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مقدمه
درياقتصادرشدمحركي روینوموتوری نیکارآفر

جامعهدر،دارندی نیکارآفرتوانکهي افراد. کشورهاست
کسبراتیموقعنیای کسانچهنکهیادرامافراوانند

درهم،ینیکارآفرتیموفق. استبحثي جاندینمایم
اما.داردوجودکوچکي واحدهادرهموبزرگي واحدها

). 1(دهندیملیتشککوچکيواحدهاراآنگستردهدامنه
بهی نیرکارآفاستعدادي داراافرادوداران بنگاهی دهجهت
جامعهازینموردي اقتصادي هاتیفعالومولدي کارهاسمت

یی باالتیاهمازرند،یگقرارتیحماموردستیبایمکه
وهايزیربرنامهدرمهمنیاواستبرخوردار

شهرستان بیرجند .طلبدیمرای خاصتوجهها،يگذاراستیس
هاي مستعد، گونهكطبیعی و اقلیم متنوع، خااز لحاظ منابع

هاي زیستی و توسعه کشت محصوالت کشاورزي قابلیت
به دلیل موقعیت مکانی و جغرافیایی ،اي دارد. همچنینویژه

غرب و - جنوب، شرق- (قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شمال
استان دیگر) داراي مزیت نسبی به عنوان 4همجواري با 
ن شهرستان با وجود باشد. ایهاي اقتصادي میمحرك فعالیت
هاي تولیدي و ادوات کشاورزي و سایر نهادههاکمبود ماشین

و همچنین صنایع پیشینی و تبدیلی کشاورزي  از کل سرمایه 
کشور را دارا 25صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی، جایگاه 

و گسترش ). این در حالی است که با ایجاد12(باشدمی
کشاورزي، جهت هاي کوچک و متوسط در بخش شرکت

هايرونق اشتغال ملی و توسعه اقتصادي منطقه، گام
بر اساس چنین دیدگاهی ،توان برداشت. بنابراینمیمؤثرتري

ثیر نگرش بهأبررسی ترسد که به مسألۀ ضروري می
هاي زودبازده کشاورزي در شهرستان کارآفرینی و ایجاد بنگاه

زي، واحد و بنگاه زودبازده کشاوربیرجند پرداخته شود.
کارگاهی است که نیاز به نیروي انسانی محدود با حداقل 

چندان پیچیده ولی مهارت، سرمایه اندك، ابزار و لوازم نه
).10(پیشرفته دارد

مناطق روستایی کشورهاي در حال توسعه با 
هایی چون بیکاري، فقر، رکود، انزوا، درآمد کم، چالش
جتماعی، کمبود منابع، وري پایین، مهاجرت، تضاد ابهره

کنند، که به میدست و پنجه نرمزیستیمحیطهاي آلودگی
ها، لند به دلیل عدم درك خالقیتگفته دیوید مک کله

). در این زمینه، درك و توجه 11(ها استنوآوري و موفقیت
به افراد موفق و کارآفرینان روستایی و الگوهاي فعالیت 

آنان به عنوان موتور توسعه معیشتی، نوع رفتار و اندیشه 
ساز توسعه روستایی پایدار شود و تواند زمینهاقتصادي می

کشاورزان موفق و کارآفرین، ذهنیت کارآفرینی و 
آمیزند و فعالیت اقتصادي میهاي موجود را در ظرفیت

آورند که جریان مداومی از درآمد و وجود میجدیدي را به
). امروزه کارآفرینی 9(کندثروت را براي آنها تولید می

باشد عنوان یک بخش مکمل اقتصاد مطرح میکشاورزي به
عنوان پاسخی به رکود و هاي کارآفرینانه به) و فعالیت5(

عنوان مشکالت موجود در بخش کشاورزي و همچنین به
راي خانوار روستایی در نظر گرفتهیک استراتژي بقا، ب

).2،3شوند (می
.) نشان داد1(ژوهش امیري و همکارانهاي پیافته

هاي آموزشی، هاي نگرشی و فرهنگی، محدودیتمحدودیت
هاي بازار و هاي حمایتی و زیربنایی، محدودیتمحدودیت

هاي هاي قانونی و اداري و محدودیتمحیط کار، محدودیت
اندازي کسب و کارهاي هاي راهترین مانعترتیب مهممالی به

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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10..................................................................................................................................................رآفرینی در بنگاه هاي زود بازده کشاورزيبررسی نگرش به کا

هاي شخصی افراد در حالی که محدودیت،هستندکشاورزي
باشد. ها نمیاندازي کسب و کار آنمانعی براي راه

با استفاده از تحلیل ) 6(ناشراقی سامانی و همکارا
عاملی به این نتیجه رسیدند که پنج عامل در قالب موانع 
اقتصادي، سیاستی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین 

،. همچنیندرصد از واریانس کل را به خود اختصاص داد
موانع اقتصادي به عنوان عامل اول بیشترین سهم و موانع 

. به ندفرهنگی کمترین سهم را در تبیین واریانس کل داشت
ترین چالش در کارآفرینی روستاهاي استان مهم،عبارت دیگر

) 7(پور و همکارانفیضایالم موانع اقتصادي تعیین گردید.
آوري آن، سهم     کنند که جوانی بنگاه، سودبیان می

هاي فعال در بنگاه، مخارج انجام شده براي حمل و تکنسین
تأسیس هاي تازهنقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاه

هاي کوچک دار، بر رشد سریع بنگاهبه صورت مثبت و معنی
و متوسط زودبازده کشاورزي تأثیرگذار است. نتایج پژوهش 

بودن قیمت مواد اولیه، حمل و دهد باالنشان می) 18(نجفی
بندي، هاي ابتدایی بستهنقل و انبارداري نامناسب، شیوه

عفونی نامناسب، محدودیت رعایت نکردن بهداشت، ضد
اعتبارهاي حمایتی و مقررات دست و پاگیر بانکی، از جمله 

وکوچکهاي فعالترین مشکالت بازاریابی بنگاهمهم
.شوندمیحسوبمکشوردرکشاورزيبازدهزود

) به بررسی و 22(انگلستاناسمالبون و همکاران در
هاي کوچک و متوسط هاي بنگاهها و استراتژيمطالعه ویژگی

بازده کشاورزي با رشد سریع طی ده سال پرداختند. آنها زود
نتیجه گرفتند، تئوري واحد و مشخصی که بتوان با استفاده از 

کشاورزي را توضیح داد، هاي کوچک و متوسط آن رشد بنگاه
توان در یک گروه ها را نمیوجود ندارد و به عبارتی این بنگاه

همگن جاي داد. عالوه بر آن، عوامل فراوان و متنوع 
توان این رو نمیگذار بوده و از اینتواند بر رشد سریع، تآثیرمی

عوامل را به تعداد اندکی محدود نمود. 
) با ترسیم 23(آلماننتایج پژوهش اسمیت در کشور 

دهد، در دقیقی از وضعیت بخش کشاورزي، نشان می
هاي ها تدوین برنامهمختلف، وظیفه دولتکشورهاي

استراتژیک براي توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي با 
هاي هاي ترویج کارآفرینی و ارتقاء توامنديمحوریت برنامه

ط موجود در براي مقابله با شرای،باشد. همچنینافراد می
بخش کشاورزي، تالش براي ترویج کارآفرینی و دستیابی به 

نماید.سطوح باالتر کارآفرینی در این بخش را توصیه می
که، افزایش معتقدند ) 17(نذوالپیرانی و همکارازادهنبی

تحصیالت فرد کارآفرین، تعداد اعضاي خانواده 
اد ساعات کاري کننده در فعالیت کارآفرینی، تعدمشارکت

اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی و درآمد حاصل از 
دهد. کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی در کشاورزي را افزایش می

همچنین درآمد حاصل از فعالیت کارآفرینی و ساعات کاري 
اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی بیشترین اهمیت را 

ست.در بین افراد کارآفرین داشته ا
با توجه به مطالب ذکر شده هدف کلی تحقیق بررسی 

باشد. اهداف ثیر نگرش به کارآفرینی در کشاورزي میأت
داران به جزئی شامل: بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بنگاه

بازده کشاورزي در منطقه مورد مطالعه، هاي زودایجاد بنگاه
و داراناقتصادي بنگاه- هاي فردي، اجتماعیشناخت ویژگی

هاي همچنین ارائه پیشنهادات مناسب به منظور توسعه بنگاه
باشد. همچنین در این راستا زودبازده کشاورزي می

هاي زیر مطرح گردید:پرسش
هاي زودبازده عوامل مؤثر بر گرایش به ایجاد بنگاه- 

داران چیست؟ کشاورزي توسط بنگاه
اي رفهاجتماعی و ح-میزان انگیزه و هدفمندي اقتصادي- 

داران چقدر است؟بنگاه
میزان نگرش به کارآفرینی چقدر است؟- 

هامواد و روش
کاربرديماهیتیتحقیق،نوعلحاظپژوهش حاضر، از

ازومیدانیکنترل،ونظارتدرجهلحاظاز،دارد.  همچنین
پیمایشیتحقیقاتنوعازنیزاطالعاتآوريجمعنحوهلحاظ
تصادفی تحقیق، به طور کامالً عه آماري موردجام.است

انتخاب و حجم نمونه در پژوهش حاضر با استفاده از فرمول 
کوکران محاسبه گردید.

انحراف معیار (جامعه)، =sحجم نمونه، =nدر این رابطه 
N= ،2/0حجم جامعه=d دقت احتمالی مطلوب وt=96/1

باشند.می
ه جهت محاسبه حجم نمونه براي جامع،همچنین

(N)داران با توجه به حجم جامعه آماري مورد مطالعه،بنگاه
آزمون نمونه به عنوان پیش30و سپس تعداد 1130برابر با 

مورد بررسی قرار گرفت، انحراف معیار به دست آمده از این 
)1رابطه (به دست آمد. با توجه به 1/1آزمون برابر پیش

محاسبه گردید. 105حجم نمونه برابر 

بیشتري، هايباال بردن سطح اطمینان، پرسشنامهسپس براي
بااطالعاتتحقیق،ایندر. گردیدتوزیعبنگاه130بین 
آماريهايروشازاستفادهباوSpss20افزارنرمکمک

گرفت.  قرارتحلیلوتجزیهمورداستنباطیوتوصیفی

به همراه تعداد گویه هر بخشداران هاي مختلف پرسشنامه بنگاهبخش-1جدول
Table 1. Different parts of the questionnaire of the corporations, along with the number of items in each section

تعداد گویهمقیاسردیف
12داراناقتصادي بنگاه- هاي فردي، اجتماعیویژگی1
12ايفهاجتماعی و حر-انگیزه و هدفمندي اقتصادي2
15میزان نگرش به کارآفرینی3
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این پژوهش براي تعیین روایی از روش اعتبار محتوایی در
قضاوت استفاده گردید. از آنجا که اعتبار محتوایی بستگی به

و نظر افراد متخصص و کارشناس در موضوع مورد نظر دارد، 
نظران در صاحببنابراین پرسشنامه در اختیار متخصصان و

گرفت. نه کارآفرینی قرارزمی
ها نسبت به تنظیم نظرات آنبندي نقطهپس از جمع

بهحاضرتحقیقدر،پرسشنامه نهایی اقدام گردید. همچنین
استفادهکرونباخآلفايروشازاعتمادقابلیتمحاسبهمنظور
درونیهماهنگیمحاسبههدفباکرونباخآلفايروش.گردید

رود و نشان از جمله پرسشنامه به کار مییريگاندازهابزار
هاي آزمون تا چه حد توانایی سنجش ویژگی دهد سوالمی

) 77/0کرونباخ (را دارند. در این پژوهش ضریب آلفايواحد
باتحقیقانجاممحاسبه شد، بنابراین پایایی پرسشنامه جهت

.باشدمیقبولقابلشدهمحاسبهآلفايبهتوجه

ثبحونتایج
114داد،نشانپژوهشتوصیفیآمارازحاصلهايیافته

7/87داران)، معادل با نفر از پاسخگویان مورد مطالعه (بنگاه
درصد زن 3/12نفر از پاسخگویان معادل با 16درصد مرد و 

گر آن است که مردان تمایل باشند. این نتیجه بیانمی
شاید کم بودن آمار ها دارند وبیشتري به فعالیت در بنگاه

هاي زنان به خاطر ازدواج آنان و عدم نیاز آنان به فعالیت
طرف و از طرف دیگر مشکالت مربوط به اقتصادي از یک

رفت و آمد به بنگاه و نبودن امنیت اجتماعی براي زنان در 
بنگاهنفر از44هل أبیرون از شهرهاست. از لحاظ وضعیت ت

نفر از پاسخگویان 86جرد و درصد م8/33داران معادل با 
موردافراد،باشند. همچنیندرصد متأهل می2/66معادل با 

63تا19سنیمحدودهدرداران)تحقیق (بنگاهاینمطالعه
سال39هاآنسنیمیانگینودارندقرارسال
تا15بینسنینکار،جهانیسازمانتعریفطبق. باشدمی
60حدود،بنابراینشوند.میمحسوبکارنیرويجزءسال40

بنگاهاند. اکثربودهتولیدينیرويجزءآماري،نمونهدرصد
باشندمیباالترودیپلمتحصیالتداراي) درصد5/81(داران

بینیپیشقابلنتیجهایندارانبنگاهسنبهتوجهباکه
بهافراداینگرایشسببباسوادافرادبودنو نوگرابوده
.استشدهجدیدشغلیعنوانبهداريبنگاهتفعالی

استهاییبنگاهبهمربوطفراوانینتایج نشان داد بیشترین
تشکیل) درصد9/36(گذارسرمایهیکازهاآنصاحبانکه

صورتبههابنگاهازدرصد1/63کهطوريبه،استشده
گاه بن38از نظر میزان سرمایه ثابت، .شوندمیادارهمشارکتی

میلیون تا یکبنگاه بین24کمتر از یک میلیون تومان، 
میلیون تا کمتر از 1/5بنگاه بین 22میلیون تومان، 5کمتر از 

بنگاه میزان سرمایه ثابت 46میلیون تومان و 10
میلیون تومان است که میانگین میزان 10ها بیشتر از آن

انحراف معیار با میلیون تومان2/4داران سرمایه ثابت بنگاه
میلیون95/0باشد که کمینه آن تومان میمیلیون35/1

،یننباشد. همچمیمیلیون تومان87/19تومان و بیشینه آن  
7/27بنگاه معادل با  36از لحاظ میزان سرمایه در گردش، 
6/24بنگاه معادل با 32درصد کمتر از یک میلیون تومان، 

بنگاه 46میلیون تومان، 5میلیون تا کمتر از یکدرصد بین 
میلیون 10میلیون تا کمتر از 1/5درصد بین 4/35معادل با 
درصد میزان سرمایه در 3/12بنگاه معادل با 16تومان و 
میزانمیانگین میلیون تومان است. 10ها بیشتر از گردش آن
با انحرافمیلیون تومان9/3داران گردش بنگاهسرمایه در

6/13که کمینه آن و بیشینه آن ون تومانمیلی15/1معیار 
تحقیق حاکی باشد. به عبارت دیگر، نتایجمیمیلیون تومان

و سرمایه در گردش، ثابتسرمایهمیزانبااليپراکندگیاز،
ها نسبت به بررسی افزایش درآمد بنگاهاست. نتایجهابنگاه

سال گذشته در منطقه مورد مطالعه، حاکی از آن است که 
میلیون تومان 10تا 1/5درصد) بین 40بنگاه (52مد درآ

بررسینسبت به سال گذشته افزایش داشته است. نتایج
نشانهابنگاهاحداثبراياولیه،يهسرمایتأمینمحل

اولویت،ترتیببهشخصیمنابعوبانکیوامکهدهدمی
سرمایهتأمینجهتدارانبنگاهکههستندمنابعیترینمهم

هايحمایتوجودباتنها،بنابراین. اندگرفتهبهرهآنازولیها
ایندرگذاريسرمایهبهتشویقمردمبخش،اینازدولت
.شوندمیبخش
بازدهزودهايبنگاهصاحبانازدرصد80دادنشاننتایج

ترویجی- آموزشیهايکالسدرحضورتجربهکشاورزي
راتجربهاینهاآنددرص20فقطوداشتهراکارآفرینی

مندي به کار در بین بررسی میزان عالقه. اندنداشته
دار بنگاه41داران منطقه مورد مطالعه نشان داد که بنگاه

مندي به کار خود را در سطح درصد) میزان عالقه5/31(
هاي اند. نتایج بررسی میزان تولید بنگاهخیلی زیاد بیان کرده

تن از 1870ها بنگاهدیتولنیانگیه مکبازده نشان داد، زود
95در سال يکشاورزيهیاولوابسته به مواديهاوردهآفر
درصد) مربوط به 2/46(یفراواننیشتریباشد که بیم

تن در سال بوده 1000کمتر از دشانیاست که تولییهابنگاه
ها در منطقه بنگاهدیتوليباالیکندگتوان به پرایاست که م

نهیشیو بنهیکه کميبرد به طوریپ6755اریبا انحراف مع
بوده تن 13000تن و 150برابر با بیها به ترتبنگاهدیتول

تبلیغات دريهتایج بررسی میزان متوسط هزینن.است
یک از هاي زودبازده نشان داد که تبلیغات در هربنگاه
شان جهت یديها به تناسب فعالیت و محصول تولبنگاه

آن بنگاه دارد.يهبازاریابی و فروش نقش مهمی در توسع
هايبنگاهایجادبهگرایشدالیلبندياولویتنتایج
کسب درآمد نشان داد که )2در جدول (کشاورزيزودبازده
استفاده از سرمایه خانواده، کسب منزلت اجتماعی و مستقل

زودبازده هايترین دالیل گرایش به ایجاد بنگاهمهم
دستگاهعدم تمایل به استخدام درکشاورزي بوده است و 

در اولویت آخر بوده زندگی کارمنديداشتن هاي دولتی و 
) 24() سهرابی و همکاران14(است و این با نتایج مقصودي

) 4(چراغی) 21(زاده و همکاران) شریف19(کیاسعیدي
ان نگرش به بندي میزنتایج اولویت،تطابق دارد. همچنین

هاي ویژگیبیندهد که درمینشان)3در جدول (کارآفرینی
اگر متوجه شوم که کاري را اشتباه "هايمورد بررسی گویه

،"دارم که راه اصالح آن را پیدا کنمدوست،امانجام داده
قبل از این که بخواهم در و "کنمبیشتر به آینده فکر می"
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دوست دارم اطالعات کافی در ،م بگیرممورد کاري تصمی
اند و در اولویت باالتري قرار گرفته"دست آورمه مورد آن ب

) 24(همکاران) سهرابی و 14(این با نتایج تحقیق مقصودي
)20(شفیعی و شقاقی) 15() میرهاشمی19(کیاسعیدي

در بخش آمار استنباطی نیز با استفاده از مطابقت دارد.
میانگین و يههاي مقایسل همبستگی، آزمونهاي تحلیروش

هاي تحقیق تجزیه واریانس به بررسی روابط بین متغیر
پرداخته شد.

)دارانبنگاهايحرفهواجتماعی-اقتصاديهدفمنديوانگیزه(هاي دالیل گرایش به ایجاد بنگاه زودبازده کشاورزيبندي گویهرتبه-2جدول
Table 2. Ranking of the reasons for the tendency towards the creation of an agronomic agronomic firm

رتبهضریب تغییراتمیانگینانحراف معیارگویه (عامل)
577/085/220/01کسب درآمد مستقل

266/133/338/02کسب منزلت اجتماعی
023/171/238/03استفاده از سرمایه خانواده

229/115/339/04عالقه به فعالیت در عرصه کشاورزي 
078/178/239/05در یک بنگاه"مدیریت"امر عالقه به تجربۀ

180/195/240/06پیاده کردن ایده نو و نوآوري در زمینه کشاورزي
064/155/242/07فاده موجودبرداري از منابع بدون استبهره

264/192/243/08هاي تحت مالکیت خویشافزایش دارایی
285/171/247/09ایجاد اشتغال در منطقه

232/158/248/010دورة تحصیلهاي پیاده کردن آموخته
422/187/250/011داشتن پس انداز مطمئن

586/128/270/012زندگی کارمنديداشتن هاي دولتی و عدم تمایل به استخدام دردستگاه

هاي میزان نگرش به کارآفرینیبندي گویهرتبه- 3جدول 
Table 3. Ranking of Attitude to Entrepreneurship

رتبهضریب تغییراتمیانگینانحراف معیار)عامل(گویه
460/070/410/01.کنمپیداراآناصالحراهکهدارمدوستام،دادهانجاماشتباهراکاريکهشوممتوجهاگر

502/050/411/02.کنممیفکرآیندهبهبیشتر
460/030/411/03.آورمدستبهآنمورددرکافیاطالعاتدارمدوستبگیرمتصمیمکاريمورددربخواهمکهاینازقبل

449/000/411/04.ببرندرااستفادهنهایتآمدهبدستهايازفرصتوبدانندراهافرصتقدرکههستندموفقخودکاردرافرادي
541/010/413/05.کنممیدفاعخودنظرازکند،مخالفتمننظرباکسیوقتیمعموالً

602/020/414/06.مشومیآراموخوشحالبسیارکنممیپیداخودبرايرامناسبیهايفرصتمنکهوقتی
643/030/415/07.باشمداشتهباالشغلیامنیتباومعقولدرآمدباثابتکاريدهممیترجیح
739/093/319/08.باشدمیخودمزیادتالشازناشیمنموفقیتاصلیعامل

851/006/421/09.بگیرمپیشیخودرقبايازانهنوآورصورتیبهکهنمایممیتالشهافرصتجستجويهنگامدر
809/050/323/010.دهممیانجامراآنباشدداشتهوجودکاريدرشکستاحتمالاگرحتی

021/107/425/011.دهمانجامگروهیصورتبهراآنکار،یکانفراديانجامجايبهکهدهممیترجیح
048/190/327/012.نمایمقرضراپولآنکههستمحاضرباشم،داشتهپولبهنیاززادرآمدکاریکانجامبراياگر
024/140/330/013.کنممیفکرپیروزيبهبیشتررقابتدر

947/010/331/014.نمایمانتخابراسختاهدافکهدهممیترجیحخود،هايفعالیتبرايهدفتعیینهنگام
274/130/339/015.کنممیپیدانیازدیگرانکمکبهندرتبهگیرم،میدستدرراکاريکههنگامی

هاي زودبازده با سایر متغیرهاي تحقیقضرایب همبستگی متغیر میزان درآمد بنگاه- 4جدول 
Table 4. Correlation coefficients of income variable of early-period enterprises with other research variables

داريسطح معنیضریب همبستگیآزمونمتغیر
202/0-125/0پیرسونسن

410/0000/0**پیرسونزمینه فعالیت بنگاه زودبازده
488/0000/0**پیرسونمیزان تولید ساالنه محصوالت

210/0031/0*اسپیرمنمندي به کارعالقه
داري در سطح پنج درصد        معنی: *داري در سطح  یک درصد      معنی: **

متغیرهاي تحقیقسایرتعیین رابطه بین میزان نگرش به کارآفرینی با- 5جدول 
Table 5. Determining the Relationship between Attitude to Entrepreneurship and the Excitement of Research

داريیسطح معنضریب همبستگیآزمونمتغیر
004/0-318/0**پیرسونسن

299/0000/0**پیرسونهاي آموزشی کارآفرینیتجربه حضور در کالس
450/0000/0**اسپیرمناياجتماعی،  حرفه-انگیزه و هدفمندي اقتصادي 

رصد        داري در سطح پنج دمعنی: *داري در سطح  یک درصد           معنی: **

میانگینمقایسۀآزمون
درکارآفرینیبهنگرشمیزانبینتفاوتبررسیبراي

یزشموآهايکالسدرحضورتجربهکههاییگروهبین
از،هستندتجربهاینفاقدکههاییآنبادارندراکارآفرینی

.استشدهآورده6جدولدرآننتایجواستفادهtآزمون
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کارآفرینی-میزان نگرش به کارآفرینی با تجربه حضور در کالس آموزشی، مقایسه میانگین tآزمون - 6جدول
Table 6. T test, comparison of the mean of attitude to entrepreneurship with experience in educational class-

entrepreneurship
داريمعنیسطحtآماره معیارانحرافمیانگینهاگروهبنديگروهمتغیرمتغیر

میزان نگرش 
به کارآفرینی

هايتجربه حضور در کالس
شی کارآفرینیزموآ

بله
خیر

46/6
59/4

04/2
49/2**70/3000/0

داري در سطح پنج درصد        معنی: *داري در سطح  یک درصد           معنی: **

دهد، میزان نگرش به نشان می6دول ها در جیافته
هاي دارانی که تجربه حضور در کالسکارآفرینی بین بنگاه

هایی که فاقد چنین آموزشی کارآفرینی را دارند با آن
داري وجود یاي هستند در سطح یک درصد تفاوت معنتجربه

بین میزان نگرش به کارآفرینی با دیگر ،دارد. همچنین
داري وجود نداشت.یاوت معنمتغیرهاي تحقیق، تف

واریانستجزیهآزمون
بیندرکارآفرینیبهنگرشمیزانبررسیبراي

واریانستجزیهآزمونازداران،بنگاهسنیمختلفهايگروه
آزمونوسیلهبهنیزبنديگروه. استفاده گردید)F(طرفهیک

LSDقالبدرآمدهدستبهنتایجکهشدانجامدانکنو
.استشدهدادهنشان7جدول

داران بر اساس سطوح مختلف سنی و میزان نگرش به کارآفرینیطرفه مقایسه بنگاهنتایج آزمون تجزیه واریانس یک- 7جدول 
Table 7. Anova Analysis Results Comparison of firms based on different levels of age and attitudes towards

entrepreneurship
Fداريمعنیخطاي استانداردمقایسه میانگینمیانگینگروه دوممیانگینگروه اول

40-05/2231سال30زیر 65/1*
41باالتر از 

59/18
69/16

**12/2
**57/4

567/0
490/0

004/0
034/0

57/2520/0000/0*4199/16باالتر از 65/131-4098/18*
داري در سطح پنج درصد        معنی: *یک درصد           داري در سطح معنی: **

میزان شود، از نظرمشاهده می7که در جدول طورهمان
هاي مختلف سنی تفاوت گروهنگرش به کارآفرینی در بین 

سال 30دار وجود دارد. به طوري که طبقه سنی زیر یمعن
سنی (جوان)، نگرش به کارآفرینی بیشتر نسبت به طبقات 

سال نگرش به 40- 31دیگر دارند و همچنین طبقه سنی 
سال 41کارآفرینی بیشتري نسبت به طبقه سنی باالتر از 

دارند.
تحقیق استنباطیآمارازحاصلهايبر اساس یافته

حاضر، مشاهده شد که ضریب همبستگی بین متغیر میزان 
شدهيداریمعندرصد5سطحمندي به کار دردرآمد و عالقه
مندي به کار بیشتر باشد میزان هرچه عالقه،است. بنابراین

باشد. اگر افراد با عالقه درآمد حاصل از بنگاه نیز بیشتر می
شخصی به بنگاه گرایش پیدا کنند بدون شک با انگیزه و 

داري بنگاهاشتیاق بیشتر به امور مربوط به فعالیت
بنگاهراد نسبت بهپردازند و طبیعی است که درآمد این افمی

اند بیشتر مندي کار را انتخاب نمودهدارانی که بدون عالقه
گرفته شده در کارهاي آموزشی بهشیوه،خواهد بود.  همچنین

هاي آموزشی کارآفرینی، دلیلی براي افزایش میزان کالس
داران است. به طوري که تجربه نگرش به کارآفرینی بنگاه

آموزشی کارآفرینی، افراد را جهت هايحضور بیشتر در کالس
انگیزد. این به آن دلیل است انجام کارهاي کارآفرینانه بر می

ها، هاي آنکه با توجه به خصوصیات افراد کارآفرین و ویژگی
این افراد به دنبال تغییر در زندگی خود هستند. بنابراین این 

براي کارآفرینی و ایجاد یک تجربه حضور، کمک بیشتري 
اجتماعی،- نماید. انگیزه و هدفمندي اقتصاديکار میوکسب
اي نیز یکی از عوامل مؤثر بر میزان نگرش به کارآفرینی حرفه

گونه افراد با داشتن هدف و به دلیل انگیزه و نیاز به است. این
پیشرفت به احتمال بیشتري کارآفرین خواهند شد. همانطور 

میزان نگرش به دهد، بینکه نتایج پژوهش حاضر نشان می

اي اجتماعی، حرفه- کارآفرینی، انگیزه و هدفمندي اقتصادي
وجود دارد.داريیمعندر سطح یک درصد رابطه مثبت و 

میزاندهد بیننشان میهمچنینهمچنین نتایج تحقیق
وداريیمعنرابطهکارآفرینانسنوکارآفرینیبهنگرش
99باکهطوريبه. داردوجوددرصدیکسطحدرمنفی
سندارايکهافراديکهگفتتوانمیاطمیناندرصد

افرادبهنسبتباالتواناییوانگیزهدلیلبههستندکمتري
این با نتایج .دارندکارآفرینیبهبیشتريگرایشترمسن

) و 7(پور و زادباقر صیقالنی) و قلی15(نژاديمرادتحقیقات 
س نتایجی که از این تحقیق ) تطابق دارد. بر اسا12(کوراتکو

باشد:بدست آمد پیشنهادهایی به قرار زیر قابل ارائه می
داران به عنوان سیاست ایجاد صندوق حمایت از بنگاه- 

حمایتی و راهکاري جهت افزایش انگیزه و حل مشکالت 
هاي کارآفرینانه در داران براي ایجاد و توسعه واحدبنگاه

بخش کشاورزي. 
کند میها را تهدیدمخاطرات زیادي که بنگاهبا توجه به- 

ریزي دقیق امکان استفاده از مزایاي بیمه الزم است با برنامه
ها فراهم آورد.بنگاهيهرا براي هم

آموزش يههاي کارآفرینی در طول دورگنجاندن آموزش- 
توسطهاکشاورزي و همچنین اجراي این آموزش

مختلف کشاورزي.هايسازمان
ها و منابع تأمین اعتبار به همین منوال سرمایه الزم بانک- 

يههاي جدید و همچنین توسعرا جهت احداث بنگاه
هاي موجود تأمین نمایند و تسهیالت الزم را در اختیار بنگاه
ویژه در مراحل آغاز فعالیت قرار دهند.هداران ببنگاه

ا از طریق هها، حذف واسطهساماندهی و تقویت اتحادیه- 
تقویت بورس محصوالت کشاورزي در سطح شهرستان.
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14..................................................................................................................................................شاورزيبررسی نگرش به کارآفرینی در بنگاه هاي زود بازده ک

گسترش تجارت الکترونیک در حوزه کسب و کارهاي - 
المللی و اي و بینکشاورزي براي حضور در بازارهاي منطقه

هاي بازاریابی کسب و کارهاي موجود.تقویت ظرفیت
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Abstract
Increase of unemployment has pushed millions of people around the world toward

entrepreneurship and knowing opportunities for new businesses. The research was
accomplished aiming to survey the attitude to entrepreneurship in agricultural quick-impact
companies in the city of Birjand. The present research is considered practical in terms of
purpose and of non-experimental kind in terms of method how to control the variables. The
statistical society of the research has included founder company-owners, agricultural quick-
impact companies. Also, it has been selected 130 company-owners by proportionate assignment
in random sampling in 2016. In the present research, in order to measure the reliability of
measurement tool, it was distributed the designed questionnaire among 30 company-owners and
it was analyzed using SPSS20 computer software after filling out. The findings from t-test
represent that there's a positive and significant relationship between the variable of attitude to
entrepreneurship and the variables of experience of attending in motivation and purposefulness
and entrepreneurship training classes. Also, the results of one-way analysis of variance test (F)
which has been accomplished by grouping using LSD and Duncan's test represent that there's a
significant difference in terms of attitude to entrepreneurship among various age groups. As the
age category under 30 years (young) and the age category from 31-40 years include more
attitude to entrepreneurship than the age category more than 41 year.

Keywords: Birjand, Agricultural Quick-Impact Companies, Educational Classes, Attitude to
Entrepreneurship
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