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چکیده
اهمیت و پتانسیلبهتوجهبا.شودمیمحسوباقتصاديتوسعهبهرسیدنبرايهاحلراهترینمهمازیکیعنوانبهکارآفرینی

مهمی درنقشجدید،شغلیهايفرصتایجادتواند باهاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزي کشور، کارآفرینی میانرژيباالي
توسعهبازدارندهعواملف شناساییتحقیق حاضر با هدداشته باشد. در این بخشاشتغال جمعیت بیکار کشورتنوعوگستردگی
کشاورزي ایران انجام شده است. براي تحقق این هدف ابتدا در بخش تجدیدپذیرهايانرژيبرداري ازبهرهزمینهدرکارآفرینی

ارآفرینی ثر بر توسعه کؤنامه) عوامل بازدارنده مصورت میدانی (پرسشو سپس بهاي و اسناديکتابخانهبا استفاده از مرور منابع
به لحاظ هدف ،تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی استهاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزي شناسایی شدند.در زمینه انرژي

نفر از مدیران 130. جامعه آماري این پژوهش را استمیزان درجه نظارت و کنترل از نوع میدانی کاربردي،از نوع تحقیقات 
دادند. حجم نمونه با توجه به جدول سراسر کشور تشکیل بخش کشاورزي هاي تجدیدپذیر در يهاي فعال در زمینه انرژشرکت

متخصصان ترویج و نامه از طریق روایی پرسش.بودسادهتصادفیگیرينمونهروشکه،نفر، تعیین گردید97کرجسی و مورگان 
منظور سنجش پایایی و بهقرار گرفتیید أمورد تان آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهر

آزمون قرار گرفتمورد پیشوري برق ایران و بهرههاي تجدیدپذیردر سازمان انرژينامهنسخه از پرسش30تحقیق، تعدادابزار 
نشان داد هایج یافتهنتانامه از پایایی خوبی برخوردار است.مشخص گردید که نشان داد پرسش86/0تا 7/0پایایی آن بین و

عامل در بخش کشاورزيهاي تجدیدپذیري کارآفرینی در زمینه انرژيترین عامل بازدارنده توسعهاصلیکه مدیران معتقد بودند
توسعهبهناکافیاول و سپس توجهرتبهبانکی در هايواماخذجهتدرپاگیرودستمقرراتگذاري است که وجودسیاست

دوم و سوم رتبهدراینهاي مالیاتی درگذاري و مشوقهاي قانونفقدان سیاستکشور و کالنهايگذاريیاستسدرکارآفرینی
قرار داشتند. 

، کشاورزيموانعهاي تجدیدپذیر، کارآفرینی، : انرژيهاي کلیديواژه

مقدمه
ترین مساله در جهان به ترین و غالبامروزه، انرژي مهم

عنوان یک جز اساسی جامعه مدرن، ضمن که بهرود، شمار می
ثیر مستقیم بر فعالیت انسان، از اهمیت اساسی براي توسعه أت

ها در تمامی اقتصادي، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی انسان
هاي تجدیدپذیر استفاده از انرژي. )23(کشورها برخوردار است

تواند یکی از موارد ضروري براي توسعه اقتصادي، می
اجتماعی و ارتقاي کیفیت زندگی باشد و سبب توسعه و رشد 

طور کلی ، در سراسر جهان بهدر حال حاضرگردد. اقتصادي می
هاي هاي انرژيمیزان اشتغال ایجاد شده در فناوري

هاي فسیلی است و بر طبق آخرین تجدیدپذیر بیشتر از فناوري
حدود دهد که، نشان می2017شده در سال انجامبرآوردهاي

قیم در صنایع مستطور مستقیم و غیرمیلیون نفر به3/10
اعالمبراساسایراندر).4(کار هستند تجدیدپذیر مشغول به

برقانرژيوريبهرهوتجدیدپذیرهايانرژيسازمانرییس
میزان اشتغال (مستقیم و غیرمستقیم) در زمینه )ساتبا(ایران

هزار نفر 47321، حدود96هاي تجدیدپذیر تا پایان سالانرژي
بوده است. 
300حدودداشتنباکهاستشدهواقعايمنطقهدرایران 

نقاطمیاندرخورشیديانرژيدریافتنظرازآفتابیروز
طبق آخرین .داردقرارهاردهباالتریندرجهانمختلف

سسه ؤتوسط م1گزارش موجود از شاخص جهانی کارآفرینی

، رتبه کشور ایران در 2018ارآفرینی در سال توسعه جهانی ک
11کشور خاورمیانه 15و در بین 72کشور جهان 137بین 
)Entreprender(واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوي .)1(است

نامهواژهشدن منشاء گرفته است طبقمعناي متعهدبه
شودمیمتعهدکهاستکسیکارآفرینبستر،ودانشگاهی
تقبلوادارهسازماندهی،رافعالیت اقتصاديیکمخاطرات

کارآفرینان افرادي هستند که کسب و ،در واقع).2(کند
کارهاي جدید را بر اساس اصول پایداري که شامل ایجاد 
کسب و کار سودآور همراه با ارائه محصوالت و خدمات 

،طور کلیبه).12(کنند اندازي میراه،باشدارزشمند می
عنوان یک فرایندي پویا در نظر گرفت توان بهرا میکارآفرینی 

این گردد. که سبب تغییر در بینش و تحول و خالقیت می
ي و انگیزه در مردم در جهت فرایند نیاز به ایجاد انرژ

هاي عملی حلاندازهاي جدید و همچنین راهسازي چشمپیاده
قدامات اي از ادارد. در بعد رفتاري، فرآیند کارآفرینی مجموعه

ها، تعاریف کسب و الزم در جهت شناسایی و ارزیابی فرصت
). 22(کار و عملیات، شناخت و پذیرش منابع است

استفراگیروبلندمدتپیچیده،فرآینديکارآفرینیتوسعه
بهدارد،اقتصاديو توسعهرشددرسزاییبهنقشالبتهکه

ابزارترینمهموترینراهبرديبهکارآفرینی امروزهکهطوري
بحث1970است. از دهه شدهتبدیلجوامع پیشرفتهاقتصادي

عنوان یک هدف اجتماعی وسیع با تمرکز بر کارآفرینی سبز به

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کشاورزيراهبردهاي کارآفرینی در
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ضرورت تلفیق و پیگیري رفاه انسانی همراه با توقف تخریب 
در فرآیند توسعه ،. در واقع)10(محیط زیست مطرح شده است

رها باید براي اهداف محیط زیستی کارآفرینی سبز، کسب و کا
و اجتماعی در مقابل اهداف اقتصادي اهمیت یکسانی قائل 

عنوان دوشوند. هرچند بیش از این اقتصاد و محیط زیست به
نحوي رشد شد، بهکننده با یکدیگر شناخته میجنبه رقابت

پذیر نبوده، اما در اقتصادي بدون تخریب محیط زیست امکان
نحوي اقتصادي باید بههاي ی سبز فرصتقالب کارآفرین

کارآفرینی،بنابراین).10(دیگر توسعه یابد سازگار با دو هدف
و کاالکهکاريوکرد: کسبگونه تعریفاینتوانمیراسبز

وکندکمکاقتصاددرحرکتبهکهکندمیفراهمراخدماتی
ینیکارآفرشود.بیشتر منابعراندمانوکربنکاهشبهمنجر
جمله(اززیستمحیطبخشدرکارهاییوکسبشاملسبز

محیطبهکمکيزمینهدرمشاورهزائد،مدیریت موادبازیافت،
زیست)محیطعرصهدرفعالهايسازمانبرنظارتوزیست

باد،جمله(ازتجدیدپذیرهايانرژيبامرتبطهايآورينف
باشدمینهاي جایگزیو سوختزمین)مرکزيحرارتموج،

ترینمهمازیکیعنواندر این زمینه بخش کشاورزي به. )19(
مساعد هايزمینهوپتانسیلازکشورهاي اقتصاديزیربخش

تجدیدپذیرهايانرژيازگیريبهرهوتوسعهبرايفراوانی
ينهادهیکعنوانبهانرژيباشد. در این بخش،میبرخوردار
وطمئنمموقع،بهتأمینراین،بنابرسد.میمصرفبهتولیدي

تولیدات،افزایشدرايویژهآن اهمیتنیازموردانرژيارزان
غیرنفتیصادراتافزایشنتیجهدروتولیدهايهزینهکاهش
).20دارد (کشور

همچنینوکشاورزيبخشاهمیتبهبا توجه
درمحصوالت کشاورزيو صادراتتولیدخوبهايپتانسیل

زیادي دارد،اهمیتتجدیدپذیرهاي، بکارگیري انرژيایران
معضالتی چون غلبه برها،انرژيقبیلاینازاستفادهبازیرا

صادراتوافزودهارزشو هزینه باال آسانتر و افزایشبیکاري
و انرژيهايحاملحذفبود. باخواهدتریافتنیدستبهتر،

بخشدرپاكهايانرژيسایروخورشیديانرژيازاستفاده
شاهد تحولتوانمیو ارزانمفیدسوختعنوانبهکشاورزي

جهتجدیدهايآوريفنبکارگیريشد.بخشایندربزرگی
ازخطربیوسالممنبعیکعنوانبههاانرژياز ایناستفاده

از فضوالت دام و ماکیان، تولید بیوگاز با استفادهقبیل
و ضایعات کشاورزي در سطح ها ها و انواع لجنفاضالب

درصد از 45گوي تواند پاسخمزارع، که این خود به تنهایی می
در ،همچنین.)3(نیاز انرژي در بخش کشاورزي باشد

هايگلخانهکردنگرمخصوص انرژي خورشیدي، جهت
و زنبوردارانتوسطخورشیديانرژيازکشاورزي، استفاده

ترین کاربرد برق ي اصلیالبته استفاده از پمپاژهاي خورشید
سازي براي فضا،بنابراین.خورشیدي در بخش کشاورزي است

توسعه انرژي خورشیدي یک وظیفه پایدار در این بخش 
. انرژي خورشیدي به دو صورت در )3(شودمحسوب می

گیري از بخش کشاورزي قابل استفاده است، که شامل بهره
هاي یستم پانلو دیگري استفاده از سخورشیديهاي سلول

گیري از خورشیدي براي تولید آب گرم است؛ بهره
هاي آبی در بخش کشاورزي جهت تولید برق میکروتوربین

هاي بادي در سطح ها؛ همچنین استفاده از توربینآسیاب
گرمایی در مزارع جهت تولید انرژي؛ استفاده از انرژي زمین

پرورش اي و دامداران) و بخش کشاورزي (زراعت گلخانه
گامی). این امر3مورد استفاده قرار گیرند (تواندآبزیان می

).9رود (میشماربهفسیلیهايسوختجوییدر صرفهمهم
گذاري، ثیر موانع ساسیتأ) ت15نژاد و همکاران (مرادي

ترویجی در - پشتیبانی، اقتصادي، فنی، زیرساختی و آموزشی
ي مورد بررسی ایدي گلخانهتوسعه کارآفرینی در واحدهاي تول

گذاري این تحقیق نشان داد موانع سیاستقرار دادند. نتایج 
ترین مانع در توسعه کارآفرینی است، بنابراین عنوان مهمبه

اتخاد تصمیمات سیاستگذاري به شیوه آگاهانه و براساس 
قدیري معصوم و همکاران شواهد تجربی حائز اهمیت است. 

، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، ثیر موانع فرديأ) ت7(
زیرساختی بر توسعه کارآفرینی مورد بررسی قرار دادند. نتایج 

ترین مانع در عنوان مهماین تحقیق نشان موانع اقنصادي به
رضایی و باشد.توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی می

- ثیر موانع ساختاري، محیطی، شناختیأت) 18همکاران (
گ سازمانی، ضعف حمایتی و فردي بر دانشی، نبود فرهن

توسعه کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این 
ترین مانع در عنوان مهمتحقیق نشان داد موانع ساختاري به

هاي توسعه روستایی توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی
3)، به این نتیچه رسیدند که 8قمبرعلی و همکاران (. است
عنوانبهفنیوسیاسی، اقتصاديموانعاصلیيطبقه

شدند.شناساییکشاورزيکارآفرینانهاي مهم بازاریابیچالش
نظامضعفهایی همچونچالششاملهاطبقهاین

بودننامناسببازار،نظامنامناسب، ساختارگذاريقیمت
زیرساختی،امکاناتکمبودبازار،رسانیاطالعيسامانه
واعتبارکمبودکشاورزي،دن محصوالتپذیر بوآسیب

نکردن مشتريدركمحصوالت،کیفیتیبیي کافی،سرمایه
واحدي و است.کارآفرینهاي بازاریابیمهارتفقدانو

مشکالتعامل 6به این نتیجه رسیدند که)19موسیون (
، اقتصادي، بازاریابی، مدیریتی، آموزشی و زیرساختی-سیاستی
کارهايوترین مشکالت کسباز مهمفرهنگی -اجتماعی

ثیرأت) 13(بیمحبوباشد.دام میاموربخشزیرکشاورزي
وفنیزیرساختی،نهادي،-اداريآموزشی،اقتصادي،موانع
ایننتایج. دادقراربررسیموردکارآفرینیتوسعهبررافردي

تبلیغاتیفنونوهاروشباآشناییعدمداد،نشانتحقیق
سرمایهنداشتنونقدینگیکمبود،)آموزشیوانعم(مناسب

خاصتشکیالتوواحدوجودعدم،)اقتصاديموانع(کافی
بااليقیمت،)نهادي- اداريموانع(تولیدکنندگانحامی
عدم،)زیرساختیموانع(گازوبرقآب،سوخت،هايتعرفه
رقابتو) فنیموانع(مهندسیوفنیايمشاورهخدماتوجود
موانعترینمهم) فرديموانع(تولیدکنندگانبیندرمناسال
اشراقی و همکاران .استاستانروستاییمناطقدرقارچتولید

) به این نتیجه رسیدند که موانع اقتصادي، سیاستی، 11(
ترین موانع در توسعه آموزشی، اجتماعی و فرهنگی عمده

باشد. عدمکارآفرینی در بخش کشاورزي و روستایی می
ثیر أها داراي بیشترین تمایت کافی از کارآفرینی توسط بانکح

ثیر هستند. أو کمبود نقدینگی و سرمایه داراي کمترین ت
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عامل در ترینمبنابراین تالش براي  از بین بردن موانع مه
نسیرو وباشد.توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي می

- اديبه این نتیجه رسیدند که موانع اقتص) 15همکاران (
اجتماعی-قانونی و آگاهی- زیرساختی، نهادي-مالی، فنی

هاي تجدیدپذیر هستند.ترین موانع در توسعه فناوري انرژِعمده
در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که عدم ) 6گابریل (

باالي قیمت نسبتاًسسات مالی، ؤدسترسی کافی به م
وي کار ماهر و هاي تجدیدپذیر، کمبود نیرتکنولوژي انرژي

قدرت تسلط هاي فیزیکی،متخصص، مساعد نبودن زیرساخت
کنندگان در این زمینه و عدم حمایت و توانایی پایین شرکت

ترین موانعی است، که کارآفرینان در کافی دولت از جمله مهم
گابریل و هاي تجدیدپذیر با آنان مواجه هستند.حوزه انرژي
هاي دند که موانع عدم سیاستبه این نتیجه رسی)5همکاران (

حمایتی مناسب دولت، عدم تقاضاي مناسب محلی، قیمت 
هاي تجدیدپذیر، عدم دسترسی کافی باالي منابع انرژينسبتاً
، عدمسسات مالی، نبود نیروي کار ماهر و متخصصؤبه م

هاي فیزیکی پیشرفته و کمبود آمادگی، قدرت و زیرساخت
در زمینه انرژي تجدیدپذیر، کنندگان توانایی ناکافی شرکت

با توجه به گذارند.ثیر میأتطور شدید بر کارآفرینانبه
عوامل اقتصادي، آمده،عملبهو میدانی اي مطالعات کتابخانه

- ترویجی، اجتماعی-زیرساختی، فردي، آموزشی-فنی
عنوان عوامل گذاري بهپشتیبانی و سیاست- فرهنگی، حمایتی

هاي تجدیدپذیر کارآفرینی در زمینه انرژييبازدارنده توسعه
) ارائه 1در بخش کشاورزي شناسایی شدند که در قالب (شکل

شده است:

هاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزيعوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در زمینه انرژي-1شکل 
Figure 1. Barriers to entrepreneurship development in the field of renewable energies in agriculture sector

هامواد و روش
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي، براساس میزان 

کنترل از نوع میدانی، به لحاظ راهبردي درجه نظارت و
سال پیمایشی و از نظر زمانی به دلیل اینکه در مقطع زمانی 

ابتدا با عاتابزار گردآوري اطال.استمقطعیانجام شده،96
سپس به صورت اي و اسنادي واستفاده از مطالعات کتابخانه

ثر بر توسعه کارآفرینی ؤنامه) عوامل بازدارنده ممیدانی (پرسش
جدیدپذیر در بخش کشاورزي شناساییهاي تدر زمینه انرژي

نفر از مدیران 130تحقیق شاملاین. جامعه آماري شدند
هاي تجدیدپذیر در انرژيهاي فعال در زمینهعامل شرکت

، حجم نمونه با توجه بودهسراسر کشور ایران بخش کشاورزي 
، که از روش نفر تعیین شد97جدول کرجسی و مورگان، به

در این تحقیق روایی گیري تصادفی ساده استفاده گردید. نمونه
محتوایی و ظاهري ابزار تحقیق با استفاده از نظرات پانلی از 

و آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس متخصصان ترویج 
و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مورد بازبینی و اصالح 

30منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، تعداد و بهقرار گرفت
هاي توسط کارشناسان سازمان انرژينامهنسخه از پرسش
وري انرژي برق ایران (ساتبا) تکمیل گردید تجدیدپذیر و بهره

هاي تکمیل شده، نامههاي مختلف پرسشس براي بخشو سپ
محاسبه SPSS22افزاربا استفاده از نرمضریب آلفاي کرونباخ 

تا 70/0بین ضریب آلفاي کرونباخ که و نشان دادگردید
استبرخوردار پایایی خوبی از که نشان داد ،است86/0

= بسیار1(تایی5طیف لیکرت در پژوهش حاضر از)1(جدول
= بسیار 5= مهم و 4= متوسط، 3= کم اهمیت، 2کم اهمیت، 

ي تحقیق، با هاپس از گرد آوري دادهاست.مهم) استفاده شده
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.SPSS2ارافزاستفاده از نرم
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26................................................................................ کشاورزي، ایرانبخشهاي تجدیدپذیر درشناسایی عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در زمینه انرژي

در بخش کشاورزيیدپذیرهاي تجدتوسعه کارآفرینی در زمینه انرژيعوامل بازدارندهمقادیر آلفاي کرونباخ - 1جدول
Table1. Cronbach's Alpha barriers to entrepreneurship development in the field of renewable energies in agriculture sector

تفسیر ضریب آلفاي کرونباخ هاتعداد گویه ابعاد
قابل قبول 79/0 11 اقتصادي
قابل قبول 70/0 5 زیرساختی-فنی

خوب 86/0 7 فردي
قابل قبول 75/0 6 ترویجی–آموزشی 
قابل قبول 72/0 5 فرهنگی–اجتماعی 
قابل قبول 75/0 3 پشتیبانی- حمایتی
قابل قبول 75/0 7 گذاريسیاست

هاي پژوهشیافتهآمار توصیفی
93نفر مدیران عامل، 97داد ج تحقیق نشان داد، از تعینتا

درصد) زن بودند. بیشتر 1/4نفر (3و درصد) مرد 9/95(نفر
درصد) و 7/57سال (33تا 23آنها در محدوده سنی بین 

سال 15درصد) بین یک تا 6/86(نفر84اکثرشان با تعداد 
بود. 8سابقه کار داشتند، میانگین سابقه کار براي آنها 

، 35گویان (مدیران عامل) همچنین میانگین سن پاسخ

بود. همچنین سطح تحصیالت و23، کمینه70بیشینه
گویان، بیشترین تعداد مربوط به افرادي هستند که سطح پاسخ

درصد) 7/55نفر (54سواد آنها کارشناسی ارشد، با فراوانی 
درصد) مربوط به 3/9نفر (9کمترین فراوانی، باشند ومی

. )2(جدول بودندگویانی است که دکتريپاسخ

گویانسخآمار توصیفی پا- 2جدول 
Table 2. Respondents' descriptive statistics

میانگیننمابیشینهکمینهدرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر
جنسیت

مدیران کل
زن
مرد

3
94

1/4
9/95

مرد

سن

33<X≤23
43<X≤33
53<X≤43
63<X≤53

63X ≥

56
24
11
5
1

7/57
7/24
3/11
2/5

1

237035

سابقه کار
15<X≤1
30<X≤15
45<X≤30

45X≥

77
11
-
1

6/86
3/11

-
1

5018

سطح 
تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکتري

34
54
9

1/35
7/55
3/9

کارشناسی ارشد

عوامل بازدارنده پژوهش
با ) نمایان است، در رابطه 3گونه که در جدول (همان

هاي هاي باال براي سوختوجود یارانه"گویهعامل اقتصادي
عامل بازدارنده درو رتبهداراي باالترین "فسیلی

درمناسبتحقیقاتیمراکزوجودعدم"گویهزیرساختی-فنی
در تجدیدپذیر هايانرژيزمینهدرکارآفرینیتوسعهجهت

امل در رابطه با عورتبهداراي باالترین "بخش کشاورزي
نبود تجربه کافی در ایجاد کسب و کار جدید در "فردي گویه 

در ،رتبهداراي باالترین "هاي تجدیدپذیرزمینه انرژي
عدم توجه کافی به "گویه ترویجی-خصوص عامل آموزشی

داراي "هادروس کارآموزي و کارورزي دانشجویان در دانشگاه

ه داراي فرهنگی گوی- در عامل اجتماعی،رتبهباالترین 
نوکارآفرینیهايایدهازهابانکمدیراناستقبالبودنپایین"
باالترین "در بخش کشاورزيتجدیدپذیرهايانرژيزمینهدر

عدم "پشتیبانی گویه-در خصوص عامل حمایتی،رتبه
درکارآفرینیتوسعهجهتدرحمایت کافی دولتی یا سیاستی

داراي "کشاورزيتجدیدپذیر در بخش هايانرژيزمینه
وجود"گذاري گویه در رابطه با عامل سیاست،رتبهباالترین 

داراي "بانکیهايواماخذجهتدرپاگیرودستمقررات
باشند.میرتبهباالترین 
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27.................................... ..............................................................................1396پاییز و زمستان/ 8راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال چهارم/ شماره 

n=97)(هاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزيعوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در زمینه انرژيبنديرتبه- 3جدول 
Table 3. Ranking of the barriers to entrepreneurship development in the field of renewable energies in agriculture sector

میانگینهاگویهعوامل
ايرتبه

انحراف 
معیار

رتبه
اقتصادي

23/402/11هاي فسیلیهاي باال براي سوختوجود یارانه
20/484/02کمبود سرمایه و نقدینگی

05/496/03سسات مالیؤها و معدم حمایت کافی بانک
91/311/14هاي بانکیي وامبودن بهرهباال

61/315/15هاهاي اقتصادي از قبیل بخشش دیرکرد تسهیالت از سوي بانکبودن ارائه مشوقپایین
59/302/16هاي تجدیدپذیرهاي انرژيباالي تکنولوژيقیمت نسبتاً

44/313/17عدم قدرت کافی کارآفرینان در  تخصیص سهم بازار
20/325/18هاي تجدیدپذیر و ساختار صنعتهاي انرژيعدم پویایی بازار فناوري

06/330/19عدم وجود تقاضا
84/224/110هاي تجدیدپذیرهاي انرژيهاي حمل و نقل، نصب و تعمیرات فناوريباال بودن تعرفه

83/221/111هاي شغلی مناسبپایین بودن فرصت

فنی
-

زیرساختی

57/396/01عدم وجود مراکز تحقیقاتی مناسب در سطح کشور
10/331/12هاي موجودنامناسب بودن زیرساخت

96/238/13هاي تولیدي، تجهیزات و عدم دسترسی به شبکهمشکالت مربوط به توزیع انرژي
85/203/14هاي فعالعدم وجود تشکل و اتحادیه

72/215/15کمبود نیروي کار ماهر و متخصص

فردي

40/328/11هاي تجدیدپذیرنبود تجربه کافی در ایجاد کسب و کار جدید در زمینه انرژي
19/324/12شغلینوینهايایدهازاستقبالعدم

16/324/13تجدیدپذیرهايانرژيزمینهدرکارآفرینانبیندرجدیدشغلپذیرشریسکمیزانبودنپایین
12/309/14مشتریانوافرادسایرباکارآفرینانمناسبوکافیارتباطعدم
12/319/15گذارانسرمایهوکارآفرینانکافینفسبهاعتمادداشتنعدم

10/314/16جدیدکاروکسبایجادجهتقمنديعالمیزانبودنپایینوکارآفرینیروحیهنبود
06/314/17تجدیدپذیرهايانرژيزمینهدرکارآفرینانبیندرپذیريمسئولیتمیزانبودنپایین

آموزشی 
-

ترویجی

70/320/14هاعدم توجه کافی به دروس کارآموزي و کارورزي دانشجویان در دانشگاه
61/316/13مهارت کارآفرینانه مناسبجهت ایجاد هاي الزم درنبود آموزش

48/310/11اندازي یک کسب و کار جدیدعدم دسترسی کافی افراد به اطالعات در جهت راه
47/311/12هاي آموزشی و ترویجیعدم وجود برنامه

26/321/15اي مناسبعدم وجود خدمات مشاوره
هاي ها در جهت معرفی و ترویج کارآفرینی و استفاده از فناوري انرژيها و جشنوارهعدم وجود برگزاري نمایشگاه

96/223/16تجدیدپذیر در بخش کشاورزي

اجتماعی 
-

فرهنگی

2/405/11هاي نوکارآفرینیها از ایدهپایین بودن استقبال مدیران بانک
89/315/12پایین بودن سطح اعتماد افراد

65/325/13هنگ ارزش و احترام  به کارآفرینان در سطح کشورکمبود فر
43/329/14پایین بودن روحیه کارگروهی افراد

35/315/15پایین بودن میزان عالقمندي افراد در جهت توسعه کارآفرینی

حمایتی 
پشتیبانی- 

17/412/11عدم حمایت کافی دولتی یا سیاستی
هاي تجدیدپذیر در کار در زمینه انرژيهاي دانشجویی در زمینه ایجاد کسب وها و طرحنبود حمایت کافی از ایده

94/308/12هابخش کشاورزي از سوي دانشگاه

78/396/03هاي کاربرديعدم وجود پژوهش

سیاستگذاري

19/488/01هاي بانکیوجود مقررات دست و پاگیر در جهت اخذ وام
11/493/02هاي کالن کشورتوجه ناکافی به توسعه کارآفرینی در سیاستگذاري

10/499/03هاي مالیاتیگذاري و مشوقهاي قانونفقدان سیاست
95/397/04نبود برنامه جامع توسعه کارآفرینی

93/306/15اندازي کسب و کاربروکراسی اداراي و طوالنی بودن فرآیند راه
86/301/16عدم وجود امنیت شغلی و سیاستی

65/301/17عدم وجود واحد و تشکیالت خاص حامی کارآفرینان

وضعیت استقرار عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در 
هاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزيزمینه انرژي

عوامل را نسبت به ) وضعیت استقرار هریک 1نمودار (
مقدار که دهد. شایان ذکر است) نشان می3ط (نقطه متوس

در این میان عاملباشند. می3میانگین همه موانع باالي 

پشتیبانی داراي باالترین مقدار- و حمایتیگذاريسیاست
ي عدم توجه دهندهنشانامر که این باشدمی97/3میانگین

هاي توسعه کارآفرینی در زمینه انرژيبه کافی دولت 
و وجود مقررات دست و پاگیر در بخش کشاورزي پذیر تجدید

.باشدهاي بانکی میدر جهت اخذ وام
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 28................................................................................  کشايرسی، ایزان بخش  َای تجذیذپذیز درشىاسایی عًامل باسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی در سمیىٍ اوزصی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 َای تجذیذپذیز در بخش کشايرسیيضعیت استقزار عًامل باسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی در سمیىٍ اوزصی -1ومًدار 
Figure  . The status of Barriers to entrepreneurship development in the field of Renewable energies in agriculture 

sector 
 

باسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی در  عًاملمیاوگیه ( 4جذيل )     
َای تجذیذپذیز در بخش کشايرسی را بٍ َمزاٌ سمیىٍ اوزصی

دَىذ را وشان درصذی کٍ اس کل مًاوع بٍ خًد اختصاص می
درصذ تا 03/16می مًاوع بیه دَذ. در ایه میان درصذ تما می
گذاری کٍ عامل سیاستطًریٍباشذ. ب درصذ می 26/12

تزیه وقطٍ در  باالتزیه میشان ي عامل فىی سیزساختی پاییه
 اوذ. متعذد را بٍ خًد اختصاص دادٌعًامل میان 
عًامل باسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی ( 2ومًدار کایت )ومًدار      

 پذیز در بخش کشايرسی را وشان َای تجذیذدر سمیىٍ اوزصی
 (. 2دَذ ) ومًدار می
 

 در بخش کشايرسی َای تجذیذپذیزمقادیز عًامل باسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی در سمیىٍ اوزصی -4جذيل 
Table  . Barriers to entrepreneurship development in the field of Renewable energies in agriculture sector 

 اوحزاف معیار میاوگیه باسداروذٌعًامل 

 11/1 97/3 گذاریسیاست
 05/1 96/3 پشتیباوی -حمایتی
 17/1 70/3 فزَىگی -اجتماعی

 11/1 54/3 اقتصادی
 16/1 41/3 تزيیجی -آمًسشی

 18/1 17/3 فزدی
 16/1 04/3 سیزساختی -فىی

 94/7 79/24 جمع کل
 

 
 َای تجذیذپذیز در بخش کشايرسیباسداروذٌ تًسعٍ کارآفزیىی در سمیىٍ اوزصی عًامل -2 ومًدار

Figure  .  Kite diagram of barrier to entrepreneurship development in the field of renewable energy  
 

 عامل مشاَذٌ شذ، در وتایجگًوٍ کٍ در بخش مانَ     
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هاي ها و طرحنبود حمایت کافی از ایدهودر بخش کشاورزي
هاي نه ایجاد کسب وکار در زمینه انرژيدانشجویی در زمی

ترتیب بههاتجدیدپذیر در بخش کشاورزي از سوي دانشگاه
باشند، حمایت ناکافی دولتی و میهارتبهداراي باالترین 

گذاران و کارآفرینان تمایلی که سرمایهشود سیاستی سبب می
ایج این یافته با نت.گذاري در این زمینه نداشتندبه سرمایه

.هستندهمسو )6) و گابریل (5و همکاران (گابریل(ژوهشپ
بودن استقبال مدیران یندر عامل اجتماعی و فرهنگی پای

هاي کارآفرینی در زمینه انرژيهاي نوها از ایدهبانک
بودن سطح اعتماد افراد و پاییندر بخش کشاورزيتجدیدپذیر 

دیدپذیر در بخش هاي تجاز توسعه کارآفرینی در زمینه انرژي
باشند. نتایج این میها رتبهداراي باالترین ترتیب بهکشاورزي 

است.همسو )7(معصوم و همکارانقدیري یافته با پژوهش 
هاي هاي باال براي سوختوجود یارانهعامل اقتصاديدر

کارآفرینیتوسعهجهتدرنقدینگیوسرمایهکمبودفسیلی و
داراي در بخش کشاورزيتجدیدپذیرهايانرژيزمینهدر

باشند که این خود بر توسعه کارآفرینی و ها میرتبهباالترین
گذارد. نتایج میثیر منفی أاستفاده از این فناوري در این امر ت

و نسیرو، )11(اشراقی و همکاراناین یافته با پژوهش 
. هستندهمسو ) 16(همکارانو نادري و)17همکاران (

دروسبهکافیتوجهعدمترویجی -عامل آموزشیدر 
ها و نبوددانشگاهدردانشجویانکارورزيوکارآموزي

مناسبکارآفرینانهمهارتایجادجهتدرالزمهايآموزش
که ناشی از کمبود امکانات را دارند.ها رتبهداراي باالترین 

. باشندآموزشی الزم در جهت توسعه کارآفرینی در این امر می
. استهمسو ) 14محبوبی (نتایج این یافته با پژوهش 

کاروکسبایجاددرکافیتجربهبودندر عامل فردي 
تجدیدپذیر در بخش کشاورزي و هايانرژيزمینهدرجدید
هايانرژيزمینهشغلی درنوینهايایدهازاستقبالعدم

ها داراي باالترین رتبهتجدیدپذیر در بخش کشاورزي
معصوم و قدیري نتایج این یافته با پژوهشباشند.می

زیرساختی، عدم -در بعد فنیهست.همسو )7(همکاران
در جهت توسعه کارآفرینی در وجود مراکز تحقیقاتی مناسب 

سطح بخش کشاورزي درهاي تجدیدپذیر درزمینه انرژي
در زمینه موجودهايزیرساختبودننامناسبکشور و 

ترتیب داراي باالترین تجدیدپذیر در سطح کشور بههاي انرژي
) و 14محبوبی (باشند. نتایج این یافته با پژوهشها میاولویت

نتایج در راستاي.هستندهمسو ) 21(واحدي و موسیون
ی کاربردي ارائه گردیده است:هایبدست آمده پیشنهاد

،مدتمدت و بلندمدت، میانکوتاههاي تدوین برنامه- 1
گزاران و هاي تشویقی و حمایتی توسط قانونتدوین سیاست

تواند حرکتی هدفمند در راستاي توسعه کارآفرینی در دولت می
- 2هاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزي باشد.زمینه انرژي

دادن هاي فسیلی و سوقهاي سوختحذف تدریجی یارانه
در گذاري مین بودجه در سرمایهأدرآمد حاصل از آن به ت

بهره از سوي اي تجدیدپذیر و اعطاي تسهیالت کمهانرژي
سسات اعتباري به کارآفرینان و کشاورزان ؤها و مبانک

هاي تجدیدپذیر تواند به توسعه کارآفرینی در زمینه انرژيمی
تواند با در بخش کشاورزي کمک کند، همچنین دولت می

ها، رفهگذاري (معافیت مالیاتی، تعهاي سرمایهارائه مشوق
ص یارانه به منابع قیمت تضمینی خرید برق، تخصی

هاي این زمینه جهت اشتغال و کارآفرینی گامتجدیدپذیر) در
تشویق و گسترش فرهنگ استفاده صحیح - 3موثري بردارد.
هاي تجدیدپذیر و توسعه کارآفرینی در این امر، از منابع انرژي

بود کسب و کار عنوان افق روشنی در راستاي بهتواند بهمی
تواند از طریق ایجاد دولت می-4جدید و اشتغالزایی باشد.

فعال، ارتقاي هايهاي تعاونی، تشکل و اتحادیهشرکت
مشارکت مردمی در زمینه حفظ محیط زیست، ایجاد و 

هاي کاربردي و عملی در زمینه کسب و کار در گسترش دوره
به توسعه هاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزيفناوري انرژي

ز طریق ا- 5نماید.شایانی کارآفرینی در این امر کمک 
در جهتتوانمیماهر و متخصصانسانینیرويپرورش
همچنین ،اقدام کردمرتبطصنایعفنیدانشبیشترتوسعه

از طریق ایجاد جذابیت و ارائهرامیزان عالقمندي افراد
نی در گذاري و کارآفریالزم در جهت سرمایههايتضمین

. افزایش دادهاي تجدیدپذیر در بخش کشاورزيزمینه انرژي
شود در جهت افزایش آگاهی و اطالعات مردم پیشنهاد می

مدت، از طریق هاي آموزش کوتاهضمن برگزاري دوره
ثر مانند رادیو، تلویزیون، کارشناسان ؤهاي ارتباطی مکانال

نشریاتومجالتکشاورزي، انتشار پوستر و نمودار، توزیع
و کارآفرینی هاي نوآشنایی افراد با انرژيترویجی در راستاي

همکاري بین هاي. ایجاد شبکهدر این زمینه تدارك دیده شود
هاي تجدیدپذیر انرژيکارآفرینان کارآفرینان کشاورزي و 

تواند نقش اساسی در بهبود عملکرد اقتصادي، اجتماعی و می
زایش ارزش منابع موجود ایفا کند و سبب افمحیط زیستی

هاي تجدیدپذیر در بخش هاي انرژيواستفاده از فناوري
.ایفا نمایدکشاورزي 
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Abstract
Entrepreneurship is one of the main pillars of growth and development so that it is

considered the engine of economic development in each country. With respect to the importance
and high potential of renewable energy in the agricultural sector of the country,
entrepreneurship can play an important role in the widespread and diverse employment of
unemployed people in the country by creating new job opportunities. The purpose of this study
was identifying the barriers to the development of entrepreneurship in the field of renewable
energies in the agriculture sector of Iran .Therefore, the possible obstacles were extracted from
an extensive literature review and followed by a field survey (questionnaire). The present
research is a survey in terms of its method and it is an applied research in terms of its purpose
and is a field study in terms of the extent of its supervision and control. The statistical
population of the research includes 130 managers of companies active in renewable energies in
the Agriculture sector from across the country. The sampling technique was simple random
sampling method and the sample size was determined 97 subjects by using Krejcie & Morgan
table. The validity of the questionnaire was confirmed using a panel of experts in the field of
agricultural extension and education at Tarbiat Modares University and Faculty of
Entrepreneurship of Tehran University. In order to assess the reliability of the research tool, 30
copies of the questionnaire were pretested in Renewable Energy and Energy Efficiency
Organization of Iran and its reliability ranged from 0.7 to 0.86, which showed that the
questionnaire has a good reliability. The results showed that managers believed that the main
factor inhibiting the development of entrepreneurship in the field of renewable energies in
Agriculture sector was the policy-making factor that the existence of unwanted regulations for
obtaining bank loans placed in the first rank, And then insufficient attention to entrepreneurship
development in macro policies of the country and Lack of legislative policies and tax incentives
for the development of entrepreneurship in the field of renewable energies in Agriculture sector
ranked second and third.

Keywords: Agriculture, Barriers, Entrepreneurship, Renewable energies

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
4.

8.
23

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/jea.4.8.23
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-153-fa.html
http://www.tcpdf.org

