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روستاییمناطقدرکشاورزيکارآفرینیتوسعه برمؤثرعواملبنديشناسایی و اولویت
: شهرستان سرباز)يموردمطالعه (

4عبدالعزیز ولی نفسو3اهللا ساالرزهی، حبیب2، مهیم شیهکی تاش1ابوبکر رئیسی

، دانشگاه سیستان و بلوچستاند مدیریت کارآفرینیآموخته کارشناسی ارشدانش، دانشیار و دانشجوي کارشناسی ارشد-4و 3، 1
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15/8/96تاریخ پذیرش: 23/5/96تاریخ دریافت: 

چکیده
هاي و بخش کشاورزي از بخشیابی به توسعه پایدار استجدید در راستاي دستيرآفرینی روستایی یکی از راهکارهاکا

،گذاري، اشتغال و کاهش بیکاري استآن است. توسعه کشاورزي مبناي سرمایهساز رشد و پیشرفتمهم اقتصاد روستا و زمینه
و شناسایی،روستایی شناسایی گردد. هدف اصلی پژوهش حاضررینی کشاورزيبنابراین ضرورت دارد عوامل تأثیرگذار بر کارآف

این تحقیق از حیث باشد.میسربازشهرستان کارآفرینی کشاورزي از دیدگاه کشاورزان توسعه عوامل مؤثر بر بندياولویت
سربازرزان شهرستاننفر از کشاو550لحاظ هدف کاربردي است. جامعه آماري پژوهش ازپیمایشی و-توصیفی،روش

ابزار پژوهش، جهت عنوانبهنامه پرسشنمونه انتخاب شدند. عنوانبهنفر 225فرمول کوکرانباشند که با استفاده از می
با محاسبه ضریب آلفاي مورد استفاده قرار گرفت که روایی آن توسط کارشناسان کشاورزي و پایایی آنهادادهآوريجمع

اساس نتایج تحقیق پنج عامل اقتصادي، بر.استتحلیل گردیده23Spssافزار ها به کمک نرمداده. أیید شدت)783/0(کرونباخ
25/3ايرتبهمیانگین که عوامل اقتصادي با اند نقش داشتهو ترویجی در توسعه کارآفرینی کشاورزياجتماعی، محیطی، رفتاري

به ترتیب پس از آن عوامل محیطی، اجتماعی، رفتاري و ترویجیاشته و تأثیرگذاري را بر کارآفرینی کشاورزي دبیشترین
گردد که به دریافت تسهیالت مالی و اعتباريفراهمبستري بنابراین باید ،اندگذاشتهبر کارآفرینی کشاورزي راتأثیربیشترین 

فضاي آزاد بازار) (یش توان رقابتاي و افزاافزایی شبکهکشاورزان براي کارآفرینی کشاورزي، تسهیل همحمایت مالی)(
کشاورزان کمک کند.

عوامل عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی، عوامل محیطی، عوامل رفتاري،کارآفرینی کشاورزي، کلیدي:هايهواژ
ترویجی، شهرستان سرباز

مقدمه
همی در روستاها به دلیل نقش انکارناپذیرشان از جایگاه م

مختلف هايمقیاساسی با ی و سیرشد اقتصادي، اجتماع
و دسترسی به )3(باشندمیو ملی برخوردار ايمنطقهمحلی، 

اهمیت باالیی در نظام منابع انسانی، طبیعی و اقتصادي
راهکار عنوانبهکشاورزي واجتماعی و جمعیتی روستاها دارد

ادي روستائیان اقتصهايفعالیتتوسعه روستایی، بخش اعظم 
با استفاده از توانندمی. کشاورزان موفق )11(شودمیرا شامل 

ارتباطی منسجم، هايشبکهذهنیت کارآفرینی و ایجاد 
اقتصادي خود را موجود را ترکیب کرده و فعالیتهايظرفیت

.)10توسعه داده یا مدل درآمدي جدیدي را خلق کنند (
شغلی راهکارهاي توسعهیکی ازعنوانبهکاهش بیکاري 

در نواحی روستایی با زداییمحرومیتع فقر و رفدرجهت 
است روروبهو امکانات هازیرساختمشکالتی چون کمبود 

. براي رفع این مشکالت بایستی زمینه توانمندسازي و )8(
در میان ساکنان روستا فراهم گردد که این مهم سازيظرفیت

تا بتوان با روستایی بروز یابددر قالب کارآفرینی تواندمی
کارآفرینانه يهاتیفعالاستفاده از فرصت ناشی از انجام 

روستائیان به کاهش بیکاري، رشد اقتصادي و فرهنگی آنان 
.)21(رسید

کشاورزي با توجه به سهم زیادي که در توسعه اقتصاد 
روستاها دارد با اعمال تغییرات و تحوالت مطلوب در جهت 

، بسط امور و افزایش عملکردها، هافعالیتدامنه گسترش
. در ایران بخش )26(داشتتوسعه روستایی را به دنبال خواهد 

درصدي از تولید ناخالص داخلی 5/18کشاورزي با سهم 
استدرصد از کل شاغالن کشور را در خود جاي داده 7/24
اساسی اقتصاد کشور است که هايبخشکشاورزي از ).23(

توسعه آن موجب ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري در رشد و
هايزمینهدر این راستا الزم است ).8(شودمیروستاها 

کارآفرینی کشاورزي در روستاها مهیا گردد.
پیوند میان بخش کشاورزي و برقراريبنابراین براي 

توسعه اقتصادي ملی نیاز به کمک افرادي است که با 
را هاآنکت و شبکه ارتباطی بین خصوصیات خاص خود مشار

کارآفرین کشاورزي یاد عنوانبههاآنبرقرار کنند که از 
).8(شودمی

نگريآیندهاست که با استفاده از کشاورز کارآفرینی کسی
محیطی، هايمحدودیتخاص خود، در نظر گرفتن منابع و 

از گذشته خود و دیگران، یادگیري متناسب با آموزيعبرت
ري، نوآوري و دانش بومی و نوین همراه با مخاطره پذی

اقتصادي هايفرصتی و ارزیابی بهترین خالقیت به شناسای
مبادرت ورزیده و با استفاده از نبوغ خود و مشاوره به 

در زمینه شدهکشفهايفرصتاقتصادي از برداريبهره
).16(پردازدمیکشاورزي 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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معاش روستائیان تأمینترینمهماز آنجایی که کشاورزي 
بهاما تاکنون)8(دارداست و نقش مهمی در تولید و اشتغال 

ازتوسعه،هايبرنامهدرکارآفرینیهاينگرشنبوددلیل
ونشدهاستفادهکشاورزيحوزههايپتانسیلوهاظرفیت
بنابراین ،)12(استپذیرآسیبومعیشتیصورتبهعمدتاً

ایجاد تغییر در تولیدات کشاورزي و منابع تقویت کشاورزي و 
، افزایش درآمد و کشاورزيغیرهاياشتغالطبیعی به ایجاد 

کشاورزيغیرافزایش تقاضا براي کشاورزان محلی و تولیدات 
.)8(شدمنجر خواهد 

کارآفرینی کشاورزي با اهمیت خاص خود، در توسعه
شف مفهومی بنابراین ک.نقش حیاتی داردنواحی روستایی

و استضرورياریبسنانیکارآفربرايشتیمعجدید از 
انواع یکی ازعنوانبهکارآفرینی در بخش کشاورزي 

چون توجه به هايویژگیباید ،کارآفرینی سازگار با محیط
خود را به همراه فردمنحصربهمحیط طبیعی، بومی، محلی و 

ی و تحقیقات زیادي در خصوص شناسای.)13(داشته باشد 
شدهانجامبر کارآفرینی کشاورزي مؤثرعوامل بندياولویت
)، در پژوهشی 9فر و همکاران (احسانیدر همین راستااست. 

تحت عنوان موانع و راهکارهاي توسعه کارآفرینی در بخش 
و گذاريیاستموانع سکشاورزي به این نتیجه رسیدند که 

و یبانیموانع پشتی،فرهنگموانعي،موانع اقتصادیزي،ربرنامه
از یرساختیو موانع زیسانرو اطالعیموانع آموزشیتی،حما
باشندمیموانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي ترینمهم

هايزیرساختو براي رفع این موانع راهکارهایی در حوزه 
نبی زاده ذوالپیرانی دولتی، آموزشی و غیرمادي پیشنهاد کردند.

هاي بررسی عوامل مؤثر بر انگیزهبا )20(و همکاران
دریافتند)کارآفرینی کشاورزي (مطالعه موردي: استان گیالن

که افزایش تحصیالت فرد کارآفرین، تعداد اعضاي خانواده، 
هاي کارآفرینی، تعداد ساعات کاري مشارکت در فعالیت

عالیت کارآفرینی و درآمد حاصل از شده به فاختصاص داده
دهد. ه کارآفرینی کشاورزي را افزایش میکارآفرینی، انگیز

هاي با بررسی رویکردها و مدل)15(کرمی و حسین آگهی
توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی کشاورزي دریافتند که

بان جهانی رویکرد اکولوژیکی، با نگاه چندبعدي و مدل دیده
هاي اساس تفاوتصورت مدلی مطلق، بلکه برکارآفرینی نه به

باشد. کشاورزي میفضایی، مناسب توسعه کارآفرینی-انیمک
پژوهشی به تدوین راهبردهاي در) 17(فرمردانشاهی و روشن

هايرشتهآموختگاندانشتوسعه کارآفرینی کشاورزي در بین 
بر اساس نتایج پژوهش،. کشاورزي و منابع طبیعی پرداختند

ر در محیط درونی ده نقطه قوت و هفت نقطه ضعف و د
تهدید شناسایی شد. سپس 14محیط بیرونی ده فرصت و 

آموختگان در محیط درونی نتایج نشان داد که کارآفرینی دانش
داراي قوت نسبی و در محیط بیرونی داري تهدید نسبی است. 

هاي موجود اجراي ها و ظرفیتبنابراین با توجه به توانمندي
د. کارانه در اولویت قرار دارراهبردهاي محافظه

دیدگاه بندياولویتو به بررسی )27(یوسفی و همکاران 
استان کرمانشاه نسبت به کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي

یی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستا
که از است آننتایج حاصل از پژوهش حاکی از پرداختند. 

اولویت و عواملدیدگاه پاسخگویان، عوامل محیطی باالترین
از نظر تأثیرگذاري بر توسعه رااولویتترینپاییناجتماعی 

حیدري .کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی داشتند
کارآفرینیتقویتبرمؤثر) به بررسی عوامل11(ساربان

هادادهتحلیلوتجزیهپرداخت.مناطق روستاییدرکشاورزان
.استبرخوردارزیادياز اهمیتاقتصاديعواملداده کهنشان
در پژوهشی به بررسی )8(همکارانوافتخاريالدینرکن

روستاییمناطقدرکشاورزيکارآفرینیتوسعهراهبردهاي
هايتوانمنديبهتوجهصورتدرکهدادندو نشانپرداختند

کشاورزيبخشدرکارآفرینیونوآوريتقویتوکشاورزي
اشتغالاز طریق ایجادروستایی،وسعهتهايبر چالشتوانمی

محیطیعوامل) 19(همکارانونژاديمرادق آمد.فائدرآمد و
درايگلخانهتولیديواحدهايکارآفرینانموفقیتبرمؤثر
اقتصادي،محیطنتیجهدروهقرار دادتحلیلموردراایران

منابع،بهدسترسیمحیط،پویاییشناختی،روانهايویژگی
برراکشاورزيعالقه بهواکولوژیکیمحیطبازاریابی،رتمها

مؤثرايگلخانهتولیديواحدهايدرکارآفرینیتوسعه
) پژوهشی در مورد رفتارهاي 22(سانچزپیندادو و .اندانسته

در بخش کشاورزي گذاريسرمایهکارآفرینی جدید و موجود 
رآفرینی در بخش که کادهدمی. نتایج نشان انددادهاروپا انجام 

دیگر هايبخشاز تريپایینهايقابلیتکشاورزي داراي 
. اندکردهتعداد کمی در این بخش کارآفرینی حالبا ایناست. 

در حوزه کارآفرینی کشاورزي تأسیستازه هايبخشاز سویی 
بنابراین ،اندداشتهفعالیت کمتري هابخشنسبت به سایر 

در بخشتازگیبهخواهندمیکسانی که دهدمینتایج نشان 
باید به مطالعه ادبیات نظري کارآفرینی کشاورزي وارد شوند

بررسی خوبیبهو فرآیند کارآفرینانه را هامهارتبپردازند و 
کارآفرینی کشاورزي ) تحقیقی تحت عنوان14(یسجو. کنند

براي توسعه انسانی انجام داده است و نتایج پژوهش نشان داد 
کشاورزي ارتقاي توسعه انسانی ترویج کارآفرینیرمنظوبهکه 

در کشور بسیار مهم است. این تحقیق نشان داد که کشاورزي 
) 25همکاران (و آربانوکارآفرینی کلید پیشرفت انسانی است.

به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر توسعه 
به این نتیجه رسیدند که کارآفرینی در اسپانیا پرداختند و

ین و تأثیرگذارترین ترمهمنگرش نسبت به کارآفرینی یکی از 
و آدلجا ینانه نقش دارد. رفتار کارآفرعواملی است که در بروز 

برايکهاندرسیدهنتیجهاینبهخودمطالعه) در2همکاران (
برايخالقافرادبهنیازکشاورزيآیندهاندازچشمطراحی
وايمنطقهمختلف ملی،سطوحدراندازچشماجرايوترسیم
برايزیاديشغلیهايفرصتطریق،اینبهتااست.محلی
زندگیکیفیتوترمتنوعاراضیکاربريآید ووجودبهافراد
در مطالعه دیگري، نیازهاي . شودبهترکشاورزيبخشافراد

اي کشاورزان براي توسعه کارآفرینی کشاورزي، یهپا
هاي یهسرمافی، دسترسی به هاي مالی و اعتبار کایهسرما

موجود، دسترسی به خدمات حمایتی، مشتریان و افراد موردنیاز 
شده یانببر توسعه کارآفرینی کشاورزي مؤثرعوامل عنوانبه

توان چنین مطالعاتی را در حوزه رویکرد محیطی یماست که 
از دیدگاه .)5و اقتصادي به کارآفرینی کشاورزي دانست (

هاي درونی میان جامعه کشاورزي رت گسستگیاستواادوارد و
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هاي با جوامع دیگر)، ناآگاهی مانند گسستگی(و موانع بیرونی
هاي موجود براي دانش، منابع و شبکهاز چگونگی استفاده از

ترین عواملی هستند که مانع مهمورود به محیط جدید
مارکلی در تحقیق خود ).5(شوندکارآفرینی بین کشاورزان می

فقدان فرهنگ دم دسترسی به اطالعات موثق و شفاف،ع
دسترسی به سرمایه و کاهش حمایتی از کارآفرینی، شکاف در

اي و ارتباطی را سبب اندك بودن تعداد هاي شبکهفرصت
).18(داندافراد موفق و کارآفرین در بین کشاورزان می

کشاورزي در نواحی موجودهايظرفیتبا توجه به بنابراین

بر کارآفرینیمؤثرکه عوامل باشدمیستایی، ضروري رو
کشاورزي در جهت بهبود وضعیت اقتصادي روستاییان بررسی 

کارآفرینی کشاورزي اقتصادي در قالبهايفعالیتشود و به 
پژوهش حاضر هدفگردد.ویژهدر مناطق روستایی توجه 

بر توسعه کارآفرینی مؤثرعوامل بندياولویتشناسایی و 
اقتصادي، ورزي در مناطق روستایی در قالب پنج بعدکشا

کشاورزان دگاهیدترویجی ازورفتاري،یطیمح،یاجتماع
باشد.میشهرستان سرباز

مدل مفهومی پژوهش براي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی-1شکل
Figure 1. Conceptual model of research for the factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in

rural areas

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي مفهومیمدل
طراحیشده است. در) ارائه1(در شکلدر مناطق روستایی

همچنینوادبیات تحقیقازکهاستشدهسعیمدل،این
گرفتهکمککارآفرینی کشاورزيهزمیندرموجودهايمدل
آوري نظرات کشاورزان جمعاساس مطالعات گذشته وبرشود.

کشاورزيکارآفرینیبرمؤثريدیو متخصصین پنج عامل کل
توزیع شامل ،اقتصاديعوامل مؤثر در بعدشناسایی گردید.

،کافی اعتبارات در سطح منطقه، بیمه محصوالت کشاورزي
، فراهم بودن سرمایه و بنیه مالی،کافیبهرهکمهاي رائه واما

بعد. باشدمیوجود بازارهاي مناسب فروشوهاي دولتییارانه
دسترسی به منابع اطالعاتی چونیعواملرندهیمحیطی دربرگ

فردي، توسعه امکانات و دانش همگانی، میزان تجربه
و کنندههیلتسدر روستا، وجود قوانین مناسب و ونقلحمل

شامل بعد اجتماعی است.گسترش امکانات زندگی در روستا 
طرز تفکر مناسب کشاورزان، عالقه به چونعواملی 

، پشتکار و ایستادگی، عالقه به محل سکونت، خوداشتغالی
خوداتکاییو نفسبهاعتمادشخصی و ت خالقیکارگیريبه

رفتاري فرصت شناسی، داشتن توانایی بعددراست.
پذیري و توانایی استقامت در برابر مسئولیتگیري،صمیمت

نامالیمات و داشتن سالمت روحی و روانی داراي اهمیت 
هاي است. بعد ترویجی دربرگیرنده عواملی چون برگزاري دوره

آموزشی مهارتی، وجود انجمن کارآفرینی کشاورزي در مناطق 
شتن دانش داها و منابع اطالعاتی و روستایی، آشنایی با کانال
.مربوط به کارآفرینی است

روش تحقیق
هدف روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، 

تر به تر و دقیقچه شیوه و روشی اتخاذ نماید تا هرچه سریع
هاي تحقیق موردنظر دست یابد. هایی درباره پرسشپاسخ
بهتوجهباواستکاربردينوعازهدف،نظرازحاضرقیتحق
روشی،شناسروشيهايبندمیتقسلحاظازموضوع،یتماه
تحقیقاتدر.استپیمایشی-توصیفیپژوهشدررفتهکاربه

شاملکهاستموضوعبودنچگونهدنبالبهمحققتوصیفی
سؤاالتبهپاسخیافرضیهآزمونبراياطالعاتآوريجمع

. باشدیممطالعهموردموضوعفعلیوضعیتبهمربوط
مبناییجنبههمودارندکاربرديجنبههمتوصیفیتتحقیقا

وهايریگمیتصمدرتحقیقاتایننتایجازکاربرديبعددرکه
شودمیاستفادههايزیربرنامههمچنینوهايگذاراستیس
تحقیقاتنوعازحاضرپژوهشزمانی،بعددرهمچنین.)6(

رتصومشخصزمانیمحدودهیکدرکهچرااست،مقطعی
کردهکنکاشمعینزمانیبازدهیکدرراواقعیتوگرفته
جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه کشاورزان شهرستان .است

که از این باشندیمنفر 550به تعداد1396سرباز در سال 

قتصاديا

کارآفرینی کشاورزي

اجتماعی

رفتاري

ترویجی حیطیم
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عنوانبهي تصادفی ساده،ریگنمونهبه روش نفر225میان،
د. براي انتخاب شدننمونه با استفاده از فرمول کوکران،

، پرسشنامه دو بخشینظرموردو اطالعات هادادهگردآوري 
ی از نظرخواهمرور مبانی و پیشینه پژوهش و بر اساس

این حوزه تهیه شد. بخش اول به بررسی نظرانصاحب
سن، میزان تحصیالت ي فردي پاسخگویان در قالبهایژگیو

و تجربه کشاورزي اختصاص دارد. بخش دوم به بررسی
محیطی، )گویه6(، اجتماعی)گویه6(اقتصادي ل عوام

بر توسعه مؤثر)هیگو4(ترویجیو )هیگو4(، رفتاري)گویه5(
کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی در قالب طیف 

= زیاد، 4= متوسط، 3= کم، 2= خیلی کم، 1(کرتیلگانهپنج
نامهپرسشجهت تعیین روایی مربوط است.)= خیلی زیاد5

چند نسخه از آن در اختیار کارشناسان کشاورزي قرار داده شد 
و صورت گرفتهاآنپیشنهادهاي برحسبو اصالحات الزم 

براي سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ 
شدمحاسبه783/0استفاده شد که ضریب کل آلفاي کرونباخ

.)1جدول(استکه داراي پایایی قابل قبولی 
فریدمن يارتبهدر سطح آمار استنباطی از آزمون میانگین 

مقایسه رتبه منظوربهاین روش ناپارامتري کهاستفاده شد
و زمانی به کار گیردمیقرار مورداستفادهمتغیرها پژوهش 

ايرتبهآماري حداقل داراي مقیاس هايدادهکه رودمی
یک درراهاآنباشند و بتوان با مفهوم ترتیبی )ترتیبی(

تمامی محاسبات آماري .)1(کردطرفه مرتب دوبنديرده
.صورت پذیرفته است23SPSSافزار توسط نرم

برآورد آلفاي کرونباخ ابعاد پرسشنامه- 1جدول 
Table 1. Cronbach's Alpha Estimation Dimensions of the Questionnaire

آلفاي کرونباخابعادردیف
823/0اقتصادي1
769/0اجتماعی2
773/0محیطی3
758/0رفتاري4
795/0ترویجی5
783/0کل6

نتایج و بحث
پاسخگویانجمعیت شناختی هايویژگی- الف

که میانگین سنی دهدمینشان )2(جدولهايیافته
سال و بیشترین و کمترین سن به ترتیب 38دهندگانپاسخ

نفر از 187. باشدمیسال 30تا 20سال و 40تا 30

معادلنفر38و متأهلدرصد)1/83(معادلپاسخگویان 
میانگین تجربه کشاورزي .باشندمیمجرد ) درصد9/16(

و بیشترین تجربه کاري کشاورزان باشدمیسال 11کشاورزان
است.سال5تا 1و کمترین سال10تا 5

هاي شخصی پاسخگویانویژگی- 2جدول 
Table 2. Personal characteristics of respondents

درصدفراوانیسطح متغیرمتغیر

سن
سال30-20
سال40-30
سال50-40

سال50باالتر از 

59
77
39
50

2/29
2/34
3/17
2/22

متأهلوضعیت تاهل
مجرد

187
38

1/83
9/16

تجربه کشاورزي

سال5-1
سال10-5
سال15-10
لسا20-15

27
105
52
41

0/12
7/46
1/23
2/18

هربهمربوطهايهیگوبندياولویتوشناسایی-ب
رفتاري و ،یطیمح،یاز عوامل اقتصادي، اجتماعکی

کشاورزيینیکارآفربرمؤثرترویجی
به مربوطهايهیگوریتأثزانیمبندياولویتدر رابطه با 

، رفتاري و یطیمح،یاجتماعاقتصادي،عواملازکیهر 
از. از دیدگاه کشاورزان ترویجی از آزمون فریدمن استفاده شد

توزیع عوامل اقتصادي تأثیرگذار بر کارآفرینی کشاورزي،بین
اهمیت ترینبیشکافی اعتبارات در سطح منطقه داراي 

از عوامل اجتماعی حاکی از آن است کهبندياولویت. باشدمی
و عالقه به کر مناسب کشاورزانطرز تفدیدگاه کشاورزان،

از طرفی از بین .باشندمیدو اولویت مناسب خوداشتغالی
دسترسی به بر کارآفرینی کشاورزي، مؤثرعوامل محیطی 

. باشدمیدر اولویت اول منابع اطالعاتی و دانش همگانی
شناسی فرصتکهعوامل رفتاري بیانگر آن استبندياولویت

هااولویتجزو باالترین گیريتصمیمو داشتن توانایی 
که داردمیترویجی بیان عواملبندياولویتو باشندمی

هاي برگزاري دورهاي آموزشی مهارتی و وجود انجمن
ترینبیشکارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی داراي 

).3جدول(باشداهمیت می
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55.....................................................................................................................1395/ پاییز و زمستان 6راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال سوم/ شماره 

محیطی، رفتاري و ترویجی مؤثر بر کارآفرینی کشاورزيعوامل اقتصادي، اجتماعی، بندياولویت- 3جدول 
Table 3. Prioritization of Economic, Social, Environmental, Behavioral and Promotional factors Affecting

Agricultural Entrepreneurship
مقدار آماره کاي اسکوردرجه آزاديمیانگینسطح معنادارياولویتها                       گویهعوامل

دي
صا

اقت

183/3توزیع کافی اعتبارات در منطقه

140/37

280/3بیمه محصوالت کشاورزي
354/3بهره کافیهاي کمارائه وام

4000/053/35یه و بنیه مالیفراهم بودن سرما
5هاي دولتییارانه

6
17/3

13/3وجود بازارهاي مناسب فروش

عی
تما

اج

173/3طرز تفکر مناسب کشاورزان

181/19

266/3عالقه به خوداشتغالی
358/3پشتکار و ایستادگی

4001/051/35عالقه به محل سکونت
542/3رگیري خالقیت شخصیکابه

611/3نفس و خوداتکاییاعتمادبه

طی
حی

م

121/3یو دانش همگانیبه منابع اطالعاتیدسترس

020/17
207/3زان تجربه فرديیم

3001/092/24ونقل در روستاتوسعه امکانات حمل
480/2کنندهن مناسب و تسهیلیوجود قوان

576/2در روستایگسترش امکانات زندگ

ري
رفتا

122/3شناسیفرصت

422/27
213/3گیريداشتن توانایی تصمیم

3000/095/23پذیري و توانایی استقامت در برابر نامالیماتمسئولیت
460/2داشتن سالمت روحی و روانی

جی
روی

ت

142/3ارتیبرگزاري دورهاي آموزشی مه

242/26

هاي کارآفرینی کشاورزي درمناطق وجود انجمن
روستایی

201/3

3000/095/23ها و منابع اطالعاتیآشنایی با کانال
404/3داشتن دانش مربوط به کارآفرینی

هايعاملریتأثزانیمبندياولویتوسهیمقا-پ
برمؤثرترویجیوفتارير،یطیمح،یاقتصادي، اجتماع

کشاورزيینیکارآفر
مل مؤثر برعواریتأثزانیمبندياولویتدر رابطه با 

) 4(جدول .شداستفادهدمنیآزمون فرازکشاورزي،ینیکارآفر
بر کارآفرینی کشاورزي را نشان مؤثرعوامل ايرتبهمیانگین 

عوامل شودمیکه در جدول مشاهده طورهمان. دهدمی
با محیطی،در اولویت اول25/3ايرتبهاقتصادي با میانگین 

دوم، اجتماعی در اولویت اولویتودر 33/3ايرتبهمیانگین 
چهارم و پنجم قرار هاياولویتسوم و رفتاري و ترویجی در 

د.دارن

بندي عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزياولویت- 4جدول 
Table 4. Prioritizing factors affecting the development of agricultural entrepreneurship

ايرتبهمیانگین بر کارآفرینی کشاورزيمؤثرعوامل اولویت
25/3تصادياق1
23/3محیطی2
99/2اجتماعی3
98/2رفتاري4
45/2ترویجی5

بخشی تواند در تحققهاي اجرایی که میاز سیاستیکی
مسألهکند، ز توسعه پایدار روستایی و کشاورزي نقش ایفاا

تأمین اشتغال و بهبود درآمد روستاییان خواهد بود. الزمه این 
هاي هاي شغلی جدید در محیطامر نوآوري در ایجاد فرصت
بنابراین اگر بتوان کارکردهاي ،روستایی و کشاورزي است

در گاهآنجدیدي را براي کشاورزي و روستا تعریف کرد 
دربه ایجاد اشتغال دست زد، توانمیراستاي این کارکردهاي 

و با یابدمیاهمیت کشاورزياینجاست که مفهوم کارآفرینی 
کارآفرینی توجه به مطالعات و تجربیات جهانی که در زمینه 

گرفته است اما شاهد بر آن صورت مؤثرکشاورزي و عوامل 
زیرا هر یک از ،یستیمتغییر و تحوالت چندانی در این بخش ن

این مطالعات، یکسري عوامل را در توسعه کارآفرینی 
این در حالی ،دانندمیمؤثرکشاورزي در مناطق روستایی 

در جوامع روستایی به دلیل وجود منابع طبیعی، کهاست
نیروي انسانی غنی و نقش و اهمیت روستاها در بخش 

جانبههمهاه ، ضرورت نگتوسعهدرحالکشاورزي در کشورهاي 
به عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی، ترویجی و رفتاري در 

این اساس در . برشودمیترکیبی احساس دقالب یک رویکر
بعد اقتصادي، اجتماعی، 5گویه در قالب 25این پژوهش 

محیطی، ترویجی و رفتاري طراحی و مورد آزمون قرار گرفت 
ط کرد که در شناسایی استنباتوانمیآمدهدستبهاز نتایج و

عامل اقتصادي داراي بیشترین ، ابعاد و متغیرهاي تأثیرگذار
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بر توسعه کارآفرینی تأثیرتأثیر و عامل ترویجی داراي کمترین 
که نتایج این پژوهش باشندمیکشاورزي در مناطق روستایی 

و) 11(ساربان)، حیدري 9(همکارانفر و احسانیهايیافتهبا 
دارد. عالوه بر خوانیهم) 24(همکارانتخاري و افالدینرکن

در خصوص ابعاد شدهگردآورياین در این پژوهش اطالعات 
بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مؤثرگویه) 25(گانهپنج

اساسبرو اينمونهتک tآزمون اساسبرمناطق روستایی، 
ت ها نشان داد که سطح معنادار به دسامتیاز گویهحد متوسط

توانمی/. بوده است بنابراین 05آمده در همه ابعاد کمتر از 
گفت که عوامل اقتصادي، اجتماعی، محیطی، ترویجی و 
رفتاري بر توسعه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی 

.اندبودهتأثیرگذار
عوامل مؤثر بر بندياولویتنتایج وبا توجه بهبنابراین 

طوربهشاورزي پیشنهادات کاربردي توسعه کارآفرینی بخش ک
هايحمایتفراهم کردن زمینه - 1خالصه عبارتند از: 
- 2و تسهیالت و امکانات فیزیکی شدغیرمادي مانند مراکز ر

دولتی شامل کاهش و یا اصالح هايسیاستاصالح قوانین و 
در قوانین صادرات و واردات محصوالت کشاورزي، تقویت 

به - 3کشاورزيهايفعالیتع سازي و متنوتولید هايبخش
بایستی کشاورزي مسئولین هايفعالیتدلیل ریسک باالي 

محصوالت و ادوات کشاورزي با نسبت به ایجاد صندوق بیمه 
بستري فراهم گردد که به - 4شرایط مناسب اقدام نمایند.

کشاورزان حمایت مالی)(دریافت تسهیالت مالی و اعتباري

اي و افزایی شبکهورزي، تسهیل همبراي کارآفرینی کشا
فضاي آزاد بازار) کشاورزان کمک کند تا (افزایش توان رقابت

توسعه روستایی و کشاورزي بتوانند با در پیش مسئولین
کننده فرهنگ نوآوري، خالقیت و گرفتن رفتارهاي تقویت

هاي انجام کارها، پذیري، کشاورزان را در انتخاب شیوهریسک
هاي جدید اختیار کافی داده و ارائه طرح و ایدهآزادي عمل و 

کشاورزان را مورد تشویق و حمایت قرار دهند.
خودکارآمدي آموزشی کارآفرینی جهت تقویتهايبرنامه- 5

از معرفی توانمیدر کشاورزان لحاظ شود. براي این منظور 
موفق، نشست با کشاورزان کارآفرین کارآفرینیهايطرح

هايزمینهدهیسازمان- 6نمود.استفادهموفق و نمونه
یکپارچه (نویننیازهاي کشاورزي ساساکشاورزان منطقه بر

. )ارتباط بین اراضی کشاورزيهايراهکردن مشارکت اراضی، 
فت با توجه به اهمیت توسعه کارآفرینی گتوانمیدر مجموع 

در عصر امروزي، هر اندازه که کارآفرینان بیشتر مورد حمایت 
در بخش کشاورزي هاآنکارآفرینانهرار گیرند و براي فعالیت ق

د، توسعه روستایی در بخش بیشتري فراهم شوهايزیرساخت
، تقاضا براي محصوالت کشاورزي شدهتقویتکشاورزي 

به گذارانسرمایه، درآمد کشاورزان و تمایل یابدمیافزایش 
نهایت که درشودمیدر بخش کشاورزي بیشتر گذاريسرمایه

کیفیت زندگی روستائیان دبه افزایش اشتغال و بهبومنجر
خواهد شد.
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Abstract
Rural entrepreneurship is one of the new approaches to achieve sustainable development and

agricultural sector is an important part of the rural economy providing ground for its growth and
development. Agricultural development is the basis of investment, employment and reduction of
unemployment. So, it is necessary to identify factors affecting rural agricultural
entrepreneurship. The main objective of this study is to identify factors affecting agricultural
entrepreneurship development from the perspective of entrepreneur farmers and agricultural
experts. In terms of method, this research is of descriptive - surveying type and in terms of
objective it is an applied research. The statistical population of this research is 550 of farmers of
Sarbaz county 225 of which were selected as the sample using a Cochran formula. The survey
instrument was a Researcher made questionnaire the validity of which was confirmed by a
group of farmers and agricultural experts and its reliability was estimated about 0.783 using
Cronbach's alpha coefficient. the data has been analyzed with the help of 23 Spss software.
Based on the results, five factors of economic, environmental, social, behavioral and promotion
have played a role in the development of agricultural entrepreneurship among which the
Economic factors with average rating 3/25 have the greatest impact on agricultural
entrepreneurship and then, environmental, social, behavioral and promotional factors
respectively are the greatest impact have influenced the agricultural entrepreneurship. Therefore,
there should be a provision for providing farmers with financial and credit facilities (financial
support) for agricultural entrepreneurship, facilitating network co-operation, and increasing the
competitiveness of farmers (free market space).

Keywords: Agricultural entrepreneurship, Behavioral factors, Economic factors, Environmental
factors, Promotion factors, Sarbaz County, Social factors
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