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شناسایی راهبردهاي توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي
مستقر در پارك علم و فناوري کرمانشاهاز نظر متخصصان کشاورزي
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دانشگاه رازياستادیار،-1
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27/2/95: تاریخ پذیرش29/9/94: تاریخ دریافت

دهیچک
درمستقرشاورزيکمتخصصاننظرازکشاورزيبخشدرکارآفرینیتوسعهراهبردهاي، به منظور شناساییتحقیق حاضر

. تاسپیمایشی-توصیفیهادادهگردآورينظرازوکاربرديهدفلحاظبهپژوهش نای. انجام شدکرمانشاه فناوريوعلمپارك
واحد مستقر در پارك علم و فناوري کرمانشاه 229از واحد49در که استهاي کشاورزيجامعه آماري شامل همه مدیران بخش

وتجزیهSPSSافزارنرمباوشدندگردآوريساختهقمحقهنامپرسشازاستفادهباهاهداد.فعالیت داشتنددر زمینه کشاورزي
97(خ استفاده شدکرونباآلفايیبرضازپایاییمیزانتعیینبرايیید و أتمتخصصانتوسطنامهپرسشروایی.شدندتحلیل
ی به تراهکارهاي حمایتی و تسهیال، ايراهکارهاي زمینه،یساختزیرملعوادهد کهمینشانهاي این تحقیقیافته).درصد

هاي مدیریتی هاي کسب مهارتو برنامهاي مشاورهخدماتارائه، دولتیي هاحمایتراهکارهاي انگیزشی و آموزشی، کارآفرینان، 
رادرصد  از کل واریانس98/79ودحدمجموعدرترین راهبردهاي توسعه کارآفرینی کشاورزي شناسایی شدند وبه عنوان مهم

.کردندتبیین

هاي کارآفرینیفرصتکشاورزي، کارآفرینی کشاورزي، توسعه : يلیدکهاي واژه

مقدمه
وفنی،علمیهايپیشرفتدلیلبهحاضرعصردر

جهانیدهکدهبهزمینکرهبشر،ذهنیهايبازنمایی
طی،ارتباهايشبکهکهآنجااز. استشدهمبدل

سطحدرراخدماتعرضهوتولیدگوناگونبازارهاي
کلیدوساختهوصلیکدیگربهجهانیوايمنطقهملی،
اند،دانستهپذیريرقابتراجهانیبازارهاياینبهورود

اًدائمبایدافرادونهادهايکلیهبلکهکشورها،تنهانه
افزایشراخودسازگاريوپذیريرقابتهايقابلیت

هايایدهپرورشمهماینبهیابیدستبراي. هندد
دنیايباپیوستهراخودبتوانندکهکارآفرینانیوخالق
رسدمینظربهضروريکنند،سازگاروهماهنگجدید

امروزهجهان،دربیکاريمشکلبهتوجهبا.)19(
مشکلاینکههستندکارهاییراهدنبالبهریزانبرنامه

رسدمینظربهکهطوريبه. دهندهشکاحدوديتارا
عنوانبهخوداشتغالیتفکروکارآفرینافرادپرورش

مدیرانوگذارانسیاستطرفازمقتضیهايحلراه
بنابراین،. )4(استگرفتهقرارتوجهمورداقتصادي

راهکاريکشاورزيکارآفرینیکهگرفتنتیجهتوانمی
ونمندسازيتوابرايتوسعههاينظریهدرجدید

پایدارتوسعهبهیابیدستراستايدرسازيظرفیت
الزمهايزمینهکشاورزيبخشتوسعهورشد. است
وسازدمیفراهمراهابخشدیگرتوسعهورشدبراي
سایرفعالیتبرايالزمهاينهادهوعواملآن،بدون
بادیگر،سوياز.شودنمیفراهماقتصاديهايبخش

کشورتوسعهدرانسانینیرويواشتغالیتاهمبهتوجه
کاهشبرتکیهبااقتصاديتوسعهورشدبهیابیدستو

داراينیزکشاورزيبخشدرزاییاشتغالبیکاري،
راهبرداتخاذدلیل،همینبه.استویژهجایگاهی

هايسیاستازحمایتباکشاورزيبخشدراشتغال
واشتغالاري،گذسرمایهیابیراهمبنايبرعمومی
رودمیشماربهکشاورزيتوسعهضروریاتازخدمات

)22 .(
بررسیوشناساییخصوصدرزیاديتحقیقات
همیندر. کارآفرینی انجام شده استتوسعهراهبردهاي

عنوانباتحقیقیدر) 17(مختارنیا وپورتاشیراستا،
کشاورزيآموختگاندانشکارآفرینیبرمؤثرعوامل

ترینمهمعلمی،هیأتياعضادیدگاهازکهدادشانن
کشاورزيآموختگاندانشبر کارآفرینیمؤثرمتغیرهاي

خالقیت،کافی،انگیزهداشتنازاستعبارتترتیببه
تحلیلنتایجچنینهم. بودندمالیتأمینونوآوري
حمایتی،خدماتروانشناختی،عاملچهارعاملی

برمؤثرعواملعنوانبهارکوکسبمهارتوتحصیلی
.شدندشناساییکشاورزيآموختگاندانشکارآفرینی

کارآفرینی،فرهنگارتقاي) 15(اسچارزولیونبرگ
برتأکیدکارآفرینی،هايشخصیتجایگاهارتقاي
تقویتوتشویقوکارآفرینیدرزاددرونهاينوآوري
رانیکارآفریروحیهارتقايمنظوربهکارآفرینیمراکز

رینیــارآفـکهايالیتـفعحــسطرشــگستدر
.دانستندمؤثردانشگاهیگانآموختهدانش

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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تکنولوژيازاستفادهنیز) 25(کاستلوووانگ
کسبکوچکواحدهايکارآفرینیرشددررااطالعات

اینبهشرکت213ازتحقیقباآنها. دانستندمؤثروکار
فناوريهايمهارتازکههاییشرکتکهرسیدندنتیجه

علتبهبودند،برخوردارباالییارتباطیواطالعاتی
فناوريتغییراتباشدنروزبهوقويارتباطاتبرقراري

هاییشرکتبهنسبتتريبیشموفقیتازرشدحالدر
برخوردارداشتند،کمتريمهارتزمینهایندرکه

نشانمطالعاتازمداركوشواهدچنینهم. بودند
کفایتبهشدتبههاشرکتدرنوآوريکهدهدمی

. استوابستهمالیمنابعبهدسترسیوانسانیمنابع
درمشغولکارآفرین41ازتحقیقیبا) 12(و علیکومار

هندکشوردرکشاورزيبذرهايتجارتهايشرکت
هاشرکتاینموفقیتوکارآفرینیفرآیندبرمؤثرعوامل

دولت،سیاستومالیحمایتنان،کارآفریتجربهدررا
روحیهومهارتدانش،بهتوجهباکارآفرینیتیمتشکیل

درباالهايتواناییبامجربمدیرانانتخاباعضا،
نگهروزبهریزي،برنامهوبازاریابیارتباطی،هايمهارت
شرکتبذر،تجارتزمینهدرشغلیهايمهارتداشتن

وشدهبرگزارآموزشیايهدورهوهاکارگاهدراعضا
عنوانکارآفرینیمراکزوکارآفرینافرادباشرکتارتباط
.اندکرده

کارآفرینیآموزشخود،تحقیقاتطی) 20(ولسام
آموختگاندانشاشتغالجهتمهمراهکارهايازیکیرا

) 27(یارحمیديرابطهایندر.کردعنوانعالیآموزش
بهکمکراهادانشگاهدرآفرینیکارآموزشازهدفنیز

واحدهاياندازيراهبرايدانشجویانخالقیتافزایش
برايکهدانستندآموختگاندانشازپسکاروکسب

ازدانشجویانآگاهیمیزانهدف،اینبهرسیدن
بندي،بودجهبازاریابی،مانندمدیریتمختلفهايرشته
اهمیتازریسکمدیریتوریزيبرنامهمالی،امور
کهدادنشاننتایجچنینهم. استبرخوردارايالعادهفوق

وآموزشیهايدورهوسمینارهاوکارگاهبرگزاري
برايدورراهازآموزشیهايدورهونمایشگاهبرگزاري

وآموختگاندانشهايمهارتواطالعاتکردنروزبه
نقششدهاندازيراهکاروکسبواحدهايموفقیت

.داردمؤثريومثبت
راهکارهاي کهباورنداینبر) 8(و همکاران غالمی

ايهاي خدمات مشاورهشرکتدرکارآفرینیتوسعه
هاي اساسی کسب وهاي مدیریتی، مهارتشامل مهارت

هاي هاي عملی، مهارتساختی، مهارتکار، عوامل زیر
هاي بر اساس یافته. استآموزشی و عوامل فرهنگی

عنوانبههاي مدیریتی از این پژوهش مهارتحاصل 
کشاورزي نام کارآفرینیراهبرد توسعه ترینمهم
پژوهش در) 21(و همکارانقیداريسجاسی . اندبرده
تقویت (راهبردها، شامل راهبرد اقتصادي ترینمهم، خود

کارگیري منابع در جهت کاهش فقر هاي بهزمینه
توسعه و (اجتماعی، راهبرد)اقتصادي و افزایش درآمد

هاي انسانی و فرهنگی از طریق ارتقاي سرمایه
تقویت، (، راهبرد محیطی)کشاورزانتوانمندسازي

) هاي کارآفرینیدهی تعادل فعالیتسازماندهی و سامان
ها و نهادهاي تقویت میان سازمان(و راهبرد نهادي

مطالعهنتایج. استکردهمطرحرا) دولتیدولتی و غیر
وکارآفرینیتقویتراهکارهايرويبر) 26(یعقوبی
دهدمینشانهاتعاونیطریقازکارآفرینانازحمایت

ازحمایتوکارآفرینیتقویتراهکارهايترینمهمکه
شکنی،قانونازجلوگیري،هاتعاونیطریقازکارآفرینان

هايیندآفردرکارآفرینانمشارکترشوه،وخواريرانت
وتوسعهدرآنهانقشکردنتررنگپرواقتصادي
توجهباومسیرایندرپژوهش،این.باشدمیبازاریابی

تئورينبودحوزه،ایندرشدهانجاممطالعاتکمبودبه
اقتضاییوکشاورزيکارهايوکسبتوسعهبرايجامع
دركلزومچنینهموکارآفرینیتوسعهفرآیندبودن

هدفبامنطقه،هردرگذارتأثیرموقعیتیعوامل
نظرازکشاورزيکارآفرینیتوسعهراهبردهايشناسایی

هايدراهبرشناساییدرصددکشاورزيمتخصصان
زیرالسؤبهکندمیسعیوباشدمیکشاورزيتوسعه

بههاییراهبردچه: نمایدارائهمستدلومنطقیپاسخی
شوند؟میمنجرکشاورزيبخشدرکارآفرینیتوسعه

هاو روشمواد 
- این پژوهش از نظر ماهیت، از نوع توصیفی
. پیمایشی و از نظر هدف جز تحقیقات کاربردي است

)مدیران کسب و کار(متخصصان جامعه آماري آن شامل 
فناوري در زمینه کشاورزي مستقر در پارك علم و

تعداد واحدهاي مستقر در پارك علم . باشدکرمانشاه می
واحد 49باشد که از این تعداد د میواح224و فناوري 

47در زمینه کشاورزي فعالیت داشتند، که از میان آنها، 
هاي مورد نظر با داده. نفر به پرسشنامه پاسخ دادند

استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوري شد که بر 
گویه 35اساس پیشینه تحقیق تدوین شده بود و شامل 

ازقسمتیپنجلیکرتفطیقالبدرهاگویهازهریک
.گرفتقرارسنجشمورد5= زیادخیلیتا1=کمخیلی
اعضايازتنچندتوسطپرسشنامهروایییااعتبار
تأییدرازيدانشگاهاجتماعیعلومدانشکدهعلمیهیأت

ضریبازاستفادهباپرسشنامهاینپایاییچنینهم. شد
حاصليهاداده. شددرصد محاسبه97کرونباخآلفاي

وتجزیهموردSPSSافزارنرموسیلهبهپرسشنامهاز
توزیعازتوصیفیآماربخشدرکهگرفتقرارتحلیل

روشازاستنباطیآماردرومیانگیندرصد،فراوانی،
. شداستفاده1اکتشافیعاملیتحلیل

1- Exploratory Factor Analysis
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بحثوتایجن
پاسخگویانشخصیهايویژگی

هپرسشنام47ازاينمونهرويبرهافرضیهآزمون

علمپاركدرمستقرکارآفرینان کشاورزييتکمیل شده
هاآنتوصیفیآمارکهشدانجامکرمانشاهفناوريو

.می باشد) 1(مطابق جدول 

پاسخگویانشخصیهايویژگی-1جدول
درصدفراوانیسطح متغیرمتغیر

366/76مردجنسیت
114/23زن

252/53متأهلوضعیت تاهل
228/46مجرد

مقطع تحصیلی
216/44کارشناسی و پایین تر

161/34کارشناسی ارشد
103/21دکتري

سن
216/44سال30زیر 
183/38سال40ـ 31بین 
68/12سال50ـ41بین
23/4سال به باال51

کارآفرینیتوسعهراهبردهايشناساییعاملیتحلیل
کشاورزي

پدیدهیکزیربناییمتغیرهايبهبردنپیمنظوربه
عاملیتحلیلروشازهادادهازايمجموعهتلخیصیا

خصوصدرپژوهشهايیافته). 18(شودمیاستفاده
کشاورزيکارآفرینیتوسعهراهبردهايشناساییمنظور

نظرانصاحبدهد،مینشانکرمانشاهشهرستاندر
ایندر. انددادهقرارتأکیدموردرامتعدديراهبردهاي 

توسعهراهبردهايخصوصدرگویه 35تحقیق
اینبر.گرفتقراربررسیموردکشاورزيکارآفرینی

موردزیرشرحبهمرحلهچهاردرعاملیتحلیلاساس
:گرفتقراراستفاده

بستگیهمماتریسمحاسبه
محاسبهعاملی،تحلیلکارگیريبهدرصمیمتاولین
تحلیلدرکهمتغیرهاستتمامازبستگیهمماتریس

ماتریسارزشیابیمنظوربه). 13(شوندمیوارد
تحلیلبرايهادادهبودنمناسبتشخیصوهمبستگی

استفادهKMO2و شاخص 1آزمون بارتلتدوازعاملی
رابارتلتآزموننتیجهوKMOمقدار2جدول. شد

99سطحدربارتلتآزمونداريمعنی. دهدمینشان
کهدهدمینشان،KMOشاخصمناسبمقدارودرصد

. نیستصفرجامعهدرهادادهبستگیهمماتریس
.استتوجیهقابلیابیعاملعملبنابراین

داريو آزمون بارتلت و سطح معنیKMOمقدار-2جدول
KMOمقدارمجموعه مورد تحلیل

مقدار 
بارتلت

سطح 
داريمعنی

737/0252/1784000/0فناوري کرمانشاهشناسایی راهبردهاي توسعه کارآفرینی کشاورزي از نظر متخصصان کشاورزي پارك علم و

هاعاملانتخابواولیهعواملاستخراج
عاملیتحلیلاهدافازیکیکهاینبهتوجهبا

از،اندکیتعدادبامبستگیهماتریستبییناکتشافی،
کهشوندمیاستخراجهاییعاملصرفاًهاست،عامل

ایندر). 14(کنندمیتبیینراواریانسمقداربیشترین
تحلیلروشتوسطاولیهآماريمشخصهمرحله
بامرتبطمقادیرتمامیواجرااصلیهايمؤلفه

بهکهبود5/0ازباالترآزمونکلباهاگویهبستگیهم
. شدنداستخراجدارمعنیعاملیبارهايعنوان

باهمراهعاملیتحلیلازشدهاستخراجراهبردهاي

درتجمعیواریانسدرصدوواریانسدرصدویژه،مقدار
بندياولویتواستخراجمنظوربهوشدارایه3جدول
هاییعاملوشداستفادهپیشینمقدارمعیارازها،عامل

بودهتربزرگیکازآنهاویژهمقدارهکشدندانتخاب
درشدهاستخراجعاملهفت،3جدولبهتوجهبا. است

کهاندکردهتبیینراکلواریانسدرصد98/79مجموع
توسطشدهتبیینواریانسبااليمیزاندهندهنشان

.استعوامل

1- Bartlett Test 2- Kaiser-Meyer- Olkin
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درصد واریانس تجمعیدار ویژه، درصد واریانس وهاي استخراج شده همراه با مقعامل-3جدول
درصد واریانس تجمعیدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژههاعاملشماره

862/17033/51033/51عامل اول1
230/3229/9262/60عامل دوم2
884/1382/5643/65عامل سوم3
516/1330/4974/69عامل چهارم4
392/1977/3951/73عامل پنجم5
109/1169/3119/77عامل ششم6
001/1860/2979/79عامل هفتم7

هاعاملچرخشوسیلهبهنهاییمجموعهاستخراج
نکتهاینبهپرداختنعوامل،تعدادتعیینازبعد
درراهاییگویهچهعاملهرکهاستضروري

روشازاهعاملچرخشبرايتحقیقایندر. گیردبرمی
راهاییعاملروشاین. استشدهاستفادهواریماکس

دارايهاگویهازتريکوچکمجموعهباکهکندمیتولید
دارايهاگویهازدیگريمجموعهباوقويبستگیهم
بارهاي، گویه4جدول). 11(باشدناچیزيبستگیهم

ازآمدهدستبهضرایبمیزانوهاعاملبرشده

نشانتحلیلنتایج. دهدمینشانرایافتهدورانماتریس
عاملرويگویهنهاول،عاملرويگویهدهکهدهدمی

عاملرويگویهسهسوم،عاملرويگویه پنجدوم،
عاملروي گویهدوپنجم، عاملرويگویهدوچهارم،

. دارندعاملیبارهفتمعاملروي گویهیکششم و 
درمتغیرهاتمامیود،شمیمشاهدهکهگونههمان

تربزرگعاملیبارداراياصلیهايمؤلفهتحلیلراستاي
باالبستگیهمازنشانکههستندداريمعنیو5/0از 

.متغیرهاستبین

دست آمده از ماتریس چرخش یافتهه متغییرهاي مربوط به موانع و میزان بار عاملی ب-4جدول
بار عاملیمتغیرهاهاعامل

زیر ساختیعوامل

مالیاتیهاياز معافیتموفقینان کارآفربرخورداري 
یو سود بازرگانیگمرکيهاتعرفهبهویژه يهاتخفیفدادن

آالت کشاورزيع در زمینه ماشینمراحل اداري ثبت اختراتسهیل
برنامه تولید مبتنی بر سفارشتدوین

ینیشاورزان کارآفرکدهنده خدمات اداري به هاي ارائهتغییر و اصالح سیستم
.در زمینه کشاورزيهامراحل اداري ثبت شرکتتسهیل

یارانه به متخصصان کشاورزيمالی در قالب ي هاها و حمایتکمکفزایشا
هامحصوالت با ارزش افزوده باالتر از طریق ارتقاي فنّاوري و مهارتمتوري صنعتی به سبهرهحمایت دولت از

کشاورزيستراتژیک ویژه توسعه کارآفرینی اتدوین سند ملی و برنامه
کشاورزيکارهايوکسبدر زمینه گذارسرمایهيهاشرکتجلب حمایت

817/0
766/0
739/0
738/0
721/0
713/0
664/0
562/0
529/0
528/0

اي راهکارهاي زمینه
توسعه کارآفرینی

برگزاري سمینارهاي تخصصی در حوزه بازاریابی کارآفرینانه
کارآفرینان موفق در زمینه کشاورزيتجربیاتانتشاروزيدسامستن

براي صادرات و وارداتکشاورزيتهیه و روزآمدسازي اطالعات مورد نیاز صنایع 
کشاورزيرسانی و ارائه اطالعات مورد نیاز صنایع ایجاد شبکه سراسري اطالع
با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجیاورزکشتحقیقاتی و پژوهشی بین کارآفرینان -ایجاد و توسعه ارتباط علمی

فعال کشاورزيواحدهايبه) خارجیسرمایهجذبوگذاريسرمایهدر زمینه (مالی و اقتصادي هايبرنامهارائه
Onlineو براي صادرات و واردات به صورت اینترنتیکشاورزي ارائه اطالعات مورد نیاز صنایع 

کشاورزيي توسعه کارآفرینی و کسب و کارهاي ها و نهادهاي متولی براتعیین سازمان
گردآوري و توسعه منابع اطالعاتی در زمینه کارآفرینی کشاورزي

815/0
753/0
721/0
713/0
691/0
611/0
600/0
536/0
436/0

راهکارهاي حمایتی و 
کارآفرینانبه تسهیالتی

پرداخت وام بانکی با بهره کم به صاحبان کسب و کار کشاورزي
واحدها، تعویض خطوط تولید، خرید مواد ياندازآالت و تجهیزات، راهخرید ماشینيبرابانکی ایش تهسیالتافز

جدیديواحدهاياندازاولیه، راه
کشاورزييکسب و کارهابراي حمایت از ویژه هايصندوقایجاد 

کارآفرینی کشاورزيآوري، حمل و نقل و ارتباطات براي تسهیالت فنافزایش
واماخذمراحللتسهی

748/0
697/0

646/0
643/0
536/0

راهکارهاي انگیزشی و 
آموزشی

آموزان، والدین و مربیانآموزش مبانی کارآفرینی و انگیزش موفقیت ویژه دانش
براي جوانان) سازيبرنامه ظرفیت(هاي کارآفرینی در قالب بسته آموزشی ارائه آموزش
کشاورزيبراي صاحبان صنایع هاي ویژه کارآفرینی ارائه آموزش

703/0
696/0
584/0

و خدماتهاحمایت
یدولت

بومی سازي و تأکید بر نوآوري هاي درونزاد  در کارآفرینی
هاي صنعتیهاي فناوري، مراکز رشد و شهركپاركکارآفرینی مانندمراکز تشکیل و تقویت 

813/0
646/0

کشاورزيی و تخصصی در زمینه بازاریابی به واحدهاي هاي فنارائه مشاورهايارائه خدمات مشاوره
محصوالت کشاورزيهاي تولید هاي فنی و تخصصی در زمینه روشارائه مشاوره

733/0
666/0

کسب هايبرنامه
843/0کشاورزيدر زمینهمدیریتیتخصصیهايبرگزاري نشستهاي مدیریتیمهارت
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ازبعدمفهومیاشتراكاستنتاجیاهاعاملگذارينام
بهمتغیرهاانتسابطریقازبایدهاعاملچرخش

ازهریکیعنی.پرداختمفهومیاستنتاجبههاعامل
اند،گرفتهتعلقعاملیکبرکهمتغیرهاییمجموعه
. پرداختنهاآتفسیربهبتوانتاکردتعیینعاممفهومی

توجهباشدهمشخصهايعاملحاصله،نتایجبهتوجهبا
. شدنداريگذنامهاآنبرشدهبارمتغیرهايماهیتبه

مجموعدرهاعاملاینشود،میمشاهدهکهگونههمان
توسعهراهبردهايواریانسکلازدرصد98/79

تبیینکرمانشاهشهرستاندرکشاورزيکارآفرینی
هاییگویهبهمربوطواریانسدرصد02/20وکنندمی

نبودهمیسرتحقیقایندرهاآنبینیپیشکهاست
.است

هاي استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعیعامل- 5جدول
درصد واریانس مقدار ویژههاعاملشماره

033/51زیرساختیعوامل1
229/9راهکارهاي زمینه اي توسعه کارآفرینی2
382/5راهکارهاي حمایتی و تسهیالتی به کارآفرینان3
330/4کارهاي انگیزشی و آموزشیراه4
977/3دولتیخدماتوهاحمایت5
169/3ايمشاورهخدماتارائه6
860/2هاي مدیریتیبرنامه هاي کسب مهارت7

نیروییازگیريبهرهباکشاورزيبخشکارآفرینان
پذیري،مخاطرهمسائل،هخالقانحلبرايخوددرکه

وظرافتوزیرکیبهتوانندمیغیرهومشکالتتحمل
رامحیطیتنگناهايوتهدیداتتر،تمامهرچهسرعتبا

پیچیدهوسختشرایطیدروکنندفرصتبهتبدیل
اقتصادوشدنجهانیفناوري،پرشتابهتوسعمانند

جدیدهاییفرصتبرداريبهرهوکشفبهچندملیتی،
طرفی عاملی در تواند ازکارآفرینی میبنابراین.بپردازند

جهت مثبت و پایداري اشتغال شود و از سوي دیگر 
ي بهتر به متخصصان کشاورزي شود و زمینه باعث ارایه

بر اساس . توسعه بخش کشاورزي را فراهم آورده است
بندي صورت گرفته درباره راهبردهاي توسعه اولویت

کارآفرینی کشاورزي از نظر متخصصین مستقر در پارك 
،ساختیعوامل زیرهاي وري کرمانشاه، گویهعلم و فنا

راهکارهاي ، اي توسعه کارآفرینیراهکارهاي زمینه
راهکارهاي انگیزشی حمایتی و تسهیالتی به کارآفرینان، 

خدماتارائه، دولتیخدماتوهاحمایتو آموزشی، 
هاي مدیریتی به مهارتهاي کسب و برنامهايمشاوره

.ردندترتیب اولویت باالتري کسب ک
تحلیل عاملی این آمده ازبه دستهاي یافته
توسعه ساختاريراهکارهايدهند کهنشان میپژوهش

سويازتبیین شدهدرصد واریانسترینبیشکارآفرینی
دست ه طبق نتایج ب.انددهدااختصاصخودبهرامتغیرها

هايمعافیتازموفقکارآفرینانبرخورداريرآمده متغی
هايشرکتحمایتجلبباالترین اولویت و تیمالیا

کشاورزيکارهايوکسبزمینهدرگذارسرمایه
ها این یافته. اختصاص داردترین اولویت را به خود پایین

هزار ، )7(هاي قره باغی آمده از پژوهشبه دستبا نتایج 
چنین با عوامل حمایتی در تحقیقات و هم) 10(جریبی 

.دارندمطابقت) 17(پورتاشی 

راهکارهاي و اي توسعه کارآفرینیراهکارهاي زمینه
حمایتی و تسهیالتی به کارآفرینان به ترتیب در 

تر نیز گونه که پیشهمان. هاي بعدي قرار گرفتنداولویت
اند کید داشتهأت)24(کاواسمیت و : برخی محققان مانند

اندازي نفعان اعم از متقاضیان راهگران و ذيهمه کنش
حامیان اران وذگسب و کار، مدیران، صاحبان، سیاستک

مند براي درك توسعه کسب و کار به رویکردي نظام
کارهاي کشاورزي و دهنده کسب وعناصر متعدد تشکیل

نیز به شرایط و تحوالت تأثیرگذار محیط پیرامونی و 
دارند، که خود پیوندهاي درونی و بیرونی آنها نیاز

در طراحی،مند رویکردي نظامگیري اززم بهرهمستل
گذاري براي توسعه و سیاستویزي رچنین برنامههم

بندي اطالعات ترویج کسب و کارهاي کشاورزي، طبقه
کشاورزي مورد نیاز با توجه به مالحظات موقعیتی بخش

.المللی استو شرایط خاص محلی و بازارهاي بین
اي ههاي زمینهاي حمایتی بعد از عاملعامل

بانکیوامپرداخت.شوندترین درصد را شامل میبیش
کشاورزي، افزایشکاروکسبصاحبانبهکمبهرهبا
تجهیزات،وآالتماشینخریدبرايبانکییالتهست

موادخریدتولید،خطوطتعویضواحدها،اندازيراه
هايصندوقجدید، ایجادواحدهاياندازيراهاولیه،
کشاورزي افزایشکارهايوکسبازیتحمابرايویژه

برايارتباطاتونقلوحملآوري،فنتسهیالت
به ترتیب وام اخذمراحلکشاورزي، تسهیلکارآفرینی

حمایتی در تأمین مالی مؤثرترین عوامل به عنوان مهم
هايپژوهشییدأتدراهیافتهاین. اندبندي شدهاولویت

تسهیالت بانکیهايعاملکه. باشندمی)3،6،8،16(
رامتغیرهاسويازتبیین شدهدرصد واریانسترینبیش

اداري طوالنی و تسهیل مراحل.انددادهاختصاصخودبه
کاهش مشکالت ، پاگیر در زمینه دریافت وامو دست

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
je

a.
2.

4.
45

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jea.2.4.45
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-114-fa.html


43............................................................................................................1394پاییز و زمستان / 4شماره / سال دوم/ راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي

رداخت، هاي بازپافزایش دورهمربوط به وثیقه و ضمانت،
کاهش نرخ بهره تسهیالت بانکی، افزایش میزان وام 

مدت در عطاي تسهیالتی با بازپرداخت بلندپرداختی و ا
بهتواندمیکههستندراهکارهاییزمان ورشکستگی

این توانمنديسببغیرمستقیمومستقیمصورت
. شودواحدها
درصديکنندهمینأتدولتیهايبانککهجاییآناز

مشکالتطبعبهها است،شرکتاینمالیمنابعازاالییب
زیاديبسیارثیرأتتواندمینیززمینهایندرموجود
درمتوسطوکوچکهايشرکتسویی،از. باشدداشته
کهتري دارندپایینمالیتوانبزرگهايشرکتباقیاس

تربیشدولتی راگوناگونهايحمایتاهمیتامراین
کهشودتوجهنکتهاینبایستی بهالبته.دکنمینمایان

ومقطعیصورتبهکهآنجايدولتی بههايحمایت
چههرکردنتوانمندراستايدربایدبرنامه باشد،بدون
با اتخاذبایستیدولت.باشدهاشرکتاینتربیش

اینکردنتوانمندبامناسب،تدابیروهاسیاست
بخشامور،د برخوگريتصديکاهشوهاشرکت

واگذارهاآنبهراهاي اقتصادي کشورفعالیتازتريیش
هاشرکتاینارزشبامزایايازراهاینازبتوانندتاکند

) 1،2،9(تحقیقاتهايیافتهبایافتهاین.ببرندمنفعت
. داردمطابقت

هاي بعدي به ترتیب شامل راهکارهاي عامل
و خدماتی ايهاي مشاورهیتحماآموزشی و-انگیزشی

بدونجامعهازبخشیهیچدر واقع .باشنددولت می
منابع اطالعاتی ازگیريبهرهومناسبهايآموزشکسب
ازیکیآموزش.یابددستموفقیتبهتواندنمیمرتبط

همینبه.انسانی استمنابعتوسعهابزارهايترینمهم
صرفزمانیساهربودجهازتوجهیقابلبخش،دلیل

براي،چنینهم.شودمیطریق مختلفبهافرادآموزش
سیاسی،توسعه اقتصادي،ورشدبهجامعهیکاینکه

پیوندهايتقویتازناگزیربرسد،اجتماعیوفرهنگی
درتردیدي.استمستحکمارتباطاتوچندگانهقوي

تعاونبخشاهدافپیشبرددرمشارکتنقشواهمیت
تعاونناپذیرجداییاجزايازواقع یکیردونداردوجود

تعاون بخشآن،عملیوواقعینمودواستمشارکت
)3،5،21،23(تحقیقات هايیافتهبایافتهاین. است

.داردمطابقت
هاي هاي کسب مهارتراهکارهاي فرهنگی و برنامه

ترین ها که کممدیریتی به ترتیب جز آخرین عامل
.رونداند به شمار میاختصصاص دادهواریانس را به خود

ترین اموري است بناییترین و زیرسازي از مهمفرهنگ
و توسعه کارآفرینی کشاورزيبراي توسعه که باید

هاي مدیریتی از سوي دیگر اهمیت مهارتصورت گیرد

مبتنی بر ) 8،10،12(هاي له با نتایج پژوهشأکه این مس
هاي در مهارتباالانتخاب مدیران مجرب با توانایی

ریزي بر فرآیند کارآفرینی و موفقیت ارتباطی برنامه
بررسی و تحلیل از.هاي کشاورزي هماهنگ استشرکت

)هامورد کاوي(مجموعه مطالعات نظري و اکتشافی
هاي هاي کلیدي و درستوان به یافتهمیانجام شده،

:اساسی ذیل اشاره کرد
رعایتبهاجراییهاياهدستگپایبنديبرجديتأکید-

مراجعسويازابالغیهادستورالعملوقوانین
ابالغوتدوینهاتعاونیازحمایتهدفباباالترکه

.دشومی
وقوانیناصالحطریقازالزمهايحمایتانجام-

عمدتاًکهیکارآفرینانشرایطباآنتطبیقومقررات
.باشندمیضعیفمالیبنیهنظراز

نیازموردتخصصیوعمومیهايآموزشهارائ-
بهکارآفرینیهايآموزشارائهچنینهموهاتعاونی

صورتبهوکارکنانمدیرانواعضابرايمستمرطور
تواندمیکهعمومیهايرسانهطریقازوحضوري

.باشدداشتهشگرفیتأثیرکارآفرینیتوسعهوارتقادر

نیازموردتلفمخهايزمینهدرمشاورهارائه-
کارآفرینانبرايچنینهموکارآفرینهايتعاونی

تعاونیهايشرکتقالبدرفعالیتمتقاضی
.کشاورزي

کارآفرینی نیازمند فرهنگ خاصی است که پرورش -
. مدت استسخت و نیازمند تالشی طوالنیآن بسیار

مشارکت و ها،توانایی درك تغییرات و کشف فرصت
طلبی روحیه استقاللنوآوري،ت وخالقیگروهی،کار

جویی،مخاطرهپذیري ومخاطرهپذیري،ولیتوو مس
همگی از عناصر اساسی سازنده این فرهنگ هستند 

مدت و هاي کوتاهبا انجام برنامهتوان صرفاًکه نمی
بهترین راهکارهاي توسعه .ضربتی به آنها دست یافت

ی و هاي آموزشفرهنگ کارآفرینی از طریق برنامه
.ترویجی مختلف است

و همراه و دولتکشاورزانبینایجاد فضاي مشارکتی-
هاي انجام شونده در گیرينمودن آنان در تصمیم

ترین ساز و کارهاي مورد خود آنان از جمله مهم
روحیه .و بسط کارآفرینی استکشاورزيتوسعه 

ترین از مهممشارکت جویی در توسعه منطقه خود،
محسوب کشاورزيکارآفرینی هايشرانالزامات و پی

ساالري در سطح شود که از طریق بسط مردممی
ترین ساز و شوراها از مهم.شودروستاها ناشی می

ها و کمک به ایجاد تعاونی.کارهاي این امر هستند
ترین یند تکامل و موفقیت آنان از مهمآمشارکت در فر
.شودها محسوب میاقدامات دولت
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Abstract
The present study aims to identify the entrepreneurship development strategies in agricultural

sector based on agricultural expert’s views of Science and Technology Park of Kermanshah.
The research method study applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data
collection. The population consisted of entire managers of agricultural sectors wich consist the
managers of 49 units from total 229 units located in the Science and Technology Park of
Kermanshah. Data were collected using a researcher made questionnaire and were analyzed
using SPSS. Data validity were confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was used
to measure the reliability (97%). The findings showed that the most important entrepreneurship
development strategies in agricultural sector were the infrastructure factors, context strategies,
supportive strategies and facilities to the entrepreneurs, motivational and educational strategies,
support of government, providing consulting services and acquiring managing skills. The above
mentioned factors were exploired about 79.98 percent of the total variance.

Keywords: Agricultural Development, Agricultural Entrepreneurship, Entrepreneurial
Opportunities
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