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چکیده 
و پیشرفت در مناطق روستاییتوسعهباألخصوکشاورزيتوسعهدرباشند کهمیاقتصاديتوسعهمحرکهموتورانکارآفرین

توسعه در نظورمهبکشورها ازبسیارياخیرهايدر دههکههااستراتژيایننیترمهمازیکیدارند. به همین دلیل،ايویژهجایگاه
ثرمؤعواملبندياولویتبررسی و هدف پژوهش حاضرلذا، .باشدیمکشاورزي ینیکارآفرتوسعهاند گرفتهکاربمناطق روستایی

وبودهمیدانیوايکتابخانهاین پژوهشتحقیقروشد. باشمیرستمکالشهرروستاییمناطقدرکشاورزيیکارآفرینتوسعهبر
جامعه آماري شامل کشاورزان نمونه و کارآفرینگردید.آوريجمعنامه،پرسشطریقازالزمآماريهايدادهوهاشاخص

از طریق روش ، 1395در سال از سرپرستان خانوارهاي منطقه مورد مطالعه نفر 150تحقیق،نمونه آماريدهستان کوهستان و
شاخص عوامل اجتماعی با میانگین نتایج بیانگر این است که ند. اهفرمول کوکران انتخاب شدازاستفادهباگیري تصادفی و نمونه
ی کارآفرینبرترین عامل در بین عوامل مؤثراثر، کم93/1اي با میانگین رتبه، مؤثرترین و شاخص عوامل محیطی84/2ايرتبه
داشتن عواملی مانند که نتایج نشان دادطورکلیبهاند.هاي دوم و سوم قرار گرفتهر رتبهوامل نهادي و اقتصادي دد و عباشنمی

داراي باالانگیزهوفرديخالقیتابتکار،،نفسبهاعتماد،در میان روستاییاناجتماعیشبکهوارتباطاتوجودوگراییگروهروحیه
مراکزایجادلذا .بوده استروستاییانانۀکارآفرینهاي مهارتسطحو افزایش ی روستایی ارآفرینکهبر توسعاثرگذاري بیشترین 
ادهاي کارآفرینی روستاییان ضرورت وصیه کارشناسی و استفاده از استعدمنظور ارائه تبهاي کارآفرینیمشاورهوترویجیآموزشی،

.دارد

آزمون فریدمن، اقتصاد روستاصادي،عوامل اقتی کشاورزي، کارآفرینکلیدي:هايواژه

قدمهم
یکی از عنوانبهی کارآفریناي اخیر رویکرد ههدر ده

و گرفتهقرارتوجهموردیی راهبردهاي توسعه روستا
ریزان و مجریان دولتی درصدد برآمدند تا پردازان، برنامهنظریه

ه هاي جدید، از معضالت و مسائلی کبا ارائه راهکارها و روش
. تقویت )25(بکاهند ،آن هستندگیرگریباننواحی این 

ی و ایجاد بستر مناسب براي توسعۀ آن از ابزارهاي کارآفرین
توسعهحالدرویژه کشورهاي هپیشرفت اقتصادي کشورها و ب

بخشی باال ثری با اکارآفرینرود؛ زیرا یک فعالیت میشماربه
ترش و توسعه ). با گس21انجامد (اقتصادي میبه توسعۀ

مندي روستاییان از ی در مناطق روستایی، زمینه بهرهکارآفرین
گذارد و در نهایت، رشد کاالها و خدمات رو به فزونی می

). 11شود (اقتصادي و متعاقب آن توسعه روستایی محقق می
کهجدیدسازمانیایجادازاستعبارتروستاییکارآفرینی

میایجادراجدیديبازارایمعرفیراخدمت جدیديیاتولید
کند میروستایی استفادهمحیطدرجدیديفناوريازیاکند،

،هافرصتشناسایی فرآیندی کشاورزي به معناي کارآفرین). 4(
جملهازي فعالیت هاو نقاط قوت و ضعف محیطتهدیدها

خاص و جدید براي گذاريسیاستشناسی و کشاورزي با روش
باشد. این تحول با نی در کشاورزي میدگرگواد تحول و ایج

گذشته و ارائه تفکر، روش و تدبیري نو براي حل مشکالت 
که حاصل همکاري بین عامالن کنونی کشاورزي همراه است

اصلی کشاورزي و عامالن بیرونی با در نظر گرفتن شرایط و 
نوین، فرهنگ روستایی، وتحوالت جهانی، فناوري

در راستاي دستیابی به الگوهاي محیط زیستیهاي محدودیت

دستیابی و کاراییوري و ورزي براي باال بردن بهرهنو در کشا
).22است (تربزرگهاي به بازارهاي نو در مقیاس

پایداريبهدستیابیبرايروستاییانهايتالشامروزه
زیرایابدافزایشمحلیکارآفرینانکمکتواند بامیاقتصادي

کارآفرینیتوسعهطریقازمحلیاقتصاديعمناببرتمرکز
است مناطقایناقتصاديتوسعههايشیوهازیکیمحلی

ی به لحاظ اجتماعی، منافع و آثار کارآفریناین، برعالوه).10(
، شودزیرا موجب اشتغال میستایی داردروجامعهمثبتی در 

برداري از دهد و بهرهاجتماعی را کاهش میهاياضطراب
وري عظیم ملی فراهم را براي بهرههاآنع و فعال شدن مناب
اقلیمیمهم، شرایططبیعیمنابعوجوداز طرفی ). 1آورد (می

ارائهباهامنظرههمچنینومنطقهتوپوگرافیجانشینو
لحاظ بهعظیمبرداريبهرهواستفادهبرايهاییفرصت
. گذارندمیتأثیرانهکارآفرینفعالیتبرمنابعاززیستمحیط
ویژگیوفردبهمنحصرمناظرازحفاظتنزدیکی،ودوري

قدیمیوسنتیهايشیوهیامهمهايسنتهاي محیطی،
فرصتبهمنجراستممکنکهبخشندمیتسهیلراتولید
تواند مینی کارآفرینهمچنین، ).3انه شوند (کارآفرینهاي

ناگون انجام گرفتن نقش سازمان و نهادهاي گودر نظر بدون 
و تشیکالت دهیسازمانفعالیتی به نوعی به هرگونهشود زیرا 

ارد. دولت، چه ملی و چه محلی نیاز ددر سطوح مختلف
هستند این نهادهاجملهازربط آنذيهايترجمانسازمان و 

صورتبهمحلی هم که غیردولتیو از طرفی دیگر، نهادهاي 
در رشد و ذاري باالییگتأثیرداراي اندگرفتهشکلخودجوش

روستایینواحی. )17(.ی دارندکارآفرینهاي گسترش فعالیت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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بااجتماعی،- اقتصاديواکولوژیکیخاصشرایطدلیلبه
وفقرکهاندمواجهمتنوعیومتعددمشکالتومسائل

با. شودمیمحسوباین مشکالتترینمهمازمحرومیت
ملیتوسعهفرآینددرروستاهاکهمتعدديهاينقشبهتوجه

ورشددارند؛عهدهبرغذاییموادتأمینزمینهدرویژهبه
).12(دارد زیاديضرورتواهمیتنواحیاینتوسعه

درکیلومترمربع،1467تقریبیوسعتبارستمکالشهر
متنوعشرایطو داراي استشدهواقعمازندراناستانشرق

توسعه پایدار کشاورزي مناسب براياکوسیستمیواقلیمی
،مرکز استانهایی چون نزدیکی به به دلیل ویژگیاست. 

دستی،صنایعهايفعالیتدایر بودن نزدیکی به دریا و جنگل، 
، ازآب فراوانوجود خیز کشاورزي وحاصلايزمینهوجود 

ی در سطح محلی کارآفرینظرفیت بالقوه مناسبی براي توسعه 
توسعه مفهومبررسیبهمحققین. برخوردار استايو منطقه
والئی .ندپرداختگوناگونزوایايازآنهايمؤلفهی وکارآفرین

) به بررسی تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار 25و همکاران (
آباد شمالی ی در دهستان مرحمتکارآفرینید بر روستایی با تأک

عاملی که ترینمهمدهد، ند. نتایج تحقیق نشان میپرداخت
موجب توسعه پایدار روستایی شده است، عامل اقتصادي و 

زان تسهیالت میافزایشبا کهطوريبه. باشدمیفردي 
، منابع مالی الزم و کافی، خوداشتغالیهاي دریافتی از قبیل وام

تنوع شغلی موجب افزایش انگیزه و روحیه فردي در جهت 
ه شدمطالعهموردی در محدوده کارآفرینتوسعه و گسترش 

را در بین تأثیرکمترین هااست. همچنین عامل زیرساخت
ی منطقه داشته است. کارآفرینگانه در توسعه عوامل هشت

یکارآفرین)، در بررسی 24هاي طوسی و همکاران (یافته
آن در مینودشت نشان دادبرمؤثرعواملتعیینوروستایی

یتوضعنمرهبر اساسرامطالعهموردروستاییانتوانمی
سنتی،نسبتاًروستاییان سنتی،دستۀچهاربه،هاآنیکارآفرین

. نمودبنديطبقهپیشروودارصالحیتروستاییانوتغییرپذیر
مقادیربهتوجهبابود کهآنگویايتشخیصیتحلیلنتایج

از شغلدرآمدمیزانپذیري،ریسکمتغیرهايویلکس،النداي
درسواد،و سطحیینکارآفربهنسبتدانشسطحاصلی،

سطحبینیپیشبهقادربهترمتغیرهادیگربامقایسه
در مقاله .هستندمینودشتشهرستانروستاییانیکارآفرین

معیارهايبا بررسی)، 19کانی و همکاران (دیگري نجفی
وآبادقرننصرآباد،روستاهاينتیجه گرفتند کهگانه،ده

یکارآفرینتوسعه جهتوضعیتبهتریندارايآبادمریم
عوامل)، در بررسی6(حاجی حسینیفراهانی و .دنباشمی

تحصیالتآموختگاندانشکارآفرینی روحیهبرمؤثرمحیطی
باالییهمبستگیکهدادندبدنی نشانتربیترشتهتکمیلی

کارآفرینیروحیهومحیطیعواملبین) درصد73(
)، در بررسی 15لمن و همکاران (.داردوجودآموختگاندانش

عنوانبهزي اراضی سارسانی درباره یکپارچهرویکردهاي اطالع
ح رسانی صحیی نشان دادند که اطالعکارآفرینتسهیلگرعامل 

ناطق سازي اراضی در مهاي یکپارچهفرآینددر رابطه با 
تواند تولید بوده و میوذاري گروستایی نقش مهمی در سرمایه

وزي را تقویت کند. وودی کشاورکارآفرینهاي زمینه
عوامل،مولددر کارآفرینیلیمدارائه)، جهت26(کینلیمک

دادند. قراربررسیموردمحیطی راواجتماعیفرهنگی،
هايظرفیت) در بررسی ارزیابی6و حاجی حسینی (فراهانی 

و توانمندسازيکارآفرینیتوسعهبرايروستایینواحی
زهرابوئینشهرستانالشبخشروستاییان در روستاهاي

راتأثیربیشترینفرديوزیرساختیعواملکهگرفتندتیجهن
یکهیچمنطقه درروستاهاياگرچهاست.داشتهکارآفرینیبر
فرديعواملتقویتباولینیستند،مطلوبحددرهازمینهاز
روستاهادرکه کارآفرینیداشتامیدتوانمیزیرساختیو

بدین. شودحلمهاجرتوبیکاريمشکلویابدافزایش
وروستاتوسعهبهیابد ومیافزایشروستاییاندرآمدترتیب

) نشان 20رحمانی و مرادي (.انجامدمیروستاییانتوانمندي
در توسعهمحیطیواجتماعی- عامل اقتصاديدادند که سه

دیگري در مطالعه است.داشتهنقشکشاورزيیکارآفرین
برمؤثرعواملتبیین)، به18(همکارانويلنگرودمطیعی

زندهايبخشکارآفرینی در توسعهدرروستاییانتوانمندسازي
کهاستآنازحاکینتایجمالیر پرداختند؛ شهرستانسامنو

روستاییانتوانمنديافزایشدرمحیطیوفرديوجود عوامل
قد است ) معت16دارد. لی (تأثیروکارکسبتوسعهوایجادبراي

ي از که امروزه، تغییرات سریع در دنیاي اقتصاد، در بسیار
انه براي ایجاد کارآفرینهاي جوامع بر اهمیت پیگیري فرصت

کالن )، عوامل23(سوبل و کینگنظر ثروت افزوده است. به
تواناییوتمایلدر، و سیاسیاجتماعیفرهنگی،اقتصادي،

باشد. میاثرگذارینیهاي کارآفرفعالیتانتخاببرايافراد
بندي )، در بررسی اولویت7سبکبار و همکاران (نتایج فرجی

ی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک کارآفرینتوسعه 
پرومتري در دهستان حومه بخش مرکزي شهرستان خدابنده 

توسعه هايی راهکاري جدید در نظریهکارآفریننشان داد که 
سازي در مناطق روستایی با هدف براي توانمندسازي و ظرفیت
روستا، ایجاد برابري اقتصادي، - کاهش شکاف بین شهر

) در13اجتماعی، محیطی و نهادي است. کلین و سوزان (
هاي شاخصکهندیافتدستنتیجهاینبهخودپژوهش
انعطاف کاري،وآزاديوجودجملهازیکارآفرینفضایی
و فرهنگیفضاينبودحاکمواقتصاديومالیهايحمایت

بروهستندداريمعنیارتباطدارايمناسباجتماعی
)، در6دارد. فراهانی و حاجی حسینی (مثبتتأثیریکارآفرین
توسعهدرروستایییکارآفرینعنوان نقش تحتايمطالعه
نتیجهاینبهتحلیلی-روستایی با روش توصیفیپایدار

روستاییپایدارتوسعهوتوسعهمهمراهکارهايازکهرسیدند
از طریق توسعهاشتغالایجادمطالعهموردمحدودهدر

وريبهرهافزایشبیکاري،کاهش باعثاست کهیکارآفرین
و جامعهومردمدرآمدافزایشسببنتیجهدرومنابعوافراد

) 2(بوسما.شودمیروستاییپایدارتوسعهبهمنجرنهایتدر
رایکارآفرینبرايمؤلفهچهار،لندهدر کشورکهتحقیقیدر

خودکارآمدي،انگیزه،والهام: شامل، کهمدنظر قرار داده است
در کهدادنشانمطالعه نتایج. باشندمیالگوحمایت و

بهاحتمال دستیابیداردوجودقويروابطکههاییشبکه
: شاملقويهاياست. شبکهبیشترروزبهاطالعاتودانش
وبودهخانوادهاعضايوو آشنایاندوستانباارتباط
کاري ارتباطوهمکارانبینارتباطراهاي ضعیفشبکه
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افراديراانکارآفرین، )8(همکارانوهال.دادمیتشکیل
درظهورحالدرهايفرصتبرداري ازبهرهآمادهکهدقیق
این درهاآن. نمایندمیمعرفیهستند،نیاز جامعهباارتباط

درعنصري مناسبعنوانبهیکارآفرینفرآیندازتحقیق
هاينوآوريتوسعهایجاد ووزیستمحیطحفظراستاي

مهمینقشتواندمیکهاندنام بردهمحیط باسازگارومناسب
داشته باشد. ملیثروتتوسعهواقتصاديهايکاهش رانتدر

اثرات ،مذکورهاي مختلفبا توجه به اهمیت موضوع و دیدگاه
) 1در شکل (توانجوامع محلی را میی روستایی درکارآفرین
.نمودخالصه

تحقیقتحلیلیمدل-1شکل 
Figure 1. Analytical Model of Research

حاضر، هدف اصلی پژوهشالذکربا توجه به موارد فوق
دربررسی نقش کارآفرینی کشاورزي در توسعه روستایی

دنبالباشد و بهمیتان شهر رستمکال دهستان کوهس
عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بنديشناسایی، بررسی و اولویت

باشد.میمحدوده مورد مطالعه

هامواد و روش
- حاضر از نوع اکتشافی و از نظر روش توصیفیپژوهش
مطالعات اطالعات ازآوريمنظور جمعباشد. بهتحلیلی می

در محدوده مورد )پرسشنامه(ایش میدانیاي و پیمکتابخانه
پژوهشاین منطقه مورد مطالعهشده است. مطالعه استفاده

محله،(گرجیرستمکالشهرواقع دردهستان کوهستان
آن جامعه آماري بوده است کهکوهستان)شهیدآباد وآسیابسر،

نفر 150که تعدادبوده استنفر) 220(روستا 4این کشاورزان 
نمونه تعیین حجمعنوانبهطریق فرمول کوکران ا از هآناز 

، موردنظر. پرسشنامه اندتصادفی انتخاب شدهطوربهگردید که 
آنهايگویهکه)1(جدولباشدمیگویه32مؤلفه و 4داراي 

) موافقمکامالً(5تا) مخالفمکامالً(1ازطیف5در
آلفايروشازاستفادهباپایایی سؤاالت.اندشدهگذارينمره

بهآمد. دستبه75/0، نامهکل ابزار پرسشکرونباخ براي
بهتحقیقایندرکهآماريهايفنوهاروش،کلیطور

مورداستفادهها دادهوتحلیلتجزیهبرايSPSSافزارنرمکمک
:استزیرشرحبهگرفته است،قرار

رسیجهت برواسمیرنوف- کولموگروفآزمونازاستفادهالف) 
ها. بودن دادهنرمالوضعیت

بندي اولویتمنظوربهفریدمنايآزمون رتبهازاستفادهب) 
ی کشاورزي. کارآفرینعوامل مؤثر بر توسعه 

بندي منظور اولویتآمار توصیفی بهتحلیلازاستفادهج) 
ی کشاورزي.کارآفرینعوامل مؤثر بر توسعه 
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پژوهشهايو گویههامؤلفه- 1جدول 
Table 1. Components and research items

گویهمؤلفه

عوامل اقتصادي

کارابانکینقش شبکه
روستاییالحسنهکمک قرض

کارآفرینمالیتمکنعدم
مالیبازارباآشنایی

گذارانسرمایهگذاريسرمایه
ملیسطحدردرآمدنامناسبتوزیع

روستاییشدیدفقر
مالیفقر

مل اجتماعیعوا

روستاییانایستايتفکروجود
هاروستاآموزشی درمراکزوجود

فنی کارشناسان کارآفرینیهايتوصیهدقیق کارگیريبه
ابتکارونفساعتمادبه

ارتباطاتوگراییگروهروحیه
مناسبانسانینیروي
اقتصاديپذیريمخاطره

دانشوسواد

عوامل نهادي

گذارسرمایهازهاشوراحمایت
کشاورزيهاينهادحمایت

روستایییکارآفرینبامرتبطنهادهايتشکیل
یکارآفرینحمایتگروغیردولتیهايسازمانوجود

نانوشته و نامناسبقوانینوجود
کشاورزيبخشنامناسبهايسیاست

زیاداداريتشریفات
امنیتباتوأمآرامفضايومحیط

مل محیطیعوا

منابعازنامناسببرداريبهره
کشاورزيهاي فراگیربیماريوجود

طبیعیسوانحوجود
جغرافیاییانزواي

تبدیلیصنایعنبود
بودن روستامحصولیتک

آنیکپارچگیوزمینمناسبکیفیت

شهرستان دهستان کوهستان از توابع بخش مرکزي
، برابر با 1395دهستان در سال رستمکال است. جمعیت کل

8563ان و نفر زن8861ه از این تعداد نفر بوده است ک17424
دهستان جمعیت در این). 9(دهندنفر را مردان تشکیل می

و فعالیت دارندشیالتشاغل در بخش دامداري، کشاورزي و 

بخش هايفعالیت، تمرکز بیشتر جمعیت بر روي حالعیندر
را بالقوه این منطقه توانمندي و این امراست کشاورزي بوده 
ی کشاورزي و ارتقاي توسعه پایدار کارآفریندر خصوص 

دهد. موقعیت جغرافیایی شهرستان نشان میروستایی 
) به نمایش درآمده است.2(رستمکال در شکل
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موقعیت جغرافیایی شهرستان رستمکال در استان مازندران-2شکل
Figure 2. Geographical location of Rostamkola city in Mazandaran province

نتایج و بحث
سن،متغیرلحاظها بهآزمودنیشناسیجمعیتهايویژگی

سال50تا40سنیردهدردهندگانپاسخدرصد 43در حدود
دارايآنانازدرصد62لحاظ تحصیالتاند و بهگرفتهقرار

.نداهبودلمدیپزیرمدرك دیپلم و 
) میانگین شاخص کارآفرینی برابر با 3با توجه به جدول (

به و کمترین میانگینهاي آن بیشترینو براي مؤلفه13/4
شاخص و22/4عوامل اجتماعیشاخصبهترتیب مربوط

جهت در پژوهش حاضر .بوده است85/3عوامل محیطی 

اسمیرنوف -انجام آزمون نرمالیته از دو روش کولموگروف
هربهمربوطعدديهايدادهاستفاده شده است. با توجه به

ازتحقیقاصلیپیوسته؛ متغیرهايکمیِمتغیرهايازیک
سطح نبود و در تمامی متغیرها مقدار برخوردارنرمالتوزیع

لذابوده استترکوچک05/0شده از مقدار داري محاسبهیمعن
ها از توزیع شود و دادهنمیها تأییدفرضیه نرمال بودن داده

). 2کنند (جدول غیرنرمال پیروي می

پژوهشنرمالیتی متغیرهايمربوط به آزموننتایج- 2جدول
Table 2. Results of the Normality Test of Research Variables

تحقیقهايیافته: مأخذ

آن هايمؤلفهو یکارآفرینشاخصآمار توصیفی- 3جدول
Table 3. Descriptive statistics of entrepreneurship index and its components

مدمیانهانحراف معیارمیانگینآنهايمؤلفهی و کارآفرین
09/433/044عوامل اقتصادي
22/429/025/425/4عوامل اجتماعی

15/436/012/44عوامل نهادي
85/353/094/388/3عوامل محیطی

13/425/015/42/4یکارآفرینشاخص 
تحقیقهايیافته: أخذم

طورکلی با شود، به) مشاهده می4طور که در جدول (همان
هاي عوامل اقتصادي، نقشاي مؤلفهتوجه به میانگین رتبه

دراعتباراتودرآمدهانامناسببانکی کارا و توزیعهايشبکه
و ، مؤثرترین 40/5ايبا میانگین رتبهملیوايمنطقهسطح

، کم 71/2اي با میانگین رتبهشدیدمالیهايمحدودیتوفقر

باشند. با هاي عوامل اقتصادي میترین مؤلفه در بین مؤلفهاثر
، 99/0در سطح اطمینان توان گفت کهمی)4(توجه به جدول 

هاي هاي اقتصادي رتبهتوان گفت عوامل مرتبط با شاخصمی
یکسانی ندارند.

متغیرهاي اصلی
تحقیق

اسمیرنوف-کولموگروف
سطح معناداريتعدادماره آزمونآ

124/0150000/0عوامل اقتصادي
104/0150000/0عوامل نهادي

094/0150003/0عوامل اجتماعی
141/0150000/0عوامل محیطی
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با آزمون فریدمن عوامل اقتصادي يهامؤلفهازیکبندي هراولویت- 4جدول 
Table 4. Prioritize each component of economic factors by Friedman test

رتبهمیانگین رتبهعوامل اقتصاديهايمؤلفهردیف
40/51کارابانکیهايبکهشنقش1
40/51اعتباراتودرآمدهانامناسبتوزیع2
77/42آفرینکارشخصمالیعدم تمکن3
61/43مالیبازارهايباآشنایی4
54/44بیرونیگذارانسرمایهتوسطگذاريسرمایه5
50/45کوچکمالیهايالحسنهقرضومؤسسات6
08/46روستاییشدیدفقر7
71/27شدیدمالیهايمحدودیتوفقر8

Sig=0.000X2=173.664df=7

تحقیقهايیافته:أخذم

طورکلی با شود، بهمشاهده می)5(که در جدولطورهمان
هاي عوامل اجتماعی، مؤلفه اي مؤلفهتوجه به میانگین رتبه

، مؤثرترین و 37/5ايبا میانگین رتبهمناسبانسانینیروي
سطوحدرفنیدانشوآگاهیري سواد،گذامتغیر عدم تأثیر

، کم72/1اي با میانگین رتبهکشاورزيکارآفرینیپایین در

باشند. با هایی عوامل اجتماعی میاثرترین مؤلفه در بین مؤلفه
در سطح توان نتیجه گرفت که توجه به جدول فوق می

هاي توان گفت عوامل مرتبط با شاخصمی99/0اطمینان 
هاي یکسانی ندارند. اجتماعی رتبه

با آزمون فریدمنعوامل اجتماعی يهامؤلفهازیکبندي هراولویت- 5جدول 
Table 5. Prioritize each component of social factors by Friedman test

رتبهايمیانگین رتبهعوامل اجتماعیهايمؤلفهردیف
37/51مناسبانسانینیروي1
28/52کارشناسانفنیهايتوصیهدقیقکارگیريبه2
03/53ايمشاورهوترویجیآموزشی،مراکزوجود3
87/44اجتماعیشبکهوارتباطاتوجودوگراییگروهروحیه4
70/45باالانگیزهوفرديخالقیتابتکار،،نفساعتمادبه5
76ایستاتفکريطرزوجود6
47/47اقتصاديپذیريمخاطره7
72/18فنی در سطوح پاییندانشوآگاهیگذاري سواد،تأثیرعدم 8

Sig=0.000X2=353.429df=7

تحقیقهايیافته: مأخذ

شود، با توجه به ) مشاهده می6که در جدول (طورهمان
هاي عوامل نهادي، مؤلفه تشکیلاي مؤلفهمیانگین رتبه

کارآفرینیدرتواندمیاییروستکارآفرینیبامرتبطنهادهاي
، 48/5ايبا میانگین رتبه.باشداهمیتحائزکشاورزي

رهبرانومعتمدانمحلی،هايگروهمؤثرترین و مؤلفه وجود

اثرترین مؤلفه در بین ، کم86/2اي با میانگین رتبهروستایی
در باشند. با توجه به جدول فوق هایی عوامل نهادي میمؤلفه

توان گفت که عوامل مرتبط با می99/0سطح اطمینان 
هاي یکسانی ندارند.هاي نهادي رتبهشاخص

با آزمون فریدمن عوامل نهادي يهامؤلفهازیکبندي هراولویت- 6جدول 
Table 6. Prioritize each component of institutional factors by Friedman test

رتبهايتبهمیانگین رعوامل نهاديهايمؤلفهردیف
48/51یکارآفرینبامرتبطنهادهايتشکیل1
20/52مسئولنهادهايگوناگونحمایت2
94/43کشاورزيبخشنامناسبهايسیاست3
86/44ساالريدیوانیازیاداداريتشریفات4
28/45اسالمیشورايودهیاريحمایت5
25/46)یغیررسم(نانوشتهقوانینوهارویهوجود6
12/47حمایتگروغیردولتیهايسازمانوجود7
86/28معتمدانمحلی،هايگروهوجود8

Sig=0.000X2=168.020df=7

تحقیقهايیافته: مأخذ

) بیانگر این است که در 7شده در جدول (نتایج گزارش
وزمینمناسب، مؤلفه کیفیتمحیطیهاي عوامل میان مؤلفه
، 6ايبا میانگین رتبهکشاورزيکارآفرینیدرآنیکپارچگی

مانندطبیعیمنابعازنامناسببرداريمؤثرترین و مؤلفه بهره
ترین مؤلفه در بین اثر، کم40/1اي با میانگین رتبهزمینآب،

باشند. با توجه به نتایج جدول هاي عوامل محیطی میمؤلفه
توان گفت عوامل می) α=01/0داري () در سطح معنی7(

هاي یکسانی ندارند. هاي محیطی رتبهمرتبط با شاخص
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با آزمون فریدمنعوامل محیطی يهامؤلفهازیکبندي هراولویت- 7جدول 
Table 7. Prioritize environmental factors by Friedman test

رتبهايمیانگین رتبهعوامل محیطیهايمؤلفهردیف
0/61آنیکپارچگیوزمینمناسبکیفیت1
24/52سنتیکشتوروستاهااغلبنبودمحصولیتک2
22/53زیربناییامکاناتنبودوجغرافیاییانزواي3
89/44روستاهاباآنازحدبیشفاصلهیاتبدیلیصنایعنبود4
52/45کشاورزيیکارآفریندرامنیتباتوأمآرامفضايومحیط5
52/45سالیخشکوسیلمانندطبیعیسوانحوجود6
20/46کشاورزيفراگیرآفاتوهابیماريوجود7
40/17طبیعیمنابعازنامناسببرداريبهره8

Sig=0.000X2=431.125df=7
تحقیقهايیافته: مأخذ

بندي عوامل مؤثر بر توسعه با توجه به نتایج اولویت
اي )، از بین میانگین رتبه8کارآفرینی کشاورزي (جدول 

نهادي،هايشاخص(ي عوامل مؤثر بر کارآفرینی هامؤلفه
، شاخص عوامل اجتماعی با )محیطیواجتماعیاقتصادي،

با ، مؤثرترین و شاخص عوامل محیطی84/2ايمیانگین رتبه

ترین عامل در بین عوامل مؤثراثر، کم93/1اي میانگین رتبه
فریدمن آزمونازحاصلهايیافتهباشند. کارآفرینی میبر

بندي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی نشان داد که اولویت
کشاورزي (عوامل اقتصادي، اجتماعی، نهادي و محیطی) در 

رتبه و اهمیت یکسانی ندارند.موردمطالعهمناطق 

ی با آزمون فریدمن کارآفرینعوامل مؤثر بر ازیکبندي هراولویت- 8جدول 
Table 8. Prioritizing entrepreneurial factors by Friedman Test

رتبهمیانگین رتبهیکارآفرینهاي عوامل مؤثر بر مؤلفهردیف
84/21عوامل اجتماعی1
68/22عوامل نهادي2
55/23عوامل اقتصادي3
93/14عوامل محیطی4

Sig=0.000X2=46.020df=3
تحقیقهايیافته: مأخذ

اقتصادي، اجتماعی، يهاجنبهاثر مثبتتوجه به با 
ی، توسعه این کارآفرینبر موردمطالعهمحیطی و نهادي منطقه 

به یبخشتنوعهویت محلی، ها به تقویت فرهنگ وقابلیت
حفظ و نعتی و خدماتی روستاییهاي کشاورزي، صفعالیت

به محیط روستایی منجر جمعیت روستایی با کمترین آسیب 
رحمانی و مرداي تحقیقبارحاضپژوهشنتایجشود. می

)، وود 5، فراهانی و حاج حسینی ()7(فرجی و همکاران)، 20(
و مطابقت ) 22) و سجاسی قیداري (25و مک کلینی (

کهنموداذعانتوانمیفوقنتایجتبییندر.ي داردسازگار
همروستاییهايمحیطکشاورزي دریکارآفرینتقویت
سازینهزمهم وشودیمموجودمنابعازبهینهاستفادهموجب
است؛روستاییزندگیهايمکانپایداريوشکوفاییرشد،
برايمناسبوکافیساختن درآمدفراهمبایکارآفرینزیرا
راروستاهادرماندگارياشتغالهايزمینهایجادو افراد

وهایهسرماجذبموجبتواندمیهمچنیندهد ومیافزایش
هاي پایهوشودروستامحیطدریرونیبانسانینیروهاي

به نتایج با توجه. کندتقویتراايمنطقهوملیتوسعه

روستاها و اجراي ضعفوقوتنقاطشناساییتحقیق، 
از يبرداربهرهآمایش سرزمین در روستاها براي يهاطرح

هايفعالیتتوانایی بالقوه محیط روستاها در جهت اجراي 
زایی توسعه اشتغالضروري است. از طرفی الزم و انهکارآفرین

هاي پاركو یکارآفرینفضاي ایجاددر روستاها از طریق 
پذیر است که این امکاندر مراکز و مناطق مستعدفناوري

توسعه بامرتبطنهادهايتشکیلتواند از طریق مهم می
زیاداداريتشریفاتحذف و کشاورزي در روستاهایکارآفرین
انه در روستاهاکارآفرینهاي ر روند اجراي فعالیتریع دبراي تس

حمایتاستفاده از توانمندي و ،گردد. از طرف دیگریرپذامکان
هاي روستاها در اجراي طرحاسالمیشورايوها دهیاري
براي اعتباراتودرآمدهامناسبتوزیع، ی کشاورزيکارآفرین

قرضو مالیمؤسساتانه ایجاد کارآفرینهاي اجراي فعالیت
هاي مالی فعالیتینتأمبراي تسهیل کوچکالحسنه
هاي سیاستی مطالعه از دیگر توصیهی در روستاهاکارآفرین

باشد.حاضر براي پیشبرد و توسعه کارآفرینی کشاورزي می
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Abstract
Entrepreneurs are the engines of economic development and have a special place in

agricultural development and especially in rural development. For this reason, one of the most
important strategies that have been used by many countries in recent decades to develop rural
areas is the development of agricultural entrepreneurship. Therefore, the aim of this study was
to investigate and prioritize the factors affecting the development of agricultural
entrepreneurship in rural areas of Rostamkola. The library and field research method was used
and the indices and statistical data were gathered through a questionnaire. The statistical
population consisted of sample farmers and entrepreneurs in the mountain village and a sample
of 150 students of households in the study area in 1395 were selected using random sampling
method using Cochran formula. The results indicate that the index of social factors with an
average of 2.84, the most effective and index of environmental factors with a mean of 1.93 is
the least effective factor among the factors affecting entrepreneurship. The institutional and
Economical factors are ranked second and third respectively. Overall, the results showed that
factors such as having grouping spirit and the existence of communication and social network
among the villagers, trust, initiative, individual creativity and high motivation have had the most
impact on the development of rural entrepreneurship and increasing the level of entrepreneurial
skills of villagers. Therefore, it is necessary to create educational, advisory, and entrepreneurial
counseling centers in order to provide expert advice and utilize the entrepreneurial talents of
villagers.

Keywords: Agricultural entrepreneurship, Economic factors, Friedman test, Rural economics
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