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Article Info ABSTRACT 
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Various evidence indicates that the analysis of the experiences of rural 

entrepreneurs can lead to the formation of a fundamental attitude, the 

examination of the existing shortcomings and challenges, the correction of the 

limitations ahead, the development of the future path, and ultimately, the 

improvement of the productivity of small enterprises. Therefore, the current 

study was conducted using the descriptive phenomenology method and with 

the aim of identifying the challenges of developing agricultural and rural 

entrepreneurship in the central district of Jiroft County. In this research, the 

Colaizzi method is used to extract meanings and concepts. Direct observations 

and semi-structured interviews were used to collect data. The participants 

included leading entrepreneurs in the agricultural and rural areas of the central 

part of Jiroft County. Using purposeful snowball sampling, 10 participants 

were interviewed until reaching data saturation and the usefulness threshold of 

available information. Results revealed that the challenges of agricultural 

entrepreneurship development in rural areas were categorized into seven 

clusters: economic challenges, policy-making and programming, support, 

educational and communicative challenges, infrastructural challenges, cultural 

challenges, and personal-psychological challenges. Among them, the main 

challenges were a closed economy, centralized planning, international 

developments, instability in input prices and product sales, levying heavy taxes 

on businesses, shipping costs, lack of capital and liquidity, bank interest rate, 

and lack of trust in investment in the agricultural and rural sector. In the end, 

operational solutions were presented to control and adjust the challenges. 
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 مهمقدّ
منهاطق  در بسهتر   (2111، 1هاشهمی و حجهازی  ) سازی و تمرکیزدایهی ناکارآمدی رویکردهای تصوصی امروزه

مولهد  عامه    عنوانبهکشاورزی و روستایی را بخش  کارآفرینی در آفرینی، فرصت نقشجوامع مختلف روستایی

، 3؛ کانیها و همکهاران  2112، 2و الپورتها  )شهلیفر  اسهت  دوچندان سهاتته اشتغال پایدار و افیایش مییّت رقابتی 

 سههاتتار اقتصههاد روسههتاییگههری در تجدیههد و بههازآرایی ، کههارآفرینی روسههتایی بهها مداتلههه درواقههع(. 2121

و با تقویت ظرفیت اجتماعات محلی، چرتش موتور اشهتغال   (2121، 1؛ نگاین و همکاران2110، 0)ایهجیاماییو

و  هها برداری از فرصتهای ایجاد، ارزیابی و بهره( زمینه1320الدین افتخاری و سجاسی قیداری، و درآمد )رکن

منیت غذایی و کیفیت زندگی، تسریع رشهد اقتصهادی، کهاهش فقهر و     آن افیایش ثروت و درآمد، بهبود ا تبعبه

، و الپورتها  شهلیفر ؛ 2121)کانیها و همکهاران،    سهازد می فراه،سرانجام توانمندسازی افراد در بستر روستایی را 

2112.)  

و کالن کشورها به سمت حمایت از ایجهاد و توسهعه چنهین کسه       یهایگذاراستیسدر چنین شرایطی، 

 کننهده فراه،بر این مبنا، کارکرد و ساتتار روستاها، (. 1301یابد )محمدی الیاسی و نوتاش، کارهایی سوق می

بها ایجهاد    کهه  (2117، 6)نیسهکانن  اسهت تُرد مقیاسهی   و های کوچکوکارکس برای ایجاد  ساز مییتو زمینه

های تولید انبهوه، از  دستیابی به شاتصمند، ضمن نظام یاشبکهدرونهای های ارتباطی منظ، و همکاریشبکه

زایههی و فههیون بههر آن، اشههتغال(. 1320هههایی نظیههر نههوآوری و تنههوع برتههوردار هسههتند )برتههورداری، مییههت

عنوان شده اسهت   تردمقیا های های بارز بنگاهوری از ویژگیپذیری در کنار ظرفیت سودآوری و بهرهانعطا 

 (.2112 ،7؛ اجمری1301 ،اسکندری)امیرتانی و 

شهناتت صهحیح   بخهش کشهاورزی مسهتلیم     در ههای تُهرد و متوسهق مقیها     بنگاه، تقویت بدیهی است

نهوین   ههای ایهده و عملی ساتتن  منابعة و مدیریت بهین دهیسازمانهای راکد، از سرمایه گیری، بهرههافرصت

جانبة کارآفرینهان  همه (. بر همین اسا ، شناتت تجربیات1301 پور و همکاران،)تسروی در این بخش است

نهواقص و موانهع   گیری نگرش بنیهادی، بهرای بهازنگری در مهورد     تواند به شک بخش کشاورزی و روستایی می

رد های تُه وری باالتر بنگاهکارایی و بهره تینها دری پیش رو و توسعه مسیر آتی و هااصالح محدودیت، موجود

در کشهور ایهران،    ذکر این نکته ضروری است کهه (. 1303یی، کشاورزی در روستاها بینجامد )علیخانی دادوکال

وجود همین  علتبهدرصد دیگر  01شوند و موفق به آغاز و ادامة فعالیت تود می ،درصد از کارآفرینان 11تنها 

شهوند  انهدازی متوقهف مهی   تهری دارنهد، در مرحلهة راه   ها و موانع که در مناطق روستایی وضعیت بغهرن  چالش

 (.1322شقاقی، )شفیعی و 

شهود  های اصلی کشاورزی کشور )هند کوچک ایهران( برشهمرده مهی   عنوان یکی از قط شهرستان جیرفت، به

های سطحی و زیرزمینهی، زمینهة تولیهد    که در آن، وضعیت اقلیمی و تاك حاصلخیی و از سویی، وجود منابع آب

ای که در این شهرستان، سهاالنه  گونهاست، بهساتته  فراه،ها تُن از محصوالت گرمسیری و سردسیری را میلیون
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( تولیهد و بهه   و...فرنگهی و فلفه    فرنگهی؛ گوجهه  ای )تیار؛ بادمجان؛ توتهیار تُن محصوالت گلخانه 172بیش از 

ای سبیی و صیفی با دارا بودن بهیش  های گلخانهشود. این شهرستان در کشتبازارهای داتلی و تارجی صادر می

تهرین  عنهوان بهیر   بهه  هیار تهن محصهول   011تولید بیش از  و هکتار( 2111های کشور )خانهدرصد از گل 01از 

توسهعه   آنکهه حهال (. 1011، سازمان جهاد کشاورزی جنهوب کرمهان  ) استگلخانة طبیعی کشور، رتبه اول را دارا 

های چنهدی مواجهه   های اصلی کشاورزی کشور با چالشعنوان یکی از قط ای این شهرستان بههای گلخانهبنگاه

)باال بودن ریسک( بوده و کمبود امکانهات و   بخشی از این امر ناشی از ماهیت فع  تولید در بخش کشاورزی .است

بهر همهین اسها ، ههد      بر آن بیشتر دامن زده است.  و...های اجرای کارآفرینی ها، ضعف مدیریت شیوهظرفیت

ههای توسهعة کهارآفرینی روسهتایی و کشهاورزی در بخهش مرکهیی شهرسهتان         ی حاضر، شناسایی چالشمطالعه

ها و از سهویی، بها توجهه    تا با شناسایی این چالشاست توصیفی  یدارشناسیپدجیرفت با استفاده از مطالعة کیفی 

 ها برداشت.در کاهش و رفع آن مؤثربه مشک  اشتغال در جامعه، بتوان گامی 

، امها شناسهایی   یت کارآفرینی روستایی، مطالعهات متعهددی صهورت گرفتهه    هرچند در رابطه با عوام  موفق

مورد غفلت واقع شده است. مهرور سهابقه تحقیقهات در ایهن      موانع توسعة کارآفرینی روستاییها و بعضاً چالش

ژرفانگر و با رویکرد کیفی به توسعه این نهوع شهناتت    طوربه یشمارانگشتهای دهد، پژوهشحیطه نشان می

های شکست کارآفرینان کارکشهته ایرانهی،   ( در مطالعة ریشه1301و نوتاش ) یاسیال یمحمداند. همت گمارده

ههای  های عمیق، به مواردی نظیر نداشتن دانش، تجربه و مهارتبا استفاده از تحقیق روایتی و تکنیک مصاحبه

پهذیری در روش؛ مشهکالت مهالی؛ شهیفتگی بهه      بازاریابی و فروش؛ شراکت نامناس ؛ انعطا  هایکافی؛ چالش

 ؛ و کمبود منابع مالی و انسانی اشاره کردند.  وکارکس مسیر تطا؛ نامساعد بودن محیق 

( از موانع فرهنگی، آموزشی و ارتبهاطی، حمهایتی و   1322در همین راستا، نتای  مطالعة امیری و همکاران )

های بازار و محیق کار، قانونی و اداری، اقتصادی و مالی حکایت دارد. یاسهوری و همکهاران   بنایی، محدودیتزیر

( نیی در رابطه با تحلی  موانع و راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان در دهستان گوراب استان گیالن، بهه  1300)

)هیینهة بهاالی حمه  و نقه (، زیرسهاتتی،      موانعی از قبی  کمبود امکانات، موانع فرهنگی، اقتصهادی و مهالی   

ههای فهردی و   این موانع اذعهان نمودنهد، زمینهه    وجود بااما ؛ انداشاره کرده شناتتیروانرسانی، فردی و اطالع

مربوط به زنهان روسهتایی وجهود دارد. از سهویی، نتهای        وکارکس بسترهای محیطی الزم برای ایجاد و توسعة 

بهر کارآفرینهان، نشهان داد کهه      مؤثر شناتتیهای روان( در رابطه با ویژگی1300)ان مطالعة ظریفیان و همکار

 باالیی هستند. «طلبی و تالقیتپذیری، توفیقریسک»دارای  هاآن

بنهدی موانهع توسهعة کهارآفرینی زنهان روسهتایی شهرسهتان        با مطالعة اولویهت  (1301علیدوست و همکاران )

ترتیه  اولویهت   ریهیی را بهه  گهذاری و برنامهه  ، فرهنگی، سیاسهت شناتتیروانگرمسار، موانع اقتصادی، آموزشی، 

موانهع   عنهوان بهه ( سه دسته موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصهادی را  1301برشمردند. در همین راستا، محمدی )

 یهها افتهه یتهرین شهناتته شهدند.    مهه،  «موانهع فرهنگهی  »اصلی اشتغال زنان در ایران برشمرد که از این میهان  

که،، فسهاد و انهدازه بهازار را      یمهال  تیه حما ،یاجتماع یهایناآرام ف،یضع یاجاده یهاشبکهی در نیجریه پژوهش

تهرین  در هنهد مهه،  (. 2121، 1)ادوامهی و کیسهر   دههد ینشهان مه   ییروسهتا  ینیکارآفر یبرا ییهاچالش عنوانبه

های کارآفرینی روستایی، نگرش منفی روستائیان، سطح مهارتی انهدك کهارگران روسهتایی، فقهدان دانهش      چالش

و رقابهت، فقهدان    تشریفات قانونی، بازاریابی و مسائ  مرتبق بها ریسهک بهازار   فنی، دشواری در تدارك مواد اولیه، 

                                                                                                                                                                          
1. Adewumi & Keyser 
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  (.2113، 1)پات  و چاودا تسهیالت زیرساتتی و کمبود بودجه عنوان شده است

و  مهت یمحدود و نوسهانات ق  نیزم ه،یسرما تیمحدوددهد، های پژوهشی مشابه در اندونیی نشان مییافته

نتهای    تهرین هه، م(. 2121، 2)نهورالاال  کشهد یبه چالش مه کارآفرینی  ةنیزم درمختلف کشاورزان را  یموانع فن

 ةترین موانهع توسهع  آن است که مه، بیانگر (2110، 1؛ فورتوناتو2112، 0؛ هندروسون2112، 3)ساگینا مطالعات

آزاد نسهبت بهه    وکهار کسه  عهدم مقبولیهت    ؛کمبود منابع انسانی ماهر ،شام  و کشاورزی کارآفرینی روستایی

 ؛نبهود بازاریهابی مناسه  بهرای عرضهه محصهوالت       ؛های تهانوادگی محیق ؛سطح پایین آموزش ؛دولتی مشاغ 

اداری؛ دسهت و پهاگیر   قوانین و مقهررات   ؛محصوالت؛ کمبود قدرت ترید مردمها و نوسانات شدید قیمت نهاده

رواج  تمهادی بههه کارآفرینهان بخهش کشههاورزی و   اعبهی  عهدم ارتباطهات و حمهه  و نقه  مناسه  در روسههتاها،    

کهه بایهد و    گونهآننتوانند  در بخش کشاورزی، است و همین موارد باعث شده تا کارآفرینان فعال کاریمقاطعه

هایی را در حد وکارکس ریسک ایجاد چنین  ،نیی شاید به فعالیت مستمر تود ادامه بدهند و کارآفرینان بالقوه

ربهق  بسته به تجربه آگاهانه افراد و مراجهع ذی  یافتگیتوسعهموانع  کهیی آنجا از شوند.مورد انتظار متقب  نمی

ماهیت این مقوله بر مبنای فه، عمیق تجارب و توصیف صریح مطلعان الزم است  بنابراینتعابیر متفاوتی دارد، 

ههای روسهتایی و کشهاورزی از دیهد     وکارکس بررسی گردد. بدین منظور پدیدارشناسی توصیفی موانع توسعه 

های کلیدی این حوزه و عله   تری در تصوص چالشتواند فه، عمیقصاحبان مشاغ  کشاورزی و روستایی می

ههای  وکارکسه   انیمتصهد اد نماید. لذا، سؤال اصهلی ایهن پهژوهش آن اسهت کهه مطلعهان و       ای آن ایجریشه

باشهند  توصهیف ماهیهت مشهکالت توسهعه      ههایی مواجهه مهی   کارآفرینانه کشاورزی و روستایی با چهه چهالش  

تهوان  هها مهی  بهرای رفهع ایهن چهالش    را های کارآفرینانه از دید این افراد چیست و چه راهکارههایی  وکارکس 

 برشمرد 

 پژوهشروش 
 6شناسهی توصهیفی  پدیدارروش گیری از رویکرد کیفی با بهره باو  استهد  کاربردی  لحاظ ازحاضر،  پژوهش

، دنیای درونی و ذهنی افهراد  کالم کیاغل  تجارب، طرز فکر، طرز تلقی و در در این روش صورت گرفته است. 

های ذهنی محقق در مورد آن فرد یا پدیده تجربه فرضد و بدون تفسیر و دتالت پیششویده میکشبه تصویر 

و همکهاران،   یبهاقر حهاج   یه ادرود )پهیش مهی   نهده یفیاانتهیاع   یسوبهشده )مورد مطالعه(، محقق از عینیت 

ههای فعهال مربهوط بهه بخهش      وکارکسه  و صهاحبان   را کارآفرینان نوشتار پیش رو کنندگانمشارکت(. 1301

مرکیی شهرستان جیرفت تشکی  دادند. چارچوب اولیه نمونه، بها مراجعهه بهه    روستایی و کشاورزی، در بخش 

 ،اصهنا   و ههای صهنعتی  شههرك  ؛روسهتایی  سازمان جهاد کشاورزی منطقة جیرفت و کهنوج؛ اداره ک  تعاون

 شهیوة گیهری بهه  بودند. نمونهه توسعة کشاورزی و روستایی ة در حیط پیشروکارآفرین  21تدوین شد که شام  

   برفی انجام شد.گلوله -مندهد 

 بنهابراین فه، پدیدة مورد نظر است،  گیری مبتنی بر هد  است و هد  از آن،کیفی، نمونه هایپژوهشدر 

توانند بهتهرین  پدیدة مورد مطالعه هستند و می رةباهای کافی درهربپژوهشگر باید از میان افرادی که دارای تج

                                                                                                                                                                          
1. Patel & Chavda 

2. Nurlaela 

3. Saxena 

4. Henderson 

5. Fortunato 
6. Descriptive phenomenology 
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ین اشهباع  شود. همچنگفته میمطلعین کلیدی ها را انتخاب کند. به چنین افرادی اطالعات را ارائه کنند، نمونه

تها سهطح اشهباع     هها آوری دادهجمهع  فراینهد (. 1321)عابدی،  استحج، نمونه  ةکنندها، تعیینتئوریکی داده

رد محققان ضمن دستیابی به شناتت مهو برای تا جایی که ) 1نظری و آستانة سودمندی اطالعات قاب  دستر 

سهاتتارمند و  ههای انفهرادی نیمهه   اطالعات بیشتری قاب  دسهتیابی نیسهت(، از طریهق مصهاحبه    بینش و نظر، 

ادامهه   های مورد مطالعهدر حیطه پیشرو نفر از کارآفرینان 11با میدانی یهایبردارادداشتیو  مشاهدة مستقی،

 حاص  شد. )تئوریکی( نظریکه با همین تعداد اشباع  یافت

مورد مطالعهه   کارآفریناندقیقه متغیر بود. همه اطالعات با رضایت  11تا  31ها از انجام مصاحبه زمانمدت

هها، از تحلیه    شهد. بعهد از انجهام مصهاحبه     یبهردار و نسهخه  سازیکام  روی کاغذ پیاده طوربهضبق شدند و 

بعهد از   ،رای  در پدیدارشناسی بهره گرفته شد. در مرحلهه اول  2کالییی ایهفت مرحله محتوای کیفی به روش

و در مرحلهه   ها در چندین دفعه اظهارات آنان کلمه بهه کلمهه روی کاغهذ نوشهته شهد     مصاحبهواکاوی و ضبق 

. در مرحلهه  صورت گرفت شدهاستخراج هایسازی از عبارتمفهوم ،مشخص شدند. مرحله سوم مضامین ،بعدی

ههای موضهوعی یها مفهاهی، اصهلی      به دسهته  مطالعه و سپس براسا  تشابه دقتبه شدهنیتدومفاهی،  ،چهارم

داشهتند   کهه معهانی مشهابه    یهای موضوعی مختلف، دستهتوصیف جامع از پدیده رایب ،سپس. شدبندی دسته

ابههام  کار و بهدون  . از طرفی در مرحله شش، توصیف جامعی از پدیده در حال مطالعه با بیهانی آشه  شک  گرفت

بهه ایهن    .بههره گرفتهه شهد    3کنترل اعضاء فنتعیین روایی، از  و اعتباربخشیبرای مرحله پایانی در د و ارائه ش

بها مراجعهة مجهدد بهه ههر یهک از        ، مطهابق بها آتهرین مرحلهة الگهوی کالیهیی،      ترتی  که بعد از ارائه نتهای  

بهورنس و   ؛1320عابدی، اطمینان حاص  شد )ها، حّت و اعتبارسنجی نهایی یافتهبت به صکنندگان، نسشرکت

 آمده است. 1در جدول  مورد مطالعههای وکارکس های ویژگی مشخصات و (.2111، 0گرو

 توسط کارآفرینان جادشدهیاهای مشاغل . ویژگی1جدول 
 سابقه فعالیت در حرفه کارآفرینانه وکارکسبنوع  سن و جنسیت افراد مورد مطالعه

 سال 7 فرنگیگلخانه توت سازه مرد-ساله 07-فرد اول

 سال 2 پروری(پرورش ماهی گرمابی )آبیی مرد -ساله 03 -فرد دوم

 سال 11 پرورش طیور )مرغ گوشتی( مرد -ساله 30 -فرد سوم

 سال 0 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مرد -ساله 31 -فرد چهارم

 سال 0 صنعتینیمه یپروردام مرد -ساله 37 -فرد پنج،

 سال 11 نوین مکانییه و زراعت و کشاورزی مرد -ساله 01 -فرد شش،

 سال 0 )زنبورداری( زنبورعس پرورش  مرد -ساله 36 -فرد هفت،

 سال 7 صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی مرد -ساله 02 -فرد هشت،

 سال 1 روستایی )قالیبافی( یدستعیصنا زن -ساله 01 -فرد نه،

 سال 2 پرورش و تکثیر قارچ مرد -ساله 00 -ده، فرد

 تایج نو بحث 
در یک  با استفاده از راهبرد جمله به جمله، ،1ییو چرا گونگی، چیچیست هایسؤال شپرساز  های حاص یافته

این مرحله شناسایی کدهای کلیدی بود. سپس بها ادغهام   ی دهی شد. نتیجهآوری و سامانبانک اطالعاتی جمع

                                                                                                                                                                          
1. Theoretical saturation and usefulness threshold of available information 
2. Colaizzi's method 
3. Member checks 
4. Burns & Grove 

5. What, How & Why 
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و مفهاهی،   ههای معنهادار فرمولهه   عبهارت  در قاله   شدهاستخراج مضامینموارد مشابه و حذ  عبارات تکراری، 

 در قال  عبهارات معنهادار   های موجود در مسیر کارآفرینیکارآفرینان از چالشمفهومی تجربه شدند.  مستخرج

 نشان داده شده است. 2دست آمد که در جدول معنی فرموله به 33 در قال 

 شدهاستخراجهای کارآفرینانه، عبارت وکارکسبرو در  های پیشچالش. 2جدول
 کارآفرینان در مناطق روستایی دیدگاهاز مستخرج  کد باز عبارت

 در مناطق روستایی یبندبستهامکانات برای گسترش صنعت تبدی  و  نبود 1

 در مناطق روستایی وکارکس  یاندازراهدر تصوص ها کمرنگ دستگاه یهایسرکشنظارت و  2

 در مناطق روستایی وکارکس ندازی امناس  جهت راه هایمکاننبود  3

 اداری ةبودن پروستسهیالت و طوالنی موقعبهرییی مناس  در پرداتت برنامهنبود  0

 و فساد اداری اندرکاردستهای کاری دستگاهموازی 1

 و داللی یگرواسطهو رواج  راتاها و ادها در دستگاهاعتبارات و نهادهعدم پشتیبانی از کارآفرینان در توزیع  6

 نبود امکانات جهت بازاریابی محصوالت کشاورزی 7

 کنندهحمایت یهاارگاننبود مراکی کارآفرینی در جیرفت و یا سایر  2

 اقتصادیهای در مناطق روستایی و عدم ارائه مشوق جادشدهیاهای وکارکس های سنگین از اتذ مالیات 0

11 
ههای  های تحقیقاتی و کاربردی در زمینهبودن پژوهشتوسعه و تحقیق و ک، قبال در هاهای حمایتی آتی دستگاهثباتی در سیاستبی

 در مناطق روستایی وکارکس مختلف توسعة 

 گذاری در مناطق روستاییامنیت برای سرمایهنبود  11

 ثباتی در قیمت فروش محصوالت کشاورزیبی 12

 قوانین و مقررات دست و پاگیر برای صادرات محصوالت 13

 در مناطق روستایی وکارکس  اندازیهرا یبرا هاو باال بودن هیینه یکاف هیسرما فقدان 10

 های کارآفرینانه در مناطق روستاییوکارکس ای از ضعف نظام بیمه 11

 مدتکوتاههای اعطایی از بانک با بازپرداتت باالی بهرة وامنر   17

 ها با کارگران و کارآفرینان دیگروکارکس پایین بودن مهارت ارتباطی بین مدیران  12

 علت دوردست بودن بازارها در مناطق روستاییهباال بودن نر  حم  و نق  و جابجایی ب 10

 ضعیف در تصوص کارآفرینی در مناطق روستایی یسازفرهنگ 21

 (کارآفرینانه کشاورزی وکارکس غیر از  محلیدر  ی کشاورزیهاصر  وام علتبهبخش کشاورزی )اعتمادی به کارآفرینان بی 21

 در مناطق روستایی وکارکس  یاندازراهدر افراد برای  ینوآور فیضع و روحیه ییگیانگیب 22

 اطالعاتی کارآفرینان جهت مشاوره و راهنمایی آنان در مناطق روستایینبود بانک  23

 وکارکس  یاندازراهضعف در آموزش و مشاوره برای  20

 های کارآفرین در مناطق روستاییها و تعاونیتشکّ نبود  21

 وکارکس  در محیق روستایی برای توسعةعدم دسترسی به نیروی ماهر و متخصص  26

 و در یک کالم تقدیرگرا بودن مردم )دریافت حقوق اندك و مستمر ماهیانه از مشاغ  دولتی( کهیبارآبوجود فرهنگ  27

 هاچالش با شدنمواجهدر مناطق روستایی و تر  از  وکارکس  یاندازراهدر  پذیرینداشتن قدرت ریسک 22

 در مناطق روستایی وکارکس ایجاد  کننده یتسههای و بدبینی مردم و کارآفرین به نهادها و ارگان منفی دید 20

 های ارتباطی و فناوری در مناطق روستاییزیرساتتنبود  31

 کارآفرینی در مناطق روستایی یهاتیفعالها و ت سخت برای ثبت شرکتاقوانین و مقرر 31

 ها با کارآفرینانسازمان از برتی نامناس  برتوردهایاهمیهت ک، اجتماع به کارآفرینی و  32

 وکارکس  یاندازراهتشویق افراد به  در موردهای جمعی و گروهی رسانه طریق شده ازارائه هایکمبود برنامه 33

؛ اقتصهادی »محهور   7بهه   شهده اسهتخراج  های اولیه و تلفیق کدهای همپوشهان، مفهاهی،  پس از پاالیش کد

 -؛ زیرسهاتتی؛ فرهنگهی؛ شخصهیتی   یرساناطالعپشتیبانی و حمایتی؛ آموزشی و  ؛ریییگذاری و برنامهسیاست

 اند.شدهاز این مفاهی، شرح داده  هرکدامکه در ادامه تفکیک شدند  «شناتتیروان

توسعه کارآفرینی حکایت از آن داشت که فقدان سرمایه کهافی   ةنیزم درزا مفاهی، اقتصادی چالش مضمون
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سهاله   07 پیشرودر این زمینه کارآفرین  .اقتصادی توسعه کارآفرینی است های مالی نخستین چالشثباتیو بی

ههای مها بانکهه. امهروز بهدون      یکی از طر  حسهاب ... »: کند کهفرنگی اشاره میای توتگلخانه در زمینة کشت
ها بها دادن یهه وام   اما همین بانک؛ ی که تولید توبی داشته باشه، نمیشه راه انداتتوکارکس گرفتن وام هیچ 

تواد. می و...های من و امثال من ضامن/ چک/ سفته اندازی و یا گسترش حیطة کار، اندازه همه داراییبرای راه
 .«وع میشه و مدت تنفس وام کوتاههها شرمیگن از ماه بعد قسق تا که وامو به آدم میدن، فوراً

در عین حال، های دریافتی تشدید شده، این نابسامانی با نظام مالیاتی نامناس  و نر  بهره وامبدیهی است 

کرایه وسای  حمه  و نقه  بهر حهاد شهدن       ،آن تبعبههای سوتت و بستر حمایتی نامناس  مانند قیمت حام 

... مشهک  مها اینهه    »: کند کهساله بخش دام و طیور اشاره می 30کارآفرین  کهطوریبه کند.وضعیت کمک می
که توی بازار، ثبات قیمت برای فروش و ترید، وجهود نهداره و در تمهام فصه  تولیهد دغدغهه داریه، کهه کهی          

 نگیرن، ولهی همهش  اصالً کننده کمتر بگیرن و یا تولید نقرار بود از م، مالیات رو طورنیهمشی،. ورشکست می
... ما تمام محصولمونو »: که داردساله در بخش شیالت اظهار می 03 پیشروکارآفرین  . از سویی،«...پوچهوعدة 
ده  برای مثال، پهول یهه کهامیونِ    و...فرستی، زاهدان و اصفهان تونی، توی جیرفت بفروشی، و بیشتر میکه نمی

 .«تن بار تا مقصد تیلی زیاده
علیدوسهت و   (،1301) محمهدی  (،1322) امیهری و همکهاران   اتنتای  مطالعه با  ،پژوهش حاضرة این یافت

دارد. در نمهودار   و مطابقهت  تهوانی هه، ( 2110) فورتونهاتو  ( و1300) یاسوری و همکهاران  (،1301) همکاران

  آمده است. این چالشمفاهی، و توشه حاص  از  1 ةشمار

 
 های اقتصادی توسعه کارآفرینی روستایی. چالش1 نمودار

ای های قانونی ثبت شرکت کارآفرینانه، ضعف بدنه نظهام بیمهه  رییی تسهیالت، چالشضعف در نظام برنامه

ساله بخش صنایع تبهدیلی و تکمیلهی محصهوالت     31است. در این زمینه کارآفرین  های کارآفرینانهوکارکس 

و رؤسها   سیرئیه نفر از  یه که پارتی دارن ویاعطای وام اولویت با کسا ةدرزمین... »: کند کهکشاورزی اشاره می
بهاال )مرکهی   کنی، میگن که هنوز جواب درتواسهت وام شهما از   کنه، اگرم این وسق اعتراضی میسفارششو می

تهر درتواسهت وام داده   درصد مطمئن، که من چنهدین مهاه قبه     111استان یا تهران( نیومده، در صورتی که 
 30از طرفهی، کهارآفرین   . «و... زمان درتواست تا اعطای وام تیلی طهوالنی میشهه  بودم، به همین علت، مدت

هست ولهی در مواقهع ضهرر، بیمهه بهه تمهام        ... تمام طیور ما بیمه»: کند کهساله بخش دام و طیور اذعان می
، مبالغی رو که بایهد بپهردازه شهونه    ریپاگونه و با یه سری قوانین سخت و دستکهایی که داده عم  نمیوعده

 .«کنهتالی می
شده فروش محصوالت کشاورزی نیی ناشی از حمایت ضعیف از تولیدکننهدگان ایهن   ثباتی در قیمت تمامبی

ساله بخش شهیالت   03کارآفرین  که طوریاقتصادی است. بهة زای حیطمضامین چالشبخش است و از دیگر 

مهاهی تها وسهای  سهالن     های ما از توراك بچهکننده نمیشه، همة نهاده... حمایتی از تولید»: کند کهاشاره می
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مهیگن قیمهت   رسهه،  کننهده کهه مهی   ره، ولی نوبت فروش منِ تولیدهاشون تصاعدی باال میماهی، قیمتتکثیر 
های من چجوری بایهد در  گوشت ماهی نسبت به پارسال نباید باال بره. پس این وسق زحمت و مخارج و هیینه

 «بیاد 
 ،تیه نها درو فساد اداری و  اندرکاردستهای قوانین و مقررات دست و پاگیر صادرات، موازی کاری دستگاه

گذاری در مناطق روستایی کدهای مفهومی مستخرج از عبهارات موضهوعی در حیطهه    نبود امنیت برای سرمایه

و تکثیهر قهارچ    ساله در زمینة کشت 00 پیشرو. در همین راستا، کارآفرین بود هاریییگذاری در برنامهسیاست

)سازمان تعاون روستایی/ بانهک کشهاورزی/ سهازمان جههاد      مثِ های مختلفی... ما با ارگان»: کند کهاشاره می
ری، تدمتشان، مهیگن ایهن کهار مربهوط بهه مها       هر زمانی که برای یه کار کوچک میکشاورزی( سروکار داری،، 

طهور،  همهین  .«کهنن کهاری مهی  طور مث  تهو  فوتبهال مها رو پها     نمیشه و مربوط به فالن سازمانه و همین

ها )کود/ سه،/ نههال/   ... اگه مسئولین نهاده»: کند کهبخش زراعت مکانییه، اشاره می ساله 01کارآفرین نمونه 
متعادل به دست کشاورز برسونن، تیلی از موانهع مها کمتهر میشهه و از دسهت       طوربه( را و...کارتن/ پالستیک 

و  بهاه، ( را و...هایی مث  )کهود/ سه،   ها بدون هماهنگی نهادهرگانهایی همه ادالالن ه، تارج میشه. یه وقت
توان محبت می باه،میاد و همشون از باال کنن، یعنی یه بودجه توی یه مدت تاص بین کشاورزان پخش می

مفهاهی، و   2در نمهودار   .«...کشاورزا نه محض رضای هتودشونشوآ   دادن وولی اینا همش واسه نمایش کنن

علیدوسهت و   (،1300) یاسهوری و همکهاران   اتبها نتهای  مطالعه    مضامیناین توشه حاص  از آن آمده است. 

 .مطابقت دارد (2110) ساگینا ( و1301) همکاران

 
 توسعه کارآفرینی روستایی ریزیگذاری و برنامههای سیاستچالش .2 نمودار

در این راسهتا  . بود پشتیبانی و حمایتیچالش  کلیدی، مطلعین باوری بهنیکارآفرتوسعه  یهااز دیگر چالش 

سهاله کهه تهوی یکهی از      7...حهدود  »: کند کهه بافی اشاره میدستی روستایی و قالیساله، صنایع 01کارآفرین 
اعتباری تُرد زنان روستایی عضو هست، و توی این مدت فقق یه بار تونست، وام بگیرم و اونه، بها    یهاصندوق

بهار وام   2سال عضو شدن ولهی تهو همهین مهدت      3، در عوض اشخاصی هستن که تومن 2 مبلغ تیلی ناچیی
ههامونو بهرای توسهعه کهارمون     گرفتن. از طرفی، توی شهرمون حتی یه مرکی کارآفرینی نیسته که بتونی، ایده

مها  ... »: نمایداذعان می یپروردامساله بخش  37، کارآفرین طورنیهم .«...و یا ایدة جدیدی بگیری، ارائه کنی،
دردبخوری در راستای بینی،، ولی هیچ تحقیق بهجیرفت، فقق یه تابلوی بیر  می یکشاورزاز مرکی تحقیقات 

منطقه، انجام نمیشه و نتهای  تحقیقهاتی هه، کهه انجهام میشهه بهه دسهتمون          یپرورداممشکالت کشاورزی و 
 اتمطالعه برتهی  تهای   بها ن  این مضامین .«تا حداق  تو فصلی که امراض زیاده، جلوی ضررمونو بگیره رسهنمی

 حاص  از آن آمده است. ةمفاهی، و توش 3. در نمودار مطابقت دارد (2110ناتو )( و فورتو2112هندرسون )
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 های پشتیبانی و حمایتی توسعه کارآفرینی روستاییچالش .3 نمودار

و  انهدازی راهاصهلی در  ههای  یکهی از چهالش   عنهوان ، بهه وکارکس ات اطالعات و تسهی، آموزشی، ارتباطبنیه 

 مفاهی، و توشه حاص  از کدگذاری مفاهی، ارائهه شهده اسهت.    0د. در نمودار نرومی شماربه هاوکارکس توسعه 

(، 1300) یاسهوری و همکهاران  (، 1322) امیهری و همکهاران  همچون مطالعه   مختلف اتمطالع نتای  این یافته با

 .راستا استه، (2112( و ساگینا )2112هندرسون )

 
 رسانی توسعه کارآفرینی روستاییآموزشی، ارتباطی و اطالع یهاچالش .0نمودار 

 ههای سهالن وقتهی   »... :گویهد مهی  ایهای گلخانهه زمینة کشتدر ساله 07 رو کارآفرین پیشدر این راستا 
کهه همهش فهیل، و     انجام نمیدن ولی توی تبلیغاتشهون  ای،، هیچ آموزش و مشاورهگیرهمنو مرض می ةگلخون

ولهی مها رنهگ و     ...هها مروج برای سرکشی و نظارت رفته توی گلخانهه  فالن تعدادنویسن می ،هتودنمایی هست
 ...» :کنهد کهه  اشهاره مهی   زنبورعسه  پهرورش   سهاله بخهش   36کارآفریناز طرفی  ....« یکیشون، ندیدی،. قیافة

محرمانهه  آمارههامون  و مهیگن   رو به ما نمیهدن می افراد کارآفرین حتی اسا وکارکس چطوریه که برای شروع 
 :داردظههار مهی  ساله بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشهاورزی ا  31 کارآفرینفیون بر این  .« ... 

 یها ه جلسهه هسهت   اآلن، یها مهیگن   کننهاشون بازی میدارن با موبای  یا، برای کاری رجوع کردمهر زمان  ...»
 .«و...برو فالن روز بیا  وقت صبحانه هست و اآلن؛ که امضا کنه هنیسترفته مأموریت و ریس  اینکه

های توسعه کهارآفرینی اسهت. مضهامین دیهدگاه مطلعهین      از دیگر چالش و نامناس  های ضعیفزیرساتت

 07 پیشهرو کهارآفرین  در این راسهتا   آمده است. 1در نمودار مفاهی، و توشه  کلیدی در این تصوص در قال 

فرنگهی در جیرفهت   بنهدی بهرای تهوت   هیچ جایگاه بسهته ... »: ظهار داشتای اهای گلخانهساله در زمینة کشت
هیینه تولیهد ههر کیلهو    دی، که روزمید انجام می یا کارگر ما تمام این کارها را با نیروی کارگر فصلی و نیسته و
سهاله بخهش صهنایع     31 کهارآفرین فیون بر ایهن   .«... فروشیمشکه می هفرنگی تیلی باالتر از اونی هستتوت

گهرفتن زمهین )سهند مالکیهت و یها اجهاره( از       ...» :کنهد کهه  تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی اشاره مهی 
وقتهی   ،ی، از طرفه زمین نمیهدن  یهرکستیلی سخته و به  وکارکس اندازی اندرکار برای راههای دستسازمان

نقصی بایهد بهری، مرکهی     نیترکوچکتاطر ، بهها تراب بشناگه دستگاه ،میشهاندازی راه یبا هیار زحمت کار
بخهش   سهاله  03 کهارآفرین ة بهه گفته   از طرفهی،  .«جیرفت پیهدا نمیشهه   یاستان و هیچ نیروی متخصصی تو

تاطرش مجبهور  هدم و حتی بازاریابی و فروش محصولو انجام میبکارهای مربوط به تودم  ... همیشه» :شیالت
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کن،، نتون، بفروشمش فصلی که ماهی گرمابی تولید می تااربی  عراق ه، برم، چون اگه توی همین دوشدم تا 
تاطر گیهر  هب همه ...» :کند کهاشاره می پرورش دام ساله بخش 37کارآفرین همچنین، .«تمام سال رو باتت،...

 چهون  .جمعیت ماهر و جوان شدهشهر و روستاها تالی از سمت رفتن  آوردن کار حتی اگه بخور و نمیر باشه،
ههیچ صهنایع   ... » :ظهار نمودساله بخش طیور ا 30 کارآفرین ،از سویی .«...ها رو اول میدن به شهراولویت ةهم

بایهد بعهد از کشهتارگاه یهه      ،گوشتیمرغ  کهچونای در منطقه جیرفت وجود نداره. تبدیلی و تکمیلی پیشرفته
همچون  ات پیشینهای زیرساتتی با نتای  مطالعاین چالش. «...کنده بشهرش راحت شوك آب گرم ببینه تا پَ

( و 2110(، فورتونهاتو ) 2112(، هندرسهون ) 1300(، یاسهوری و همکهاران )  1322امیری و همکهاران ) ی مطالعه

 مطابقت دارد. (2112ساگینا )

 
 توسعه کارآفرینی روستایی زیرساختیهای چالش .5 نمودار

باعهث موفقیهت    توانهد پذیری جامعه بسیار مه، اسهت و مهی  فرهنگ ،کارآفرینانه وکارکس برای ایجاد یک 

: کنهد کهه  ساله بخش پرورش دام اشاره می 37در رابطه با این موضوع، کارآفرین شود.  وکارکس اندازی آن راه

آب دربیارن و کمتهر  تا بتونن گلی، تودشون رو از  دادن ماهی به مردم، ماهیگیری یادشون داد یجابه... باید »
ها باید برن توی یه اُرگهان دولتهی و بشهینن    توندهبرن سراغ کارهای دولتی. متأسفانه جا افتاده که همة در 

اظهارات کارآفرین  براسا . همچنین، «پشت میی و فقق امضاء کنن و منتظر یه حقوق ماهیانه و ثابت باشن ...

 بحث کارآفرینی روسهتایی های چاپی تیلی محدود به تلویییون و رسانه... »: زنبورعس ساله بخش پرورش  36
و  زیهادی هسهت   ةولهی از حهر  تها عمه  فاصهل      .کارآفرینی توبهه کنن که میه چَهبه و چَهپردازن و فقق بمی
... در »: کنهد کهه  سهاله بخهش طیهور اشهاره مهی      30. از سهویی، کهارآفرین   «...چی به همین سادگیا نهیس همه

کهنن  سازی میشه و بعدش روی توسعة اقتصادی کار مهی ای فرهنگپیشرفتة دنیا اول توی هر زمینهکشورهای 
 ....« ، مگه میشه سازی بری،دنبال فرهنگهتواهی، اقتصادمونو درست کنی، و بعدش بولی ما اول می

داللهت بهر نبهود هنجارههای اجتمهاعی حهامی توسهعه        دههد کهه   های فرهنگی را نشان میچالش 6نمودار 

پهژوهش حاضهر بها نتهای      ة در سطح جامعه بلکه حتی از سوی نهادهای مربوط دارد. این یافت تنهانهکارآفرینی 

 محمهدی  ( و1301) علیدوست و همکهاران  (،1300) یاسوری و همکاران (،1322) امیری و همکاران مطالعات

 مطابقت دارد.( 1301)

 
 های فرهنگی توسعه کارآفرینی روستاییچالش .6نمودار 
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تواند چالشی بهرای توسهعه کهارآفرینی محسهوب شهود      نیی می شناتتیروانهای تصیصهفردی و  روحیات 

و روحیهه رقهابتی و نهوآوری ضهعیف، تهر  از شکسهت و روحیهه ضهعیف          ییگیانگیب(. بر این مبنا، 7نمودار )

زا در توسعه کارآفرینی در منطقهه مهورد   ترین تصایص فردی چالشو بدگمانی و بدبینی از عمده پذیریریسک

 لهی و دارد، مغهایرت  (1300) ظریفیان و همکاران و (1322) امیری و همکاران ةبا نتای  مطالعمطالعه است که 

 دارد. و مطابقت همخوانی (1301)علیدوست و همکاران  و( 1300)نتای  مطالعة یاسوری و همکاران  با

 
 توسعه کارآفرینی روستایی شناختیروان - های شخصیتیچالش .7نمودار 

 2تهو همهین   ... »: کند کهه ای اشاره میهای گلخانهساله در زمینة کشت 07 پیشروکارآفرین  ،ین راستاا در 
رسهه بهه   ماه بعد می تومن بود ولی حدود یک 01111کیلویی  ،اوای  فص  فروش فرنگیسال اتیر، قیمت توت

تومن بفروشی،، حاال این وسق پول )کارگر/ کهارتن/ پالسهتیک/    12111تومن و نهایتاً ما باید کیلویی  22111
 کهارآفرین  ،فیون بر ایهن  .«. ...ندارم رابیشتر  و رقابت ای برای ریسکهیچ انگییهه، هست. ( و...بذر/ س،/ کود 

از آدم  کالً رو انگییه ،اداریپیچیدة  د اقتصادی و بروکراسیشرایق ب ...» :کند کهساله بخش طیور اشاره می 30
 نیهی  و شهیالت  پهروری آبیی ساله بخش 03 کارآفریندر همین راستا، . ...«کنهگیره و تر  در آدم ایجاد میمی

 ، حتهی مهاهی را  سهانس یلفهوق بها فهالن مهدرك     مهثالً متخصهص دولتهی   افهراد   از برتی ...» :کند کهاشاره می
 آشنایی نهدارن  اونا، تصوصاً واسة ماهی گرمابی های تخصصیپروری و بیماریمشکالت آبییبه شناسند و نمی
 .«ای برای کار نمییارههیچ انگییهو  کنهیک نوع بدبینی در فرد کارآفرین ایجاد می موضوع این که

 گیرینتیجه
از سهویی،  های کوچک است. وکارکس ها برای ایجاد ساز مییتو زمینه کنندهفراه،کارکرد و ساتتار روستاها، 

های موجود در بخش کشاورزی و روستایی، برای افیایش تولید از طریهق توسهعة   با توجه به موانع و محدودیت

حه  بهرای برقهرار کهردن نهر  رشهد الزم در       تهرین راه موجود، شاید مناس  یفنّاورعوام  و تغییرات عمده در 

)چوبچیهان و همکهاران،    ی، باال بردن راندمان از مجموعة ثابتی از عوام  تولیهد باشهد  ی کشاورزهاتمامی بخش

بها کارآفرینهان مهرتبق ههر حیطهه، منجهر بهه         شدهانجامهای حاضر، مصاحبه ةهد  مطالعبا توجه به . (1300

 - ریهیی؛ پشهتیبانی و حمهایتی؛ آموزشهی    گهذاری و برنامهه  )اقتصهادی؛ سیاسهت   اساسی استخراج هفت چالش

توان نتیجهه گرفهت   می، درمجموع( شد. شناتتیروان -رسانی؛ زیرساتتی؛ فرهنگی؛ شخصیتیارتباطی و اطالع

سهاز بهرای   زمینهه  هها آناز  هرکهدام کهه   یاگونهه بهند، باشکامالً با یکدیگر مرتبق می گفتهپیشهای که چالش

 .روندشمار میبهپیدایش چالش دیگری 

کهه فضهای    آن اسهت  بیهانگر  ،هها آنهای مربوط بهه  ها و زیرمجموعهاز چالش هرکدامآمده از دستبه نتای 

افراد در راسهتای   شناتتیروانانگییه ایجاد رشد و  عام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، جامعة کنونی 

و  گهذاری اقتصهاد دولتهی و بسهته، سیاسهت     کهه تهوان اذعهان کهرد    نی  به کارآفرینی نیست. در این راستا مهی 

المللهی  ت بهین تحهوّال و همچنین اوضاع نابسامان تغییر و  با رهیافت باال به پایین های صرفاً متمرکیریییبرنامه
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هها؛  وکارکسه  های سهنگین از  ها و فروش محصوالت؛ اتذ مالیاتثباتی در قیمت نهادهبی منجر به(، ها)تحری،

آن باال رفتن نر  بههرة   تبعبهها و سرمایه و نقدینگی در بانکهای مربوط به حم  و نق ؛ نبود باال رفتن هیینه

هها از بخهش   نوبهة تهود باعهث فهرار سهرمایه     شده است که این مهوارد بهه   فرینانهای اعطایی به کارآبانکی وام

هها و همچنهین   در سایر بخش هاآنگذاری در این بخش( و جذب اعتمادی به سرمایهکشاورزی و روستایی )بی

بها توجهه بهه اظههارات      زیهرا در شهرایق رکهود و تهورم فعلهی،     ؛ کاری شده استفرهنگ داللی و مقاطعهتروی  

که اتیراً بهه بهیش    های موجود )نر  دستمید نیروی کارهیینه ةتولیدکنندگان از عهد کارآفرینان مورد مطالعه،

و بها   نهد یآیبرنم( و...ها، پرداتت مالیات ، تأمین ادوات و ابیارآالت، تأمین نهادهبرابر سال قب  شده است سهاز 

کارآفرینانة تود موفقیت چشهمگیری داشهته باشهند. از     وکارکس توانند در های اندك موجود ه، نمیسرمایه

شهود و برتهی   ای برای پیشرفت مهی توان نتیجه گرفت که هرچند شرایق نامناس  اقتصادی، انگییهسویی، می

رییی از عهدة گذاری و برنامهزنند، اما سیاستافراد برای رهایی و تغییر چنین وضعیتی، دست به کارآفرینی می

 کند.  برابر پیشرفت آنان عم  می ی درسدّ ةمثاببهآنان تارج است و 

دولتهی در راسهتای   ههای  گهذاری بنیان و بازارها، سیاستهای دانشها، شرکتدانشگاه موازاتبهدر حقیقت، 

ای همچون قوانین دست و پهاگیر  آمده دستشوند، اما نتای  بهاز عوام  کلیدی محسوب می ،توسعة کارآفرینی

، نر  بهاالی  و اعتبارات بانکی هاوام نامناس  تخصیص چگونگی، صادرات محصوالت، هاشرکتاداری برای ثبت 

در  گهذاری سهرمایه  بهرای کاری نهادهای دولتهی، عهدم امنیهت    ای، موازیها، ضعف نظام بیمهبانکی در وام ةبهر

های صحیح و اصولی و مرتبق با بازاریابی محصهوالت کشهاورزی و   ؛ فقدان استراتژیبخش کشاورزی و روستایی

 کهه ، یکهی از معیارههای اساسهی    از سوییباشند. های نامناس  دولتی میگذاری، حاکی از سیاستو... روستایی

کند، فرهنگ تعاون و کار گروههی اسهت و بهرای    مجیا می توسعه درحالافته را از کشورهای یکشورهای توسعه

ههای تعهاونی ضهروری    ، رشهد فعالیهت  در بخش کشاورزی و روسهتایی(  ژهیوبه) کارآفرین ةرسیدن به یک جامع

برتهی از  ههای مهرتبق و یها عهدم وجهود تعهاونی در       ها و تعاونیاما عدم عضویت برتی مدیران در شبکه ،است

هها در صهنو    وجهود تعهاونی   تیه ماه رایه ؛ ززنهد ها را رق، میوکارکس های شکست در صنو ، تدریجاً زمینه

ة شهده و زمینه  تحهری،  همچهون  های مادی و معنوی در شرایق بحرانیمندی اعضا از حمایتمختلف باعث بهره

بهر اینکهه    افهیون آورد. ایهن موضهوع   وجود میههای مشتریان را بمقاب  تحمی  تواستهپذیری درکاهش آسی 

و )انگییه  شناتتیروان یهایژگیوبهبود  بهچالش زیرساتتی و حمایتی گردد،  ابعادسایر  تواند باعث بهبودمی

 .نیی تواهد انجامید( و...پذیری روحیه رقابتی و نوآوری/ ریسک

، پیشهنهادهای زیهر توصهیه    این پهژوهش  از نتای آمده  دستههای بچالش و یا رفع منظور کاهشهب ،تینها در

 شود:می

از انجام تحقیق حاضر، بسهیاری از صهنو  در ارائهة     انها و همچنین تجربة محققمصاحبهتحلی  با توجه به  .1

کنند. در این راستا، وجهود یهک بانهک اطالعهاتی     کارانه عم  میآمار کارآفرینان حیطة تود ناتوان و یا محافظه

رسهد.  مهی  نظهر بهه وردهای آنهان ضهروری   اط به هر دو دسته کارآفرینان )موفهق و نهاموفق( و دسهت   جامع مربو

رسهانی و آموزشهی قهوی در    اندازی یهک نظهام اطهالع   تر در این حیطه، راههمچنین، برای انجام مطالعات وسیع

( بهرای  و...ههای موجهود   های صنعتی، تعهاونی تمامی مراجع و صنو  مختلف )سازمان جهاد کشاورزی، شهرك

زیرا عالوه بر نیاز محققان به آمهار مختلهف،   ؛ ضروری است روزسانی و بازیابی اطالعات مربوطهثبت، نگهداری، ب

 باشد. مؤثرکارآفرینان نیی  شناتتیروانهای تواند در کاهش چالشمی

مراکی رشد و کارآفرینی با تأکید بر تحقیق و توسعه در شهرستان جیرفت تأسیس گردد و  ،باید در وهلة اول .2
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های صدا و سیما(، نقهش الگوههای   های شهرستان و برنامهو ماهنامه های گروهی )روزنامهوسیلة رسانههسپس ب

جو کارآفرینانه در  ییمافرحک،برتر کارآفرینی و تروی  فرهنگ کارآفرینی در رشد و تعالی جامعه معرفی گردد. 

 برقهراری  ای،و حرفهه ها و مراکی آموزش فنهی  دانشگاهدر های آموزشی برنامهة کنار ارائدر های آموزشی محیق

نیهی   اعتمادی متقاب  ایهن دو بهه یکهدیگر(   )با توجه به بی یهای اقتصادی و صنعترابطة متقاب  دانشگاه و بنگاه

 در کانون توجه قرار گیرد. الزم است

های مختلف سازی حیطهتجاری یرو پیشِترمیی  عنوانبهی موجود، همواره هاگذاریرییی و سیاستبرنامه .3

باشهند. پیشهنهاد   ( مهی و...ها )فرهنگی، زیرساتتی، حمایتی برای ایجاد سایر چالش سازکارآفرینی بوده و زمینه

هها، قهوانین مربهوط بهه ثبهت      سهند مالکیهت مکهان   اتهذ  مربوط بهه )  دست و پاگیر شود، مقررات و ضوابقمی

هها  کارآفرینی، قوانین مربوط به صادرات محصوالت، قوانین حقوقی، اداری، مالی، قراردادها، تشویق یهاشرکت

 ساز تسهیلگری در زمینة توسعه و تروی  کارآفرینی باشند.تدوین گردد که زمینه یاگونهبه( و...

و  ، تکمیلهی تبهادل تجربیهات، تشهکی  صهنایع تبهدیلی      منظهور بهه ههای فعهال   ها و اتحادیهه تشکی  تعاونی .0

های داتلهی و تهارجی مهرتبق بها     کاری، بازاریابیبندی، تأمین مواد اولیه و کاالها، حذ  داللی و مقاطعهبسته

 ةنه یزم درترویجهی  های آموزشی و و همچنین برگیاری دوره های مورد مطالعهوکارکس های از حیطه هرکدام

توصهیه   هها از ایهن تعهاونی   هرکهدام در  ،و...و صادرات محصوالت، تهروی  فرهنهگ کهارآفرینی     بازاریابی، فروش

 .شودمی

 ،کننهده تیه حمااز سهوی نهادههای   کنترل و نظارت مستمر و همچنین ارائه مشاوره ، الزم است با تینها در .1

 د.فعالیت دلگرم و ترغی  شونة به ادام در هر حیطه، پیشرو کارآفرینان

 منابع
انتشارات  :تهران . چا  دوم،کیفی های تحقیقروش. (1301) هوشصلصالی، م باقری، محسن؛ پروییی، سرور؛حاجادی  

 بشری.

ههای  وکارکسه  سهازمانی در  . تأثیر ساتتار سهازمانی بهر کهارآفرینی درون   (1301) سین؛ اسکندری، زین امیرتانی، ح

 .  03-33 ،(11) 3، کارآفرین نابکوچک. 

توسهعه  و کارههای نوظههور.   انهدازی کسه    ههای راه . محهدودیت (1322هدی )مجد، م حمدرضا؛زالی، م امیری، مجتبی؛
  .21-112 ،(1) 2، کارآفرینی

 .6 ،(103) 11، کاربازار ماهنامه های تانگی. وکارکس کارهای توسعة ها و راه. چالش(1320). اطمهبرتورداری، ف

ههای  بهر رانهدمان گلخانهه    مؤثر. بررسی عوام  (1300) لیفرد، عبیگلری لی ؛کالنتری، ت چوبچیان، شهال؛ اسدی، علی؛

 2، نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشهاورزی فرنگی؛ راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی کشاورزی. توت

(2)، 06-31. dor: 20.1001.1.24767735.1394.2.2.3.7 

ههای  . بررسی ضرورت و ویژگی(1301) نصور؛ منفرد، نوذر؛ گودرزی، زهراغنیان، م همن؛ برادران، مسعود؛پور، بتسروی

   .07-10 ،(131) 1 ،کار و جامعهیک تعاونی کشاورزی کارآفرین. 

توسعه روسهتایی بها تأکیهد بهر کهارآفرینی )تعهاریف،       . (1320) قیداری، حمداله سجاسی الدین افتخاری، عبدالرضا؛رکن
  . چا  اول، تهران: سمت.ها و تجربیات(دیدگاه

فرهنگهی، اجتمهاعی پیرامهون تولیهدات کشهاورزی       تیسها وب. گهیارش  (1011) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

 قابه  دسهتر  در سهایت:   . ای کشهور را دارد جنوب کرمان رتبه نخست تولید محصوالت جالییی گلخانهجیرفت: 
https://sjkj.ir/?p=5044. 

https://www.irna.ir/news/84550658/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://sjkj.ir/?p=5044
https://sjkj.ir/?p=5044


 11-40 ، صفحات1021، زمستان 1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیریآموزش و مد ،زادهشاهرخی ساردو و شریف 40 

 

 

. تههران:  و رقابتی در بخش صنایع کوچک و متوسهق  مؤثرافیایش مشارکت . (1322) شقاقی، عبدالرضا شفیعی، مسعود؛

 موسسه تدمات فرهنگی رسا.

بهر   مهؤثر  شناتتیروانهای . ویژگی(1300) ساردویی، مهدی؛ شریفی، امیدعادلی بهار، اسماعی ؛ پیش اپور؛ریفیان، شظ

  .10-31 ،(1) 11، علوم تروی  و آموزش کشاورزی ایرانکارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریی. 
dor: 20.1001.1.20081758.1394.11.1.2.6 

   .62-21 ،(07) 12، شناسی در علوم انسانیروش .. تحقیقات کیفی(1321)عابدی، حیدرعلی 

 :dor  .217-220 ،(10) 10، راهبهرد . کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در علهوم بهالینی.   (1320) عابدی، حیدرعلی

20.1001.1.10283102.1389.18.1.6.1 
ههای آمهوزش   و ضهرورت توجهه بهه کهارآفرینی در برنامهه      اهمیت .(1303) ، الدناصغرنژاد ، مهدی؛علیخانی دادوکالیی

 :dor .1-10 ،(2) 1، کشههههاورزی پایههههدار توسههههعه و کههههارآفرینی مطالعههههات نشههههریه. کشههههاورزی

20.1001.1.24767735.1393.1.2.1.8 

بندی موانهع توسهعة کهارآفرینی زنهان     . اولویت(1301) اله حسینی، سید جمالفرج علیدوست، سمیه؛ لشکرآراء، فرهاد؛

   بابلسر. .بنیانهای دانشوکارکس کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت روستایی شهرستان گرمسار. 

 .www.jobportal.ir. . قاب  دستر  در:اشتغال زنان و نقش آن در توسعة کشور. (1301) قدادمحمدی، م

 -ایرانی )نگاهی روایتی  کارکشتههای شکست کارآفرینان . شناسایی ریشه(1301) نبر؛ نوتاش، هادی، قمحمدی الیاسی

  .31-11 ،(3) 0، کارآفرینیتوسعه گفتمانی(. 

تحلی  موانع و راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان روستایی  (.1300) یالژ تواهوطن قرشی، محمدباسق؛جید؛ یاسوری، م

 :dor  .323-303(، 2) 6، ههههای روسهههتاییپهههژوهشفهههومن گهههیالن(. پهههس)مهههورد: دهسهههتان گهههوراب

20.1001.1.20087373.1394.6.2.5.1 
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