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چکیده 
منظور تعدیل اثرات آن بهیا یاقلیمهاي طبیعی یا انسانی در واکنش به تغییرات مسازگاري سیستاقلیمسازگاري با تغییر

هاي محیط فعالیت با تهدیدها وی فرصتیند شناسایآبه معناي فراست. کارآفرینی کشاورزي اهگیري از فرصتها و بهرهآسیب
سیاست سازگاري با اثرات یک تواند اورزي میکارآفرینی در کش،گذاري جدید براي تحول در کشاورزي است. بنابراینسیاست

عنوان یک سیاستنگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزي بهارزیابیهدف از این بررسی، باشد. اقلیمبار تغییر زیان
نفر از روستائیان شهرستان بابلسر 7861جامعه آماري این تحقیق ثر بر آن بود. و عوامل مؤاقلیمبار تغییر مقابله با اثرات زیان

وري آعنوان نمونه آماري برگزیده شدند. ابزار گردنفر از آنها به140اي، تعداد اي چند مرحلهگیري خوشهبود که با استفاده از نمونه
، ها از آمار توصیفی (میانگیندر بخش تحلیل یافتهبود. 60/0از یق، پرسشنامه بود و میزان پایایی سواالت آن بیش اطالعات تحق

هاي یافتهثر استفاده شد. راي شناسایی عوامل مؤ(تحلیل رگرسیون) بآمار استنباطیها و ازانحراف معیار) براي توصیف داده
تغییر اقلیمگذار، فشار هنجاري و باور . در بین عوامل اثراستارآفرینی کشاورزي مثبت نگرش کشاورزان به کتحقیق نشان داد که 

ها و ها و حمایت دهیارياستفاده از توانمندي. بودندآفرینی کشاورزي کننده گرایش کشاورزان به کاریینترین عوامل تعممه
،زیستی کشاورزان-افزایش دانش محیطرینی کشاورزي؛بخشی به کشاورزان درباره کارآفیشوراهاي اسالمی روستاها براي آگاه

فراهم نمودن تسهیالت مالی متناسب با اي آنها؛گیري از خدمات مشاورهن با کارشناسان کارآفرینی و بهرهشنایی کشاورزاآ
. بودندینی کشاورزي از جمله پیشنهادات ترویج کارآفروضعیت مالی کشاورزان به منظور جلو گیري از مهاجرت 

، آگاهیهادانش، ارزش،باور،کلیدي: فشار هنجاريهايهواژ

مقدمه
روي کشاورزي به شدت خود را در اقلیمثیرات تغییر تأ

وع و کند. تغییر در وقتغییر وضعیت زمین و آب نمایان می
ها کامال ممکن است. پیش شدت خشکسالی، سیالب و طوفان

هاي بلندمدت در کمبوداقلیم موجب بینی شده است که تغییر 
منابع آبی و سایر منابع، بدتر شدن شرایط خاك، خشکی و 

ها در فتها و آها، افزایش وقوع بیماريتوسعه بیابان
آب دریاها و غیره ، افزایش سطح محصوالت کشاورزي و دامی

آسیب پذیر با ضررهاي هنگفتی در رود نواحی شود. انتظار می
ل کاهش بازدهی مواجه وري کشاورزي به دلیش بهرهبخ

يتهدید،اقلیمتغییر کهها نشان داده استبررسی. )2(شوند
ک فرصت تبدیل شود. نتایج نشان مییتواند به است که می

هاي سازگاري مناسبی را استراتژينکشاورزاکه چنانچهدهند
رگی براي اقتصادهاي تهدید بز،اقلیمدر پیش بگیرند تغییر 

از طریق کارآفرینی مثال،.)3(نیستپذیرکشاورزي آسیب
درصد کاهش داد 18اي را تا توان تولید گازهاي گلخانهمی

هاي کشت فاده بهینه از کودهاي ارگانیک، بهبود سیستماست(
هاي یوهاستفاده ازشوزداییابله با جنگلمقبراي و دام پروري 

معتقد است )3(بالك.)10(نوین کشت و برداشت محصوالت
کارآفرینی اهمیت دارد. اول اقلیمچند دلیل در ادبیات تغییر به 
هاي روي قابلیتاقلیمثیرات تغییر ه درباره تأکاین

شان به جامعه انسانی و انیرسها براي تداوم خدمت اکوسیستم
وجود دارد. تردید ها ازگاري براساس اکوسیستممزایاي س

تا نیاز است پذیر و خالقهاي ریسکبه کارآفرینی،بنابراین

کهشوند. دوم اینپذیر ایجاد هاي سازگاري انعطافاستراتژي
هاي جدید شناسایی فرصتتحت فشارلتی هاي غیردوسازمان

هاي از طریق گسترش مدلمدهاي مالی خودبراي تأمین درآ
فرینانه هستند. سوم هاي کارآتژيورانه و استراتجاري نوآ

،یحفاظت از منابع طبیعتوانند به کارآفرینان میکه این
و کاهش اقلیمتنوع زیستی و سازگاري با تغییر ،هااکوسیستم
ها هاي تجاري و فناوريار آن از طریق خلق مدلباثرات زیان

هاي حلکارآفرینی از طریق راه،کمک کنند. در نهایت
به ايویژهاهمیت مین وقت و انرژي الزم تأ،قانهخال

هاي سازگاري اهمیت سیاست.بخشدزگاري میهاي ساطرح
در حوزة زندگی روستایی و کشاورزي آن است که کشاورزان 

بار تغییر پذیر دربرابر آثار زیانهاي آسیبترین گروهاز مهم
چنین هاي مهم سازگارشونده و همو نیز از گروهاقلیم

اقلیمسازگاري با تغییر ).12(آیندشمار میدهندة آن بهکاهش
طلبانه براي یل درك و شناخت اقدامات داومعناي تعدبه

زراعی است و مستلزم شناخت يحوزهکاهش مخاطرات در 
و اقدام براي کاستن از اقلیمکشاورزان از عوامل انسانی تغییر 

هاي تواند یکی از سیاستکارآفرینی میعلل آن است. 
ا بار تغییر اقلیم باشد. وقایع ناخوشایند رسازگاري با اثرات زیان

اي امیدوارکننده نگریست. چرا که مطالعات توان از دریچهمی
ها و که کارآفرینان در مواجهه با چالشبیانگر آن است 

شوند، بلکه هر تهدید را یک مشکالت نه تنها متضرر نمی
هاي یافتن فرصتدنبالبهبینند و در هر شرایطی فرصت می

ترین واحد عنوان کوچکروستاها به). 13(هستندسودآوري

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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52............................................. ...........................ثر بر آنبار تغییر اقلیم و عوامل مؤنگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزي براي مقابله با اثرات زیان

اي برخوردارند. اي، از اهمیت ویژهاجتماعی در هر جامعه
تالش براي کاهش مسائل و مشکالت این واحدهاي ،شکبی

ها در چرخه توسعه، مستلزم اجتماعی و استقرار مناسب آن
امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین اي ویژه است. توجه

کارهاي توسعه رین راهتروستاییان و از جمله کشاورزان از مهم
هکارشود. اگرچه کارآفرینی تنها راروستایی محسوب می

زایی و افزایش درآمدهاي مردم روستایی نیست، اما اشتغال
،ورترین نوع آن است. در این میانقطعاً بهترین و بهره

که یک منبع نظر از اینتواند صرفکارآفرینی کشاورزي می
روستا باشد در توسعه روستایی درآمد و اشتغال براي ساکنین 

. این امر حاصل همکاري بین عامالن )14(واقع شودمؤثر 
اصلی کشاورزي و عامالن بیرونی با در نظر گرفتن شرایط و 
تحوالت جهانی (مانند تغییر جهانی اقلیم)، فناوري نوین، 

عی روستا) هاي اجتمانگ روستایی (مانند هنجارها و شبکهفره
زیستی در راستاي دستیابی به حیطهاي مو محدودیت

کارایی و ،وريدر کشاورزي براي باال بردن بهرهالگوهاي نو
).  6(تر استهاي بزرگدستیابی به بازارهاي نو در مقیاس

آن باعث شده بارزیانع تغییر جهانی اقلیم و آثار امروزه وقو
است تا هم منبع کشاورزان کاهش پیدا کند و هم ناچار شوند 

اي بقاي خود دست به مهاجرت بزنند. جستجوي کار در بر
اي است که با شهرها چالشی بزرگ براي افراد طرد شده
هاي اجتماعی در تبعیض از سوي کارفرما یا عدم حمایت شبکه

هاي مرتبط با . شهرها فاقد فرصتاندمواجهجامعه مقصد 
یک ضمانت قانونی امامشاغل کشاورزي روستایی هستند

کندثیرات تغییر اقلیم مقاوم میافراد را در برابر تأایناشتغال 
هاي جدید در کشاورزي یک سیاست خلق فرصت).7(

عواملی اما چه اقلیم است.تغییربارزیانا آثار سازگاري ب
یک سیاست عنوانبهتوانند کارآفرینی کشاورزي را می

سازگاري ترویج نماید؟
کنند یا غییر را آغاز میکه افراد و جوامع، تاینمحضبه

گ دهند، فرهننسبت به شرایط خارجی جدید واکنش نشان می
عد مادي و فرهنگ دو بکند.ماند و تغییر مینیز ایستا نمی
ساختن ارزش بیکارآفرینی نیز یک تغییر است. غیرمادي دارد.

ها و هاي غیرارادي وارد شده بر مکانسیستماتیک زیان
هاي واقعی، تجربی و در عین یتها موجب محدودفرهنگ

ها و شود. داراییمیاقلیمحال، ذهنی بر سازگاري با تغییر 
هستند.خاص و منحصر به فرد،دستاوردهاي فرهنگی

د و بیشتر متکی بر مادي هستنهاي ها مستقل از داراییارزش
). 1(اندي احاطه شدن ما توسط جهانتصورات و نحوه

هاي و سبکهار پذیرش نوآوريها نیز دارزشوهنجارها
در اقلیمتغییر المللیهاي بینسازمان. ثراندمؤزندگی جدید 

هاي اجتماعی و که محدودیتندگزارش خود اعالم نمود
. موانع زگاري به خوبی شناخته شده نیستندفرهنگی سا

اجتماعی سازگاري فرایندهاي اجتماعی و فرهنگی حاکم بر 
و اقلیمتغییر بارزیاناثرات نحوه واکنش افراد نسبت به

هاي ، بارندگیمدتطوالنیهاي خشکسالیمواجهه آنها با 
برایان و .)11(ی یا افزایش دما استبینپیشغیرقابلسنگین و 

در کانادا معتقدند که تصور کشاورزان از تغییر )4(دیگران
له فشار هاي سازگاري با آن از عوامل فرهنگی ازجماقلیم و راه

این، ممکن است افراد با الوه برعپذیرد. ثیر میاري تأهنج
وجود دارا بودن دانش و آگاهی کافی، باز هم نسبت به اثرات 

رفتار منطقی نشان ندهند. در اقلیمتغییرات بارزیاناحتمالی و 
رد باید به آن عمل کند شامل ، قواعد و هنجارهایی که فجااین
مناسب برکنشهاي نهادي مختلف است که هر یکالیه

عدم اقدام و انفعالی تر از آن، موجب ثیر دارد و یا مهمفردي تأ
. )12(شودعمل کردن می
امرياقلیمبینی آینده تغییر درباره پیشدانش علمی

- هاي اجتماعی. فرهنگبراي مقابله با آن استگرتسهیل
را به اقلیمها وقوع تغییر خرده فرهنگسازمانی مختلف و

کنند. مثالً صالحی و اي متفاوت تعبیر و درك میهگون
در تحقیقات )15(نژادو پازوکی)19(همانو)18(نژادپازوکی

هاي مختلف اجتماعی از جمله به این نتیجه رسیدند که گروه
دانشجویان، روستائیان و شهرنشینان درك متفاوتی نسبت به 

دانشجویان وندرهاي مقابله داو حمایت از سیاستاقلیمتغییر 
اقلیمشناخت صحیحی نسبت به علل و پیامدهاي تغییر 

(مانند نازك اقلیمکه پیامدهاي تغییرات توجه به اینداشتند. 
شدن الیه اوزن)، نوعی تهدید براي زندگی فعلی و نیز زندگی 

شود در مباحث علمی به عنوان هاي آتی محسوب مینسل
بنابراین، مقابله با این شوند.تهدید زندگی روزمره معرفی می

دانش تغییر ).17(داردپدیده به فهم و شناخت علمی نیاز
هاي بالقوه و الزم براي مقابله به علل، پیامدها و راه حلاقلیم

در سطح اقلیمبا گرم شدن جهانی و قابلیت مقابله با تغییر 
فردي و جمعی وابسته است و برحسب فرهنگ، بسترهاي 

یا نوعی انطباق نیز متفاوت است، جتماعی درك آنهاا
ها بر پایه شناخت علمی و به تبع آن تجربه عملی در استراتژي

ها و ها باید ترکیبی از مقیاسمدیریت منابع که این استراتژي
سازي مصرف منابع و ابتکاراتی باشند که معطوف به بهینه

).18(آنها باشد3براي کاربريدرخواست 
وابسته است که به یبه اهدافاقلیمسازگاري با تغییر 

هاي متنوع وابسته هستند. این قضیه بر مرکزیت زشار
بین الف) وکید داردهاي منطبق با اصول اخالقی تأارزش

مداراپذیر و قابل رااقلیمرویکردهایی که مخاطرات تغییر 
ازگاري کنند و ب) رویکردهاي دیگري که ستحمل تعریف می

نگرند، تر بهبود رفاه جامعه میگستردهرا بخشی از فرایند 
وجود دارد. هرقدر اهداف اجتماعی سازگاري، ي مهمتمایز

هاي گیريهاي کنشگران در تصمیماشند، ارزشمبهم ب
ر رفتار انسانی ب.)16(کندمیایجاد هایی محدودیتسازگاري  

گیرد و هرگونه تغییر در ها شکل میها و ارزشاساس نگرش
ها و یدار، مستلزم تغییرات ابتدایی در نگرشرفتارهاي پا

هاي جامعه در انزوا قرار ندارند و نزد . ارزشها استارزش
ثیرگذار بر نفوذ و قدرت تأذینفعان متفاوت با سطح 

شوند بدیل میها به کنش ت. ارزشاندمختلفشان سرنوشت
ع و گیري و گسترش قوانین توسط جوامزیرا آنها نحوه شکل

کننده مخاطرات و مدیریت کننده و کنترلدایتنهادهاي ه
و بنديچارچوبتغییر اجتماعی و تخصیص منابع کمیاب را 

) دریافتند 4(در کانادا، برایان و دیگران . )5(کنندمیایتهد
شرایط که نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی در 

. پذیردثیر میشان تأها و باورهاياي اقلیمی از ارزشزآسیب
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53....... ..............................................................................................................1397/ بهار و تابستان 9سال پنجم/ شماره راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/

راد محلی رابطه قوي با نگرش گیري ارزشی افتجه
دیگر، فردي که داراي یبه عبارت؛زیستی داردمحیط
، نگرش مثبت نسبت به حفاظت از استهاي زیست کره ارزش

.محیط زیست دارد
هاي توان گفت که ارزشمی) 1(طبق نمودار شماره 

محیط زیستی کشاورزان بر نگرش آنها نسبت به کارآفرینی
ثیر اقلیم تأن یک سیاست سازگاري با تغییر کشاورزي به عنوا

بر نگرش تواندمینیز فشارهنجاري،چنینهم. مثبت دارد
کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزي تاثیر معکوس داشته 

به دلیل نفوذ افراد محل و شاید کشاورزان ،باشد به عبارتی
لید و توزیع هاي توان از پذیرش نوآوري در شیوهروستائی

نگرانی نسبت به ،محصوالت خود اجتناب کنند. عالوه براین
راد را نسبت به آن موضوع افاقلیميناپذیربینیتغییرات پیش

بار تغییر اور اثرات زیانتوان گفت که بکند. پس میحساس می
ر مثبت بر نگرش کشاورزان به کارآفرینی یثآب وهوا تأ

، در نهایتزگاري دارد. به عنوان یک سیاست ساکشاورزي
متغیرهاي . )20(تواند به رفتار ختم شودشناخت و دانش می

گرش اي مانند مساحت زمین زراعی و سن نیز  بر نزمینه
دانش ،نهایتاً). 9(ثیر داردنسبت به کارآفرینی کشاورزي تأ

به کارآفرینی در بر نگرش کشاورزان نسبت اقلیمتغییر 
ر مثبت دارد. یثت سازگار تأیک سیاسکشاورزي به عنوان

مدل نظري تحقیق-1شکل 
Figure 1. Theoretical Model

شناسی تحقیقروش
روش اسنادي، توصیفی و تحلیلی انجام پژوهش حاضر به

روستائیانشده است. جامعۀ آماريِ تحقیق حاضر را کلیۀ 
مازندران) تشکیل استاندر(واقعبابلسرساکن در شهرستان 

93دهستان و 8بخش، 4دهند. شهرستان بابلسر داراي می
اي گیري خوشهکه با استفاده از شیوة نمونه)8(روستاست 
روستا (در7دهستان و 4بخش آن تعداد 2اي، از چندمرحله

به لحاظ عنوان نمونه انتخاب شدند.کشاورز به140مجموع) و 
درصد دیپلم، 3/29یر دیپلم، درصد ز9/17سطح تحصیالت،

درصد 2/1درصد کارشناسی و 4/26درصد فوق دیپلم، 10
درصد نیز 3/14که یدر حال،اسی ارشد و دکتري داشتندکارشن

اطالعات الزم سطح تحصیالت خود را مشخص نکرده بودند. 
آوري شد. براي تحقیق حاضر با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع

گذاري از طیف لیکرت بهره گرفته و ارزشدهی به منظور وزن
ا از کامالٌشد. پاسخگویان براي هر گویه میزان موافقت خود ر

کردند با توجه به جهت مخالفم انتخاب میموافقم تا کامالٌ
، و اگر مخالف بودند5نمره ،فق بودندامواگر کامالٌ،هاگویه

از آمار هادر بخش تحلیل یافتهکردند.را دریافت می1نمره 
ها و از توصیفی (میانگین، انحراف معیار) براي توصیف داده

ثر ل رگرسیون) براي شناسایی عوامل مؤ(تحلیآمار استنباطی
نظراتیید روایی صوري پرسشنامه، از براي تأشود.استفاده می

ساري بهره و منابع طبیعیاستادان دانشگاه علوم کشاورزي
20طالعۀ راهنما، با تکمیل گرفته شد و سپس با انجام یک م

پرسشنامه از افراد خارج از جامعۀ آماري، از ضریب آلفاي 
هاي تحقیق استفاده شد کرونباخ براي ارزیابی پایایی شاخص

. )2(جدول
هاي تحقیقیافته

140از مجموع هاي جمعیت شناختی پاسخگویان:ویژگی
نفر 29رصد) و د1/77(نفرمرد108نفر از افراد مورد بررسی، 

چنین، براساس نوع مالکیت زمین، درصد) بودند. هم7/20(زن
درصد) 3/4(نفر6درصد) مالکیت شخصی، 7/50(نفر71

درصد) کشاورزان 58نفر (تقریباً 81چنین، مشاع داشتند. هم
نیز از تلویزیون به عنوان منبع کسب اطالعات محیط زیستی 

کردند. استفاده می
ایی از میانگین و انحراف معیار و نیز تعداد ، نم2جدول 

ها و ضریب آلفا کرونباخ متغیرهاي تحقیق را نشان گویه
دهد. می
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54............................................. ...........................ثر بر آنبار تغییر اقلیم و عوامل مؤنگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزي براي مقابله با اثرات زیان

ی متغیرهاي وابسته و مستقلتعریف عملیات- 1جدول
Table 1. Operational definition of dependent and independent variables

و انحراف معیار متغیرهاي تحقیقها پایایی، تعداد گویهمیانگین - 2جدول
Table 2. Mean, reliability, items and standard derivation of variables

)1()2()3()4(
70/008/41گرش نسبت به کارآفرینی کشاورزين

82/010/475/0هاي محیط زیستیارزش
90/045/31/1دانش تغییر اقلیم
58/065/315/1باور تغییر اقلیم
95/032/412/1فشار هنجاري

انحراف معیار، )4میانگین، (، )3ضریب پایایی، (، )2متغیرها، ()1(

نگرش خوبی نسبت به ، کشاورزان 2ي جدول هاطبق یافته
ارزش . )5از 08/4(کارآفرینی در کشاورزي دارند

. )5از 10/4(زیستی، کشاورزان نیز طبیعت محور است محیط
استکشاورزان در سطح متوسط اقلیمسطح دانش تغییر 

نیز در سطح متوسط اقلیمچنین باور تغییر هم.)5از 45/3(
ح فشار هنجاري کشاورزان براي سط. )5از65/3(است

. )5از32/4(مثبت استکارآفرینی کشاورزي نیز 

همبستگی پیرسوننتایج به دست آمده از :تحلیل رگرسیون
حاکی از این است که از میان کل متغیرهاي موجود در این 

نگرش نسبت به کارآفرینی متغیر با متغیر وابسته (4تحقیق
اقلیمو دانش تغییر اقلیمتغییر باور ، هنجاريفشارکشاورزي)
بیشترین درصد 20/0و41/0،22/0با ضریب به ترتیب

دار درصد معنی99/0این روابط در سطح.ندداشتهمبستگی را
توان رابطه خطی با کمک رگرسیون چند متغیره میبودند.

نگرش نسبت به کارآفرینی

دولت به منابع جدید درآمد کشاورزان باید توجه کند.
مراکز آموزشی توسعه یابند.به کمک جهاد کشاورزي در روستاها باید 

یمت محصوالت کشاورزي، سیاست درستی اعمال نمی شود.در تعیین ق
کند.کارآفرینی به خروج اقتصاد روستا از حالت تک محصولی کمک می

هاي نوین آبیاري، اصالح بذر و مصرف کود به کشاورزان باید مشاوره دهند.نهادهاي کشاورزي در بحث شیوه
در کشاورزي با کارشناسان کارآفرینی باید مشورت کرد.وريبهرهبراي بهبود 

اگر محصوالت جدید بازار خوبی داشته باشد، کشت آنها باشد در روستاها ترویج شود.
شود.کارآفرینی موجب کاهش فقر کشاورزان می

ند.دولت باید افراد متمکن را به سرمایه گذاري در بخش کشاورزي تشویق ک

(مفاهیم زیر را تا چه اندازه می شناسید؟ )دانش تغییر اقلیم
اي/ اشعه فرابنفش خورشید/ دي اکسید کربن، متان/ الیه اوزناثر گلخانهتغییر اقلیم/ 

محیط زیستیهايارزش

تمام چیزها، خواه انسان باشند، خواه جانور یا گیاه  یا سنگ حق موجودیت دارند.
جان خود نیز باید مورد محافظت قرار بگیردهاي بیبهطبیعت حتی در جن

ول هستیم.وزیست مسهاي آتی در زمینه محیطما در مقابل نسل
سیاره زمین به خودي خود ارزشمند هست و  باید مورد محافظت قرار گیرد.

باور تغییر اقلیم

هاي آینده هستم.من نگران افزایش دما در سال
شود.بارندگی کم میهاي آینده در سال

من نگران کاهش منابع آبی براي کشاورزي هستم.
کندهاي آینده قیمت بنزین و سوخت افزایش پیدا میدر سال
شودهاي آینده با وقوع خشکسالی، حجم محصوالت کشاورزي کم میدر سال

(در رابطه با مسایل فشار هنجاري
ها بیان شده تا چه اندازه با هم محلی

)کارشناسان مشورت می کنیدو

هاي جدید کشتشیوه
در کشاورزيوريبهرهبهبود 

کاشت محصوالت جدید
مشورت با کشاورزان موفق در کشاورزي

هاي جدید کارآفرینیایجاد فرصت
استفاده از نظرات کارشناسان کارآفرینی

تشکیل نهادهاي کارآفرینی در روستا
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اي از متغیرهاي مستقل با یک متغیر موجود بین مجموعه
. ضریب همبستگی مدل رگرسیونی گام وابسته را مطالعه کرد

نگرش نسبت به به گام متغیرهاي مورد بررسی براي تبیین 
است. نسبتی از واریانس 49/0با برابر کارآفرینی کشاورزي 

که توسط متغیرهاي تحقیق تبیین شده بیش ازوابستهمتغیر 
داللت بر آن دارد که مدل )F)01/7درصد است. نسبت 49

مدل مناسبی براي تبیین متغیر وابسته رگرسیونی تحقیق
ند که تغییرات ااست. به عبارت دیگر، متغیرهاي تحقیق قادر

ي دهندهمتغیر وابسته را توضیح دهند. جدول زیر، نشان
ثیر مدل نهایی رگرسیون متغیرهاي مستقل ضرایب تأ

نگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزيکننده تبیین
است.

ثیر مدل نهایی رگرسیونایب تأضر- 3جدول 
Table 3. The coefficients of the final regression model

داريسطح معنیtمقدار آزمون )β(ضریب بتا متغیرها
-مقدار ثابت

38/086/400/0فشار هنجاري
16/014/203/0باور تغییر اقلیم

12/050/113/0دانش تغییر اقلیم
12/051/113/0زیستیطهاي محیارزش

52/0-64/0-05/0مساحت زمین
08/014/125/0سن

شود، فشار مالحظه می)3(جدولطور که در نهما
ثیر مثبت را به ترتیب بیشترین تأاقلیمتغییر باورهنجاري و 

ترین فشار هنجاري مهماند. داشتهکارآفرینی کشاورزي بر 
با نتایج به دست آمده توسط یافته. این استگذار عامل تاثیر

) در 4و برایان و دیگران (در شیراز )14(زاده و زمانی منتی
ترین عامل آنها فشار هنجاري را مهمخوانی دارد.همکانادا

چنین، متغیر همثیر گذار بر رفتارهاي پایدار کشاورزي یافتند. تأ
کننده بینیپیشي دیگرمتغیرهابه نسبت فشار هنجاري 

ثیر را روي عامل دیگري که بیشترین تأ.استتري ويق
تغییر اقلیم نگرش نسبت به کارآفرینی کشاورزي دارد، باور 

سویی دارد. نادا هم) در کا4ان و دیگران (ایکه با نتایج براست
و )18،19(نژاد صالحی و پازوکی)، 4(این بررسیبرخالف 

تغییر اقلیم زیستی و دانش هاي محیطارزش)15(نژادپازوکی
بر روي نگرش نسبت به کارآفرینی کشاورزي به عنوان یک

در بررسی حاضر ،ثیر داشتندسیاست سازگاري با تغییر اقلیم تأ
دیگران و علیسی قنبررچنین در بردیده نشد. همثیر این تأ

ثیرگذار شناخته تأمساحت زمین زراعی و سن کشاورزان )9(
.  دطور نبوبررسی حاضر اینکه در شد

تغییر اقلیم را باور نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان 
اقلیمتغییرباورپژوهشگران براین باورند که داشتن . دارند

ها، ریزي و اجراي سیاستبراي شناسایی، تنظیم، برنامه
اقدامات سازگاري و کاهش ضروري است. از این نظام دانش 

اقدامات حساس به اهی و حمایت ازراهبردي باید براي آگ
در این بررسی آشکار شد که و تغییر آن بهره گرفت. اقلیم

کشاورزي نگاه مثبت دارند. کارآفرینیکشاورزان نسبت به 
نی ر بر نگرش کشاورزان نسبت به کارآفریثبررسی عوامل مؤ

نیز اقلیم در کشاورزي به عنوان یک سیاست سازگاري با تغییر 
اقلیماري و باور تغییر حاکی از آن است که فشار هنج

ظه شد حطور که مالهمانثیرگذار هستند. ترین عوامل تأمهم
ختلف معانی متفاوتی دارند. هاي مبسیاري از چیزها در فرهنگ

هایشان و هنگی بین مردم هم بر محتواي پیامهاي فرتفاوت

ثیر دارد. با این وجود در بیشتر موارد، مردم شیوه بیان آن تأنیز
توانند تشخیص دهند که ند. آنها نمیافرهنگ ناآگاهثیرتأاز

در روستا شود. ت به وسیله فرهنگ تعیین میاین احساسا
رسد بهتر هاي غیررسمی بیشتر است. به نظر میثیر شبکهتأ

ی را است در آینده هنجارهاي همیاري، اعتماد و نهادهاي مدن
ش افراد چنین الزم است با آموزدر روستاها بهبود بخشید. هم

توان انتظار داشت که زیست مییطمرجع در راستاي حفظ مح
به عبارت دیگر، ثیر قرار گیرند.ائیان نیز تحت تأسایر روست

هاي سازگاري بیشتر به کشاورزان در امر آگاهی از سیاست
کنند.ناسان ترویج رجوع میکارش

پیشنهادات تحقیق
ارهاي ایج تحقیق و اهمیت نقش فشبا توجه به نت

توان پیشنهادات زیر را بیان میاقلیمنجاري و باور تغییر ه
کرد: 

ها و شوراهاي اسالمی روستاها براي آگاه حمایت دهیاري
؛بخشی به کشاورزان درباره کارآفرینی کشاورزي
؛افزایش دانش و آگاهی محیط زیستی کشاورزان

ز گیري ارهشنایی کشاورزان با کارشناسان کارآفرینی و بهآ
اي آنها؛خدمات مشاوره

فراهم نمودن تسهیالت مالی متناسب با وضعیت مالی 
.هازان به منظور جلوگیري از مهاجرتکشاور

توصیه هاي ترویجی
از کوچکانجام زراعت بدون مخاطره براي تولیدکنندگان 

هاي مالی. انداز و صندوقکشاورز از طریق پسجمله زنان 
و کشاورزي تجاري به هاي ترویجبه کارگیري آموزشگاه

هاي سی شیوهرهاي یادگیري اجتماعی براي برعنوان سیستم
تقویت ظرفیت سازگاري در آوري در برابر تغییر اقلیم. تاب

این کشاورزي مستلزم یادگیري کشاورز محور است. استفاده از 
انداز کم هزینه است و زمانی که به صندوق پسهاآموزشگاه

شکوفا محوری بومی و بازار باشد کارآفرینروستایی وصل 
د. شومی
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56............................................. ...........................ثر بر آنبار تغییر اقلیم و عوامل مؤنگرش کشاورزان نسبت به کارآفرینی کشاورزي براي مقابله با اثرات زیان

زمانی موفق است که به بحث بومیسازگاري در نهایت، 
حکمرانی توجه شود. محلی سازي و تمرکززدایی به تقویت 

حاکمیت محلی کمک می کند. 
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Abstract  
      Climate change adaptation is generally defined as adjustments in natural or human systems 
in response to actual or expected climate stimuli or their effects which moderated harm or 
exploit opportunities (IPCC,     :    ). Agricultural entrepreneurship is identification process 
of opportunities and threads of activity environment with new policies to create transformation 
in agriculture. Therefore, agricultural entrepreneurship can be as an adaptation policy with 
harmful effects of climate change. The purpose of paper is to study farmers’ attitudes towards 
agricultural entrepreneurship as an adaptation policy with harmful effects of climate change and 
to identify influencing factors on it. The statistical population of this study was      villagers in 
Babolsar city. Using a multi-stage cluster sampling,     of them were selected as the statistical 
sample. The data collection tool was a questionnaire and reliability of data was more than     . 
In the analysis section, descriptive statistics (mean, standard deviation) were used to describe 
the data and inferential statistics (regression analysis) were used to identify the effective factors. 
The findings of the research showed that   farmers’ attitudes towards agricultural 
entrepreneurship were positive.  Among influencing factors, normative pressure and belief in 
climate change were importance factors determining farmers’ tendency towards agricultural 
entrepreneurship. Using the capabilities and support of rural Islamic councils to inform farmers 
about farming entrepreneurship Increasing farmers' knowledge of the environment, Familiarity 
of farmers with entrepreneurship experts and their consulting services were suggestions of the 
promotion of agricultural entrepreneurship. 
 
Keywords: Normative pressure, Belief, Knowledge, Values, Awareness 
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