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 چکيده
در رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها، کسب و کارهای کوچک و  امروزه یکی از عامل مهم

روند. این کسب و کارها برای اکثر کشورهای در حال پیشرفت که برای متوسط به شمار می

کنند بسیار مهم هستند. این واحدهای اقتصادی، با اینکه رشد ساختار اقتصادی خود تالش می

 و کسب توسعه و اندازی راه زدهی بیشتری دارند.به سرمایه گذاری کمی نیاز دارند، اما با

 کشاورزی بخش بردارانبهره برای هم تواندمی کشاورزی، حوزه در متوسط و کوچک کارهای

 هایرشته آموختگان دانش و دانشجویان ویژه به بخش این اندرکاران دست برای هم و

 اندازیراه کشاورزی بخش در کار جویندگان برای آن بر عالوه. باشد اهمیت حائز کشاورزی

 ایه نشانه رود. از شمار به آنان برای شغلی فرصت عنوان به راحتی به تواندمی کارها و کسب

 قیتموف که باشدمی متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه ، کشاورزی بخش در توسعه مهم

 ستشک یا موفقیت دالیل روی بر مطالعه دارد. بستگی متعددی عوامل به ها آن شکست یا و

 بهبود و کارایی افزایش به توجهی قابل کمک تواندمی متوسط و کوچک کارهای و کسب

ی کسب و کارهای برنده و بازدارندهبررسی عوامل پیش مقاله، این از هدف کند. آنها عملکرد

 نشان تحقیق این نتایج و است بوده ایکتابخانه تحقیق این روش باشد.می کوچک و متوسط،

توسعه کسب و  کشاورزی، ویژه به هابخش تمامی در شده، انجام هایعلیرغم فعالیت که داد

 پیش از اهداف به در دستیابی هابنگاه این و شده مواجه متعددی موانع و کارها، با مسایل

 کرده اند. عمل ضعیفی شکل بسیار به خود شده تعیین

 .برنده، عوامل بازدارندهکسب و کارها، اشتغال، توسعه، عوامل پیش اژگان کليدي:و 
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 2 ، الهام چنانی 1 پورخسرويبهمن 

 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 1
 نخوزستا طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 بهمن خسروي

برنده و بازدارنده در توسعه کسب و کارهاي عوامل پيش

 کوچک و متوسط کشاورزي
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 مقدمه
 و دولتی مدارس اخیر، هایسال در. است تولیدی عوامل تمام به ویژه توجه مستلزم آن توسعه و است اقتصاد ارکان از یکی کشاورزی

 پیدا به موفق کشاورزی التحصیالن فارغ از زیادی تعداد التحصیلی، فارغ از پس و است یافته گسترش بسیار کشاورزی زمینه در خصوصی

 یکی. ودشمی افزوده اجتماعی هایچالش دیگر به که است یافته افزایش بیکاری التحصیالن فارغ از گروه این میان در و نیستند شغل کردن

 ابتدای در کارآفرین عنوان به تواندمی که است شغلی کشاورزی، التحصیالن فارغ به کشاورزی هایکمک ارائه استخدام، رویکردهای از

 تغالاش بهبود برای هابانک و دولت توسط حمایتی ابزار یک عنوان به سیاست این. کند کار کشاورزی بخش در کوچک سودآور هایفعالیت

 صوصی،خ بخش ایجاد رقابتی، اقتصاد سوی به حرکت شامل جامعه پویایی هسته حقیقت، در. است شده استفاده کشاورزی التحصیالن فارغ

 شورهاک از بسیاری در صنعتی ساختاری رشد اصلی عامل عنوان به کسب و کارها امروزه. شودمی کسب و کارها گسترش و کارآفرینی توسعه

 .[22]شوندمی گرفته نظر در

 برای هم و کشاورزی بخش برداران بهره برای تواند هممی کشاورزی، حوزه کوچک و متوسط در کارهای و کسب توسعه و اندازی راه

 رد کار جویندگان باشد. عالوه بر آن برای اهمیت حائز کشاورزی هایرشته آموختگان و دانش دانشجویان ویژه به بخش این اندرکاران دست

کسب و کارهای کوچک و  .[11]آنان به شمار رود  برای شغلی فرصت عنوان به راحتی به تواندکارها می و کسب اندازیراه کشاورزی بخش

کسب و کارهای کوچک و  اهمیت. [21]دهندمی تشکیل را کارها و کسب کل از درصد 99 که هستند اقتصاد از کلیدی عنصر یک متوسط

 ترینمهم عنوان به اخیر، هایسال در و .[19]است شده شناخته رسمیت به ایگسترده طور به اقتصادها اکثر بنای سنگ عنوان به متوسط

 واحدها، ینا سازمانی ساختار در سادگی و کوچکی دلیل به و اندشده شناخته پیشرفت حال در و پیشرفته کشورهای در شغل ایجاد برای منبع

 اهداف هب رسیدن و خود عملکرد بهبود زیاد برای وتوانایی بیرونی محیط در رقابت قدرت تغییرات، با مقابله در خوبی پذیری انعطاف دارای

 اقتصادی توسعه توانند اساسمی متوسط و کوچک کارهای و کسب .[8]هستند برخوردار موجود منابع از با استفاده شرکت شده ریزیبرنامه

 شغل ایجاد و درآمد افزایش ای،منطقه و ملی سطح در آن نتیجه که کنند فراهم کشور منابع استقرار برای را زمینه و روند شمار به ایمنطقه و

 است، سازی خصوصی هایفعالیت از ناشی که مازاد کار نیروی جذب در مهمی نقش متوسط و کوچک کارهای و کسب همچنین،. باشدمی

 [4]دارند

روند. این کسب و امروزه یکی از عامل مهم در رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها، کسب و کارهای کوچک و متوسط به شمار می

کنند بسیار مهم هستند. این واحدهای اقتصادی، اقتصادی خود تالش میکارها برای اکثر کشورهای در حال پیشرفت که برای رشد ساختار 

. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که حل مشکل بیکاری، فقر و [12]با اینکه به سرمایه گذاری کمی نیاز دارند، اما بازدهی بیشتری دارند

ان ها( در بسیاری از کشورهای جهست. این کسب و کارها)بنگاهدستیابی به توسعه صنعتی در گروه توسعه کسب و کارهای گوجک و متوسط ا

وری و رشد اقتصادی محسوب ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادالنه درآمد و ثروت، ایجاد شغل، افزایش بهرهبه عنوان مهم

 .[11]شوندمی

 این رشد همچنین. شد خواهد متمدن جامعه یک ایجاد و دموکراسی سطح افزایش باعث متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه

. در کشورهای در حال توسعه [1]کندمیتشویق  کشور اجتماعی هاینظام و سیاست اقتصاد، در مشارکت برای را کارآفرینان کارها، و کسب

 روی بر . بنابراین مطالعه[21]ندباشترین منبع درآمد هستند و محلی برای کارآفرینی و اشتغال میهای کوچک و متوسط اقتصادی مهمبنگاه

 [.1]دکن آنها عملکرد بهبود و کارایی افزایش به توجهی قابل کمک تواندمی متوسط و کوچک کارهای و کسب شکست یا موفقیت دالیل
 

 کسب و کارهاي کوچک و متوسط
علت اصلی توجه به این کسب و کارها، گردد. میالدی باز می 02و اوایل دهه  12بحث کسب و کارهای کوچک و متوسط به اواخر دهه 

ادامه   1192آغاز شد و تا سال  1184باشد. در ایران، توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط از سال مسئله ایجاد اشتغال و کاهش فقر می

 .[12]یافت

 و دتبلند م رشد باعث ایتنه در که هستند پذیریریسک و نوآوری ، کارافرینی توسعه جهت مکانی متوسط و کوچک کارهای و کسب

 توسعه و ملی ناخالص تولید افزایش موجب متوسط و کوچک کارهای و کسب موفقیت میشود. شرکت بزرگتر شدن و پیشرفت سوی به نیل

. با اینکه توسعه کسب و کارهای [10]کندمی عمل توسعه برای محرک موتور مانند متوسط و کوچک کارهای و کسب .شودمی اقتصادی

 کسب اهمیت .[11]رود اما متاسفانه در زمینه کشاورزی توجه زیادی به آن نشده استومتوسط شاخصی مهم در توسعه به شمار میکوچک 

، توزیع ثروت در  [10]محصوالت تولید در نوآوری و فناورانه نیازهای داخلی، ناخالص تولید در آنها سهم اشتغال، ایجاد در کوچک وکارهای

،  [14]ای، تامین تولیدات مورد نیاز کشورها، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و کسب و کارهای بزرگق حاشیهی مناطجامعه، توسعه

 اند.اهمیت حائز ،[1]افزایش شدت رقابت بازار، کاهش رقابت انحصاری
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درصد کل اشتغال ایجاد شده  91ی آن است که بیش از بررسی سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، نشان دهنده

 که باشدمی متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه ، کشاورزی بخش در توسعه مهم هاینشانه . از[14]به این کسب و کارها متعلق است

 .[10]دارد بستگی متعددی عوامل به ها آن شکست یا و موفقیت

 حال در اخیر هایسال در توسعه حال در کشورهای و یافته توسعه در کشورهای متوسط و کوچک  کارهای و کسب نقش و اهمیت

و  [1]است افزوده آنها اهمیت بر که آمده بوجود کارها و کسب در تحوالتی ارتباطات و تولید در جدید هایفناوری ظهور با که است افزایش

افزایش اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. های مهم در این کشورها گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یکی از اسنراتزی

های اشتغال را به خود اختصاص دهد و باعث حل مشکل بیکاری ترین بخش سیاستتواند مهمایجاد این کسب و کارها در بخش کشاورزی می

 .[7]در کشور ایران باشد 

 وریبهره کافی کسب و کارها سطح متوسط، طور به. دهندمی توسعه را خود کسب و کارهای کشورها از بسیاری که دارد وجود دالیلی

 برای جهیتو قابل رشد پتانسیل آینده دهند و در کاهش را بیکاری میزان توانندمی ، شغلی فرصت کسب و کارها با ایجاد. آورندمی دست به را

 .[18]بزرگتر است شرکت یک به پذیری نسبتانعطاف کسب و کارها، هایمزیت از یکی گویندمی محققان از بعضی. دارند بزرگ هایشرکت

. اند هشد شناخته نوآوری بکارگیری برای ای زمینه عنوان به متوسط و کوچک کارهای و کسب مدار، دانش اقتصادی نظام سمت به حرکت در

 به مناسبی پاسخ باال، پذیری انعطاف داشتن با و ارائه جدیدی های ایده بازار، نیازهای به توجه با و کارآفرینان کمک با کارها و کسب این

 .[17]دهند می مشتریان نیازهای

توان تعریف یکسانی از های نزدیکی به هم دارند و به همین دلیل نمیکسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف، شباهت

 ؛ برای.[19]آن تعریفی ارائه کرده است موجود در اجتماعی شرایط همچنین و اقتصادی توسعه مرحله به و هر کشوری  بسته [9]آنها ارائه داد

 تعداد این مالزی در و نفر 122آمریکا در است، گرفته نظر در را نفر 212 حداکثر و متوسط کوچک کارهای و کسب برای اروپا اتحادیه مثال

 .[8]اند شده تعریف نفر 12 از کمتر کارها و کسب ایران، در که حالی در. باشدمی نفر 112

 و خالقیت توانایی دارای کارها، کسب این. دارند بیشتری مزایای بزرگ، هایشرکت با مقایسه در متوسط و کوچک کارهای و کسب

 ابزارهای و یاطالعات هاینظام توانندمی راحتی به آن بر عالوه هستند پذیرتر انعطاف محیطی تغییرات با مقابله در و باشندمی بیشتری نوآوری

 .[1]کنند طراحی دوباره یا و تغییر را خود مدیریتی

 

 متوسط بخش کشاورزي هاي کسب و کارهاي کوچک وویژگی
بدیلی برخوردارند و نقش بسزایی در اقتصاد و های خاصی که دارند از کارکردهای بیکسب و کارهای کوچک و متوسط بدلیل ویژگی

 ها عبارتند از:کنند. برخی از این ویژگیتجارت جهانی ایفاء می

 پذیرند.در مقابل تغییرات بازار و محیط انعطاف 

 .سرمایه اولیه مورد نیاز آنها محدود است 

 رسدمی نتیجه به سریعاً افراد عمل ابتکار و فعالیت. 

 باالست کارها و کسب این در سرمایه کارایی. 

 برخوردارند باالیی انگیزه از هاشرکت این کارکنان. 

 [0]هستند کارآفرینی تحقق اصلی محرک کارها و کسب این. 

 ندارد وجود سختی کار تقسیم. 

 شوند تنظیم کار فرآیند در تغییرات به سریعتر سازدمی قادر را آنها که شوندمی داده آموزش عملیات چندین برای کارکنان. 

 آنجا از. است بزرگ هایشرکت از باالتر توجهی قابل طور به منابع سایر و نقل و حمل وسایل تولید، آالت ماشین از استفاده میزان 

 .[22]است موجود تجهیزات کردن فعال برای جدید کار و کسب دنبال به مداوم طور به کارآفرین که

 

 موانع کسب و کارها
 ایکاره و کسب این و هستند روروبه مشکالتی با واحدها این میشود و متوسط کوچک کارهای و کسب به زیادی توجه اینکه باوجود

 اطالع شتنندا دلیل به همچنین باشند اقتصادی و صنعتی توسعه در بزرگ کارهای و کسب به نسبت نسبی مزیت دارای نتوانستند کوچک

 التمحصو برای تقاضا کمبود مشکل ایجاد باعث و بوده ضعیف محصوات فروش برای بازاریابی قدرت خارجی، و داخلی بازار نیازهای از کافی

های اخیر کسب و کارهای کوچک و متوسط جایگاه مهمی در در سال. [1]است گذاشته تاثیر آنها فروش و سود کاهش در که است شده خود

درصد واحدهای کوچک  98اند اما در ایران با وجود اینکه این کسب و کارها بیش از ی صنعتی و اقتصادی اکثر کشورها پیدا کردهتوسعه

http://www.rassjournal.ir/


 2 - 7  ، ص2316 ، زمستان21ردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره رویک
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
اند، نه تنها نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی ندارند، ش صنعت را در خود جای دادهدرصد کارکنان شاغل در بخ 12صنعتی و بیش از 

درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط در سال اول و حدود  21. در کشور ایران، تقریباً [9]رو شدندهای اخیر با شکست روبهبلکه در سال

کارها بنا به دالیلی با شکست روبه رو شدند که این مسئله ضرورت توجه به دالیل درصد در آخر سال پنجم از شروع فعالیت این کسب و  42

 .[2]دهدشکست این کسب و کارها را نشان می

 :نمود بندی تقسیم زیر دسته چهار توان بهمی را متوسط و کوچک هایبنگاه توسعه موانع عمده طورخالصه به

 بازار موانع  

 مالی موانع  

 گوناگون انواع به دسترسی عدم  

 و عوارض اخذ برای اداری موانع متوسط، کوچک و هایبنگاه برای توانمندساز محیط ایجاد در ناتوانی: مانند دولت، هایسیاست 

 .غیره و احتمالی دعاوی حل نهادهای فقدان

 بازار و تولید سرمایه، مختلف هایجنبه از الزم هایمقیاس فقدان 

 و قانونی حقوقی، مختلف هایجنبه از وکار کسب رشد مناسب های¬محیط فقدان... 

 تشکیالتی و افزاری نرم های ساخت زیر فقدان 

 نوین های تکنولوژی به دسترسی عدم و کهنه هایفناوری با تولید 

 کشور مالی و بانکی هایشبکه با منسجم ارتباط فقدان 

 [1]بنگاهی میان همکاری هایشبکه وجود عدم 

 شرکت مشکالت حل برای مدیران  و کارکنان فکری ظرفیت فقدان 

 ماهر کم کار نیروی و اطالعاتی هایفناوری شده، منسوخ تولیدات از برداریبهره نتیجه که فنی مشکالت. 

 شرکت بقای به مدت دراز و مدت کوتاه در که مناسب، مدیریت هایشیوه و اصول مورد در مالک دانش فقدان و سازمانی مشکالت 

 کندمی کمک

 [21]حد از بیش مالیاتی بار.. 

 

 ي کسب وکارهابرندهعوامل پيش
 سرمایه جهانی بازار در و کنند المللیبین را خود هایفعالیت باید آنها کسب و کارها، رشد برای داخلی، با توجه به محدودیت بازار

 به طور کلی عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط: .[21]کنند گذاری

 ها: سن مدیر، تحصیالت نیروی کار، تحصیالت مدیر، تعداد نیروی کارمدیران، نیروی کار بنگاههای ویژگی 

 عوامل تولیدی: کیفیت محصول تولیدی، میزان محصول 

 همقابله با رویدادهای غیر منتظر عوامل انسانی: مهارت مدیر، کارآفرینی مدیر، ریسک پذیری مدیر،مدیریت صحیح هزینه ها، توانایی ،

 ت نیروی کارمهار

  عوامل مالی و بازاریابی: دریافت یارانه دولتی، حمایت و مصوبات دولت از تولید، بیمه نمودن بنگاه، بازازیابی محصول، تنوع فعالیت

 [14]ها، رقابت با سایر کسب و کارها

 [10]ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره و استقرار. 
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 و پيشنهادها گيرينتيجه
 به هیافت توسعه ویژه به کشورهای مختلف اخیر هایسال در اقتصادی، توسعه و در رشد متوسط و کوچک هایبنگاه اهمیت به توجه با

تر هگسترد اهداف به دستیابی برای حیاتی ابزاری به عنوان را آنها توسعه و شده متمرکز هابنگاه این از حمایت تقویت و روی بر جدی طور

 توسعه قرار مد نظر نیز کسب و کارهای کشاورزی ایران گذشته دهه یک طول کشور در در اساس، این بر. اندداده قرار نظر مد ملی توسعه

 آن زا حاکی هابررسی شده، انجام هایعلیرغم فعالیت چند هر. درآمد اجرا به هابنگاه این برای گسترش مختلفی هایبرنامه و هاتالش و گرفت

 اهداف به در دستیابی هابنگاه این و شده مواجه متعددی موانع و توسعه کسب و کارها، مسایل با کشاورزی ویژه به هابخش تمامی که در است

 ناشناخته هنوز کردن المللی بین روند در کسب و کارها بین درک حال، این اند. باکرده عمل ضعیفی شکل بسیار به خود شده تعیین پیش از

 .است

به هر حال، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عامل مهم در ایجاد اشتغال جدید، افزایش بهبود اقتصادی و رشد  

 شود: در همین راستا پیشنهاد می روند و به همین دلیل باید توجه خاصی به این واحدها شود.کشورها به شمار می

  کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزیافزایش میزان تسهیالت اعطایی دولت به کسب و 

 های کارآفرینانه در میان مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزیآموزش و  توسعه مهارت 

 انداز کسب و کارهای کوچک و متوسط در بخش کشاورزیحذف ضوابط و مقررات دست وپاگیر و بوروکراسی در مسیر توسعه یا راه 
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