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بندي دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزيبررسی و اولویت
استان کرمانشاه نسبت به عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی

3شیري... انعمتو 2رضاییبیژن ، 2، نادر نادري1زهرا یوسفی

)zahra.yusefi71@gmail.com: ولونویسنده مس(،دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشگاه رازي کرمانشاه-1
، دانشگاه رازي کرمانشاهيدانشجوي دکترو استادیار-3و 2

29/2/95: تاریخ پذیرش23/12/94: تاریخ دریافت

چکیده
جامعه آماري . مناطق روستایی انجام شددر این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي 

رابطهنفر از آنان با استفاده از 130که) =197N(جهاد کشاورزي استان کرمانشاه بودسازمان پژوهش شامل تمام کارشناسان 
اي بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان نامه محقق ساختهابزار اصلی پژوهش پرسش. براي مطالعه انتخاب شدندکوکران

در دو بخش آمار توصیفی SPSSر افزها با استفاده از نرمداده.تأیید شد)درصد91(ضریب آلفاي کرونباخبا محاسبهو پایایی آن
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق آزمون ناپارامتري فریدمن و بررسی .قرار گرفتندمورد تجزیه و تحلیل و استنباطی 
کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی ن داد که بین عوامل مؤثر بر توسعهنتایج حاصل از پژوهش نشااي بود که میانگین رتبه
و عوامل باالترین اولویتعوامل محیطی از دیدگاه پاسخگویان، طوري که اري از لحاظ آماري وجود دارد؛ بهدتفاوت معنی

سایر عوامل به. داشتندرا بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی گذاريتأثیرترین اولویت از نظرپاییناجتماعی
با توجه به . باشدمیعوامل روانشناختی، آموزشی و اقتصاديشاملتأثیرگذاري بر توسعه کارآفرینی کشاورزي اولویتترتیب 

مانند مراحل آفرینانه کشاورزي و برداشتن موانع موجودهاي کارایجاد قوانین مناسب و مشوق فعالیتاولویت عوامل محیطی، 
قرار دادن امکانات وسیع در اختیار اندازي کسب و کار کارآفرینانه، گسترش و بهبود امکانات زندگی در روستاها و اخذ مجوز و راه
. تواند بستر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی را فراهم کندروستاییان، می

جهاد کشاورزي استان کرمانشاهسازمان، کارآفرینی کشاورزيتوسعه روستایی، : کلیديهايهواژ

مقدمه 
تقریباًمللسازمانطرفازشدهمنتشرآمارمطابق

دادهتشکیلروستاییانرادنیاکلجمعیتازدرصد62
رسدمیدرصد76بهنسبتاینآفریقاوآسیادرکه

دراجتماعیکوچکواحدهاي عنوانبهروستاها). 30(
شکبی.برخوردارندايویژهاهمیتازاي،جامعههر

هايواحداینمشکالتومسائلکاهشبرايتالش
توسعه،چرخهدرهاآنمناسباستقرارواجتماعی
بههاروستاچنینهم). 5(استویژهايتوجهمستلزم

توانندمیشماربیانسانیوطبیعیمنابعداشتنعلت
کارآفرینانهونوهايحرفهازبسیاريظهورساززمینه
سالازکشورتوسعههايبرنامهبهگذرانگاهی. باشند
یکیهموارهریزانبرنامهکهدهدمینشانکنونتا1327

ویژهبهوروستاییتوسعهاهدافبهیابیدستهايراهاز
خوداشتغالیوکارآفرینیمقولهراکشاورزيتوسعه
هايکشوردرروستاییتوسعهتجربیات). 14(انددانسته
اینکهدهدمینشانگذشتهدههچنددرجهانمختلف

بلکهیابد،نمیتحققفناوريوسرمایهتزریقبافقطمهم
بهتوجهامروزه.دارندنقشزمینهایندربسیاريعوامل
ازکشاورزانجملهازوروستاییانبینکارآفرینیروحیه

شودمیمحسوبروستاییتوسعهکارهايراهترینمهم
توسعهوگسترشبادهدمینشانعلمیهايیافته).22(

منديبهرهزمینهروستایی،مناطقدرکارآفرینی
نهایت،دروگذاشتهبهروخدماتوکاالهاازروستاییان

محقق ،توسعه روستاییآنمتعاقبواقتصاديرشد
رشد جمعیت و کاهش منابع موجود نه تنها ). 9(شودمی

هاي صنعتی هاي در حال توسعه بلکه در کشوردر کشور
هاي اقتصادي و اجتماعی و معضل ظهور نیازنیز باعث 

از بین بردن بیکاري، ایجاد بیکاري منجر شده است 
شغل و تقویت روش خوداشتغالی و توسعه جامعه، 

). 23(اند ضرورت کارآفرینی را افزایش داده
هاي اقتصادي، بخش ترین بخشیکی از مهم

کشاورزي است که شامل درصد قابل توجهی از تولید 
هاي توسعه در بسیاري از کشور.ناخالص داخلی است

هاي دیگر و کل یافته، بخش کشاورزي به رشد بخش
امروزه کارآفرینی .)31(شده استمنجراقتصاد

کشاورزي به عنوان یک بخش مکمل اقتصاد، پاسخی 
). 13(براي رکود و مشکالت در بخش کشاورزي است

بارزهاينشانهازکهانهآفرینکارکارهايوکسبتوسعه
بهشودمیمحسوبکشاورزيبخشدرکارآفرینیتوسعه
،کارآفرینانهرفتارماهیتوتأثیرگذارعواملتعدددلیل

چهچنانخصوص،ایندر.)4(رسدمینظربهپیچیده
متعددعواملیداده،نشاننیزدیگرپژوهشگرانهايیافته

.استتأثیرگذارکاروکسبوکارآفرینیتوسعهبر

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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بهتوجهامروزه.دارندنقشزمینهایندربسیاريعوامل
ازکشاورزانجملهازوروستاییانبینکارآفرینیروحیه

شودمیمحسوبروستاییتوسعهکارهايراهترینمهم
توسعهوگسترشبادهدمینشانعلمیهايیافته).22(

منديبهرهزمینهروستایی،مناطقدرکارآفرینی
نهایت،دروگذاشتهبهروخدماتوکاالهاازروستاییان

محقق ،توسعه روستاییآنمتعاقبواقتصاديرشد
رشد جمعیت و کاهش منابع موجود نه تنها ). 9(شودمی

هاي صنعتی هاي در حال توسعه بلکه در کشوردر کشور
هاي اقتصادي و اجتماعی و معضل ظهور نیازنیز باعث 

از بین بردن بیکاري، ایجاد بیکاري منجر شده است 
شغل و تقویت روش خوداشتغالی و توسعه جامعه، 

). 23(اند ضرورت کارآفرینی را افزایش داده
هاي اقتصادي، بخش ترین بخشیکی از مهم

کشاورزي است که شامل درصد قابل توجهی از تولید 
هاي توسعه در بسیاري از کشور.ناخالص داخلی است

هاي دیگر و کل یافته، بخش کشاورزي به رشد بخش
امروزه کارآفرینی .)31(شده استمنجراقتصاد

کشاورزي به عنوان یک بخش مکمل اقتصاد، پاسخی 
). 13(براي رکود و مشکالت در بخش کشاورزي است

بارزهاينشانهازکهانهآفرینکارکارهايوکسبتوسعه
بهشودمیمحسوبکشاورزيبخشدرکارآفرینیتوسعه
،کارآفرینانهرفتارماهیتوتأثیرگذارعواملتعدددلیل

چهچنانخصوص،ایندر.)4(رسدمینظربهپیچیده
متعددعواملیداده،نشاننیزدیگرپژوهشگرانهايیافته

.استتأثیرگذارکاروکسبوکارآفرینیتوسعهبر

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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توسعه،حالدرهايکشوردرویژهبهکشاورزي،بخش
پایدارتوسعهبرايرشدماشینعنوانبهبایستمی

هايبرنامهموفقیت. )39،44(نمایدعملروستایی
گرودرعمدهطوربهکشاورزيوروستاییتوسعه

یعنیباشد،میروستاییخانوارهامیلیونتوانمندي
وتسهیالتازمنديبهرهبابایستمیکهکسانی
راروستاییوکشاورزياقتصادچرخالزم،هايحمایت

در طول . )25(آورنددرحرکتبهبالندهوپویاصورتبه
دهه گذشته در اروپا، توسعه کارآفرینی کشاورزي یک 
سیاست مهم براي افزایش ارزش تولید محصوالت 

بنابراین، بازسازي بخش کشاورزي ؛کشاورزي بوده است
المللی، هاي ملی و بینعنوان نتیجه تغییرات سیاستبه

هاي کارآفرینانه در بین به افزایش تقاضا براي فعالیت
). 6(شده استمنجر کشاورزان 

بخشدرکارآفرینیموفقیتکهداشتنظردرباید
باناگسستنیپیوندمستلزمروستاییمناطقکشاورزي

کردنصنعتیعبارتی،بهیاواستصنعتبخش
کشاورزيوصنعتهايبخشبینچوناست،کشاورزي

دیگر،عبارتبه. داردوجودپسینوپیشینارتباط
دیگربخشتوسعهگرودرهابخشاینازکدامهرتوسعه
هايبخشتوسعهطبیعی توالی درطوربهبایدامااست،

بخشازبایدتوسعهروندیعنی،شودرعایتاقتصادي
وشودکشیدهصنعتبخشبهسپسوشروعکشاورزي

تمامیزیرایابد،توسعهخدماتبخشبهپایان،در
درمردماجتماعیوفرديهايمهارتوهاتخصص

تمرکزکشاورزيبخشدرتوسعهحالدرهايکشور
.)21(است یافته

دارايروستاییمحیطدرکارآفرینیترتیب،بدین
کشاورزيبخشدلیل تسلطبهواستزیاديگستردگی

برمطالعهعمدهتأکیدروستایی،مناطقاغلبدر
کارآفرینیتوسعهبنابراین،. باشدمیکشاورزيکارآفرینی
ودرآمدبهبخشیتنوعبهکمکبرايپتانسیلیروستایی

کهاستغیرکشاورزيوکشاورزيتولیداتمیزان
ومعیشتیکاهش مخاطرهبرايرامناسبیهايفرصت
فراهممناطق روستاییدرپایدارغذاییامنیتافزایش

هايزمینهازیکیتواندمیروستاییکارآفرینی. کندمی
وکشاورزيهايبخشدراشتغالایجادبرايمناسب

گرفتهصورتمطالعاتمروربا.)15(باشدغیرکشاورزي
بخش درآفرینیکاروکاروکسبتوسعهموضوعبا

بهکهیافتتوانمیراپژوهشیکمترکشاورزي،
سیستمی وگراکلیتجانبه،همهپردازشوشناسایی

کارهايووکسبکارآفرینیتوسعهبرتأثیرگذارعوامل
بستربودناقتضاییبهتوجهبا.باشدپرداختهکشاورزي

هايکاروکسبمطالعهدرکارآفرینی،وکاروکسب
کاروکسباینخاصفضايوبستراستالزمکشاورزي

درمرورشدههايپژوهشازبرخیدر.گیردقرارنظرمد

وکسبتوسعهدرذیلعواملنقشوسهممطالعه،این
توسعه:استگرفتهقرارتأکیدموردکشاورزيهايکار

هازیرساخت، توسعه)10،24،28(محصوالتبازاریافتگی
وکسبجدیدهايظهور حوزهوانگیزشجنسیت،،)41(

شرایطتغییر،)44(کشاورزيگردشگريکار مانند
آموزيحرفهشیوهبهآموزشگذراندن)36(خارجی

وتخصصیمدیریت،)28(منابع بهدسترسیدرجه)26(
، )4(انسانیمنابعتوانمندسازيوتوسعه، )40(فنی

شدنتخصصی، )24(هاي کشاورزينوآوري در زنجیره
هايفعالیتتکمیل، )10(خدمات کشاورزيوکاالها
،)13(هاي کشاورزيخانوارتوسطمزرعهداخلوخارج

نقش، جنسیت،)17(بانکیتسهیالتبهدسترسی
مشارکتوآموزشفردي،هايانگیزهوخانوادهحمایت

).21،33(صادراتیهايسیاستو )20(اجتماعی
کشوردرخودمطالعهدر،)6(کریشناوگسینآناند

اصلیوظایفازیکیکهرسیدندنتیجهبدینهند
بنابراین،.استفناوريانتقالجامعهدرکارآفرینان
توانندمیتوصیفاینباکشاورزيبخشکارآفرینان
تغییرتجاريکشاورزيبهرافرديوسنتیکشاورزي

.سازندفراهمراکشوراقتصاديتوسعههايزمینهوداده
توسعهدرمؤثرعواملآنان،دیدگاهازترتیب،بدین

مهارتنوعچندینباآشناییشاملکشاورزيکارآفرینی
کردن،عملیاتیتواناییشاملفنی،هايمهارت: است

تواناییشاملمدیریتی،هايمهارتوفناوريازاستفاده
وهافعالیتادارهووظایف،وکارهاتکمیلسازماندهی،

ها،فرصتشناساییتواناییشاملکارآفرینی،هايمهارت
نوعیرادیدگاهاینتوانمیهاراه حلو مشکالت

در)36(مولن هویزجان. قلمداد کردمهارتیرویکرد
برقراريبرايکهاسترسیدهنتیجهبدینخودمطالعه
اقتصاديتوسعهوکشاورزيبخشمیانمنطقیپیوند
خاص هايویژگیباکهاستنیازافراديکمکبهملی

به افراداینازاو.کنندبرقراررابطهدواینبینخود،
عواملبنابراین،. کندمییادکشاورزيکارآفرینعنوان
فردي،هايگرایشبرتمرکزدیدگاهاینازمؤثر

درکهباشدمیتحصیالتوسنوشخصیتیهاينظریه
شناختیجمعیتوشخصیتیرویکرددوقالبدرمجموع،

تحقیقاتدر)42(زرینولدجف. هستندبنديدستهقابل
هايتواناییوآموزشآگاهی،سطحاهمیتبرخود

عواملمؤثرترینعنوانبهروستاییکارآفرینانارتباطی
تأکیدکوچکهايکارکسب وتوسعهبهکمکبراي
بهشناختیجمعیتهايویژگینگاهازتنهااو. استکرده

،)37(نیپترو ) 2(آدالجا.استکردهتوجهکارآفرینی
کشاورزيآیندهاندازچشمطراحیبرايمعتقدند

اندازچشماجرايوترسیمبرايخالقافرادبهمیشیگان،
ریزيبرنامه)محلیوايمنطقهملی،(ف مختلسطوحدر

.استنیاز
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حوزه عواملدرکشاورزيبخشهايچالشازیکی
ودانشجویانهايمهارتضعفانگیزشی،دض

کارآفرینیتوسعهزمینهدرکشاورزيآموختگاندانش
). 25(است 

آمریکاستدرشمالیکارولینايبهمتعلقدیگرنمونه
رشدموجبروستاییکارآفرینانآموزشآن،درکه

بهشد،زیاديهايشغلایجادواقتصاديهايفعالیت
با2005تا2004ازیعنیسالیکطی کهطوري

کارآفرینیهايمهارتنفر400محلی،جامعهدهآموزش
درآموزش،اینبرآیندکهکردندکسبرانظرمورد

فرصت75وجدیدفعالیت49گیريشکلمجموع،
نقلبه) 45(اسکات. )55، 53(بودروستا22درشغلی

پذیري،مخاطرهشخصی،نوآوري،)3(آلیسونزا
عواملازرابازارتحلیلتولید،هايزنجیرهشناسایی

بهاز رویکرد اقتصادينشانکهندکردذکرمؤثري
. داردکارآفرینی

زمینه درراهاییمحدودیتکهقانونیموانعاز
کنندمیایجادکشاورزيبخشدرکارآفرینیگسترش

دربانکیمقرراتوقوانین:شمردبرراتوان این مواردمی
، )57(مالیاتیمالی، قوانیناعتباراتدریافتفرآیند

،)3(آلیسوننظراز ). 28(کارقانونو تجارتقوانین
اینومؤثرندکارآفرینیرفتاردراجتماعیهايویژگی
درموجودهاينقش،ساالريدیوانشاملهاویژگی
هايزمینهپیشزندگی،ازحاصلتجربیاتجامعه،

اجتماعی،طبقهآگاهی،وآموزشسطحخانواده،
،)31،32(ماكویارمادیدگاهاز. باشدمیيساالردیوان

کارآفرینیتوسعهدرمحیطیعواملوهازیرساخت
استآنازحاکیاسنادوهایافتهترتیب،بدین.مؤثرند

بهنیازکشاورزيدر بخشمؤثرکارآفرینیایجادبرايکه
هاآنتأثیرگذاريتااستعواملازترکیبینظر گرفتندر
درتاکنونزیرا، کندپیدانمودتربیشروستامحیطدر

غالببعديتکنگاهمعموالًصورت گرفتهمطالعاتاکثر
شدهتشکیلاقتصاديعواملازعموماًعدباینوبوده
در تحقیق حاضر برآنیم تا با توجه به پیشینه و .است

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی ،مبانی نظري تحقیق
کشاورزي در مناطق روستایی که شامل پنج بعد 

روانشناختی و آموزشی ،اقتصادي، اجتماعی، محیطی
جهاد کشاورزي سازمان باشد را از دیدگاه کارشناسان می

.بندي نماییمکرمانشاه تحلیل و اولویتاستان 

مدل مفهومی پژوهش

آفرینی کشاورزي در مناطق روستاییعوامل مؤثر بر توسعه کار- 1شکل 

هامواد و روش
شناسایی و این پژوهشجا که هدف از آن

بندي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي اولویت
از نظر پارادایم باشد، تحقیق در مناطق روستایی می

کمی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از 
و ابزار پیمایشی توصیفی از نوع ها، لحاظ گردآوري داده

براي تدوین . باشدمینامه گردآوري اطالعات پرسش
نامه، ابتدا مبانی نظري موضوع با توجه به منابع و پرسش

مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با در نظر 
که از دو شدتهیه اي نامه، پرسشگرفتن نتایج مطالعات

اي کارشناسان مورد هاي فردي و حرفهبخش ویژگی
مطالعه و دیدگاه آنان در مورد عوامل مؤثر بر توسعه 
کارآفرینی کشاورزي تشکیل شده بود و دیدگاه آنان 

5(، عوامل اجتماعی)گویه8(نسبت به عوامل اقتصادي
6(، عوامل روانشناختی)گویه6(، عوامل محیطی)گویه
در قالب طیف پنج) گویه6(و عوامل آموزشی) گویه
) خیلی زیاد=5خیلی کم تا =1از (اي لیکرت درجه

جامعه آماري پژوهش شامل تمام .سنجیده شد
جهاد کشاورزي استان کرمانشاه سازمانکارشناسان 

فرمول حجم نمونه با استفاده از). =197N(باشدمی
به منظور تجزیه و تحلیل . نفر تعیین شد130کوکران، 

ر افزااز نرمو استنباطیها در دو بخش آمار توصیفی داده
SPSS انحراف آمار توصیفی شامل میانگین،. شداستفاده
مورد استفاده و آمار استنباطی،ضریب تغییراتمعیار،

فریدمن و بررسی در این تحقیق آزمون ناپارامتري 
. اي بودمیانگین رتبه
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هاآنتأثیرگذاريتااستعواملازترکیبینظر گرفتندر
درتاکنونزیرا، کندپیدانمودتربیشروستامحیطدر

غالببعديتکنگاهمعموالًصورت گرفتهمطالعاتاکثر
شدهتشکیلاقتصاديعواملازعموماًعدباینوبوده
در تحقیق حاضر برآنیم تا با توجه به پیشینه و .است

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی ،مبانی نظري تحقیق
کشاورزي در مناطق روستایی که شامل پنج بعد 

روانشناختی و آموزشی ،اقتصادي، اجتماعی، محیطی
جهاد کشاورزي سازمان باشد را از دیدگاه کارشناسان می

.بندي نماییمکرمانشاه تحلیل و اولویتاستان 

مدل مفهومی پژوهش

آفرینی کشاورزي در مناطق روستاییعوامل مؤثر بر توسعه کار- 1شکل 

هامواد و روش
شناسایی و این پژوهشجا که هدف از آن

بندي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي اولویت
از نظر پارادایم باشد، تحقیق در مناطق روستایی می

کمی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از 
و ابزار پیمایشی توصیفی از نوع ها، لحاظ گردآوري داده

براي تدوین . باشدمینامه گردآوري اطالعات پرسش
نامه، ابتدا مبانی نظري موضوع با توجه به منابع و پرسش

مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با در نظر 
که از دو شدتهیه اي نامه، پرسشگرفتن نتایج مطالعات

اي کارشناسان مورد هاي فردي و حرفهبخش ویژگی
مطالعه و دیدگاه آنان در مورد عوامل مؤثر بر توسعه 
کارآفرینی کشاورزي تشکیل شده بود و دیدگاه آنان 

5(، عوامل اجتماعی)گویه8(نسبت به عوامل اقتصادي
6(، عوامل روانشناختی)گویه6(، عوامل محیطی)گویه
در قالب طیف پنج) گویه6(و عوامل آموزشی) گویه
) خیلی زیاد=5خیلی کم تا =1از (اي لیکرت درجه

جامعه آماري پژوهش شامل تمام .سنجیده شد
جهاد کشاورزي استان کرمانشاه سازمانکارشناسان 

فرمول حجم نمونه با استفاده از). =197N(باشدمی
به منظور تجزیه و تحلیل . نفر تعیین شد130کوکران، 

ر افزااز نرمو استنباطیها در دو بخش آمار توصیفی داده
SPSS انحراف آمار توصیفی شامل میانگین،. شداستفاده
مورد استفاده و آمار استنباطی،ضریب تغییراتمعیار،

فریدمن و بررسی در این تحقیق آزمون ناپارامتري 
. اي بودمیانگین رتبه
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حوزه عواملدرکشاورزيبخشهايچالشازیکی
ودانشجویانهايمهارتضعفانگیزشی،دض

کارآفرینیتوسعهزمینهدرکشاورزيآموختگاندانش
). 25(است 

آمریکاستدرشمالیکارولینايبهمتعلقدیگرنمونه
رشدموجبروستاییکارآفرینانآموزشآن،درکه

بهشد،زیاديهايشغلایجادواقتصاديهايفعالیت
با2005تا2004ازیعنیسالیکطی کهطوري

کارآفرینیهايمهارتنفر400محلی،جامعهدهآموزش
درآموزش،اینبرآیندکهکردندکسبرانظرمورد

فرصت75وجدیدفعالیت49گیريشکلمجموع،
نقلبه) 45(اسکات. )55، 53(بودروستا22درشغلی

پذیري،مخاطرهشخصی،نوآوري،)3(آلیسونزا
عواملازرابازارتحلیلتولید،هايزنجیرهشناسایی

بهاز رویکرد اقتصادينشانکهندکردذکرمؤثري
. داردکارآفرینی

زمینه درراهاییمحدودیتکهقانونیموانعاز
کنندمیایجادکشاورزيبخشدرکارآفرینیگسترش

دربانکیمقرراتوقوانین:شمردبرراتوان این مواردمی
، )57(مالیاتیمالی، قوانیناعتباراتدریافتفرآیند

،)3(آلیسوننظراز ). 28(کارقانونو تجارتقوانین
اینومؤثرندکارآفرینیرفتاردراجتماعیهايویژگی
درموجودهاينقش،ساالريدیوانشاملهاویژگی
هايزمینهپیشزندگی،ازحاصلتجربیاتجامعه،

اجتماعی،طبقهآگاهی،وآموزشسطحخانواده،
،)31،32(ماكویارمادیدگاهاز. باشدمیيساالردیوان

کارآفرینیتوسعهدرمحیطیعواملوهازیرساخت
استآنازحاکیاسنادوهایافتهترتیب،بدین.مؤثرند

بهنیازکشاورزيدر بخشمؤثرکارآفرینیایجادبرايکه
هاآنتأثیرگذاريتااستعواملازترکیبینظر گرفتندر
درتاکنونزیرا، کندپیدانمودتربیشروستامحیطدر

غالببعديتکنگاهمعموالًصورت گرفتهمطالعاتاکثر
شدهتشکیلاقتصاديعواملازعموماًعدباینوبوده
در تحقیق حاضر برآنیم تا با توجه به پیشینه و .است

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی ،مبانی نظري تحقیق
کشاورزي در مناطق روستایی که شامل پنج بعد 

روانشناختی و آموزشی ،اقتصادي، اجتماعی، محیطی
جهاد کشاورزي سازمان باشد را از دیدگاه کارشناسان می

.بندي نماییمکرمانشاه تحلیل و اولویتاستان 

مدل مفهومی پژوهش

آفرینی کشاورزي در مناطق روستاییعوامل مؤثر بر توسعه کار- 1شکل 

هامواد و روش
شناسایی و این پژوهشجا که هدف از آن

بندي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي اولویت
از نظر پارادایم باشد، تحقیق در مناطق روستایی می

کمی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از 
و ابزار پیمایشی توصیفی از نوع ها، لحاظ گردآوري داده

براي تدوین . باشدمینامه گردآوري اطالعات پرسش
نامه، ابتدا مبانی نظري موضوع با توجه به منابع و پرسش

مراجع مربوطه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با در نظر 
که از دو شدتهیه اي نامه، پرسشگرفتن نتایج مطالعات

اي کارشناسان مورد هاي فردي و حرفهبخش ویژگی
مطالعه و دیدگاه آنان در مورد عوامل مؤثر بر توسعه 
کارآفرینی کشاورزي تشکیل شده بود و دیدگاه آنان 

5(، عوامل اجتماعی)گویه8(نسبت به عوامل اقتصادي
6(، عوامل روانشناختی)گویه6(، عوامل محیطی)گویه
در قالب طیف پنج) گویه6(و عوامل آموزشی) گویه
) خیلی زیاد=5خیلی کم تا =1از (اي لیکرت درجه

جامعه آماري پژوهش شامل تمام .سنجیده شد
جهاد کشاورزي استان کرمانشاه سازمانکارشناسان 

فرمول حجم نمونه با استفاده از). =197N(باشدمی
به منظور تجزیه و تحلیل . نفر تعیین شد130کوکران، 

ر افزااز نرمو استنباطیها در دو بخش آمار توصیفی داده
SPSS انحراف آمار توصیفی شامل میانگین،. شداستفاده
مورد استفاده و آمار استنباطی،ضریب تغییراتمعیار،

فریدمن و بررسی در این تحقیق آزمون ناپارامتري 
. اي بودمیانگین رتبه
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نتایج و بحث
هاي فردي کارشناسان جهاد کشاورزيویژگی-الف

دهد که میانگین سنی نشان میهاي تحقیق یافته
ترین سن ترین و کمسال و بیش39پاسخگویان حدود 

نفر از 83.باشدسال می28سال و 51به ترتیب 
نفر 47و )درصد9/64(کارشناسان مورد مطالعه مرد

بیش از سطح تحصیالت . باشندمی) درصد1/35(زن
در ،بودهفوق دیپلم) درصد6/57(گویاننیمی از پاسخ

هم درصد3/12وکارشناسی مدرك درصد30حالی که 
میانگین تجربه . کارشناسی ارشد داشتنداراي مدركد

حدود استان کرمانشاه کاري کارشناسان جهاد کشاورزي
.باشدسال می16
هاي مربوط به هر یک بندي گویهبررسی و اولویت-ب

از عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی، روانشناختی، 
آموزشی مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق 

روستایی 
هاي مربوط بندي میزان تأثیر گویهدر رابطه با اولویت

به هر یک از عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی، 

.شدن استفاده روانشناختی، آموزشی، از آزمون میانگی
بندي از دیدگاه اکثر کارشناسان در رابطه با اولویت

عوامل اقتصادي، گویه سهولت دسترسی به سرمایه و 
بندي چنین اولویتهم. باشدمنابع جز اولویت اول می

عوامل اجتماعی نیز حاکی از آن است که برخورداري از 
و مهارت برقراري روابط انسانی دو شناسیفرصتویژگی

از . باشنداولویت مناسب از دیدگاه اکثر کارشناسان می
نشان )1(بندي عوامل محیطی در جدول طرفی اولویت

کننده در که گویه وجود قوانین مناسب و تسهیلدهدمی
. باشدبین کارشناسان داراي باالترین اولویت می

ز بیانگر این مسئله بندي عوامل روانشناختی نیاولویت
است که گویه تحمل شکست کشاورزان و اراده براي 

باشد و ترین اهمیت میشروع دوباره داراي بیش
دارد که دانش بندي عوامل آموزشی بیان میاولویت

ها و مربوط به کارآفرینی در کشاورزان، آشنایی با کانال
منابع اطالعاتی در حوزه علوم کشاورزي و انجمن 

نی کشاورزي در مناطق روستایی جزو باالترین کارآفری
. باشندها میاولویت

آموزشی مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستاییوبندي عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی، روانشناختیاولویت-1جدول
انحراف نمیانگیهاگویهاولویتعوامل

ضریب تغییراتمعیار

اقتصادي

18/470/0208/0سهولت دسترسی به سرمایه و منابع1
09/471/0209/0بخش کشاورزيگذاري در اصالح نظام قیمت2
92/367/0215/0هاي قیمتی  و اختصاص یارانه به کشاورزانافزایش حمایت3
83/375/0225/0هاي تولیدشناسایی زنجیره4
82/384/0229/0هاي غیر مولدکاهش حاشیه سود فعالیت5
70/375/0249/0توانایی بازاریابی محصوالت کشاورزي6
64/386/0265/0هاي مالیاتیاعطاي تخفیف7
48/393/0313/0فراهم بودن سرمایه8

اجتماعی

68/382/0226/0"شناسیفرصت"برخورداري از خصوصیت 1
61/393/0251/0مهارت برقراري روابط انسانی2
60/381/0296/0توانایی به حداقل رساندن مخاطرات3
52/389/0313/0"گیريتصمیمتوانایی"قدرت 4
39/378/0339/0تمایل به ارائه عقاید خود به دیگران5

محیطی

21/473/0309/0کنندهوجود قوانین مناسب و تسهیل1
85/369/0332/0دسترسی به منابع اطالعاتی و دانش همگانی2
72/374/0344/0گسترش امکانات زندگی در روستا3
57/373/0353/0توسعه امکانات حمل و نقل در روستا4
24/389/0354/0میزان تجربه فردي5
12/390/036/0هاي خانوادهپیش زمینه6

روانشناختی

24/369/029/0تحمل شکست کشاورزان و اراده براي شروع دوباره1
12/379/0315/0پذیريدرجه و میزان ریسک2
06/380/032/0اندیشی کشاورزان و قطعیت در کارمثبت 3
84/289/0332/0اعتماد به نفس کشاورزان4
63/290/0336/0نیاز به موفقیت و کسب توفیق از جانب کشاورزان5
46/290/0338/0ابتکار و خالقیت کشاورزان6

آموزشی

70/371/0231/0دانش مربوط به کارآفرینی در کشاورزان1
63/366/0244/0ها و منابع اطالعاتی در حوزه علوم کشاورزيآشنایی با کانال2
48/376/0247/0انجمن کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی3
30/378/0274/0هاي کشاورزيتناسب داشتن آموزش مروجین با تجربه فعالیت4
22/385/0279/0هادانشگاهبرقراري ارتباط بین بخش کشاورزي با 5
17/388/028/0هاي آموزشی مهارتی به کشاورزانبرگزاري دوره6
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يهامیزان تأثیر عاملبندي و اولویتمقایسه-پ
روانشناختی و آموزشی، محیطیاجتماعی، اقتصادي، 
آفرینی کشاورزيکاربر توسعه 

بندي میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اولویتدر رابطه با 
توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی، از 

براي انجام این آزمون، و شدآزمون فریدمن استفاده 
. گرفتفرضیه آماري زیر مورد بررسی قرار 

H0 : توسعه گذاري عوامل مورد مطالعه برمیزان تأثیربین
.کشاورزي تفاوت وجود نداردکارآفرینی

H1 :توسعه گذاري عوامل مورد مطالعه برمیزان تأثیر
. کشاورزي متفاوت استکارآفرینی

H1رد و فرضH0فرض)2(جدول بر اساس نتایج 

بنابراین برخی از عوامل نسبت به سایر . مورد تأیید است
.تري برخوردارندعوامل از اهمیت بیش

فریدمنهاي آماري حاصل از آزمون داده-2جدول 
داريسطح معنیدرجه آزاديChi-squareنتیجه آزمون

864000/0شودصفر رد میفرض

اي اولویت عوامل مؤثر بر میانگین رتبه)3(جدول 
. دهدکارآفرینی کشاورزي را به ترتیب نشان می

زعم نظرات شود، بهگونه که مالحظه میهمان

پاسخگویان، عوامل محیطی، روانشناختی، آموزشی، 
. در اولویت قرار دارندترتیب بهاقتصادي و اجتماعی 

آفرینی کشاورزي ي عوامل مؤثر بر توسعه کاربندرتبه-3جدول 
ايمیانگین رتبهکشاورزيآفرینی عوامل مؤثر بر توسعه کاررتبه

41/3عوامل محیطی1
28/3عوامل روانشناختی2
14/3عوامل آموزشی3
6/2عوامل اقتصادي4
09/2عوامل اجتماعی5

تدسبهنتیجهایننظريلحاظبهشدهانجامبررسیبا
موجودجهانیتجربیاتومطالعاتوجودباکهآیدمی
عواملوهاشیوهوکشاورزيبخشکارآفرینیزمینهدر

زمینهایندرچندانیتحولهنوزآن،توسعهدرمؤثر
تکلیشدنواقعمقبولوجودبازیرا، وجود ندارد

عواملتنهاشدهانجاممطالعاتازیکهرموضوع،
.دانندمیمؤثرکشاورزيکارآفرینیتوسعهدرراخاصی

جامعۀبرخورداريدلیلبهسویکازکهحالیدر
دیگرسويازوغنیانسانیوطبیعیمنابعازروستایی

درکشاورزيبخشوروستااهمیتونقشعلتبه
بهجانبههمهنگاهضرورتتوسعه،حالدرکشورهاي

آموزشی و محیطی،، نهادياجتماعی،،اقتصاديعوامل
مناطقکشاورزيکارآفرینیتوسعهدرمؤثرروانشناختی

.شودمیاحساسترکیبیرویکردقالبدرروستایی
و در این راستا پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی 

کشاورزي آفرینی عوامل مؤثر بر توسعه کاربندي ولویتا
این تحقیق نشان در مناطق روستایی انجام شد که نتایج 

، که، عوامل اقتصادي، محیطی، اجتماعیدهد می
و آموزشی بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در روانشناختی

ها با نتایج این یافته.باشندتأثیرگذار میمناطق روستایی 
که در کشور هند )6(آناند سینگ و کریشناتحقیقات

توان اظهار کرد بنابراین می. انجام شده بود، مطابقت دارد
که نگرش کارشناسان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه 

. باشدنیز مؤید این مسئله می

ترین دهندگان بیشبندي نظرات پاسخطبق اولویت
، آموزشی، روانشناختی، محیطیتأثیر را به ترتیب عوامل 

روي توسعه کارآفرینی کشاورزي اجتماعیو اقتصادي
. دهنددر مناطق روستایی به خود اختصاص می

در ) 24(و کمپلهریوتگونه که در تحقیقات همان
، نیز به اهمیت و اثرگذاري عوامل محیطی2002سال 

از طرفی . و آموزشی اشاره شده است، اقتصادياجتماعی
در بین عوامل محیطی، از بین از دیدگاه پاسخگویان، 

کننده داراي گویه، وجود قوانین مناسب و تسهیلشش
ماریاو )31(مکباشد که با نتایج تحقیقات اولویت می

چنین پاسخگویان معتقدند در هم. باشدهمسو می)32(
کشاورزان شکست روانشناختی، عوامل تحملبین عوامل

پذیري و و اراده براي شروع دوباره، درجه و میزان ریسک
اندیشی کشاورزان و قطعیت در کار، داراي باالترین مثبت

ساجاسیو)36(مولن هویزباشند که ها میاولویت
در تحقیقات خود به این نتایج دست )44(قیداري 

. یافتند
دهنده، چنین بر اساس نظرات کارشناسان پاسخهم

در بین عوامل آموزشی، دانش مربوط به کارآفرینی در 
ها و منابع اطالعاتی در حوزه کشاورزان، آشنایی با کانال

علوم کشاورزي و انجمن کارآفرینی کشاورزي در مناطق 
باشند که این اولویت اول تا سوم میروستایی داراي 

.خوانی داردهم)42(دز لرینوهاي تحقیق با یافتهنتایج
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ترین تأثیر عوامل اقتصادي بر توسعه کارآفرینی بیش
گویه، به هشتکشاورزي در مناطق روستایی از میان 

شود که سهولت دسترسی به سرمایه و منابع مربوط می
)45(اسکاتو )13(کادتحقیقاتاین مسئله با نتایج 

از این رو، با توجه به نتایج حاصل از این . مطابقت دارد
آفرینی در جهت توسعه کارذیلپژوهش، پیشنهادهاي 

: شودکشاورزي در مناطق روستایی ارائه می
یکی از به عنوان با توجه به اینکه عوامل محیطی-1

امل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي وترین عمهم
شناسایی از دیدگاه پاسخگویان در مناطق روستایی 

عوامل محیطی، بندي اولویتبا توجه به اند و شده
هاي کارآفرینانه و مشوق فعالیتایجاد قوانین مناسب 

کشاورزي و برداشتن موانع موجود مانند مراحل اخذ 
کارآفرینانه، گسترش و اندازي کسب و کار مجوز و راه

بهبود امکانات زندگی در روستاها و قرار دادن امکانات 
عنوان عاملی براي وسیع در اختیار روستاییان به

ایجاد انگیزه در آنان براي توسعه کارآفرینی کشاورزي 
. شودپیشنهاد می

ها را در عوامل اقتصادي، سهولت ترین گویهمهم-2
دسترسی به سرمایه و منابع، اصالح نظام 

هاي گذاري در بخش کشاورزي، افزایش حمایتقیمت
قیمتی و اختصاص دادن یارانه به کشاورزان، به خود 

شود دولت براي دهند، پیشنهاد میاختصاص می
در بخش به خصوصاعطاي وام به کارآفرینان

کشاورزي سهولت امر را در نظر گرفته و از این طریق 
از . زمینه توسعه کارآفرینی کشاورزي را ایجاد کند

دولت با تعیین قیمت سقف به عنوان یک ،طرف دیگر
تواند به اصالح نظامسیاست حمایتی از کشاورزان می

. گذاري بپردازدقیمت
خصوص بهکه سطح سواد کشاورزان با توجه به این-3

اندك و کشاورزي رابطه با سواد تخصصی آنان در 
اهمیت عوامل دلیل چنین بهباشد، هممحدود می

کشاورزي، پیشنهاد آموزشی در توسعه کارآفرینی
شود رابطه بین منابع اطالعاتی در حوزه علوم می

تر شود و تر و بیشکشاورزي با کشاورزان بیش
کارآفرینی کشاورزي در هایی مانند انجمن مکان
براي برقراري ارتباط بین کشاورزان و ، هاروستا

. شودمتخصصان دایر 
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Abstract
The overall goal of this study was to investigate the factors affecting the development of

agricultural entrepreneurship in rural areas. The study population included all experts of
Agriculture Jihad Organization of Kermanshah Proviance (N=197) that 130 of them were
selected using Cochran’s formula. The main research tool Researcher made questionnaire which
had been made by a group of experts and its validity and reliability had been coefficient using
Spss according to Cronbach's alpha coefficient (91%). The Data in two descriptive and
inferential statistics. Inferential statistics used in this study were Friedman nonparametric test
and the average rating the results of this study showed that among the factors affecting the
development of agricultural entrepreneurship in rural areas there is a significant difference
statistically; So that based on the view of respondents Environment Factors have the greate
impact and Socid factors have the smallest impact on the development of agricultural
entrepreneurship in rural areas. The other Factors affecting the development of agricultural
entrepreneurship include psychological, education and economics. According to the priorities of
environmental factors, making appropriate laws and incentives for agricultural entrepreneurial
activities and removing barriers such as obtaining permits and commissioning stages of
entrepreneurial business, expanding and improving the possibility of living in the rural villages
and making the vast possibilities available to villagers can provide the context of development
of agricultural entrepreneurship in rural areas.

Keywords: Agricultural Entrepreneurship, Agriculture Jihad Organization of Kermanshah
Province, Rural Development
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