بین مشکالت زیرساختی دارند
، )9(ها نتایج پژوهش مرادنژادي و همکاراناین یافته

خوانی هم) 16(و اسمالبون) 1(علی میرزایی و همکاران
شود که دولت با مهیا پیشنهاد می،در این راستا. دارد

نمودن تسهیالت الزم و امکانات زیربنایی براي صاحبان 
گذاري بیشتر در این صنعت ها، آنها را براي سرمایهبنگاه

هاي ترغیب کند و همچنین با فراهم ساختن زیرساخت
الزم جهت ایجاد بازارهاي مناسب جهت فروش و یا 

دیلی و نیز حذف صادرات تولیدات و احداث صنایع تب
قوانین دست و پا گیر اداري در جهت رفع این قبیل 

.مشکالت اقدام نماید
151/15عامل دوم تحت عنوان مشکالت اقتصادي 

درصد از واریانس کل را تبیین کرده است که متغیرهایی 
هايباالي مالیات، باال بودن نرخ تورم، دخالتمانند نرخ

بازرگانی و وامور اقتصاديدردولتغیرضرورريومتعدد
ترین مالیات از جمله مهمنامناسب حصولي شیو

نتایج این پژوهش . روندمشکالت اقتصادي به شمار می
، میدري و)15(زاده و همکارانبا نتایج تحقیقات شریف

و راگ آف و همکاران) 19(،  تامبیونان)8(همکاران
گردد دولت با پیشنهاد می،بنابراین. همخوانی دارد) 13(

هاي تولید جهت فراهم کردن اعتبارات به تعاونیاعطاي
ها و مواد اولیه تعدیل قیمت نهادهها،و توزیع نهاده

ها، کاهش نرخ جریمه دیرکرد اقساط، کاهش نرخ بنگاه
به هاسود تسهیالت اعطایی براي ترغیب صاحبان بنگاه

رت ها و افزایش قدپرداخت اقساط باعث کاهش هزینه
.اقتصادي صاحبان کسب و کارهاي کشاورزي شود

250/13عامل سوم تحت عنوان مشکالت بازاریابی
ترین مهم. درصد از واریانس کل را تبیین کرده است

اند عبارتند از عدم متغیرهایی که به این عامل بار شده
هاي پیشرفته جهت تولید دسترسی به فناوري

محصوالت کیفیتودارداستاننبودنمحصوالت، مطلوب
مدیران کمتولیدي، نداشتن بازار هدف ثابت و آشنایی

نظامآمیخته بازاریابی، ضعفعواملباکسب و کارها
، کنندهخنکبهمجهزنقلیهوسایلنبودنونقلحمل و

زاده و همکارانهاي پژوهش شریفکه این نتایج یافته
و ) 16(ن، اسمالبو)1(، علی میرزایی و همکاران)15(

در این . نمایدیید میأرا ت) 13(راگ آف و همکاران
هاي ذیربط با برگزاري راستا پیشنهاد می شود سازمان

هاي ي مسایل مرتبط با شیوههاي آموزشی در زمینهدوره
هاي جدید مدرن و مناسب بازاریابی از جمله تکنولوژي

و ) مشتري مداري(بندي، توجه به سالیق مشتریانبسته
عرفی افراد موفق در این زمینه کاري و استفاده از م

آالت پیشرفته در جهت باال بردن کیفیت و تولید ماشین

مشکالت مدیریتی با مقدار .بهتر و بیشتر اقدام نمایند
به عنوان چهارمین دسته از مشکالت کسب و 88/1ویژه 

هايمهارتنداشتن.کارهاي کشاورزي شناسایی شدند
خبرگی وها، عدم تخصصبنگاهصاحبانمدیریتی

ریزي براي تولید و صاحبان کسب و کار، ضعف در برنامه
از هاباال بردن کیفیت توسط صاحبان بنگاه

نتایج پژوهش .باشندترین متغیرهاي این عامل میمهم
در . نمایدیید میأها را تنیز این یافته) 4(همکارانومان

یریتی صاحبان کسب هاي مداین رابطه باالبردن مهارت
.گرددشنهاد میو کارها از طریق آموزش و کارآموزي پی

238/4،عامل پنجم تحت عنوان مشکالت آموزشی
ترین مهم. درصد از واریانس کل را تبیین کرده است

پایین بودن شاملاند متغیرهایی که به این عامل بار شده
صوالت محتولیدها، عدمبنگاهصاحبانمیزان تحصیالت

صاحبانمعلوماتجهانی و ضعفبازارهايمناسب
این . باشدمیتجاري وحقوقیقوانینيدربارههابنگاه
) 6(ها با نتایج پژوهش مرادنژادي و همکارانیافته

هاي نیز برگزاري دوره،در این راستا. خوانی داردهم
اي جهت باالبردن سطح آموزشی و ارائه خدمات مشاوره

مهارت صاحبان کسب و کارها پیشنهاد آگاهی و 
.گرددمی

فرهنگی با درصد واریانس -مشکالت اجتماعی
به عنوان آخرین گروه از مشکالت کسب و 102/3

هاي عدم ارتباط گویه.کارهاي کشاورزي شناسایی شدند
ها با کارآفرینان و الگوهاي موفق در زمینه صاحبان بنگاه

دربازارهابهجهانیوعجامنگرشکسب و کار، نبود
متوسط، عدم وجود مراکز وکوچکهايمدیران شرکت

رسانی در زمینه کسب و کار، نداشتنمشاوره و اطالع
زنی، قدرت چانه(ها بنگاهصاحبانارتباطیهايمهارت

ازکنندگانمصرفو استقبال...) برقراري ارتباط و 
ترین مشکالت این گروهخارجی از مهممحصوالت

باشند که این یافته نتایج پژوهش مرادنژادي و می
پیشنهاد ،در این راستا. نمایدیید میأرا ت) 9(همکاران

ها و تشویق به حضور ها و تعاونیگردد با ایجاد تشکلمی
ها سعی در ایجاد رابطه و تعامل تر صاحبان بنگاهفعال

صاحبان کسب و کارهاي کشاورزي با یکدیگر و باال 
همچنین دولت و . زنی آنان نماینددرت چانهبردن ق
ها، سمینارها و هاي ذیربط با برگزاري همایشسازمان

هاي تبلیغاتی فرهنگ خرید و مصرف کاالهاي برنامه
مشکالت کسب و )  1(شکل.داخلی را ترویج دهند

درصد با همراه کارهاي کشاورزي زیر بخش امور دام 
.دهدمیواریانس هر یک از مشکالت را نشان 
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Identifing Difficulties of Agricultural Businesses in Animal Sub-Sector of Ilam
Township

Marjan Vahedi1 and Sara Mosavion2

Abstract
Business enterprises are places for growth and progress of entrepreneurs. Businesses and

entrepreneurship play key role in economic development of various communities. The purpose
of this research was to identify difficulties of agricultural businesses in animal sub-sector of
Ilam Township. This research was applied and a descriptive-survey method was used.
Population of this study was 952 managers of enterprises which by using of proportionate
stratified random sampling method and use of Cochran formula 120 enterprises were selected.
Instrument of data gathering was questionnaire that its validity confirmed by expert panel and
for reliability of questionnaire, cronbach alpha coefficient was used that its value was equal to
0.93 that is acceptable. Descriptive statistics such as mean, frequency and coefficient of
variance were used for data analysis. Difficulties of businesses were categorized by factor
analysis. Results showed that difficulties of infrastructure-public(%23/40), economic(%15/15),
marketing(%13/25), management(%10/03), educational(%4/24) and sociocultural(%3/10) have
identified as the main difficulties of agricultural businesses that these factors explain %69/178
of total variance.

Keywords: Agricultural Business, Management-Economic-Infrastructure Difficulties,
Factor Analysis, Ilam
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