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Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The general purpose of this study was to identify the opportunities for setting up 

entrepreneurial service businesses in Masjed Soleyman Township. To achieve 

this goal, the qualitative paradigm and the Delphi method were used. The 

community studied in this research included experienced entrepreneurs, 

specialists, pundits, and other experts in the fields of service entrepreneurship in 

Masjed Solyman Township, from which 21 were selected as members of the 

Delphi panel using the snowball sampling method. In this study, after three 

rounds of investigation, a consensus was reached regarding the opportunities for 

starting entrepreneurial businesses. The main research tool in the first round of 

the Delphi study was a questionnaire with open-ended questions and in the 

second and third rounds, a questionnaire with closed and open-ended questions. 

In the first round, the data were analyzed using the continuous comparison 

method. In the second round, data analysis was done by drawing the frequency 

distribution table (percentage and cumulative percentage) using SPSS software 

version 27. In the third round, data analysis was done by drawing the frequency 

distribution table (percentage and cumulative percentage) and calculating the 

percentage of agreement (CVI) and Kendall agreement coefficient. In addition, 

the mean and standard deviation were used to prioritize the types of opportunities 

for setting up entrepreneurial service businesses. According to the results, the 

most important opportunities for starting entrepreneurial service businesses in 

Masjed Soleyman Township include "packaging of livestock products such as 

curd and other similar products"; "packaging of various medicinal plants"; "cold 

storage of agricultural and food products"; "production, packaging, and 

distribution of local bread"; and "honey packaging". This study provides 

policymakers and planners with practical suggestions. 
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 شهرسهتان  در خهدماتی  کارآفرینانهه  وکارهایکسب اندازیراه هایفرصت شناسایی پژوهش این کلی هدف پژوهشی -مقاله علمی مقاله: نوع

 مهورد  جامعه. شد گرفته بهره دلفی روش و کیفی رویکرد از هدف، این به رسیدن برای. بود مسجدسلیمان

 ههای بهوزه  در خبرگهان  سهایر  و نظهران صهابب  متخصصهان،  مجهر،،  کارآفرینان پژوهش، این در مطالعه

 تعهداد  برفی،گلوله گیرینمونه روش از استفاده با که بودند مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی کارآفرینی

 بهه  نسبت بررسی، دور سه از پس پژوهش، این در. شدند انتخا، دلفی پنل اعضای عنوانبه آنان از نفر 21

 دور در پهژوهش  اصهلی  ابهاار . شهد  باصل اجماع خدماتی، کارآفرینانه وکارهایکسب اندازیراه هایفرصت

 بها  نامهه پرسهش  سهوم،  و دوم ههای دور در و پاسه   بهاز  ههای پرسهش  بها  نامهه پرسش دلفی، یمطالعه اول

 وتحلیهل تجایهه  مسهتمر  مقایسهه  روش از اسهتفاده  بها  هاداده اول دور در. بود پاس  باز و بسته هایپرسش

 بها ( تجمعهی  درصهد  و درصهد ) فراوانهی  توزیه   جهدول  ترسهی   با دوم دور در هاداده وتحلیلتجایه. شدند

 توزیه   جدول ترسی  با سوم دور در هاداده وتحلیلتجایه. شد انجام 22 نسخة SPSS افاار نرم از استفاده

 بهرای  همچنهین  و کنهدال  توافق ضریب و( CVI) توافق درصد محاسبه ،(تجمعی درصد و درصد) فراوانی

 معیهار  انحهراف  و میهانگین  از خهدماتی  کارآفرینانهه  وکارهایکسب اندازیراه هایفرصت انواع بندیاولویت

 کارآفرینانهه  وکارههای کسهب  اندازیراه هایفرصت ترینمه  که ندداد نشان پژوهش نتایج. شد گرفته بهره

 دیگهر  و کشه   همچهون  دامهی  محصهوت   بنهدی بسهته » شهامل  مسجدسهلیمان  شهرسهتان  در خدماتی

 تولید،» ،«غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه» ،«دارویی گیاهان انواع بندیبسته» ،«مشابه محصوت 

این پهژوهش پیشهنهادهای کهاربردی را بهرای      .بودند «عسل بندیبسته» و «محلی نان توزی  و بندیبسته

 ریاان به همراه دارد.گذاران و برنامهسیاست

 مقاله: تاریخچة

 72/70/1071 دریافت: تاریخ

 23/70/1071 بازنگری: تاریخ

 70/17/1071 پذیرش: تاریخ

 72/17/1071 آنالین: دسترسی

 :هاکلیدواژه

  کارآفرینانه، هایفرصت
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 مهمقدّ
 بهه  توجهه  اخیهر  ههای سهال  در اسهت؛  جامعه در اقتصادی رشد محرك نیروی و موتور کارآفرینی، اینکه به نظر

 اسهت؛  هیافته  بسهیاری  اهمیت جدید کار و کسب ایجاد برای مناسب هایفرصت انتخا، و شناسایی کارآفرینی،

؛ مههدی زاده و  2710)بیرانونهد و همکهاران،    دارند مثبتی رابطة اقتصادی رشد با کارآفرینی هایفرصت چراکه

 میهان  در ش بی که است زیادی عوامل درگرو کارآفرینی توسعة(. 2712؛ شیری و همکاران، 2721همکاران، 

(؛ 2712مهرام و همکهاران،   )خوش است برخوردار ایویژه جایگاه از کارآفرینانه هایفرصت شناسایی عوامل این

 فرصهت  شناسهایی  بهدون  و رودمهی  شهمار  به کارآفرینی ندیفرا در گام اولین و تریناصلی فرصت تشخیص زیرا

 ایهده  شناسهایی  توانهایی  عنهوان به فرصت تشخیص (.1301 مرام،)خوش داشت نخواهد معنایی کارآفرینی عمالً

، 1)کوربهت  اسهت  شهده  تعریه   کنهد،  تولید درآمد و افاوده ارزش که یاگونهبه وکارکسب به آن انتقال و خو،

 رودمهی  شمار به جدید هایوکارکسب اندازیراه و ایجاد در مهمی گام کارآفرینی هایفرصت تشخیص .(2772

 از یکی هافرصت شناخت که افتیدست نتیجه این به توانمی گذشت آنچه بیان از بنابراین، ؛(2770، 2)بارینگر

 تهوان مهی  ،گرید عبار به و (2713زهی و همکاران، )هاش  ودرمی شماربه کارآفرینی توسعة عوامل ترینبارگ

 (.2711، 3)هانسن است هافرصت کش  کارآفرینی گفت

 شهمار  بهه  کشور روز اجتماعی مسائل ترینمه  از یکی تنهانه بیکاری و کار موضوع یا اشتغال چالش امروزه

 -اجتمهاعی  ههای چهالش  تهرین مهه   از را آن تهوان می گذشته دهة چند در جمعیت رشد میاان با بلکه آید؛می

 چرختابیهان،  و موبهدی  ؛، 1071 شهیری،  ؛اله   1071 شهیری، ) آورد بسا،به آینده دهة چند در اقتصادی

 آموزشهی  و دولتی یهانهاد ریاانبرنامه و مدارانسیاست اصلی هایدغدغه از یکی امروزه که ایگونهبه (.1302

؛ 2721؛ شهیری،  2727مرام و همکاران، )خوش است ایران جامعه در زاییاشتغال راهکارهای و بیکاری موضوع

 مسجدسهلیمان  هرسهتان ش راسهتا،  ایهن  در. اله  و ،(  2712؛ شهیری و همکهاران،   2722شیری و همکهاران،  

 از اشهتغال،  بهرای  بهالقوه  ظرفیهت  داشهتن  و ارزشمند ذخایر و فعال گاز و نفت هایچاه از برخورداری رغ علی

 کهه  یاگونهه بهه  (.1301 )کاشهانی،  هسهتند  روبهرو  بیکهاری  مشهکل  بها  آن جوانان و بوده کشور محروم مناطق

 آمهار  مرکها  )گهاارش  دارد -کشهور  بیکهار  استان دومین عنوانبه -خوزستان استان در را بیکاری نرخ بیشترین

 شهرسههتان خوزسههتان، اسههتان هههایشهرسههتان جمعیههت نسههبت درنظرگههرفتن بهها همچنههین (.1301 ایههران،

 ایهن  فعهال  جمعیهت  مههاجر   دلیهل  تهرین اصهلی  کهه  دارد را یمهاجرفرسهت  میهاان  ترینبیش مسجدسلیمان

 رفهاه  و کهار  تعهاون،  )وزار  اسهت  کشهور  ههای اسهتان  دیگهر  در اشهتغال  فرصت و شغل جستجوی شهرستان،

  (.1300 ،ایران اجتماعی

 صهنای   در انسهانی  نیهروی  جهذ،  جهت در خوزستان استان در کارنادرست  فرهنگ تواندمی امر این دلیل

 بخهش  در وکهار کسهب  بهه  تمایهل  عهدم  نیها  و دولتهی  مشاغل در جذ، به تمایل و وابسته صنای  یا گاز و نفت

 شهرسههتان در شهده  موجهب  امهر  ایهن  (.1300 ،ایهران  اجتمهاعی  رفهاه  و کهار  تعهاون،  )وزار  باشهد  خصوصهی 

 و فقهر  در مهردم  از زیهادی  عهد   دارد، وجهود  کهه  شهماری بهی  ههای پتانسیل و هافرصت اوجودب مسجدسلیمان

 در کارآفرینانهه  ههای وکارکسهب  انهدازی راه ههای فرصت شناسایی رودمی انتظار بنابراین ؛برند سر به محرومیت

 در آورد. فراه  منطقه این مردم از وسیعی بخش اشتغال برای را مناسبی بستر بتواند مسجدسلیمان شهرستان

                                                                                                                                                                          
1. Corbett 

2. Barringer 

3. Hansen et al. 
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 شهده  انجهام  کهارآفرینی  هایفرصت تشخیص بر گوناگون عوامل تأثیر خصوص در مختلفی مطالعا  راستا، این

 مطالعها   ایهن  نتهایج  مجمهوع  در کهه  اندنموده اشاره عامل چند یا ی  تأثیر به مطالعا  این از ی  هر و است

 ؛دههد  تشهخیص  را فرصهتی  بتوانهد  تها  باشهد  خهاص  هایویژگی از ایگستره دارای باید فرد که است آن بیانگر

 شهرسههتان اهههالی بههین در کههارآفرینی هههایفرصههت تشههخیص قابلیههت ارتقههای بههرای تههالش اگرچههه بنهابراین 

 و تهر سهاده  بهل راه تهوان مهی  اما باشد، موجود مشکال  از رفتبرون هایبلراه از یکی تواندمی مسجدسلیمان

 و کارآفرینهان  متخصصهان،  نظهرا   و هادیدگاه از گیریبهره از عبار  آن و نمود؛ مطرح نیا را تریالوصولسهل

  است. مسجدسلیمان شهرستان در موجود هایفرصت شناسایی راستای در منطقه خبرگان

 از خهدما   و کهات  انتقهال  برای است هاییفعالیت شامل خدماتی هایوکارکسب اینکه به نظر این، بر افاون 

 برداشهتن  آن ةوظیفه  و شهود می شامل نیا را تجاری وکارکسب از بخشی همچنین و مصرف به تولید هایمکان

 ایهن  کهه  ایگونهه بهه  ؛اسهت  تجهاری  ههای وکارکسهب  در غیهره  و دانشی مبادتتی، زمانی، مکانی، ،فردی موان 

 توسهعه  و انهدازی راه ،نیبنهابرا  ؛ندارنهد  اندازیراه برای زیادی سرمایه به نیاز و هستند کاربر بیشتر هاوکارکسب

 شناسهایی  بها  اسهت  آن بهر  باضهر  پهژوهش  ،راستا این در دارد. کشور شرایط در باتیی ضرور  و اهمیت هاآن

 در موفق هایوکارکسب اندازیراه برای را مبنایی ،مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی کارآفرینانه هایفرصت

 داخلهی  گذاریسرمایه جذ، اشتغال، ایجاد ماایای به دستیابی بر عالوه آن موجببه تا نموده فراه  منطقه این

 توسهعة  بهرای  تزم ههای زمینهه  گردشهگری،  توسهعة  و عمهومی  درآمهدهای  ارتقای صادرا ، توسعة خارجی، و

 را کشهور  تیه نها در و استان شهرستان، اقتصادی جایگاه جهیدرنت و نموده فراه  را مختل  ابعاد در کارآفرینی

 ههای وکارکسهب  انهدازی راه ههای فرصهت  شناسهایی  باضهر  پهژوهش  اصهلی  ههدف  اوصاف، این با بخشد. بهبود

 است. مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی کارآفرینانه

 پژوهش پیشینة
 و کاتهها  خرید و تولید که است هاییفعالیت شامل عام، طوربه و مشغولیت از بالتی از است عبار  وکارکسب

 (.1370 رکهابی،  ؛1077 ،و همکاران شیری) گیردمی دربر سود، کسب منظوربه را هاآن فروش هدف با خدما 

 شهوند مهی  تقسهی   کشهاورزی  و خهدماتی  صنعتی، هایوکارکسب دسته در فعالیت بوزه براساس هاوکارکسب

 )سهرمایه،  تولیهد  عوامهل  کلیهه  یدهسازمان از است عبار  صنعتی هایوکارکسب (.1077 ،و همکاران )شیری

 ،لیه تحل ،ترکیهب  در کهه  بشهری  زندگی توسعه و رشد سازندگی، منظوربه انسانی( نیروی اولیه، مواد مدیریت،

 ههای وکارکسهب  .(1370 )رکهابی،  آوردمهی  وجهود  هبه  را جدیهدی  محصهول  اولیهه  مواد استخراج و دهیشکل

 اسهت.  زراعهی  محصهوت   و دام نظیهر  کشهاورزی  کاتههای  بازاریابی و تولید مدیریت، کاشت، شامل کشاورزی

و  )شهیری  اسهت  فروش و یدامدار بفاظت، ،یکشاورز مناب ، تیریمد ی،کشاورز هایوکارکسب فعالیت ةنیزم

  (.1370 رکابی، ؛1077 ،همکاران

 محهل  بهه  تولیهد  مکهان  از خدما  و کاتها انتقال برای که است هاییفعالیت شامل خدماتی هایوکارکسب 

 انبهارداری،  نظیهر  ههایی فعالیهت  کلیهة  و خهدما   و کاتهها  دوفروشیه خر شهامل  نیبنهابرا  ؛اندضروری مصرف،

 اساسهی  ةوظیفه  کننهد. مهی  تسههیل  را معادلهه  انجهام  کهه  شهود مهی  ...و مهالی  نیتهأم  بندی،بسته بندی،درجه

 آزاد جریهان  و اسهت  غیهره  و دانشهی  مبهادتتی،  زمهانی،  مکانی، فردی، موان  برداشتن خدماتی، هایوکارکسب

 ،وکهار کسهب  ههای فرصهت  (.1370 )رکهابی،  سهازد می فراه  را کنندهمصرف به دکنندهیتول از خدما  و کاتها

 رفه   یا بل را هاآن وکارکسب ی  اندازیراه طریق از توانمی که هستند نیازهایی و مشکال  و مسائل درواق 
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 از وکهار کسهب  آن و گرفتهه  صهور   وکارکسب ی  قالب در تواندمی راهکار یا مسئله بل ،گرید عبار به نمود.

 مطلهو،  ارزش ههر  یا اعتباری یا اقتصادی مناف  وکارکسب آن برای و برسد خود اهداف یا درآمد به راهکار این

 ههای وکارکسهب  اندازیراه هایفرصت خصوص در (.1077 ،و همکاران )شیری باشد داشته همراه به را دیگری

 شود.می اشاره هاآن از برخی به ادامه در که است شده انجام مختلفی مطالعا  کارآفرینانه

 بخهش  خهدماتی  وکارههای کسب هایفرصت شناسایی» عنوان با ایمطالعه در (1077) همکاران و بیدری 

 بازارههای  ایجهاد  کهه  یافتنهد  دسهت  نتیجهه  این به «ایالم( استان روستایی هایتعاونی :مطالعه مورد) کشاورزی

 )عرضهه  بهازار  روسهتا  فروشهگاه  ایجهاد  منطقه، دامی روغن بندیبسته و آوریجم  کشاورزی، و دامی هاینهاده

 ابهاارآت   تخصصهی  فروشهگاه  ایجهاد  و روستایی( تعاونی هایشرکت همکاری با کشاورزی محصوت  مستقی 

   داشتند. وجود مطالعه مورد هایشهرستان تمام در که بودند هاییفرصت ازجمله هانهاده و کشاورزی

 در دانشجویی هایتعاونی اندازیراه هایفرصت شناسایی» عنوان تحت پژوهشی (1077) همکاران و شیری 

 براسهاس  دادنهد.  انجهام  دلفهی  روش بهه  «خدماتی و کشاورزی هایتعاونی توسعه برای راهنمایی ایالم: دانشگاه

 ،یفهراور  تولید،» از بودند عبار  کشاورزی دانشجویی هایتعاونی اندازیراه هایفرصت نیترمه  پژوهش نتایج

 ،«ایگلخانهه  و ایمارعه جا صیفی و سبای ها،میوه پرورش» ،«ایادویه و دارویی گیاهان فروش و بندیبسته

 از باصههل لبنیهها  صههحی  توزیهه  و بنههدیبسههته ،یفههراور» ،«آپارتمههانی و زینتههی گیاهههان و گههل پههرورش»

 ههای فرصهت  نیتهر مهه   همچنهین  ؛«)زنبهورداری(  عسهل  توزیه   بندی،بسته تولید،» و «دانشگاه هایگاوداری

 هها، کنفهرانس  آپهی، اسهتار   رویهدادهای  برگهااری » از بودنهد  عبار  خدماتی دانشجویی هایتعاونی اندازیراه

 تهاریخی  تفریحهی،  هایمکان معرفی هدف با گردشگری تورهای ارائه» ،«دانشگاه مختل  یاهمراس  و هاجشن

 ارائهه » ،«فارسهی  و عربی انگلیسی، هاینامهپایان و مقات  ویرایش و ترجمه خدما  ارائه» ،«منطقه فرهنگی و

 بهه  مربهوط  خهدما   ارائهه » و «ایرایانهه  ههای سیسهت   و هها برنامه تعمیر و اندازیراه نصب، به مربوط خدما 

  «.و... و، گرافی  و طرابی نویسی،برنامه

 ههای تعهاونی  بهرای  کارآفرینانهه  یهها وکارکسهب  ههای فرصهت  شناسهایی  به ایمطالعه در (1300) بیدری 

 بازاریهابی  مشهکل  بهل  و عسهل  تولیهد  توسهعه » که داد نشان مطالعه این نتایج پرداخت. ایالم استان روستایی

 آبهدانان  شهرسهتان  ههای فرصت ترینمه  از «دام خوراك کارخانه ایجاد» ،«بومی مرغ پرورش توسعه» ،«لعس

 جههت  سهردخانه  ایجهاد » همچنهین  روند.می شمار به کشاورزی بخش در صنعتی و خدماتی تولیدی، زمینة در

 تجهیهاا   فروشهگاه  )ایجهاد  عسهل  یبنهد بسهته  و یفهراور  خهط  یانهداز راه» ،«کشاورزی محصوت  نگهداری

 ایهالم  شهرستان هایفرصت ترینمه  از ،«دارویی گیاهان کاشت توسعه» ،«(عسل آزمایشگاه ایجاد ،زنبورداری

 تکمیلی و تبدیلی صنای »چنین ه  روند.می شمار به کشاورزی بخش در صنعتی و خدماتی تولیدی، زمینة در

 ،«قهراردادی  کشهاورزی  صهور  بهه  ر ذ کشهت  توسهعه » ،«کشهمش  و انگهور  محصهول  یبنهد بسهته  و یفراور

 تولیهدی،  زمینهة  در ایهوان  شهرسهتان  ههای فرصهت  ترینمه  از ،«منطقه دامی روغن بندیبسته و یآورجم »

  شدند. شناسایی لعهمطا این در که بودند کشاورزی بخش در صنعتی و خدماتی

 ماننهد  دیه   بوبها  ب کشهت  توسعه» ،«انگور بادام، دی ، انجیر مانند داربیش اراضی در دی  باغا  ابداث» 

 خهدماتی  تولیدی، زمینة در بدره شهرستان هایفرصت ترینمه  عنوانبه ،«آ، پمپاژ ابداث» ،«نخود و عدس

 عانهوا  و انهار  و انگور مانند ،شهرستان باغا  توسعه» د.شدن معرفی مطالعه این در کشاورزی بخش در صنعتی و

 تکمیلهی  و تبهدیلی  صهنای   ایجهاد » ،«دارویهی  گیاههان  کاشهت  توسهعه » ،«بهاغی  محصهوت   بازاریهابی  و میوه

 تولیهدی،  زمینهة  در چهرداول  شهرسهتان  ههای فرصهت  ترینمه  عنوانبه ،«ببوبا  و زیتون و باغی محصوت 
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 ،«تعهاونی  برنهد  بها  منطقهه  برنج محصول خرید و توسعه» شدند. معرفی کشاورزی بخش در صنعتی و خدماتی

 انهار،  باغا  توسعه» ،«عسل تولید و زنبورعسل پرورش توسعه» ،«کوهی مثمر و بومی جنگلی تاندرخ کاشت»

 تهرین مهه   عنهوان بهه  مطالعهه  ایهن  در ،«منطقهه  تولیهدی  بهرنج  یبرندسهاز » ،«...و پسهته  گردو، زیتون، ،ورانگ

   شدند. معرفی کشاورزی بخش در تیصنع و خدماتی تولیدی، درزمینة سیروان شهرستان هایفرصت

 ،«نهرگس  گهل  از گیهری اسهانس  کارگهاه  ادایج» ،«نرگس گل )بذر( پیاز تولید» ،«نرگس گل کشت توسعه» 

 کشهاورزی  بخهش  در صهنعتی  و خهدماتی  تولیهدی،  زمینة در شهردره شهرستان هایفرصت ترینمه  عنوانبه

 ،«چغندرقنهد  صهنعتی  کشهت  توسهعه » ،«کنجهد  و کلهاا  مانند روغنی یهادانه کشت توسعه» شدند. شناسایی

 و خهدماتی  تولیهدی،  زمینهة  در دهلهران  شهرسهتان  هایفرصت ترینمه  عنوانبه ،«یکشروغن کارگاه ایجاد»

 ،«بهران(  چشمه )از معتبر برند گرفتن و یمعدنآ، کارخانه ابداث» شدند. معرفی کشاورزی بخش در تیصنع

 ،«با( و )گوسفند سب  دام پرورش توسعه» ،«ی(بندبسته و یفراور) عسل تولید و عسل زنبور پرورش توسعه»

 کشهاورزی  بخهش  در صهنعتی  و خدماتی تولیدی، زمینة در ملکشاهی شهرستان هایفرصت ترینمه  عنوانبه

   شدند. معرفی

 عنوانبه ،«صیفی و سبای کشت توسعه» ،«دارویی گیاهان کشت توسعه» ،«انگور و نخیال  باغا  توسعه» 

 شهدند.  معرفی کشاورزی بخش در صنعتی و خدماتی تولیدی، زمینة در مهران شهرستان هایفرصت ترینمه 

 و تهرویج » ،«...(و انگهور  پسهته،  ،زیتهون ) باغا  توسعه» ،«...و گردانآفتا، کلاا، مانند جدید محصوت  کشت»

 صهنعتی  و خهدماتی  تولیدی، زمینة در هلیالن شهرستان هایفرصت ترینمه  عنوانبه ،«چغندر کشت توسعه

  شدند. معرفی کشاورزی بخش در

 در کهارآفرینی  ههای فرصت بندیاولویت و شناسایی» عنوان با ایمطالعه در (1307) همکاران و اینینیبس 

 بخش در زیرساخت و تجار  ،یفراور تولید، مختل  بوز  چهار در را کارآفرینی هایفرصت ،«کشاورزی بخش

 یفهراور  و بنهدی بسهته  ههای فرصهت  مطالعهه  این نتایج براساس کردند. بندیدسته گلباف شهرستان کشاورزی

 بهاتترین  خرمها  یفهراور  و بنهدی بسهته  کارگاه ابداث و ترخون گیریاسانس کارگاه اندازیراه دارویی، گیاهان

  بودند. گلباف شهرستان کارآفرینی هایفرصت زمینة در هااولویت

 ههای فرصهت  بنهدی اولویت و شناسایی به اکتشافی آمیختة روش از گیریبهره با (1307) همکاران و اکبری 

 در وکهار کسهب  ههای فرصهت  شناسهایی  از پهس  محققهان  این پرداختند. ارس تجاری آزاد منطقة در وکارکسب

 بهه  نسهبت  صهنعتی  و خهدماتی  بازرگهانی،  گردشهگری،  کشهاورزی،  بهوز   پهنج  قالهب  در مطالعه مورد منطقة

 ههای فرصهت  و نخسهت  اولویهت  در بازرگهانی  ههای فرصهت  که داد نشان نتایج نمودند. اقدام هاآن بندیاولویت

 و صهادراتی  پایانهة  ایجاد ةنیزم در وکارکسب هایفرصت بازرگانی بوز  در دارند. قرار آخر اولویت در کشاورزی

 بهوز   در درمانی، توریس  و درمانی مجتم  ابداث ةنیزم در وکارکسب هایفرصت خدماتی بوز  در بازرگانی،

 گردشهگری  بهوز   در خورشهیدی،  گرمهایش  ههای سیسهت   تولیهد  ةنه یزم در وکهار کسهب  ههای فرصت صنعتی

 ههای فرصهت  کشهاورزی  بهوز   در و خهانواده  کمپینگ و آپارتمان هتل ابداث ةنیزم در وکارکسب هایفرصت

   دادند. اختصاص خود به را اول هایرتبه میوه بندیبسته و بندیدرجه ةنیزم در وکارکسب

 بررسهی  و کمهی(  -)کیفهی  ترکیبهی  رویکرد از گیریبهره با ایمطالعه در (1303) همکاران و یمحمدکاظم 

 شناسهایی  بهه  اطالعها ،  فنهاوری  بها  مهرتبط  ورزشهی  وکارههای کسهب  ةنیزم در فعال خبرگان از نفر 70 آرای

 پهژوهش  ایهن  نتایج پرداختند. اطالعا  فناوری رویکرد با ورزش صنعت در )کارآفرینانه( وکارکسب هایفرصت

 در .اسهت  بازاریهابی  و فروش و ایجاد خدماتی، هایفرصت بر مشتمل هافرصت این از عمده گروه سه داد نشان
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 اختصهاص  خهود  بهه  را رتبهه  ترینپایین فروش و ایجاد گروه و رتبه باتترین خدماتی هایفرصت گروه بین این

   دادند.

 و مهار  توانایی، :هند در غهذایی مهواد فهرآوری صنعت» عنوان با ایمطالعه در (2710) 1همکاران و ریس 

 را خهود  مطالعه نتیجه و پرداختند هند در کشاورزی محصوت  فرآوری فرصت بررسی به ،«اشتغال هایفرصت

 بخههش  یه   عنوانبه غذایی مواد فرآوری صنعت بهه نسهبت زیادی تمرکا هند دولت که نمودند بیان گونهاین

 در شهود.  آسهان  گهذاری سیاسهت  با خارجی مستقی  گذاریسرمایه جذ، که رودمی انتظار دارد. تیاولو دارای

 زنجیره مانند زیربنایی امکانا  توسعه انسانی، مناب  نیتأم برای ماهر غیر کار نیروی آموزش به نیاز هااین کنار

  .است ضروری غذایی مواد فرآوری صنعت تقویت برای ایجاده امکانا  و سرد

 بهرای  واقعهی  ابهاار  یه   عنهوان بهه  کشهاورزی محصوت  تجار  عنوان بهها ایمقاله در نیا (2710) 2ترسو 

 ههای وکارکسهب  ةدسهت  چنهد  در را کشاورزی هایوکارکسب در موجود هایفرصت نیجریه، در روستایی توسعه

 بنهدی تقسهی   کشهاورزی  غهذایی  مهواد  توزی  و بازاریابی و کشاورزی غذایی مواد فرآوری مارعه، ورودی نیتأم

 .نمودند

 کارآفرینانهه  ههای وکارکسهب  انهدازی راه ههای فرصهت  خصوص در خارجی و داخلی تجربی مطالعا  بررسی 

 شناسهایی  کهه  اسهت  بقیقهت  ایهن  گویهای  اخص صور به خدماتی کارآفرینانه هایوکارکسب و اع  صور به

 یها  منطقهه  یه   نتهایج  تهوان نمی و جاهاست سایر از متفاو  بخشی هر و منطقه هر در وکارکسب هایفرصت

 ههای وکارکسب اندازیراه هایفرصت شناسایی به باضر پژوهش در رو،این از داد. تعمی  جاها سایر به را بخش

 است. شده پرداخته کیفی روش از گیریبهره با مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی کارآفرینانه

 پژوهش روش
 بهود  کهاربردی  ههدف  به توجه با و کمی(-)کیفی آمیخته هایپژوهش دستة در پارادای  لحاظ از باضر پژوهش

 انهدازی راه ههای فرصهت  شناسهایی  دنبهال  بهه  باضهر  پهژوهش  اینکهه  بهه  نظهر  شهد.  انجهام  دلفهی  روش به که

 گهذاران سیاسهت  و ریهاان برنامه مدیران، به کم  منظوربه مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی هایوکارکسب

 دلفهی » روش از مطالعهه  ایهن  در بنابراین است، بخش این در هاوکارکسب اندازیراه جهت در خوزستان استان

 و کمه   بهرای  و روز مهه   مسهائل  ةنه یزم در بیشتر ،گیریتصمی  دلفی است. شده گرفته بهره «گیریتصمی 

  (.1373 )ساروخانی، دارد ییکارا یگذارقانون و دولتی گیرانتصمی  و ریاانبرنامه به رسانیاطالع

 بلکه نیست؛ پژوهش در کنندگانمشارکت تعداد به دلفی روش اعتبار پیمایشی، پژوهش هایروش برخالف 

 (.1370 زاده،)پاشهایی  دارد بسهتگی  پهژوهش  در دلفهی(  پانل )اعضای کنندهشرکت متخصصان علمی اعتبار به

 روش بهه  کهه  هسهتند  )متخصهص(  نظهر صهابب  افهراد  دلفهی،  روش در کنندگان()مشارکت مطالعه مورد افراد

 در که است آن امر این دلیل (.1372 همکاران، و )ابمدی شوندمی انتخا، مطالعه برای 3هدفمند گیرینمونه

 اینمونهه  دنبهال  بهه  پژوهشگران آن در که کمّی هایپژوهش برخالف دلفی( روش ازجمله) کیفی هایپژوهش

 در نظر مورد پدیده فه  هدف دهند، تعمی  جامعه به را آن به مربوط هاییافته بتوانند تا هستند جامعه معرّف

  است. شده انتخا، آن از نمونه که است ایجامعه

 براسهاس  )متخصصهان(  پانهل  اعضای شناسایی گویند.می دلفی پانل اعضای کنندگان،مشارکت به دلفی، در 
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 انتخهها، معیههار .اسههت دلفههی مطالعهها  در مهمههی نکتههه پههژوهش موضههوع زمینههة در مشههخص معیارهههای

 شهرسههتان خههدما  بخههش کارآفرینههان .1 :همچههون مههواردی باضههر دلفههی مطالعههة در کننههدگانمشههارکت

 ههای بهوزه  در باتجربهه  افهراد  و نظهران صابب و متخصصان .2 اند؛کرده شناسایی را فرصتی که مسجدسلیمان

 مطالعهه  در مشهارکت  برای کافی وقت و تمایل داشتن .3 ؛مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی هایوکارکسب

 کارآفرینهان،  از تعهدادی  برفهی(، گلولهه  گیهری )نمونهه  فهراوان  یوجهو پهرس  و بررسهی  بها  منظور، این برای بود.

 از و شهدند  شناسهایی  مسجدسلیمان شهرستان در خدما  بخش در باتجربه افراد و نظرانصابب و متخصصان

   کنند. مشارکت مطالعه این در تمایل صور  در که شد درخواست هاآن

 ایهن  در کننهدگان( )مشهارکت  دلفهی  پانهل  عضهو  عنهوان به متخصص بیست سرانجام مستمر هایپیگیری با 

 مطالعهة  انجهام  برای متفاوتی یندهایفرا و مرابل مختل ، نظرانصابب و پژوهشگران شدند. شناسایی مطالعه

 بهه  نسهبت  کهه  یابهد  ادامهه  جهایی  تها  بایستی دلفی مطالعة که معتقدند هاآن اکثر ولی اند،نموده معرفی دلفی

 زمهانی  گروههی  اجمهاع  دلفهی،  مطالعهة  در (.1327 همکهاران،  و )ابمدی شود باصل اجماع نظر مورد موضوع

 طیه   براسهاس  نظهر  مهورد  موضوع به نسبت کنندگانمشارکت درصد( 00) سوم دو بداقل که شودمی باصل

 کهامالً  )نظر توافق مخالف ( کامالً .1 و مخالف  .0 نظرم؛بی .3 موافق ؛ .2 موافق ؛ کامالً .1) ایدرجه پنج لیکر 

 بهه  نسهبت  دور، سهه  از پهس  ،باضهر  پهژوهش  در(. 2710، 1وارنهر و همکهاران  ) باشند داشته موافق ( و موافق 

 نادیه   دور هر شد. باصل اجماع ،مسجدسلیمان شهرستان در کشاورزی هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت

   کشید. طول روز( 01) نی  و ماه ی  بدود مطالعه کل و روز( 11) هفته دو

 سهوم،  و دوم دور در و پاسه   -بهاز  ههای پرسهش  بها  پرسشنامه دلفی مطالعه اول دور در پژوهش اصلی اباار 

 از یها  و بضهوری  صهور  بهه  پژوهش پرسشنامة ،دورها تمام در بود. پاس  -باز و بسته هایپرسش با پرسشنامه

 تکمیهل  و مطالعهه  جههت  در کهه  شهد  درخواسهت  هها آن از و ارسال پانل اعضای برای الکترونیکی پست طریق

 ،یفراوانه  توزیه   جهداول  محتهوا،  تحلیل از استفاده با هاداده تحلیل و تجایه نمایند. اقدام پرسشنامه هایسؤال

 ادامهه  در شهد.  انجام 22 نسخة SPSS افاارنرم قالب در کندال توافق ضریب و محتوایی روایی شاخص محاسبه

 اعضهای  از نهایهت،  در شهد.  اقهدام  هاآن منشأ و ماهیت براساس شدهییشناسا هایفرصت بندیطبقه جهت در

 کارآفرینانه هایوکارکسب اندازیراه برای شدهییشناسا هایفرصت اهمیت میاان که شد درخواست دلفی پانل

 لیکهر   طیه   قالب در «سودآوری» و «اجرا قابلیت» معیار دو براساس را مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی

 بنهدی اولویهت  بهه  نسهبت  بخهش  ایهن  در کننهد.  بنهدی اولویهت  زیهاد( خیلهی  -1 تا ک خیلی -1) یادرجه پنج

 .شد اقدام معیار انحراف و میانگین براساس طبقه هر در شدهییشناسا هایفرصت

 نتایج
 در خهدماتی  ههای وکارکسب اندازیراه هایفرصت خصوص در پژوهش از باصل اطالعا  و هاداده اول، دور در

 ایهن  در شدند. تحلیل و تجایه هاداده مستمر مقایسة و محتوا تحلیل فنّ از استفاده با مسجدسلیمان شهرستان

 شناسایی مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی هایوکارکسب اندازیراه برای فرصت 10 تعداد مجموع در دور،

 نتهایج  براسهاس  گرفهت.  قرار دوم دور در دلفی پانل اعضای اختیار در ساختارمند ایپرسشنامه قالب در که شد

 فرصهت  27 بهه  نسهبت  کننهدگان مشهارکت  کهه  شهد  مشهخص  دوم دور در هها داده تحلیهل  و تجایه از باصل

 نظهر  اجمهاع  مسجدسهلیمان  شهرسهتان  در کشهاورزی  هایوکارکسب اندازیراه برای اول دور در شدهییشناسا

                                                                                                                                                                          
1. Warner et al. 



 
 

 88-99 ، صفحات1041، زمستان 1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیریآموزش و مد ،زاده و همکارانمهدی 90

 

 (.1 )جدول شدند بذف توافق، عدم دلیلبه فرصت شش تعداد و داشتند

 دوم( )دور خدماتی هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت .1 جدول
 توافق درصد فرصت ردیف

 71 یورزش یهاسالن ابداث 1

 77 سینما ابداث 2

 07 روستاییان و عشایر تولیدا  و محلی کاتی اینترنتی دوفروشیخر 3

 07 صنعتی عکاسی 0

 01 تورلیدر 1

 71 ایگلخانه تولیدا  انواع بندیبسته 0

 71 شهرستان داخل روزه ی گردشگری تورهای برگااری 2

 11 کامپیوتر یسینوبرنامه 7

 11 و،  دهندتوسعه و طرابی 0

 07 گرافیست 17

 01 دارویی گیاهان انواع بندیبسته 11

 01 غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانة 12

 07 عسل یبندبسته 13

 01 محلی نان توزی  و بندیبسته تولید، 10

 177 مشابه محصوت  دیگر و کش  همچون دامی محصوت  بندیبسته 11

 01 هنری فرهنگی یهاتیفعال منظوربه مختل  هایسالن ابداث 10

 بهه  نسهبت  کننهدگان مشارکت که شد مشخص سوم دور در هاداده تحلیل و تجایه از باصل نتایج براساس 

 شهرسهتان  در خهدماتی  کارآفرینانهه  ههای وکارکسهب  انهدازی راه بهرای  دوم دور در شهده ییشناسها  فرصت 17

 محتهوایی  روایهی  شاخص میاان اینکه به توجه با ،گرید عبار به (.2 )جدول داشتند نظر اجماع مسجدسلیمان

(CVI)1 درصهد  27 از تهر بهیش  مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی هایوکارکسب اندازیراه فرصت 17 برای 

 دارند. نظر اجماع هافرصت این مورد در مطالعه مورد افراد کلیة که گفت توانمی بنابراین بود،

 سوم( )دور خدماتی هایوکارکسب اندازیراه هایرصتف .2 جدول
 توافق درصد فرصت ردیف

 21 یورزش یهاسالن ابداث 1

 21 سینما ابداث 2

 71 روستاییان و عشایر تولیدا  و محلی کاتی اینترنتی دوفروشیخر 3

 21 ایگلخانه تولیدا  انواع بندیبسته 0

 71 شهرستان داخل روزه ی گردشگری تورهای برگااری 1

 07 دارویی گیاهان انواع بندیبسته 0

 01 غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه 2

 01 عسل یبندبسته 7
 01 محلی نان توزی  و بندیبسته تولید، 0

 177 مشابه محصوت  دیگر و کش  همچون دامی محصوت  بندیبسته 17

 773/7 معناداری= سط         71/7 کندال= توافق ضریب

 نشهان  کهه  آمهد  دسهت  بهه  (773/7 معناداری سط  )با 71/7 دلفی از مربله این برای کندال توافق ضریب 

 ادامه، در داشتند. نظر اجماع شدهییشناسا هایفرصت با رابطه در دلفی پانل اعضای از سومدو از بیش دهدمی

                                                                                                                                                                          
1. Content Validity Index (CVI) 
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 (.3 )جدول اندشده بندیاولویت مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت

 خدماتی کارآفرینانه هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت بندیاولویت .3 جدول
 رتبه معیار انحراف میانگین خدماتی کارآفرینانه هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت ردیف

 0 12/7 37/0 محلی نان توزی  و بندیبسته تولید، 1

 1 11/7 11/0 مشابه محصوت  دیگر و کش  همچون دامی محصوت  بندیبسته 1

 7 02/7 77/0 یورزش یهاسالن ابداث 3

 0 17/1 77/3 سینما ابداث 0

 2 10/1 71/0 ایگلخانه تولیدا  انواع بندیبسته 1

 1 23/7 37/0 عسل یبندبسته 0

 0 70/7 37/0 شهرستان داخل روزه ی گردشگری تورهای برگااری 2

 3 07/7 07/0 غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه 7

 1 23/7 37/0 روستاییان و عشایر تولیدا  و محلی کاتی اینترنتی دوفروشیخر 0

 2 72/7 01/0 دارویی گیاهان انواع بندیبسته 17

 کارآفرینانهه  ههای وکارکسهب  انهدازی راه هایفرصت نیترمه  که دهدمی نشان ،0 جدول در شدهارائه نتایج 

 ،«مشهابه  محصهوت   دیگر و کش  همچون دامی محصوت  بندیبسته» از ندعبارت اولویت ترتیب به خدماتی

 نهان  توزی  و بندیبسته تولید،» ،«غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه» ،«دارویی گیاهان انواع بندیبسته»

 «.روستاییان و عشایر تولیدا  و محلی کاتی اینترنتی دوفروشیخر» و «عسل بندیبسته» ،«محلی

 گیرینتیجه و بحث
 در خهدماتی  کارآفرینانهه  هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت زمینة در برتر هایاولویت ،پژوهش نتایج براساس

 ،«مشهابه  محصهوت   دیگهر  و کشه   همچهون  دامهی  محصهوت   بندیبسته» شامل: مسجدسلیمان شهرستان

 ایهن  نتهایج  بها  مطهابق  بودنهد.  «غهذایی  و کشاورزی محصوت  سردخانه» و «دارویی گیاهان انواع بندیبسته»

 گیاهان بندیبسته به تاپسیس بندیاولویت ماتریس از گیریبهره با نیا (1307) همکاران و نیابسینی مطالعه،

 ههای وکارکسهب  انهدازی راه مهه   هایفرصت عنوانبه غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه ابداث و دارویی

 در بنهدی بسهته  که گفت توانمی هافرصت این اهمیت تشری  و توضی  در اند.نموده اشاره خدماتی کارآفرینانه

 بفاظهت  و نگههداری  باعه   کشهاورزی  و دامی محصوت  بندیبسته اما ،است دارا را خود اهمیت صنای  انواع

  است. محصول کنندهتولید و کنندهمصرف میان ارتباطی پل همچنین و محیطی عوامل برابر در کات

 خواههد  خریهد  زمهان  در مشهتریان  گیهری تصهمی   در مهمی نقش کشاورزی محصوت  مناسب بندیبسته 

 کشهاورزی  و دامی هایفرآورده بندیبسته اهمیت مورد در باشد. محصول برای معرف بهترین تواندمی و داشت

 شهدگی، لهه  فسهاد،  از دامهی  و کشهاورزی  محصهوت   کهه  شهود مهی  باع  بندیبسته این کیفیت که گفت باید

 از یکی کشاورزی و دامی محصوت  مرغو، بندیبسته کهآن توجه قابل نکتة بمانند. امان در ...و دیدگیآسیب

 ونقهل بمل که شودمی سبب بندیبسته اینکه ضمن شود.می محسو، محصوت  این صادرا  ارکان ترینمه 

 خصوص در .گیرد انجام محصوت  هدررفت از نگرانی بدون طوتنی هایمسافت در و بوده ترآسان نیا محصول

 ههای وکارکسهب  اندازیراه هایفرصت ترینمه  از یکی عنوانهب غذایی و کشاورزی محصوت  سردخانه ابداث

 ههای سهردخانه  توسهعه  و سهاخت  کهه  اسهت  ذکهر  به تزم نیا مسجدسلیمان شهرستان در خدماتی کارآفرینانه

 رونهق  سهاز زمینهه  و نمهوده  جلهوگیری  کشاورزی محصوت  رفت هدر از تواندمی که است عواملی از کشاورزی

  باشد. اقتصادی
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 زراعهی  و باغی محصوت  تن میلیون 20 از بیش ساتنه ایران، در تبدیلی صنای  و سردخانه کمبود دلیلبه 

 بهازار  در دتتن بیشهتر  بضهور  بهر  دلیلهی  کشهور،  مختله   نقاط در سردخانه کمبود ،همچنین .رودمی بین از

 هسهتند  مجبهور  خود، محصوت  فساد از جلوگیری برای کشاورزان از بسیاری است. شده کشاورزی محصوت 

 نبهود  دلیهل بهه  کشور مناطق از برخی در دهند. قرار دتتن اختیار در ناچیا قیمت به را خود تالش هاماه ثمره

 جهذ،  قدر  نبود و بازار ناگهانی اشباع دلیلبه د.نشومی منطقه بازار وارد باره ی به محصوت  همه سردخانه،

 و کشهاورزان  دوبهاره  زیهان  موجهب  ایهن  و بهوده  همهراه  کهاهش  با منطقه در کشاورزی محصوت  متیق تزم،

 ابداث اهمیت به خوبیبه توانمی گذشت آنچه بیان از .(1077 سندبادسل، وکارکسب )مجله شودمی باغداران

 مه  فرصت این به نیا گویانپاسخ یدرستبه و برد پی غذایی و کشاورزی محصوت  از نگهداری برای سردخانه

 اند.نموده اشاره

 شهرستان در خدماتی کارآفرینانه هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت ترینمه  پژوهش این نتایج براساس 

 بالقوه کارآفرینان و کار جویای افراد و مدیران ،گذاراناستیس بنابراین ؛شدند معرفی و شناسایی مسجدسلیمان

 خهدماتی  کارآفرینانهه  هایوکارکسب اندازیراه جهت در هافرصت این از توانندمی مسجدسلیمان شهرستان در

 و معدن صنعت، سازمان فناوری، و عل  پارك نظیر هاییسازمان که شودمی پیشنهاد راستا، این در گیرند. بهره

 در اشهتغال  بهه  منهد عالقهه  افهراد  و گهذاران سرمایه از هاییفراخوان طی در کشاورزی جهاد ،همچنین و تجار 

 ههای وکارکسهب  انهدازی راه و گهذاری سهرمایه  راسهتای  در را آنهان  و نماینهد  دعهو   مسجدسهلیمان  شهرستان

 آموزشهی  ههای دوره و هها کارگاه تدارك و تهیه با هاسازمان این است تزم ،همچنین نمایند. بمایت کارآفرینانه

 اینکهه  بهه  توجه با ،تینها در نمایند. کم  نظر مورد هایوکارکسب در اشتغال راستای در افراد این به مختل 

 از اسهتفاده  قابلیت بنابراین دارد، وجود متفاوتی هایقابلیت و هاپتانسیل کشور، مختل  هایاستان و شهرها در

 سهایر  در مطالعهه  ایهن  کهه  شهود مهی  پیشهنهاد  ،لذا ؛است تردید مورد کشور مناطق سایر در پژوهش این نتایج

 و بهبهود  ههدف  بها  خهدماتی  کارآفرینانهه  هایوکارکسب اندازیراه هایفرصت شناسایی منظوربه کشور مناطق

 گردد. اجرا و طرابی کشور اقتصادی توسعه تینها در و کارآفرینی اشتغال، وضعیت ارتقای
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، کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزینشریه مطالعا  ایالم(.  استان های روستاییتعاونی :مورد مطالعهکشاورزی )
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های کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشهاورزی اسهتان   طرابی الگوی تشخیص فرصت(. 1301مرام، مژگان )خوش
 رازی.. رساله دکتری، گروه ترویج و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کرمانشاه

 /http://www.mgtsolution.com/show. موجهود در:  : تعریه ، اههداف و انهواع   وکهار کسهب (. 1370رکابی، بمید )

799776745. 
(، 0) 2، زنهان  شهناختی روان اجتمهاعی  مطالعا (. دلفای کیفی، اباار پژوهش در علوم اجتماعی. 1373ساروخانی، باقر )

71-121. 

محیطی قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی )مطالعه موردی:  یهاکنندهنییواکاوی تع(. ال  1071ه )النعمتشیری، 

 doi: 10.52547/jea.9.17.94 .173-00(: 12) 0، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی (.دانشگاه ایالم

. دانشهجویی کشهاورزی   یهها یکارآفرینانه در تعاون یهاتیطرابی الگویی برای ترویج فعال(. ، 1071ه )النعمتشیری، 

 doi: 10.22034/AJCOOP.2022.279922.1667 .71-13(، 07) 17، فصلنامه تعاون و کشاورزی

 یانهداز راه یهها فرصهت  (.1077محمهدی، سهمیره )  صهی ؛ زاده، بسهین اله؛ مرادنهژادی، همهایون؛ مههدی   شیری، نعمت

فصهلنامه تعهاون    .کشاورزی و خدماتی یهایدانشجویی در دانشگاه ایالم: راهنمایی برای توسعه تعاون یهایتعاون
 doi: 10.22034/AJCOOP.2021.129182 .00-21(: 30) 17، و کشاورزی

نهمین کنگره . ضرور  ایجاد مرکا اسناد نفت در مسجدسلیمان و نقش آن در اشتغال جوانان(. 1301) اشانی، سکینهک
 .تهران ،پیشگامان پیشرفت

قابههل دسههترس در سههایت:    .1301سههال  کههارنیههروی نتههایج آمههارگیری  (. 1301گههاارش مرکهها آمههار ایههران )   
https://www.amar.org.ir. 

 قابهل  .1077 مردادمهاه در دوم  افتهیانتشهار . سردخانه، معضهل بخهش کشهاورزی   (. 1077سندبادسل. ) وکارکسبمجله 

 .https://www.blog.sandbadcell.com: سایت در دسترس

 وکهار کسهب  ههای فرصت (. شناسایی1303مهران ) نیا، سیدی، رضا؛ زعفریان، رضا؛ خدایاری، عباس؛ جوادیمحمدکاظم

 :doi .112-01(، 1) 2، توسههعه کههارآفرینیاطالعهها .  فنههاوری رویکههرد ورزش بهها صههنعت در )کارآفرینانههه(

10.22059/JED.2014.51557 
یی دروس تخصصی رشته ترویج و زااشتغالهای خوداشتغالی و (. تحلیل زمینه1302رضا؛ چرختابیان، طاهره )موبدی، 

 :dor .110-101(، 2) 0، علههههوم تههههرویج و آمههههوزش کشههههاورزی ایههههران   آمههههوزش کشههههاورزی.  

20.1001.1.20081758.1392.9.2.9.1 
اشهتغال   و وکهار کسهب مطالعا  استانی طرح توسهعه   خالصه مدیریتی(. 1300) ایران وزار  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-1710 گهاارش  تکهاپو، کهد   طرح رخانهیدب اشتغال، و کارآفرینی توسعه . معاونتستان خوزستان( اتکاپو)پایدار 

00. 
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