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)استان گیالن:يموردمطالعه (ثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزيؤعوامل م

3آباديرضا حیدري کمالو2، سیدعلی حسینی یکانی1زاده ذوالپیرانیمجتبی نبی

چکیده
. است1392سال هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر بر انگیزه کارآفرینی کشاورزي با استفاده از الگوي تحلیل تمایزي در

حجم سادهتصادفی گیرياز روش  نمونهدهند و با استفاده جامعه آماري تحقیق را کارآفرینان کشاورزي استان گیالن تشکیل می
یایی آن با استفاده از اساس نظر جمعی از متخصصان تأیید و پاباشد که روایی آن برابزار تحقیق پرسشنامه می. تعیین شد96نمونه 

افزایش تحصیالت فرد کارآفرین، تعداد اعضاي از این مطالعه نشان داد کهحاصلنتایج . محاسبه گردید82/0اي کرونباخ لففرمول آ
درآمد حاصل از کننده در فعالیت کارآفرینی، تعداد ساعات کاري اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی وخانواده مشارکت

و شغل فرد ) افزایش مردان در مقابل زنان(اثر متغیرهاي جنسیت همچنین. دهدمیشرا افزایانگیزه کارآفرینی کشاورزيکارآفرینی،
فرین آدر حالی که اثر سن و وضعیت تأهل فرد کار،کارآفرین و نوع فعالیت کارآفرینی روي افزایش انگیزه کارآفرینی مثبت است

مد حاصل از فعالیت کارآفرینی و ساعات کاري اختصاص داده شده نشان داد که متغیرهاي درآنیزنتایج ماتریس ساختار. منفی است
.دو گروه دارندمیانتمایزدررااهمیتبیشترینبه فعالیت کارآفرینی 

، گیالنکشاورزيي توسعهانگیزه کارآفرینی، بخش کشاورزي، الگوي تحلیل تمایزي، : يکلیدهاي واژه

مقدمه
هاي و بخشرشد صنعت و توسعه مناطق شهري 

خدماتی و توجه کمتر به بخش کشاورزي و مناطق 
هاي اخیر، موجب سرازیر شدن روستایی کشور در دهه

نیروي کار از روستا به مناطق شهري و به دنبال آن 
وجود آمدن پیدایش قشر عظیمی از جمعیت بیکار و ب

ها در مناطق شهري و روستایی نابرابري در سطح درآمد
شرایط محیطی و انسانی حاکم بر ). 2(کشور شده است 

هاي اي است که باعث شده آنان از فعالیتگونهها بهروستا
. ي کمتري ببرند و در انزوا قرار گیرندمربوط به توسعه بهره

در نبود اشتغال، ناپایداري و عدم تنوع تواناین امر را می
شغلی در روستاها مشاهده کرد که در نتیجه، مهاجرت 

).8،32(ه خارج را در پی دارد روستاییان ب
ها با توجه به نقش مهمی که در نظام تولید و روستا

اشتغال کشور دارند و نیز حجم قابل توجهی از جمعیت که 
ریزي کشور جایگاه برنامهاند، در نظامدر خود جاي داده

روند شمار میمهمی دارند و از اجزا و عنصر توسعه ملی به
ي روستا جهت حصول به امنیت غذایی، نقش تولید).30(

مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی 
هاي شغلی، از فرصتروستا در تولید ناخالص ملی و ایجاد

جمله آثار مطلوب مناطق روستایی در توسعه ملی محسوب 
همچنین، بخش کشاورزي در مقایسه با دو ).10(شود می

هاي ی در اقتصاد کشوربخش صنعت و خدمات نقش مهم
رغم رشد سریع صنعت و علی). 12(رو به پیشرفت دارد 

بخش اقتصاد ترین زیرخدمات، کشاورزي همچنان اصلی
لی ي کشاورزي راهبرد اصشمار رفته و توسعهبهروستا 
راین، ایجاد بناب). 3(گردد ي روستایی معرفی میتوسعه

ها یکی از ااشتغالی کشاورزي در روستخودکسب و کار و
).34(هاي رو به پیشرفت است هاي مهم در کشورموضوع

مندي از بهرههاي کشاورزي، به دلیلکسب و کار
برداري از منابع، ساختار مالکیت و هایی چون بهرهمزیت

مدیریت، پیوند با بازار، قدرت جذب دانش و فناوري 
هاي کشاورزي براي ي زنجیرهپیشرفته، نوآوري و توسعه

دستیابی به ارزش افزوده باال، بستري مساعد براي توسعه 
).20(روند شمار میکارآفرینی به

امروزه کارآفرینی به منزله یک راهبرد در رشد و 
باشد که به عنوان موتور محرکه شکوفایی جوامع انسانی می

توسعه فرآیندتوسعه اقتصادي و اجتماعی، نقش اساسی در 
تواند با خلق کلی، کارآفرینی میطوربه. جوامع دارد

هاي جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثري در بهبود فرصت
). 7(ها داشته باشد وضع اقتصادي و معیشتی روستا

کارآفرینی کشاورزي راهکاري براي توانمندسازي در 
. مناطق روستایی در راستاي دستیابی به توسعه پایدار است

هاي الزم براي ي زمینهي بخش کشاورززیرا، رشد و توسعه
ها را فراهم نموده و زمینه ي سایر بخشرشد و توسعه
گذاري، اشتغال و خدمات در مناطق روستایی ایجاد سرمایه

).28(شود زایی این بخش میو کاهش بیکاري و اشتغال
توان با شناسایی لذا، از طریق کارآفرینی کشاورزي می

)nabizadeh.mojtaba@gmail.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، ارشدیکارشناسدانشجوي -1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دکتريو دانشجوياستادیار-3و 2

14/7/93: تاریخ پذیرش7/12/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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هاي بخش کشاورزي قوتها و ها، ضعفها، محدودیتمزیت
ریزي مناسب، به رشد همه جانبه جوامع روستایی و برنامه

آن کمک نمود و جوامع روستایی را به سوي خالقیت و 
هاي ي بنگاهبنابراین، توسعه). 27(کارآفرینی هدایت کرد 

کوچک و متوسط کارآفرین کشاورزي، امري مهم در
رود و ضرورت ر میشماهاي توسعه روستایی بهریزيبرنامه

دارد که بخش کشاورزي فراي کارکرد معیشتی، خود را 
زیرا، کارآفرینی ). 3(هاي جدید آماده کند براي ایفاي نقش
اي جدید در بخش کشاورزي است که کشاورزي شیوه

تواند منجر به بهبود وضع اقتصادي روستاییان شده و می
د پایین، رآمهاي عمده مانند بیکاري، دچالشبسیاري از

در مناطق روستایی را برطرف فقدان تنوع اقتصادي و غیره
هاي زندگی روستاییان نیز تأثیر نماید و در سایر جنبه

).13(مثبت گذارد 
سازي و بنابراین، ضرورت دارد در راستاي ظرفیت

هاي مشارکتی در نواحی روستایی، افزایش زمینه فعالیت
هاي ایجاد کارآفرینی نگیزهعوامل و دالیل تأثیرگذار بر ا

کشاورزي در جهت بهبود وضعیت اقتصادي روستاییان 
هاي خودجوش اقتصادي در قالب بررسی شود و به فعالیت

.کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی توجه ویژه گردد
و انگیزه کارآفرینی در زمینه کنون، مطالعات گوناگونی تا

تعدادي از آنها اشاره که به صورت گرفته استکارآفرینی 
با استفاده از ايدر مطالعه) 26(ریجکر و کاستا .شودمی

دش، اتیوپی، اندونزي و هاي چهار کشور بنگالداده
هاي جنسیتی را در کارآفرینی ، تفاوتسریالنکا

نتایج نشان .کشاورزي مورد تجزیه و تحلیل قرار دادندغیر
ز مردان جزء به استثناي اتیوپی، زنان کمتر اکه داد 

همچنین، کارکردن در. باشندکشاورزي میغیر کارآفرینان
کشاورزي روستایی براي زنان به دلیل هاي غیرشرکت

شوند بسیار مهم هاي درآمدزا سهیم میاینکه در فعالیت
اي بر روي در مطالعه) 6(و همکاران برانکو.باشدمی

شرایط هاي دانشجویان براي کارآفرینی، بهبودانگیزه
نهادي و نیز ایجاد فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش و 
.پرورش را از عوامل تحقق توسعه کارآفرینی بیان کردند

با بررسی اثر یک برنامه )25(و همکاران اوستربیک
هاي کارآفرینی دانش آموزش کارآفرینی بر انگیزه و مهارت

و حتی اثر آموزان دریافتند، برنامه اثرات مورد نظر را ندارد 
آن روي تصمیم دانش آموزان جهت تبدیل آنها به یک 

عوامل اساسی مؤثر بر ) 23(نواز .کارآفرین، منفی است
توسعه کارآفرینی زنان روستایی را در سه گروه شامل 

عوامل شناختی طبقه عوامل قانونی، عوامل هنجاري و
در پژوهشی در اندونزي ) 33(تامبیونان . استبندي کرده 

این نتیجه رسید که نبود سرمایه، باال بودن قیمت به 
ي زیاد نیروي کار، نبود فناوري مناسب و ها، هزینهنهاده

هاي ي بنگاهنع توسعهاترین مونبود پرسنل ماهر، از مهم

آدالجا و . روندشمار میکوچک و متوسط کارآفرین به
در بررسی چشم انداز کشاورزي ایالت ) 1(همکاران 

وجود مرکز ویاز به توفیقپذیري، نخاطرهمیشیگان، م
را از عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی کشاورزي کنترل

بیان کرده و معتقدند، از طریق توسعه کارآفرینی کشاورزي 
هاي شغلی زیادي تر شده، فرصتاقتصاد این ایالت قوي

شود و در نتیجه، کیفیت زندگی افراد براي افراد فراهم می
. یابدبهبود میبخش کشاورزي

در مطالعه خود نشان دادند، ) 5(آراستی و همکاران 
هاي ایجاد اشتغال، کمک به جامعه و اثبات انگیزه

هاي کسب درآمد، ایجاد شایستگی براي زنان و انگیزه
ترین ها  براي مردان، مهماشتغال و استفاده از فرصت

. باشندمیدر بخش صنعت براي کارآفرینی هاي آنان انگیزه
تکمیل در پژوهشی با ) 22(مطیعی لنگرودي و همکاران 

هاي زند و سامن پرسشنامه از کارآفرینان بخش53
شهرستان مالیر به این نتیجه رسیدند که وجود عوامل 
فردي و محیطی در افزایش توانمندي روستاییان براي 

خنیفر و همکاران . کار تأثیر داردوایجاد و توسعه کسب
هاي اثرگذار بر تصمیم افراد در انگیزها مطالعه ب) 16(

هاي انگیزهبه این نتیجه رسیدند که،کارآفرینی خانگی
کارآفرینانه خانوادگی، کارجویانه، مالی و اعتقادي در 

.دنکنها را بیان میدرصد این انگیزه60مجموع بیش از 
با بررسی نقش )35(پور سلیمانی زادباقر صیقالنی و قلی

دریافتند تحصیالت و تجربه کاري ،کارآفرینانهاي گیزهان
.در تأسیس یک مؤسسه کارآفرینی نقش بیشتري دارند

هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر انگیره کارآفرینی 
.با استفاده از الگوي تحلیل تمایزي در استان گیالن است

ها مواد و روش
ارآفرینان کشاورزيانگیزه کمیزانگیرياندازهبراي

اساس طیف لیکرت است، نسبی که برشاخصاز توان می
انگیزه کارآفرینیکلیشاخصساختجهت. نموداستفاده

لیکرتطیفساختاردرهاگویهازايمجموعهکشاورزي،
) زیادبسیاروزیادمتوسط،کم،کم،بسیار(ايدرجهپنج

هربهشدهدادههايپاسخسپس. گرفتقرارسنجشمورد
گرفتهنظردرجزئیشاخصکیعنوانبههاگویهازکی

بهکشاورزي انگیزه کارآفرینیکلیشاخصنهایتدروشد
).11(شد ساخته)1(رابطه صورت

)1(
کد نسبت داده شده : Kj،کارآفرینیشاخص : EIن که در آ

کد نسبت : mjترین پاسخ ممکن در هر گویه،به مطلوب
nام و jدر مورد گویه کارآفرینفردپاسخ داده شده به 

در ) هاي جزئیشاخص(مطرح شده هايگویهتعداد 
هر چه میزان این شاخص به یک . باشدشاخص کلی می
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خواهد بیشترکشاورز کارآفرینانگیزهتر شود میزان نزدیک
قرارپرسشموردکهکارآفرینفردجزئیهايشاخص. بود

خانواده،درآمدواقتصادهبکمک-1: شاملاستگرفته
- 4بیکاري،ازفرار- 3مستقل،صورتبهدرآمدکسب-2

-6،شدنمشهوروجامعهبهکمک- 5نو،ایدهیکاجراي
استدیگرانبراياشتغالایجاد-7وخودوقتکردنپر
از تحلیل ، انگیزه کارآفرینیپس از محاسبه شاخص ). 9(

انگیزه میزانبرمؤثربراي بررسی عوامل ١تمایزي
یک روش پیشرفته تمایزيتحلیل. شداستفادهکارآفرینی

کند که یک فرد در چه گروهی مشخص میاست و آماري 
از این روش.)19(گیردنظر جاي میهاي مورد از گروه

هاي تفکیکی است که محقق با استفاده از آنجمله روش
مستقل، گیري از برخی متغیرهاي کند تا با بهرهتالش می

صورت اسمی یا هبهاي آنهادادهها را کهاجزاي درون گروه
ترتیبی است به بهترین وجه از هم تفکیک کند و این 

بندي شدهگروهباشد که یک متغیر روش زمانی مفید می
).15(وجود داشته باشدو چندین متغیر مستقل کمی

)2(رابطه ترکیب خطی براي تحلیل تمایزي بر مبناي 
:گیردام میانج

)2(Z= ١X١  +  ٢ X٢  +  ٣ X٣  +… +
 kXk

وزن : ، )تفاوت(میزان تشخیص: z)2(که در رابطه
براساس رابطه . باشدمتغیرهاي مستقل میXتشخیص و

، تکنیک تحلیل تمایزي، هر متغیر مستقل را در وزن فوق
نتیجه. کندخود ضرب کرده و آنها را با هم جمع می

ترکیبی براي هر یک ) تشخیص(بدست آمده، یک تفاوت 
واقعدر.)29(از افراد لحاظ شده در تجزیه و تحلیل است 

بهخطیتابعیکوانتمیباشند،داشتهوجودگروهدواگر
توضیحیمتغیرkز امتشکلλ׳Xصورت

X=(X1,X2,…Xk)راتمایزوجهبهترینبهکهکردتعریف
مرتبطوزنλ׳)=k)λ2,…,λ1,λ.کندمیایجادگروهدوبین

الگويدرپارامترهامعادلوباشدمیمتغیرهربه
بهبایدهاλدر این تابع خطی. استالجیتاقتصادسنجی

هاگروهبیندرλ׳Xواریانسکهشوندانتخابنحوي
به. باشدحداکثرهاگروهداخلدرآنواریانسبهنسبت
فراهمراامکاناینتمایزيتحلیلوتجزیهدیگر،عبارت

گروهدودرمیانگینلحاظبهکهمتغیرهاییتاآوردمی
اینسپس. شوندمشخصدارند،داريمعنیاختالف
کدامدرمشاهدهکدامکهاینبینیپیشبرايمتغیرها

).12(شود میگرفتهبکارگرفتخواهدقرارگروه
دومگروهبرايمشاهدهn2واولگروهبرايمشاهدهn1اگر

عواملمشخصاترتیبتبهX2iوX1iو باشدداشتهوجود
کارآفرینی کشاورزيشاخصوابستهمتغیربرتأثیرگذار

.اندمعرفی شده) 1(ت که در جدول اس
:وشتنتوانمیتعریفطبق

رتیب میانگین متغیرهاي تمایزي در ه تب1x،2xکه در آن 
و رتیب میانگین متغیرهاه تبSو xهاي اول و دوم وگروه

ن واریانس بی. باشندواریانس مشاهدات در دو گروه می
روهی نیز برابر با گ 221 xx روهی ن گو واریانس درو

باید طوري انتخاب .)21(باشدمیSآن برابر با 
:حداکثر شود)3(که رابطه شود

)3(
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1- Discriminant Analysis
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به کار گرفته شده در مطالعهمعرفی متغیرهاي توضیحی- 1جدول 
معرفی متغیرنام متغیر

بر حسب سالسن فرد کارآفرین کشاورزيسن 
6= ، فوق لیسانس و دکتري5=، لیسانس4=، فوق دیپلم3=، دیپلم2=، زیردیپلم1=سوادبیتحصیالت 
0= ،  زن1= مردجنسیت 

0= ،  مجرد1= متأهلوضعیت تأهل
تعداد اعضاي خانواده فرد کارآفرینبعد خانواده 

0= فرد سالمند در خانواده، عدم وجود 1= وجود فرد سالمند در خانوادهوجود فرد سالمند 
7=و سایر موارد6=، چندشغله5= ، کارگر4=، بازنشسته 3=، آزاد2=، کارمند 1=کشاورزشغل 

3= و صنایع وابسته2= ، پرورش دام و طیور1= باغی و زراعی:نوع فعالیت کارآفرینینوع فعالیت 
تعداد اعضاي خانواده مشارکت کننده در فعالیت کارآفرینیمشارکت افراد 

تعداد کارگر تحت پوشش فعالیت کارآفرینیتعداد کارگر 
2= ، انفرادي1=شراکتیوضعیت کارآفرینی

تعداد ساعات اختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینیکاريساعات 
درآمد ماهیانه حاصل از فعالیت کارآفرینیدرآمد 

1= و داشتن یک مورد2= ، داشتن دو مورد3= ، داشتن سه مورد4=داشتن آب و برق و گاز و تلفنوضعیت امکانات 
لومترحسب کیفاصله محل فعالیت کارآفرینی تا بازار برفاصله 

و مساوي صفر نسبت به )3(یري از رابطۀ ق گبا مشت
رابطه صورتبه ̂یعنی قرار دادن آن، برآوردي از 

:یدآیمبه دست) 7(
)7( 21

1ˆ xxS  
در توابع تمایزي اگر متغیرها در تابع اولیه بر اساس مقادیر 
اولیه بیان شده باشند، ضرایبی که به این ترتیب بدست 

آیند، ضرایب استاندارد نشده هستند و چنانچه متغیرها می
یک، استاندارد شده در میانگین صفر و انحراف معیار 

ي با متغیرها. باشند، ضرایب استاندارد شده نام دارند
هستند که بیشتر در نهاییترین ضرایب استاندارد آبزرگ
به عبارت .کنندها مشارکت میبینی اعضاي گروهپیش

یب استاندارد شده نقش نسبی هر یک از دیگر ضرا
متغیرهاي متمایز کننده براي تمایز بین دو گروه را نشان 

دهند و ضرایب استاندارد نشده نقش هر کدام را با می
عالوه . کندسایر متغیرها بازگو میت بودن نقش فرض ثاب

بر آن در توابع تمایزي براي بیان اهمیت نسبی متغیرها در 
که ها از ضرایب ساختاري عواملایجاد تمایز بین گروه

مقدار همبستگی بین تابع تمایزي و مقادیر متغیرها را 
ضرایب يهبا محاسب. )4(شوددهد، استفاده مینشان می

وان میانگین تابع تمایزي را براي تیي تمایزي، ممتغیرها
:دو گروه بدست آورد که برابراست با

جدید با بردار متغیرهاي ي دههبراي نسبت دادن یک مشا
براي آن با استفاده از ) y0(، مقدار تابع تمایزيX0تمایزي

)9(رابطه ي بدست آمده به صورت ضرایب تابع تمایز

:شودمیمحاسبه

1به y0اگر 



yجدیـد بـه گـروه    يهنزدیکتر باشد، مشاهد
2yاول و اگر به 

  نزدیکتر باشد، به گروه دوم  تعلق خواهـد
1زمانی به y0در واقع . گرفت



yتر است که با فرض نزدیک
21 yy بر قرار باشد)10(ه ، رابط:

یرد که تعداد گیورد استفاده قرار مزمانی م)10(نامعادلۀ 
صورت از در غیر این. دناشدر دو گروه برابر بهاهمشاهد

:ودشیاستفاده م)11(ه رابط

هاي اول و مشاهدات در گروهبه ترتیب تعداد 2nو 1nکه 
وتجزیهازاستفادهبانديبهبقطانجامبراي.اشدبیدوم م
بتوانمعیاریکازاستفادهبابایدتمایزيتحلیل

ارزش. دادنسبتگروهدوازیکیبهرادیدجي مشاهده
ارکهبحالتاینبرايکهاستمعیارهاییازیکی1مرزي

ضرایبازاستفادهباابتدامعیاراینمحاسبهبراي. ودریم
تمامیبرايتمایزيتابعمقدارتمایزي، تابعي شدهبرآورد

هگرودودرهامشاهدهتعداداگر. یدآیمستدهبهامشاهده
میانیارزشيمحاسبهبراي) 12(رابطه ازباشندنبرابر

:)31(ودشیماستفاده

)6( 
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1- Boundary Value

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

http://jea.sanru.ac.ir/article-1-81-en.html


13..... ..........................................................................................................................................1394تابستانو بهار/3شماره / دومسال/ کارآفرینی و کشاورزي

برايتمایزيتابعمیانگینترتیببه1Zو0Zآندرکه
. باشدمیگروهاعضايتعدادترتیببه1nو0nوگروهدو
یابزرگترجدیديمشاهدهبرايتمایزيتابعمقداراگر

گروهبهمربوطجدیديمشاهدهباشد،میانیارزشمساوي
در.استدومگروهبهمربوطصورتاینغیردرواول

بیندرمتغیرهاتفاوتاستالزممعموالًروشاینتحلیل
قراربررسیموردمتغیرهتکآماريآزمونباراهاگروه
دربارهقضاوتبراي1المبداویلکسیاUهآماراز. داد

آماره. شودمیاستفادهمتغیرهاازیکهرمیانگینبرابري
Uمجموعبهگروهدرونمربعاتمجموعنسبتبابرابر

یکبرابرآمارهایناگر. باشدمیمتغیرهربرايکلمربعات
به. برابرندگروهدودرهامیانگینکهاستآنمؤید،باشد

داللتمتغیرهربرايآمارهاینبزرگمقادیردیگرعبارت
متغیراینمیانگینبینداريمعنیاختالفکهدارداینبر
تواندنمیمربوطهمتغیرنتیجهدرونداردوجودگروهدودر
). 4(باشد داشتهتوجهیقابلنقشگروهدوبینتمایزدر

داري کل الگو و هاي معنیدر الگوي تحلیل تمایزي از آماره
براي نیکویی برازش مدل استفاده 2ضریب کانونیکال

ي کانونیکال بیانگر ان است که بین آماره. شودمی
همبستگی چه صمتغیرهاي مستقل و درجه تشخی

هرچه میزان این همبستگی بیشتر . اي برقرار استرابطه
). 24(انایی الگو در تمایز بین افراد بیشتر است باشد تو

تواند در از جمله معیارهایی است که می3ماتریس ساختار
. مورد استفاده قرار گیردتمایزيتفسیر نتایج تحلیل 

همبستگی خطی مقادیر ماتریس ساختار در واقع میزان 
بینی و تابع تبعیضی را میان هر یک از متغیرهاي پیش

به عبارت دیگر مقادیر ماتریس ساختار یا . دهدنشان می
ضرایب همبستگی انعکاس دهنده مقدار واریانسی است که 
توسط هر یک از متغیرهاي مستقل در خصوص تابع 

).17(شودتبعیض تبیین می
نناکارآفریتحقیق،ایندرمطالعهموردجامعه

راهازنیازو اطالعات موردبودهگیالن کشاورزي استان
در . استشدهآوريجمع92در سال پرسشنامهمیلتک

اي مطلوب، متناسب با این مطالعه براي دستیابی به نمونه
گیري تصادفی ساده و براي از روش نمونهاهداف مطالعه

ها از رابطه کوکران بهره گرفته شده تعیین تعداد نمونه
ساده و استفاده از گیري تصادفیدر روش نمونه. است

ران، در صورتی که حجم جامعه آماري مشخص فرمول کوک
استفاده ) 13(رابطهنمونه از نباشد به منظور تعیین حجم

).23(شود می
)13(

2

22 .

d

st
n 

، d، واریانس صفت مورد مطالعه، s2)12(رابطهدر این 
= 96/1t، حجم نمونه کل  و n، دقت احتمالی مطلوب

تعداد (این مطالعه حجم جامعه در . شوداستفاده می

مشخص نبوده و ) کارآفرینان بخش کشاورزي استان گیالن
بهبه صورت تصادفی توسط کارآفرینانی که ها پرسشنامه

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن مراجعهمراکز ترویج
گیري و مونهروابط   نبهتوجهبا. استشدهاند تکمیل کرده

کلحجم،)پرسشنامه20(مطالعهاز پیش حاصل اطالعات
100اما براي افزایش اطمینان نتایج ،شدتعیین96نمونه

کارآفرینان گروهدرنفر47وپرسشنامه تکمیل گردید
گروه نفر 53و درصد50کشاورزي با انگیزه باالي 

.قرار گرفتنددرصد50کارآفرینان کشاورزي با انگیزه زیر 

نامه پس از تهیه آن، از جهت بدست آوردن روایی پرسش
ئت علمی رشته اقتصاد یرات و پیشنهادهاي اعضاي هظن

آوري همچنین پس از جمع. شدکشاورزي استفاده 
اي کرونباخ هاي اولیه، با استفاده از فرمول آلفپرسشنامه

کلیه . بدست آمد82/0ها محاسبه شد و پرسشنامهپایایی 
SPSSافزار برآوردهاي این تحقیق از طریق نرم انجام 20

براي انجام تحلیل به کارآفرینان کشاورزي با .گرفته است
انگیزه باال عدد یک و به کارآفرینان داراي انگیزه کم عدد 

.صفر داده شد

بحثونتایج
باراهاگروهتفاوتاستالزمتمایزيتحلیلدر
آزمون. گیردقراربررسیموردمتغیرهتکهايآزمون
کهدارداینازحکایت) 2جدول(هاگینمیانبرابري

بعد خانواده، وجود فرد سالمند در خانواده، يمتغیرها
، وضعیت کارآفرینی مشارکت اعضاي خانواده، تعداد کارگر

، وضعیت امکانات و فاصله محل )شراکتی یا انفرادي(
المبدايویلکسيآمارهمقدارفعالیت کارآفرینی تا بازار 

درصد عدم 95به احتمال وبودهکینزدیکآنهابهمربوط
توان رد دو گروه را نمیهايمیانگینتفاوت داريمعنی
حذفتحلیلالگويازمتغیرهاایندلیلهمینبه،کرد

.شدند
درنشدهوشدهاستانداردضرایببهمربوطنتایج

تحلیلمشابهضرایباینتفسیر. استآمده)3(جدول
شدهاستانداردضرایببرآورد. استغیرهمتچندرگرسیون

سن داراي عالمت منفی متغیرکهدهدمینشاننشدهو
است و بیانگر آن است که با افزایش سن انگیزه براي 

ها نشان بررسی داده. یابدکارآفرینی کشاورزي کاهش می

60تا 30دهد که بیشتر افراد مصاحبه شده بین سنین می
براین طبیعی است با افزایش سن به بنا.سال قرار دارند

سالی و کهنسالی تمایل به ایجاد یک فعالیتسمت   میان
کارآفرینی که نیاز به فعالیت ذهنی و تالش و کوشش 

هیسریچ و براش نتایج مطالعات .بیشتري دارد، کاهش یابد
زاده و و لهسایی)34(، یدالهی فارسی و رضوي )14(

د که سن افراد روي انگیزه دهنیز نشان می) 18(همکاران 
1- Wilks' Lambda 2- Canonical Correlation Coefficient 3- Structure Matrix
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دارايعالمت متغیر تحصیالت.کارآفرینی تأثیرگذار است
افزایش میزان بادهدمینشانواستمثبتعالمت

. یابدانگیزه براي فعالیت کارآفرینی افزایش میتحصیالت،
میزان توانایی و علت آن است که با افزایش تحصیالت،

اي کارآفرینی بیشتر هآگاهی افراد نسبت به ایجاد فعالیت
هاي نوین علمی شود و با تکنولوژي جدید و روشمی

حیدري ساربان مطالعات نتایج.آشنایی بیشتري دارند
یدالهی فارسی و رضوي ، )14(هیسریچ و براش ،)13(
دهد که رابطه مینشان)16(و خنیفر و همکاران) 34(

دارد، داري بین تحصیالت و فعالیت کارآفرینی وجود یمعن

زاده و همکاران با نتیجه لهساییاما نتیجه این مطالعه 
است و عالمت متغیر جنسیت مثبت.مطابقت ندارد) 18(

بیانگر آن است که اگر کارآفرین، مرد باشد انگیزه وي براي 
و ) 13(حیدري ساربان با نتایج که کارآفرینی بیشتر است

وضعیت اثر متغیر.مطابقت دارد)16(خنیفر و همکاران
دهد که اگر فرد کارآفرین تأهل منفی است و نشان می

عالمت .متأهل باشد انگیزه وي براي کارآفرینی کمتر است
افراد رسد خالف انتظار باشد زیرا این متغیر به نظر می

متأهل با توجه به مسئولیت مالی زندگی، نیاز به کارآفرینی 
.بیشتري دارند

متغیرهامیانگینبرايالمبداویلکسمارهآآزمون-2جدول
داريمعنیسطحFآمارهالمبداویلکسآمارهمتغیرها

935/079/6011/0سن
881/020/13000/0تحصیالت
628/012/58000/0جنسیت

663/087/49000/0وضعیت تأهل
00/1039/0844/0بعد خانواده

999/0078/0781/0وجود فرد سالمند
714/025/39000/0شغل

843/024/18000/0نوع فعالیت
725/015/37000/0مشارکت افراد

998/0237/0627/0تعداد کارگر
989/013/1290/0وضعیت کارآفرینی

579/013/71000/0ساعات کاري
544/001/82000/0درآمد

994/0635/0427/0وضعیت امکانات
991/0871/0353/0فاصله
نتایج تحقیق: مأخذ

شاید علت آن باشد که افراد متأهل در مقایسه با افراد 
مجرد به دلیل داشتن مشکالت و مسائل خانوادگی، 

ها، درجه ي کاري زیاد و همچنین باال بودن هزینهمشغله
. گریزي باالتري نسبت به افراد مجرد داشته باشندریسک

رآفرینی معموالً داراي ریسک هاي کاالیتزیرا انجام فع
ی است و توسعه یک فعالیت کارآفرینی کوشش و نیاز باالی

این دو عامل در . گذاري بیشتري داردبه تالش و سرمایه
تواند باعث کاهش انگیزه کارآفرینی براي افراد کنار هم می

نتایج مطالعات . متأهل در مقایسه با افراد مجرد باشد
و خنیفر و ) 13(، حیدري ساربان )14(راش هیسریچ و ب

نیز وجود رابطه معنادار بین وضعیت تاهل و ) 16(همکاران 
عالمت متغیر شغل . دهدانگیزه کارآفرینی را نشان می

دهد که شاغل اصلی فرد کارآفرین مثبت است و نشان می
،شودمیبودن و تنوع آن باعث افزایش انگیزه کارآفرینی

تواند براي توسعه ل از مشاغل افراد میزیرا درآمد حاص
نتایج خنیفر و .فعالیت کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد

عالمت . نیز گویاي همین موضوع است) 16(همکاران 
متغیر نوع فعالیت کارآفرینی مثبت است و بیانگر آن است 

هاي کارآفرینی بیشتر باشد انگیزه که هرچه تنوع فعالیت

نتایج یدالهی فارسی و .دهدزایش میکارآفرینی را اف
دهد که نوع فعالیت داراي اثر نیز نشان می) 34(رضوي 

اثر متغیر . مثبت و معنادار روي انگیزه کارآفرینی است
افراد خانواده در فعالیت کارآفرینی مثبت است و مشارکت 
ش تعداد اعضاي خانواده در فعالیت با افزایدهدنشان می

علت آن است . شودکارآفرینی بیشتر میکارآفرینی انگیزه 
، زمینه انجام کارگروهی با افزایش تعداد اعضاي خانوادهکه 

افزایش بیشتر شده و موجبها و در نتیجه تقسیم فعالیت
با نتایج هیسریچ و براش که شودفرد کارآفرین میانگیزه 

اثر متغیر تعداد ساعت کاري اختصاص .مطابقت دارد) 14(
دهد میفعالیت کارآفرینی مثبت است و نشانداده شده به

به . شودبا افزایش این متغیر انگیزه کارآفرینی بیشتر می
اش زمان بیشتري براي عالقهعبارتی هرچه فرد به دلیل 

انجام فعالیت کارآفرینی صرف نماید، انگیزه وي را براي 
در نهایت اثر . دهدگسترش فعالیت کارآفرینی افزایش می

آمد حاصل از فعالیت کارآفرینی روي انگیزه متغیر در
افزایش درآمد حاصل از ،به عبارتی. کارآفرینی بیشتر است

فعالیت کارآفرینی موجب افزایش انگیزه کارآفرینی 
و حیدري ) 9(جلودار و همکاران فالح هايیافته.شودمی
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نیز نشان داد که درآمد با انگیزه کارآفرینی ) 13(ساربان 
ضریب)3(جدولاطالعاتاساسبربت دارد همبستگی مث

. است94/0برابرتمایزيتابعبرايکانونیکالهمبستگی
مستقلمتغیرهايبینکهدهدمینشانضریباینمقدار

بررسیدر.داردوجودخوبیهمبستگیتشخیص،درجهو
تشکیلمعادلهکهشودمیمشاهدهالگوکلداريمعنی
باشدمی٢χ=34/192آمارهدارايدو گروهتمایزبرايشده

تشخیصیمتغیرهايتمامیمیانگینکهدهدمینشانو
استمتفاوتهمازکامالًهمزمانطوربهتمایزيتابعدر
هايگروهبهنسبتاولگروهمتغیرهااینازاستفادهباو

مقادیرتمایزيتوابعدر. باشدمیتمایزوتفکیکقابلدیگر
نسبیاهمیتبیانبرايراشاخصیهیچگونهضرایب

ارائهشدهذکرهايگروهدراختالفدارايمتغیرهاي
ساختارماتریسدربایدرانقشاینبنابراین. دهدنمی

تمایزيتوابعبرايساختارماتریسمقادیر. نمودجستجو
بیانمقادیر. استشدهارائه)4(جدولدرشدهبرآورد

متغیرهاي هزینه خانواده، دهدمینشانجدولاینشده
درآمد حاصل از فعالیت کارآفرینی و ساعات کاري 

اهمیتبیشتریناختصاص داده شده به فعالیت کارآفرینی 
.دو گروه دارندمیانتمایزدررا

الگوي تحلیل تمایزيبرآوردازحاصلنتایج- 3جدول
نشدهضرایب استاندارد ضرایب استاندارد شدهمتغیرها
-02/0-31/0سن

22/017/0تحصیالت
43/009/1جنسیت

93/0-37/0وضعیت تأهل
17/013/0شغل

21/030/0نوع فعالیت
33/034/0مشارکت افراد
36/018/0ساعات کاري

45/001/0درآمد
94/0کانونیکالهمبستگیضریب
34/192*الگوکلداريمعنی

داري کمتر از یک درصدسطح معنی: *نتایج تحقیق: مأخذ

الگوي تحلیل تمایزيساختارماتریس- 4جدول
ساختارماتریسمقادیرمتغیرها
332/0درآمد

310/0ساعات کاري
280/0جنسیت

-259/0وضعیت تأهل
230/0شغل

224/0مشارکت افراد
157/0فعالیتنوع 

133/0تحصیالت
-096/0سن

نتایج تحقیق: مأخذ

در ،)5(در جدولهانمونهبنديطبقهنتایجاساسبر
بینیصحیح پیشطورتمام مشاهدات بههر دو گروه

طوربهکهکلمشاهداتدرصدمطالعهایندر. اندشده
براي. استدرصد99برابراندشدهبنديطبقهصحیح

متغیرهاياستالزمبینیپیشصحتشاخصبهبود
الگويوارد،مؤثر استمتغیر وابستهبرکهدیگريمستقل
واردمتغیرهايکهصورتیدرالبته. شودتمایزيتحلیل

. یابدمیکاهشمربوطهدرصدباشندنداشتهاهمیتیشده

مطالعهموردهايگروهبنديطبقهبینیپیش-5ولجد
بینیپیشنتایجمشاهداتتعدادهاگروه

ناصحیحصحیح
0%)100(4747کارآفرینان با انگیزه باال

0%)100(5353کارآفرینان با انگیزه پایین
99مشاهداتکلازصحیحشدهبنديطبقهمشاهداتدرصد
نتایج تحقیق: مأخذ
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نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش سن فرد 
کارآفرین و متأهل بودن فرد کارآفرین انگیزه کارآفرینی را 

دهد و متغیرهاي تحصیالت، جنسیت،  وضعیت کاهش می
تأهل، شغل فرد کارآفرین، مشارکت افراد خانواده، نوع 

ین باعث افزایش فعالیت، ساعات کاري و درآمد فرد کارآفر
همچنین متغیرهاي درآمد . شودانگیزه کارآفرینی می

حاصل از فعالیت کارآفرینی و ساعات کاري اختصاص داده 
تمایزدررااهمیتبیشترینشده به فعالیت کارآفرینی 

افزایش سن فرد با توجه به اینکه . دو گروه دارندمیان
هد، دکاهش میکارآفرین انگیزه براي کارآفرینی را

شود ترقیب و ایجاد انگیزه براي کارآفرینی در پیشنهاد می
ریزان قرار جوانان بیشتر مورد توجه کارشناسان و برنامه

درآمد حاصل از متغیرهاي به دلیل اینکه ،همچنین. گیرد
فعالیت کارآفرینی و ساعات کاري اختصاص داده شده به 

د انگیزه ي ایجابر روبیشترین اهمیت را فعالیت کارآفرینی

از جنبه اقتصادي بر ها کارآفرینی داشتند و این متغیر
پیشنهاد افزایش انگیزه کارآفرینی تأثیرگذار هستند لذا،

قبل از شروع از لحاظ هاي کارآفرینی فعالیتشود می
هاي کارآفرینی که اقتصادي توجیه شوند و فعالیت

ی و معرفکارآفرینان کشاورزيزایی باالیی دارند بهدرآمد
افزایش تحصیالت با .در آنان ایجاد انگیزه نمایند

افزایش فعالیت کارآفرینی انگیزه آنان براي،کارآفرینان
آموزش بیشتري براي افراد باید ترویج و ، یابد بنابراینمی

کرده در زمینه ایجاد کارآفرینی کشاورزي صورت تحصیل
افزایش تنوع فعالیت کارآفرینی نیز رابطه مسقیمی با. گیرد

انگیزه کارآفرینی داشت و از لحاظ اینکه تنوع بیشتر در 
و در تواند ریسک را کاهش دهدفعالیت کارآفرینی می

، پیشنهاد ایجاد انگیزه براي کارآفرینی کشاورزي مؤثر باشد
بط در زمینه کارآفرینی مسئله یرهاي زسازمانشود می

.ار دهندنظر قرهاي کارآفرینی را مدمتنوع بودن فعالیت
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Effective Factors on Motivation of Agricultural Entrepreneurship
(Case Study: Guilan Privince)

Mojtaba Nabizadeh Zolpirani1, Seyed Ali Hoseini Yekani2 and Reza Heidari Kamalabadi3

Abstract
The purpose of this study is to determine factors that affect the agricultural entrepreneurial

motivation, using by discriminant analysis in 2013. The statistical population of research include
agricultural entrepreneurs in Guilan and the sample size determined 96, using by simple random
sampling method. Questionnaire is research tools that its validity confirmed according the opinion
of experts collective and its reliability was calculated 0.82 with Cronbach's alpha formula.The
results of this study showed that the motivation of agricultural entrepreneurship increses with
increasing the entrepreneur's education, family members participating in entrepreneurial activity,
hours devoted to the entrepreneurial activity and also rising household cost and income from
entrepreneurship. Also, the effect of variables of sex (Increasing the number of men versus women),
entrepreneur's job and type of entrepreneurial activity on rise of entrepreneurial motivation is
possitive, while this relation is negative about the effect of variables of age and marital status of
entrepreneur. However the results of structure matrix showed that household cost, income from
entrepreneurial activity and hours devoted to the entrepreneurial activity are the most important
factors of distinction between those two groups.

Keywords: Entrepreneurial Motivation, Agricultural Sector, Discriminant Analysis Model,
Agricultural Development, Guilan
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