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 چکیده

با استفاده از  کارآفرینی سبز یاندازراهنسبت به  کشاورزیجهاد کز امر کارشناساننگرش پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی    
کشاورزی در بخش ماهیدشت شهرستان  جهاد کزامر کارشناساننفر از  86، شامل آماری جامعهکیو انجام شد.  یشناسروش

های مصاحبه اساسبر هدفمند و با تکنیک بحث گروهی متمرکز انتخاب شدند.  صورتبه نفر از آنها 33 کهباشد میکرمانشاه 
عبارت استخراج شد که در قالب یک پرسشنامه متشکل از  38های بحث متمرکز تعداد در قالب گروه کارشناسانبا  شدهانجام

 هاآنمورد مطالعه قرار گرفت که میزان موافقت یا مخالفت خود را با  کارشناسان اختیار ( درنمودار کیو)کارت و یک پاسخنامه  38
در سال  20winSPSSر افزاهای پژوهش با انجام تحلیل عاملی اکتشافی نوع کیو با استفاده از نرمداده لیوتحلهیتجزمشخص نمایند. 

کارآفرینی  یاندازراهکشاورزی نسبت به  جهادکز امر کارشناسانهای نگرشکه  دهدمینتایج پژوهش نشان  شد. انجام 1338
زیرساختی  -سبز و نگرش فنی اعتقادی -ینگرش فرهنگ، کارآفرینی -نگرش مهارتی، آگاهانهنگرش بعد شامل چهار دارای سبز 
با اهداف  یو مواز یاساس کردیرو کی عنوانبه ییروستا ینیاست که توسعه کارآفر نیا انگریمطالعه ب نیا جینتاباشد. میسبز 

سبز بسترساز کاهش  ینیچراکه کارآفر دیروستاها بنما شرفتیبه توسعه و پ یکمک قابل توجه تواندیم ییروستا داریپا یتوسعه
و نگرش  یبر آگاهسبز علاوه ینیکارآفر یو توسعه جادیا یبرا دیبا انین میکه در ا گرددیم ستیز طیفقر و حفظ مح ،یکاریب

 فراهم گردد. یتیو عوامل حما هارساختیامر مهم، ز نیا جیبه ترو یمساعد کارشناسان کشاورز

 روستایی یتوسعهکیو،  شناسیکلیدی: نگرش سبز، کارآفرینی سبز، روش هایواژه
 

 مقدمه
 ریشه معتقدند توسعه امر در نظرانصاحب و دانشمندان   

 سوم جهان و توسعهدرحال کشورهای مشکلات از بسیاری
 روستاهای یافتگینتوسعه در بیکاری و شغلی مشکلات ازجمله

مناطق  باید توجه داشت که امروزه .(1،11) دارد قرار هاآن
های شغلی، وجود بیکاری و همچنین نبود فرصتروستایی با 
های که به مهاجرت باشندمی روروبه شیازپشیب فقر روستایی

شهری منجر شده و این امر مشکلاتی را هم برای -روستا
برای کل کشور فراهم آورده  درواقعشهرها و هم روستاها و 

وضعیت بحرانی رفت از رونراهکارهای ب ازجمله .(31) است
آوردن به روستایی جوامع محلی روی یو توسعه اشتغال
باشد زیرا کارآفرینی سبز می ازجملهکارآفرینی و  یمقوله

سازی در توانمندسازی و ظرفیت منجر بهتواند کارآفرینی می
روستایی پایدار  هدستیابی به توسع و بالطبعمناطق روستایی 

محققان نیز کارآفرینی را یکی از ابزارهای مهم  (.12،13) شود
 اندهشتاقتصادی جامعه دا یدر کاهش بیکاری و توسعه

(1،،،23،13،11.) 
یک رویکرد اساسی و موازی  عنوانبه 3کارآفرینی روستایی   

توسعه و ه تواند کمک شایانی بروستایی می یبا اهداف توسعه
روستایی، کاهش بیکاری، بنماید. کارآفرینی  پیشرفت روستاها

وری افراد و منابع، افزایش درآمد، بهبود وضعیت افزایش بهره
در پی دارد و  روستایی را یاقتصادی و توانمندی جامعه

در تسریع  مؤثرراهبردی مناسب و  عنوانبهاز آن  ساننیبد
. یکی از (1،11) برندروستایی نام می یتوسعه جریان

های کارآفرینی روستایی، کارآفرینی سبز است که زیرمجموعه

کارآفرینی سبز نوعی از تواند در روستاها رواج پیدا کند. می
برداری از کارآفرینی همراه با نوآوری است که در راستای بهره

با  ،های خلاقانه برای منافع اقتصادی و عدالت در جامعهفرصت
و مصرف  ستیزطیمحپایدار و حفظ  یتوسعهرعایت اصول 

کند بهینه است که به بهبود کیفیت زندگی جوامع کمک می
را حفظ طبیعت، حمایت از زندگی و سبز  کارآفرینی (.27)

های متمرکز در محصولات، جامعه در دستیابی به فرصت
فرآیندها و خدمات در راستای دستاوردهای اقتصادی و 

. بر این (3،32،17) گیرندغیراقتصادی به افراد در نظر می
ترین محورهای مهم ازجمله 2سبز یوکارهاکسباساس 

 یدر حال(. این 22باشد )می از نظر حفظ طبیعت کارآفرینی
ای از کارآفرینی شاخه عنوانبه کارآفرینی سبز است که امروزه

با هدف تولید محصولات است که  قرارگرفتهجدی  توجه مورد
 زیست در طی فرآیندهای تولیدی حفاظتی دوستدار محیط

 (.2باشد )می
مشاغل پایداری با عنوان کارآفرینی سبز منجر به ایجاد    

تواند توسعه پایدار اقتصادی میشده است و  1مشاغل سبز
. کارآفرینی سبز فرآیند ایجاد دگرگونی سرعت بخشد جوامع را

ای که بر پایه حفظ گونههاست بهدر تجارت و زیرساخت
گذاری پایدار و زیست و رعایت استانداردها، سرمایهمحیط
 تا قبل از (. 33) یابدبهتری میاقتصادی رونق  یتوسعه

هفتاد میلادی، پژوهشگران اقتصادی بر این باور بودند  یدهه
 ها و که کارآفرینان افرادی هستند که با استفاده از روش

اقدام به تولید محصولات و خدمات جدید های نوآورانه حلراه
ازحد در این برهه، تأکید بسیاری بر استفاده بیشکنند. می

1- Rural Entrepreneurship                                                            2- Green Jobs                                                     3- Green Enterprises 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
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منظور افزایش سود و میزان تولید های شیمیایی بهنهاده
زیست طبیعی گردید که منجر به پیامدهای منفی برای محیط

ریزان و پژوهشگران برای شد. در چنین شرایطی، برنامه
جای ترویج کارآفرینی سبز به ،رفت از این وضعیتبرون

ست گفتنی اکشاورزی تجاری مبتنی بر سود را پیشنهاد دادند. 
تواند اقتصاد روستایی را در میسبز  یوکارهاکسبحضور  که

روستایی  مردم و برابر تغییرات اقتصاد ملی محافظت نماید
 شان برای ها، استعدادها و منابعتوانند از مهارتمی

. تقویت کارآفرینی (22) دنماین های کارآفرینانه استفادهفعالیت
 سبز و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت و 

شمار به توسعهدرحالکشورهای  ژهیوبهکشورها  یتوسعه
آید، زیرا یک فعالیت با رویکرد کارآفرینانه منجر به می

و  شودزیستی میاقتصادی، اجتماعی و محیط یتوسعه
بر های مبتنیفعالیت الگو و شیوه جدیدی از تیدرنها
کند که سبز را در مناطق روستایی خلق می یوکارهاکسب

سازی ریسک سازی بازده اقتصادی و کمینهمنجر به بیشینه
 با رهیافت پایداری در مناطق روستایی اقتصادی 

(. در بخش کشاورزی افزایش تولیدات سبز و 91شود )می
رو به فزونی  ارگانیک نیاز جامعه بوده که تقاضا برای آن

 آینده در سبز بسیاری تواند مشاغلاست، کارآفرینی سبز می
 روستایی، مناطق ساکنان درآمد مکمل حداقل و یا کند ایجاد
آموزش  ،باشد. همچنین کشاورزی کارگران و مالکانخرده

های کاشت، داشت، برداشت و تولید محصولات مهارت
روستاییان علاوه بر کشاورزی و دامی سبز و ارگانیک برای 

 راتیتأثتواند بر سلامت جامعه زایی و درآمدزایی میاشتغال
ولین نسبت به ایجاد نگرش مسو ؛ امامثبتی داشته باشد

به  با توجهروستاییان  وکارهای سبز توسط کشاورزان وکسب
تواند های موجود میشرایط منطقه و امکانات و زیرساخت

وکارهای سبز در محیط کسب یتوسعهگیری و فرآیند شکل
 روستاها را تسهیل نماید.

اهمیت نگرش این است که بر افکار اجتماعی  ایلی از دلیک   
 قرار ریتأثها را تحت ر و پردازش دادهکاست، چگونگی تف مؤثر
، گریدعبارتبه کند وطرح ذهنی عمل می عنوانبهدهد، می

-ها، موقعیتهای شناختی اطلاعات را در مورد مفهومچارچوب
 و نگهداری  یدهسازمانها و حوادث، 

 آنجا از (.91گذارد )سرانجام، بر فرایند رفتار اثر می و کندمی
کشاورزی با روستاها بیشتر در  جهادکز امر کارشناسان که

در صف اول ارتباط با  آنها نکهیبا توجه به ا و ارتباط هستند
نگرش کشاورزان نسبت  ایرفتار  رییتغ برایکشاورزان هستند، 

که به کشاورزان مربوط است در ابتدا لازم است  یمسائل هب
که قصد انتقال آن را دارند به درک  یکارشناسان درباره مسائل

 .دست یابندنگرش مساعد  ای یو آگاه
  صورتبهتوان را می یکارآفریننگرش نسبت به    

در افزا های ارزشفعالیت یسوبهشخصی  هایگیریجهت
 تعریف نمود کوچک یوکارهاکسبخوداستخدامی در  آینده و

فرد را درگیر  ،یکارآفریننسبت به نگرش  ،درواقع .(91)
کننده کارآفرینان از و تفکیک (21) کندکارآفرینی می

 یکارآفریننسبت به ادبیات نگرش  (.22) است نانیکارآفرریغ
 کارآفرینی فرد وهایی که در ها و مهارتسعی دارد تا ویژگی

 نیا با(. 91) است، شناسایی کند مؤثرتمایز وی از سایرین 
 افتهیانجامهای ارزنده دیگری نیز در این عرصه پژوهش الح

ها را در دو گروه مطالعات داخلی و خارجی آن توانکه می
 .بندی نموددسته

نسبت به تحقیقی نگرش در ( 11و همکاران )شانان    
. کردندرا مقایسه  آموزان در برزیل و چیندانش نیکارآفری
کارآفرینانه  که فرهنگ و انتظارات دادتحقیق نشان  ایننتایج 

نیباک و هانسن  .است رگذاریتأثنسبت به کارآفرینی بر نگرش 
در بررسی چگونگی اثرگذاری نگرش کارآفرینانه بر ( 11)

ی در نروژ دریافتند تتوریس یوکارهاکسبعملکرد و نوآوری در 
، احتمال ایجاد تغییر در تریقوکه نگرش کارآفرینانه 

 فینی. دهدو رشد درآمد را افزایش می وکارکسب یدهسازمان
 کارآفرینی  نگرش نشان دادند که متغیر( 92و همکاران )

 ازجمله کارآفرینی یمتغیرهای حوزه تواند رابطه برخی ازمی
 د کارآفرینیصق کارآفرینی با هایو مهارت های فردیمهارت

 اثر آموزش کارآفرینی بر ( 12) تام .کند گریرا میانجی
ی دانشجویان را بررسی کرده و نگرش های کارآفرینانهنگرش

عنوان متغیر عملیاتی در نظر گرفته است. کارآفرینانه را به
که آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش  دادنشان نتایج 

در نگرش  یتوجهقابلکارآفرینانه اثرگذار بوده و تغییر 
ی آموزش ی دانشجویان، قبل و بعد از دورهکارآفرینانه
 .داشتکارآفرینی 

توسعه کارآفرینی  در تحقیقی بیان کرد( 22) لردکیپانیدز   
با ابعاد  2اقتصاد کارآفرینانه، 9افزون بر فرهنگ کارآفرینانه

های ها و حمایتزیرساخت ،1کارآفرینانه دیگری همچون جو
فضا یا محیط  کارآفرینانه، نیز مرتبط است. جو 1کارآفرینانه

کنند. الیت میفع عمومی است که کارآفرینان در آن
های کارآفرینانه عناصری همچون تسهیلات و زیرساخت

 خدمات و، (غیره برق، جاده و هوا، آب،)امکانات زندگی 
 که برای کارآفرینان بسیار مهم هستند. باشندمیعوارض 

های عمومی یا کارآفرینانه، فعالیت هایاز حمایت منظور
-مستقیم از کارآفرینان حمایت می طوربهاست که  خصوصی

کارآفرینی را نیازمند تلاش برای  یتوسعه( 92) دبرین. دکنن
و اولین گام در  توسعه فرهنگ کارآفرینانه در جوامع دانسته

کارآفرینی در جوامع را ترویج فرهنگ  یتوسعهفرایند 
وی این تغییر فرهنگ از طریق  داند. به اعتقادکارآفرینانه می

های آموزشی و ترویجی قابل انجام است و برای ایجاد برنامه
های مثبت به کارآفرینی در افراد فرهنگی باید نگرش چنین

که کارآفرینان سبز از  کردبیان ( 92) فارینلی .تقویت شود
در  یتوجهقابلاهمیت حیاتی در اقتصاد برخوردارند و سهم 

 موتور تحولات به رسمیت شناخته  عنوانبهایجاد شغل دارند و 
مورد کارآفرینان سبز  91به بررسی ( 2) آلن و مالین شوند. می

کلیدی  ینشان داد سه سازه هاآنپرداختند. نتایج پژوهش 
های باشند: انگیزهسبز مهم می وکارکسبدر  یشناختجامعه

شخصی )عشق و شور و فروتنی(، محل )جامعه( و نگرش 
 .پایدارگرایانه

های کمبود مؤلفهنشان دادند که  (1انصاری و فکور )   
منابع مالی،  نشدنتأمین های کارآفرینی،مهارتها و آموزش

به کارآفرینی، نبود  نسبتهای اجتماعی و فرهنگی نبود نگرش

1- Entrepreneurial Culture                                                                                                 2- Entrepreneurial Economy 
3- Entrepreneurial Climate                                                                                                4- Entrepreneurial Infrastructure and Support 
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  1................... .................................................................................................. 3111 بهار و تابستان/ 31م/ شماره هفتراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

های و برنامه یضعف سیاس دسترسی به دانش و فناوری،
ترتیب بودن بازار و قوانین و مقررات بهنحمایتی دولتی، باز

جوان  آموختگاندانشمحیطی بازدارنده دانشجویان و  عوامل
المئی و  .دادندمی را تشکیل وکارکسبایرانی در تأسیس بنگاه 

شناسایی و (، در پژوهشی با عنوان 8لزرجانی ) نژادیوسف
با بیان انواع کارآفرینی سبز،  مشاغل کارآفرینی سبز، یتوسعه

همچون آموزش کارآفرینی برای جوانان در  ییهاشنهادیپ
های نو، صنعت بازیافت، انرژی ازجملهسبز  یوکارهاکسب

سازی های گفتمانتقویت مکانیزمغیره،  کشاورزی ارگانیک و
اقتصادی  یاجتماعی در ارتباط با آموزش مشاغل سبز و بازده

کنند بیان می (22زاده و همکاران )حسین .ارائه کردندها، آن
 تواند به استفاده بهینه از یکی از راهکارهایی که می

 های موجود کمک کند و ظرفیت جدیدی برای ظرفیت
و به  اشتغال روستایی فراهم آورد، مشاغل سبز است یتوسعه

های مهارتی و کارآفرینی، متناسب با آموزشنقش 
 تأکید شده است.سبز  یوکارهاکسب

، که موانع اقتصادی( بیان کردند 13رضایی و همکاران )   
موانع فنی و  آموزشی،-موانع زیرساختی، موانع ترویجی

کارآفرینی  یتوسعهترین موانع مدیریتی و موانع حمایتی عمده
 . باشدسبز در بخش کشاورزی می

یکی  عنوانبهگرش ن دهدنشان می هانگاشتهبررسی پیشینه   
بسیار  کارآفرینی گیریهای رفتار در شکلترین جنبهاز مهم

مؤثر بوده و نگرش فرد در مورد یک موضوع، بر رفتار وی 
 از  ،بر این اساس .نسبت به آن موضوع تأثیرگذار است

ترین ابعاد کارآفرینی سبز داشتن نگرش نسبت به آن مهم
کارآفرینی سبز اهمیت حیاتی در  این در حالی است که است

 .شوددر مشاغل می یسازتیظرفاقتصاد دارد و منجر به 
های نو، کشاورزی ارگانیک، تولید غذای سالم صنایع انرژی

هایی از کارآفرینی سبز ت تلفیقی آفات مثالیفرآوری و مدیر
کارآفرینی سبز همچون کارآفرینی به  یتوسعه ،باشدمی

عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیرساختی، حمایتی و 
هدف اصلی این پژوهش  ،رونیازانهادی بستگی دارد 

کشاورزی نسبت به  جهادکز امر کارشناسانشناسایی نگرش 
کارآفرینی سبز بوده است که با بررسی، توصیف و  یاندازراه

 کارشناسان مراکز جهاد کشاورزیها و ذهنیت تشریح دیدگاه
 است. شدهانجام

 
 هاروش و مواد

شد  کمی( انجام-ن پژوهش که با دید تلفیقی )کیفیای   
 3شناسی کیوهدف کاربردی است و با اسـتفاده از روش ازلحاظ

کیو توسط  . روشگردیدش میدانی انجام هدر قالب یک پژو
کیو،  شد. روش میلادی ابداع 3111دهه در  ویلیام استیفنسـون

و باور  هاادراکتا  سازدفنی است که پژوهشگر را قادر می
های بندی گروهدستهبه  کند و یبندطبقهفردی را شناسایی و 

روش کیو را  معمولاًبپردازد.  های آنانی ادراکافراد بر پایه
سو  دانند، زیرا از یکو کمی می های کیفیپیوند بین روش

گیری احتمالی های نمونهبا روش کنندگانمشارکتانتخاب 
هدفمند و با  صورتبه معمولاًافراد  هنمون و گیردصورت نمی

شود که آن را به روش کیفی انتخاب میکوچک  ایاندازه

ا بـا تحلیل عاملی و هسازد و از سوی دیگر، یافتهنزدیک می
تفاوت اصلی این روش با  .آینددست میکمی به صورتبه

 علوم اجتماعی در این امر است که های تحقیق دردیگر روش
(. 22) کندیم لیتحلمتغیرها، افراد را  یجابهکیو  یشناسروش
مرحله در است.  کیو از پنج مرحله تشکیل شده یشناسروش

محقق جامعه  شدن موضوع تحقیق،پس از مشخص نخست،
کند. در مشخص می ب با موضوع تحقیق راسو متنا موردنظر

ی در یهاردآوری عبارتگ هبمرحله بعدی، پژوهشگر اقدام 
و فضای ضاز دیدگاه افراد ع خصوص موضوع مورد مطالعه

سوم پژوهشگر از بین تعداد زیادی  کند. در مرحلهان میمگفت
ت، شمار سا آمدهدستبهمرحله پیش  ا که درهاز عبارت
در مرحله چهارم، با توجه به کند. عبارت انتخاب می محدودی

، باشندمیهای کیو که همان کارت آمدهدستبهتعداد عبارات 
 پژوهشدر  مثال، طوربهشود. مشخص می بندیدقت درجه

در یک  باید یهر کارت هک کارت کیو تشکیل شد 13اضر ح
سلولی لازم  13لذا نموداری  ؛نمودار کیو قرار گیرد خانه از

باشد که نموداری + 5تا  -5باید از  یبنددرجهپس دقت  .است
 .های کیو شکل گیردهای لازم بر اساس کارتتعداد خانه با

 (-5) بسیار مخالف طیفی از مذکور یبنددرجهمنظور از  درواقع
نمودار کیو مانند طیف لیکرت چند باشد. می( +5موافق )بسیار 
 بر پایه کنندگانمشارکت کهیطوربه؛ ردیگیبرمرا در  طیف

اهمیت یا  ترتیبهای کیو را بهو دیدگاه خود کارت هاادراک
 البته با ؛کنندمیزان موافقت یا مخالفت روی نمودار مرتب می

 پژوهشگر جهت افزایش دقت در پژوهشتوجه به سلیقه 
 ،(پنجم )مرحله تیدرنهاتواند بیشتر باشد. درجات طیف نیز می

های هدستد )های افرامحقق باید به توصیف و تفسیر دیدگاه
 پژوهش بپردازد حاصل از مرحله چهارم( در رابطه با موضوع

(22). 
کز امر کارشناسانمورد بررسی  یدر این پژوهش جامعه   

  بودند کرمانشاهاستان  کشاورزی بخش ماهیدشت جهاد
(38  =N)  گیری هدفمندفاده از نمونهتآنان با اس تن از 11که 

اعتماد باید کیو قابل یدر روش کیو یک نمونه. انتخاب شدند
 ی گفتمان را پوشش دهد، محتویات فضایضااد فعاب یهمه

ینه شپی شامل حقایقی است که ممکن است در تنهانهگفتمان 
های برداشت ها ویموضوع مطرح باشند، بلکه شامل تلق

. باشندیمخود مرجع  کامل طوربهشخصی افراد نیز هست که 
 کارشناساننفر از  11 مصاحبه با طریقفضای گفتمان از 

های پژوهشی زمینه پیشینه که در این کشاورزی جهادکز امر
داشتند و بدون لات ارگانیک و کارآفرینی سبز در مورد محصو

های هننمو درواقع انجام شد. انمردان و زنگروه  اسازیدج
که  صورتنیبدهدفمند انتخاب شدند.  صورتبهمورد بررسی 

افراد کلیدی که دارای با انتخاب فرد کلیدی واجد شرایط )
 نظرصاحبزیرا این افراد  در این زمینه بودند؛ پیشینه پژوهشی

 فرد دیگری (.خواهند داشت یتوجههای شایان و نگرش بوده
. گرفت شد و مورد بررسی قرارمعرفی می ادشدهیبا شرایط 

و  شناسایی نگرش افراد دیگر نیز بدین روال ادامه یافت
انجام  اشباع نظری حاصل شد. به این معنی که با تیدرنها

افزوده  نیشیپ های بعدی اطلاعاتی دیگر به اطلاعاتمصاحبه
با اطلاعات  در رابطه وینشود. پس از انجام تحلیل محت

1- Q Methodology 
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 4..............................................................................................  اندازی کارآفرینی سبز در مناطق روستایینگرش کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسبت به راه

در  کنندهشرکت کارشناسانام مصاحبه با جاز ان آمدهدستبه
با  مرحله بعد در .خراج شدتعبارت اس 44ای گفتمان، ضف

ای گفتمان ضدر ف کنندهشرکتهمكاری گروه تحقیق و افراد 
 عبارت 10عبارت ) 63به های تكراری و همسان و حذف گویه

با توجه به اینكه  .یافتند عبارت مثبت( کاهش 63منفی و 
 دسته باساختار و  ی کیو به دوکلی نمونه یبندمیتقس
کیو با  یدر این مطالعه از نمونه ،شودساختار تقسیم میبی

ها و طراحی شدن کارت. پس از آمادهساختار استفاده شد
کارشناسان و  نفر از 5و برای بررسی اعتبار، از ینمودار ک

 ایلام و رازی هایدانشگاه روستایی یتوسعهگروه  یعلمتایه
تقاضا شد با  بودند نظرصاحب موردنظرپژوهش  نهیدر زمکه 

 موردنظرهای آیا عبارت ، بررسی کنند کههاعبارتمطالعه 
را کشاورزی  جهادکز امر کارشناسانهای نگرش یخوببه

سنجد؟ در این راستا، میسبز  ینیکارآفر یاندازراهبه نسبت 
حاصل از  روایی عبارات کیو موردنظرهای از انجام اصلاح پس

های نگرش شناسایی منظوربهکیو  یشناسروشبخش کیفی 
 .شدتأیید  کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی

این  های کیو برای پاسخگویان بهکارت یبنددستهروش    
  ها، از تنوعآغاز پس از بررسی کارتدر صورت بود که 

سه دسته  ها بهکارت شدند، آنگاه،ها آگاه میتهای کارعبارت
که با آن موافق  هایی بودتقسیم شدند، دسته اول شامل عبارت

هایی بود که با آن ( دسته دوم شـامل عبارتعبارت 15بودند )
شامل عباراتی بود که  سومته دس( و عبارت 15مخالف بودند )

یعنی نه مخالف و نه موافق  تندشنسبت به آن نظر خاصی ندا
عبارت یكی را که با آن بیشتر موافق  15سپس، از  .(عبارت 3)

سپس از آنان خواسته  ؛قرار دادند+ 5زیر درجه  در خانه بودند
 عبارتی که بیشتر از دیگر 6 ماندهیباقعبارت  14از میان  شد

 ین کمتر با آنش)ولی از عبارت پی موافق هستندبا آن عبارات 
 16قرار دهند و از + 4 موافق باشند( در درجه دو سـلول زیر

 عبارت 4و + 6عبارت در درجه  6بعدی  ماندهیباقعبارت 
 عبارت 5 تیدرنها و+ 6دیگر که با آن موافق بودند در درجه 

های کارت) یعباراتقرار دادند. برای + 1 در درجه ماندهیباق
گردد. می ها نیز مخالف هستند همین روال تكرارکیو( که با آن

بودند در حالت خنثی  نظریبها های کیو که نسبت به آنکارت
صفر نمودار کیو  خنثی همان درجه ت)حال گیرندقرار می

ها، داده یگردآوربررسی پایایی ابزار  منظوربه .(باشدیم
ها در نمودار از جاگذاری کارتتصادفی دو هفته پس  صورتبه

 در پژوهش کنندهشرکت کارشناساننفر از  10بار دیگر از  کیو،
 خواسته شد این کار را در دو مرحله به فاصله زمانی دو هفته

 (sig= 0.5، 0.78=r )  تكرار کنند و با بررسی همبسـتگی
جهاد کز امر کارشناساننفر از  10های این پاسخبین 

ابزار پژوهش دارای  در دو مرحله مشخص شد که کشاورزی
 کیوبعد نمودار  در مرحله .پایایی خوبی برای انجام پژوهش بود

ای گفتمان با آنان مصاحبه ضدر ف در اختیار همان افرادی که
 لیوتحلهیتجزگردآوری شد. روش  هاشد قرار گرفت و داده

اکتشافی تحلیل عاملی  های تحقیق در روش کیو از راهداده
ها( شناسایی ها )دیدگاهبوده و در این پژوهش نیز عامل Qنوع 

امتیازهای  یافته وده؛ و بر پایه ماتریس عاملی چرخشش
با  شدهاستخراج یهاعاملعاملی محاسبه شدند و تفسیر 

. در فرآیند تحلیل عاملی انجام شد 20SPSS افزارنرماستفاده از 
طوری که به شوند.بندی میدستهجای متغیرها کیو، افراد به

شوند که از آن افراد براساس نگرش، به چند دسته تقسیم می
 شود.ها تعبیر میبه کاهش ابعاد مجموعه داده

 
 بحث و نتایج

 کارشناسان مرکز جهاد کشاورزیهای فردی توزیع ویژگی   
درصد  40درصد افراد مورد مطالعه مردان و  30نشان داد که 

ها افراد مورد مطالعه را زنان تشكیل دادند. میانگین سنی آن
 یبود. میانگین سابقه 36/16سال با انحراف معیار  5/45

سال بود.  66/66ها های کشاورزی نیز در بین آنفعالیت
سطح تحصیلات، اکثریت افراد  ازنظرها نشان داد که بررسی

(. %04/36بودند ) مدرک کارشناسیمورد مطالعه دارای 
از افراد مورد مطالعه در سطح درصد  36/64همچنین، 

افراد مورد  درصد 40کارشناسی ارشد بودند. محل اقامت 
 کردند.مطالعه در شهر و مابقی در روستا زندگی می

 شدند، برای تكمیل کیو نمودارهای تمامی که این از پس   
 به ورود برای مناسب صورتبه هاهددا عاملی، تحلیل انجام

د. گرفتن قرار عاملی تحلیل مورد و شده آماده SPSS افزارنرم
 هایمؤلفه ریاضی روش از عاملی تحلیل برای پژوهش این در

 استفاده 1واریمكس روش از هاعامل چرخش برای وی اصل
در قسمت روش تحقیق ذکر گردید،  گونههمانو  است شده

 آمدهدستبهبا اطلاعات  در رابطه ویپس از انجام تحلیل محت
ای ضدر ف کنندهشرکت کارشناسانام مصاحبه با جاز ان

مرحله بعد با  در گردید کهخراج تعبارت اس 44گفتمان، 
ای گفتمان ضدر ف کنندهشرکتهمكاری گروه تحقیق و افراد 

 عبارت 10عبارت ) 63 تكراری و همسان بههای و حذف گویه
  .یافتند عبارت مثبت( کاهش 63منفی و 

 عامل ازچهار ، شودیممشاهده  1گونه که در جدول همان   
 تحقیق کنندگانها و ذهنیت مشارکتبندی دیدگاهدسته

 این که نتیجه تحلیل عاملی کیو است. است، آمدهدستبه
 درصد از واریانس کل  33/33 درمجموععامل چهار 

را کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بر نگرش  ثرؤهای مگویه
مقدار  کنند کهتبیین می کارآفرینی سبز یاندازراهنسبت به 

 ت.اس یتوجهقابل
 بارهای ماتریس کمک به اصلی هایمؤلفه عاملی تحلیل در   

 قابل گروهد چنر د افراد کهد کر بیان وانتخشی میچر عاملی
 و داشته قرار گروه کدام در فرد هر کهاین و هستند بندیدسته

 گونه که جدول ماتریسهمان. است نزدیک افرادی چه به
نگرش  دیدگاهچهار  .دهدیافته نشان میهای چرخشعامل

عتقادی ا-کارآفرینی، نگرش فرهنگ-نگرش مهارتی، آگاهانه
با بار  شده که افراداستخراجزیرساختی سبز -سبز و نگرش فنی

این  . درواقع،در این پژوهش هستند مدنظر 3/0بالای عاملی 
 هایی قرار ه ذهنیتچه افراد در ککند جدول مشخص می

(. منظور از نگرش آگاهانه، این است که 6گیرند )جدول می
ای به تولید محصولات سبز دارند و آگاه روستاییان نگاه آگاهانه

ید محصولات سبز در راستای حفظ محیط زیست هستند که تول
کارآفرینی به این -باشد. نگرش مهارتیها میانسان و سلامتی

کسب کند که روستاییان نگرش مثبتی بهنكته اشاره می

1- Varimax 
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 های لازم برای تولید محصولات سبز و مهارت
های های مرتبط با کارآفرینی سبز )نظیر مهارتفعالیت

وکار وغیره( دارند. اندازی کسبوش، راهبی، فرتولیدی، بازاریا
اعتقادی سبز، به فرهنگ تولید و استفاده -در نگرش فرهنگی

گونه از محصولات سبز در بین روستاییان و اعتقاد آنها به این
زیرساختی سبز، -شود. در نگرش فنیها پرداخته میفعالیت

اندازی های فنی مورد نیاز روستاییان برای راهزیرساخت
 باشد.های کارآفرینانه سبز مدنظر میلیتفعا

 
 شدهچرخیده هایلامع انباشته واریانس درصد و ویژه مقدار -3جدول 

Table 1. Eigenvalue and percent of variance accumulated of rotated factors 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه عامل

 39/88 15/13 91/8 نگرش آگاهانه

 83/19 93/31 88/8 کارآفرینی -نگرش مهارتی
 98/53 53/38 83/8 اعتقادی سبز -نگرش فرهنگی

 11/11 18/1 81/8 ی سبزرساختیز -نگرش فنی

 اصلی پس از چرخش عاملی یهامؤلفهها بر پایه روش در عامل انیگوپاسخموقعیت  -8جدول 
Table 2. Respondents' position in factors based on the principal component method after factor rotation 

 پاسخگو
 هاعامل

3 8 1 8 

3 381/3 183/3 351/3 831/3 
8 381/3 188/3 858/3 181/3 

1 855/3 181/3 533/3 311/3 
8 511/3 818/3 331/3 885/3 
5 195/3 315/3 585/3 89/3 
1 111/3 388/3 838/3 883/3 

9 311/3 331/3 898/3 891/3 
8 813/3 811/3 381/3 138/3 
1 985/3 133/3 111/3 311/3 
33 118/3 818/3 811/3 333/3 

33 188/3 981/3 319/3 813/3 
38 889/3 885/3 131/3 385/3 
31 338/3 111/3 815/3 811/3 

38 333/3 331/3 313/3 858/3 

35 993/3 383/3 333/3 881/3 
31 858/3 339/3 311/3 883/3 
39 313/3 831/3 995/3 339/3 
38 181/3 538/3 811/3 88/3 

31 353/3 993/3 315/3 381/3 
83 583/3 118/3 815/3 181/3 
83 853/3 518/3 383/3 155/3 
88 183/3 311/3 881/3 319/3 

81 881/3 138/3 391/3 358/3 
88 818/3 535/3 133/3 835/3 
85 183/3 135/3 888/3 318/3 
81 831/3 315/3 111/3 313/3 

89 581/3 113/3 318/3 331/3 
88 333/3 335/3 318/3 388/3 

81 838/3 311/3 181/3 318/3 
13 388/3 931/3 358/3 883/3 

 شدهییشناساهای تفسیر ذهنیت
ز امتیا از توانمی کنندگان،شرکت هایتیذهن تفسیر برای   

 نمود استفاده متمایزکننده هایآرایه و توافقی هایآرایه عاملی،
 وت عبارای محتوا بین رای پیوند عبارات عاملی . امتیاز(88)

 گزاره و  11تعداد  8د. در جدول کنمیر برقراا هعامل
برای هر چهار الگوی ذهنی  آمدهدستبههای علی امتیاز

 نمایش داده شده است.
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 6..............................................................................................  اندازی کارآفرینی سبز در مناطق روستاییت به راهنگرش کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نسب

 شدهییشناساهای ها در ذهنیتامتیاز عاملی گزاره -3جدول 
Table 3. Factor score of statements in identified minds 

 4 تیذهن 3 تیذهن 2 تیذهن 1 تیذهن نوع هاویهگ

 -23/1 -85/0 -44/0 -44/0 منفی سبز آشنا نیستند. اروککسبمن معتقدم مردم روستایی با مفهوم کارآفرینی سبز و 
 04/2 -02/0 -23/2 -03/1 منفی من معتقدم مردم روستایی با تولید محصولات سالم و سبز و ارگانیک آشنا نیستند.

 11/1 99/0 84/0 58/0 مثبت مردم روستایی با غذای سالم تا حدودی آشنا هستند. کنمیممن احساس 

 31/2 -26/0 -11/0 -96/1 مثبت م مردم روستایی تا حدودی با نظام تلفیقی آفات آشنا هستند.من بر این باور
 94/0 95/0 39/0 64/0 مثبت من معتقدم مردم روستایی با کود بیولوژیک آشنا هستند.

 -39/1 64/0 -45/0 42/0 منفی من بر این باورم مردم روستایی با بازاریابی و فروش محصولات سبز آشنایی ندارند.
 مشخصی وکارکسبکنم مردم روستایی هم دوست دارند یک من احساس می

 89/0 50/0 -81/1 49/1 مثبت داشته باشند.

 30/1 84/0 23/0 20/1 مثبت است. ریپذامکانمحصولات سبز در بین مردم  دوفروشیخرمن معتقدم که 
 ت احترام زیسمن معتقدم با تولید محصولات سبز مردم هم بیشتر به محیط

 -15/0 24/1 -88/0 11/2 مثبت گذارند.می

 توانند سود مناسبی بز مردم میاندازی کارآفرینی سکنم با راهمن احساس می
 39/0 -09/0 -05/0 48/1 مثبت دست آوردند.به

من بر این باورم با گسترش کارآفرینی سبز و تولید محصولات سبز مردم روستایی 
 54/0 -31/1 04/1 -40/0 مثبت کنند.یکود و سم کمتری مصرف م

من بر این باورم که مردم روستایی توانایی و مهارت شروع کارآفرینی سبز و تولید 
 64/0 10/0 88/0 84/0 مثبت محصولات سبز را دارند.

کنم مردم روستایی مهارت بازاریابی و فروش محصولات سبز را من احساس می
 -14/0 68/1 86/0 -30/0 مثبت دارند.

کارآفرینی سبز  یاندازراههایی در خصوص من بر این باورم مردم روستایی ایده
 -33/1 04/0 48/1 -11/0 مثبت دارند.

 -42/0 -14/0 -40/1 -30/0 مثبت کنم مردم روستایی توانایی تولید محصولات سبز را دارند.من احساس می
 -04/2 -06/1 -35/0 -90/0 فیمن .ستندین من معتقدم مردم روستایی اهل کار و تلاش

 41/0 02/1 82/0 52/0 مثبت من معتقدم مردم روستایی روحیه تولید محصولات سبز را دارند.
 46/0 83/0 -33/0 -08/1 مثبت من معتقدم مردم روستایی به تولید محصولات سبز تا حدودی علاقه دارند.

 -60/0 -21/0 -24/0 -61/0 مثبت آن را دارند. اندازیمن معتقدم مردم روستایی فرهنگ کارآفرینی و راه
های کارآفرینی سبز من معتقدم که مردم روستایی توانایی مشارکت فعال در فعالیت

 -36/0 -65/0 -84/0 -29/0 منفی را ندارند.

 01/0 32/0 63/0 -22/0 مثبت من بر این باورم مردم روستایی فرهنگ تولید و مصرف محصولات سبز را دارند.
تواند فرهنگ تولید محصولات سبز در بین مردم روستایی رواج من معتقدم که نمی

 -09/0 -04/1 -99/0 -11/1 منفی پیدا کند.

پول بیشتری بدهند تا محصول  ستندینمن بر این باورم مردم روستایی حاضر 
 49/0 43/0 -44/0 90/0 مثبت تر و ارگانیک تولید کنند.سالم

تواند استفاده و مصرف محصولات سبز رواج م روستایی نمیمن معتقدم در بین مرد
 -15/0 -88/0 80/0 -64/0 منفی پیدا کند.

 -21/1 21/0 34/0 -42/1 منفی من معتقدم که در مناطق روستایی بازار فروش محصولات سبز و سالم کم است.
بز کارآفرینی س یاندازراهمن معتقدم در مناطق روستایی واحدهای مشاوره برای 

 -90/0 -35/0 00/0 63/0 منفی کم است.خیلی

 -28/0 01/0 -42/0 15/0 منفی اندازی سبز کم است.من بر این باورم که تسهیلات بانکی برای شروع و راه
، یفنّاوربه  اندازی کارآفرینی سبزمن بر این باورم که مردم روستایی برای راه

 65/0 43/1 96/0 49/0 تمثب و تجهیزات و وسایل نیاز دارند. دانش فنی

های تولید نیاز اندازی محصولات سبز به تعاونیمن معتقدم مردم روستایی برای راه
 46/1 -33/0 39/0 34/0 مثبت دارند.

 یوهواآببه  اندازی کارآفرینی سبزکنم مردم روستایی برای راهمن احساس می
 04/0 12/1 42/0 09/0 مثبت .دارند ازینمناسب و خاک مناسب 

کارآفرینی سبز به جاده و  یاندازراهمن براین باورم مردم روستایی برای شروع و 
 62/0 -63/1 42/0 59/1 مثبت مسیر مناسب برای عبور و مرور نیاز دارند.

کارآفرینی سبز نیاز  یاندازراههای حمایتی برای به نهاده من معتقدم مردم روستایی
 -46/0 84/1 45/1 63/1 مثبت دارند.
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 7................... .................................................................................................. 3111 بهار و تابستان/ 31م/ شماره هفتراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

 
 شدهییشناساهای ها در ذهنیتامتیاز عاملی گزاره -1ادامه جدول 

Continue of Table 3. Factor score of statements in identified minds 

 4 تیذهن 1 تیذهن 2 تیذهن 3 تیذهن نوع هاویهگ
ب اندازی کارآفرینی سبز به سرمایه مناسمن بر این باورم مردم روستایی برای راه

 41/0 77/3 22/3 -72/0 مثبت نیاز دارند.

 ونقلحملاندازی کارآفرینی سبز به وسایل من معتقدم مردم روستایی برای راه
 41/0 20/3 -34/0 13/0 مثبت مناسب نیاز دارند.

اندازی کارآفرینی سبز به دانش بومی کنم مردم روستایی برای راهمن احساس می
 -21/0 -33/2 35/2 -27/0 منفی نیاز ندارند.

اندازی کارآفرینی سبز را من بر این باورم مردم روستایی دانش و مهارت فنی راه
 22/3 44/0 33/0 53/3 مثبت دارند.

 
 بنای 7/0ی های دارای امتیاز عاملی بالادر گام بعدی گزاره   

مطالعات  ی)در عمده ها قرار گرفتندمقایسه و تفسیر دیدگاه
 مدنظردار یمهم و معن 7/0یاز بالای شناسی کیو امتروش

ی نتیجه و SPSS افزارنرمها در است( با توجه به تحلیل داده
(. 4)جدول  دیدگاه شناسایی شدندچهار  تیدرنهاحاصل از آن، 

 گزاره چهار  (نگرش آگاهانهدیدگاه اول )در 
( 4 تا 3های )گزاره گرفتند. ترتیب اهمیت امتیاز عاملی جایبه

 کارآفرینی(-)نگرش مهارتی در دیدگاه دوم، 7/0عدد  بیشتر از
در ، 7/0بیشتر از عدد  (32تا  3) گزارههشت  امتیاز عاملی

 گزاره چهار امتیاز عاملیسبز(  اعتقادی -یسوم )فرهنگدیدگاه 
دیدگاه چهارم  تیدرنهاو  7/0بیشتر از عدد ( 35تا  31)

تا  37) گزاره شش یعاملامتیاز سبز(  یرساختیز-)نگرش فنی
 .مثبت محاسبه شد 7/0بیشتر از عدد ( 21

 
 های دارای امتیاز عاملی بالاترگزاره -4جدول 

Table 4. Higher factor-rated statements 

 عنوان عامل امتیاز عاملی گزاره ردیف

 37/3 مردم روستایی با غذای سالم تا حدودی آشنا هستند. کنمیممن احساس  3

 نگرش آگاهانه
 13/2 ر این باورم مردم روستایی تا حدودی با نظام تلفیقی آفات آشنا هستند.من ب 2

 12/0 من معتقدم مردم روستایی با کود بیولوژیک آشنا هستند. 1

 33/2 گذارند.زیست احترام میمن معتقدم با تولید محصولات سبز مردم هم بیشتر به محیط 4

 71/3 داشته باشند. مشخصی وکارکسبدارند یک  کنم مردم روستایی هم دوستمن احساس می 3

 -نگرش مهارتی
 کارآفرینی

 10/3 است. ریپذامکانمحصولات سبز در بین مردم  دوفروشیخرمن معتقدم که  5

 43/3 توانند سود مناسبی به دست آوردند.اندازی کارآفرینی سبز مردم میکنم با راهمن احساس می 7

 ترش کارآفرینی سبز و تولید محصولات سبز مردم روستایی کود و سم کمتری مصرف من بر این باورم با گس 2
 12/3 کنند.می

 25/3 من بر این باورم که مردم روستایی توانایی و مهارت شروع کارآفرینی سبز و تولید محصولات سبز را دارند. 1

 53/3 سبز را دارند. کنم مردم روستایی مهارت بازاریابی و فروش محصولاتمن احساس می 30

 43/3 کارآفرینی سبز دارند. یاندازراههایی در خصوص من بر این باورم مردم روستایی ایده 33

 43/3 کنم مردم روستایی توانایی تولید محصولات سبز را دارند.من احساس می 32

 41/3 من معتقدم مردم روستایی به تولید محصولات سبز تا حدودی علاقه دارند. 31

 -نگرش فرهنگی
 اعتقادی سبز

 72/3 اندازی آن را دارند.من معتقدم مردم روستایی فرهنگ کارآفرینی سبز و راه 34

 15/3 من بر این باورم مردم روستایی فرهنگ تولید و مصرف محصولات سبز را دارند. 33

 71/0 تر و ارگانیک تولید کنند.ل سالممن بر این باورم مردم روستایی حاضر هستند پول بیشتری بدهند تا محصو 35

 45/3 های تولید نیاز دارند.اندازی محصولات سبز به تعاونیمن معتقدم مردم روستایی برای راه 37

 -نگرش فنی
 سبز یرساختیز

 32/3 .مناسب و خاک مناسب نیاز دارند یوهواآباندازی کارآفرینی سبز به کنم مردم روستایی برای راهمن احساس می 32

کارآفرینی سبز به جاده و مسیر مناسب برای عبور و مرور نیاز  یاندازراهمن براین باورم مردم روستایی برای شروع و  31
 21/3 دارند.

 51/3 کارآفرینی سبز نیاز دارند. یاندازراههای حمایتی برای من معتقدم مردم روستایی به نهاده 20

 22/3 اندازی کارآفرینی سبز به سرمایه مناسب نیاز دارند.تایی برای راهمن بر این باورم مردم روس 23

 20/3 مناسب نیاز دارند. ونقلحملاندازی کارآفرینی سبز به وسایل من معتقدم مردم روستایی برای راه 22

 22/3 اندازی کارآفرینی سبز را دارند.من بر این باورم مردم روستایی دانش و مهارت فنی راه 21

 
ی  حوزه سه با کارآفرینی از جدید مدل یک کارآفرینی سبز   

 توسعه و کارآفرینی پایدار، اشتغال و رشد اقتصادی یعمده
 شود فراهم روستاها در آن ایجاد شرایط اگر که پایدار است

 کاهش اشتغال، ایجاد روستاییان، معکوس به مهاجرت منجر
 این که شودمی تسیزطیمح حفظ و اقتصادی و فقر بیکاری

(. 23کند )می فراهم را روستاییان توانمندسازی یعوامل زمینه

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
7.

13
.1

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
99

.7
.1

3.
2.

8 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/jea.7.13.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1399.7.13.2.8
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-196-fa.html


 8..............................................................................................  اًذاصی کبسآفشیٌی سجض دس هٌبطق سٍستبییًگشش کبسضٌبسبى هشاکض جْبد کطبٍسصی ًسجت ثِ ساُ

 
کبسضٌبسبى هشاکض جْبد ًگشش  ّب هطخع ًوَد کِیبفتِ

کبسآفشیٌی سجض دس چْبس دستِ  یاًذاص ساًُسجت ثِ  کطبٍسصی
 .گیشًذهیرٌّیت قشاس 

قشاس گشفتٌذ ثش  ،(ًگشش آگبّبًِافشادی کِ دس دیذگبُ اٍل )   
ایي ثبٍس ثَدًذ کِ هشدم سٍستبیی هقذاس خیلی کوی ثب هفَْم 

ّستٌذ ٍلی تب  سجض آضٌب یٍکبسّب کستکبسآفشیٌی سجض ٍ 
ٍ کَد ثیَلَطیک  ، غزای سبلنحذٍدی اص ًظبم تلفیقی آفبت

 ٍجضّن  ستیص طیهحًگشش احتشام ثِ  ّوچٌیيآگبّی داسًذ. 
تَاى اظْبس داضت، افشادی کِ دس هی دسٍاقغ، ثبٍسّبی آًبى ثَد

تشیي ثؼذ ثَدًذ، ًگشش )دیذگبُ( سا هْن قشاسگشفتِایي رٌّیت 
داًستٌذ، صیشا ًگشش هٌجش ثِ ایجبد سفتبس کبسآفشیٌی سجض هی

 ( ثِ افضایص آگبّی ٍ 53ٍ ّوکبساى ) سیوًَذضَد. هی
کطبٍسصی  یکطبٍسصاى دس ساثطِ ثب تَسؼِسسبًی دس ثیي اطالع

الوئی  ،چٌیي ایي رٌّیت ثب ًتبیج پظٍّص. ّنکشداًذسجض تأییذ 
آلي ٍ ٍ  (22صادُ ٍ ّوکبساى )حسیي (،8لضسجبًی ) ًظاد ٍ یَسف

 ثبضذ.ّوسَ هی( 7)  هبلیي
کبسآفشیٌی( قشاس -کِ دس دیذگبُ دٍم )ًگشش هْبستی افشادی   

گشفتٌذ، ثش ایي ثبٍس ثَدًذ کِ سٍستبییبى ّن توبیل داسًذ یک 
کٌٌذ کِ هٌجش ثِ سَدآٍسی  یاًذاص ساُهطخػی سا  ٍکبس کست

کِ هْبست ثبصاسیبثی ٍ تَلیذ ّب گشدد ٍ ًیض ثب تَجِ ثِ ایيآى
اهکبى گشدد کِ چٌیي ثشداضت هی هحػَالت سجض سا داسًذ
 ،لزا ثیي سٍستبییبى ًیض ٍجَد داسد. ضشٍع کبسآفشیٌی سجض دس

ّبی هْن ثشای تَاى ثیبى کشد کِ هْبست یکی اص هؤلفِ هی
 ایي رٌّیت ثب ًتبیج هطبلؼبت. اًذاصی کبسآفشیٌی سجض است ساُ

کِ کبسآفشیٌی ( 55) ًیجبک ٍ ّبًسي( 77ٍ ّوکبساى ) فبسیٌلی
ضَد تأییذ سجض هٌجش ثِ ایجبد اضتغبل ٍ ثبصدُ اقتػبدی هی

 گشدد. هی
اػتقبدی سجض( -افشادی کِ دس دیذگبُ سَم )ًگشش فشٌّگ   

قشاس گشفتٌذ ثش ایي ثبٍس ثَدًذ کِ هشدم سٍستبیی ثِ تَلیذ 
ًیض  هحػَالت سجض ػالقِ داسًذ ٍ فشٌّگ تَلیذ ٍ هػشف سا

کِ حبضشًذ پَل ثیطتشی ثشای خشیذ  یا گًَِ ثِداسًذ 
 ًتبیج ثب یبفتِتش پشداخت کٌٌذ کِ ایي هحػَالت سبلن

ًظاد الوئی ٍ یَسف، (59) ضبًبى ٍ ّوکبساىّبی پظٍّص
دس ساثطِ ثب فشٌّگ ( 22صادُ ٍ ّوکبساى ) حسیي( ٍ 8لضسجبًی )

 ثبضذ.ّوسَ هیکبسآفشیٌی 
( قشاس یشسبختیص-ی کِ دس دیذگبُ چْبسم )ًگشش فٌیافشاد   

ّبیی گشفتٌذ، ثش ایي ثبٍس ثَدًذ کِ هشدم سٍستبیی ثِ صیشسبخت
ّبی تؼبًٍی اصجولِکبسآفشیٌی سجض  یاًذاص ساُثشای ضشٍع ٍ 

ّبی حوبیتی جبدُ ثشای ٍ خبک هٌبست، ًْبدُ ٍَّا آةتَلیذ، 
، سشهبیِ داًص فٌی ٍ هْبست کبسآفشیٌی سجض ًیبص ًٍقل حول

( ثِ لضٍم تَجِ ٍ 58سضبیی ٍ ّوکبساى ) یداسًذ. دس هطبلؼِ

دٍلت تطَیق هشدم دس ّب ٍ حوبیت ایجبد ٍ تَسؼِ صیشسبخت
کبسآفشیٌی سجض تأکیذ  یگزاسی ٍ هطبسکت دس تَسؼِسشهبیِ

یکی ( ًیض دس هطبلؼِ خَد ثِ 77ضذُ است. ثشصگشی ٍ صهبًی )
ّبی خبظ جبهؼِ کِ ایجبد صیشسبخت هٌبست ثشای اص چبلص

ّبی کبسآفشیٌی ًیبصهٌذ هجوَػِ هْبست اثذاػبت ٍ حوبیت اص
اضبسُ ّبی تَسؼِ اقتػبدی هَجَد جذیذ ٍ ثبصًگشی ثشًبهِ

 ،(22) لشدکیپبًیذص  چٌیي ایي رٌّیت ثب ًتبیجّن. ًذکشد
( دس استجبط ثب 57(، سضبیی ٍ ّوکبساى )9اًػبسی ٍ فکَس )

 ثبضذ.ّبی کبسآفشیٌی ّوسَ هیسبختثَدى صیشفشاّن
تَاى ثیبى کشد کِ اهشٍصُ ػَاهل هتؼذدی هی دسهجوَع   

کطبٍسصاى ثب هسبئل ٍ هطکالت هبلی سجت ضذُ است کِ 
 ضذى هطشحای سٍثشٍ ثبضٌذ کِ خَد ایي اهش ثبػث ػذیذُ

هجحث کبسآفشیٌی دس هیبى کطبٍسصاى ٍ سٍستبییبى ضذُ است. 
کبسآفشیٌی دس هیبى سٍستبییبى ٍ  یتَسؼِ ،گشید ػجبست ثِ

اضتغبل  یتَسؼِاص فقش ٍ  سفت ثشٍىّبی کطبٍسصاى یکی اص ساُ
 یاهب اهشٍصُ ثب تَجِ ثِ هػشف گستشدُ؛ جَاهغ استدس ایي 

ّب ٍ هطکالت ّب ضبّذ ضیَع اًَاع ثیوبسیکصسوَم ٍ آفت
 هشادحبغلی ٍ ّوکبساى سالهتی ٍ ثْذاضتی دس هیبى کطبٍسصاى

 ّستین کِ ثبیستی  ستیص طیهحٍ ًیض آلَدگی ( 53)
کبسآفشیٌی  یتَسؼِکبسآفشیٌی ثِ سوت  یتَسؼِگیشی جْت

هیبى کطبٍسصاى ٍ سٍستبییبى ثبضذ. ثب تَجِ ثِ آًچِ کِ سجض دس 
 :گشدد کِثیبى ضذ چٌیي پیطٌْبد هی

ی کِ ثش صیستهحیط یّب یآلَدگثب تَجِ ثِ هطکالت ٍ    
طجیؼت حبکن ضذُ است ٍ ًقطی کِ تَلیذ ٍ هػشف 

؛ ٍ سالهت آحبد جبهؼِ داسد صیستهحػَالت سجض ثش هحیط
ساستبی آهَصش ٍ آگبّی ٍ ّبیی دس ضَد ثشًبهِتَغیِ هی

ی، ثشای صیستهحیطهٌذی ًسجت ثِ هسبئل ص ػالقِافضای
اقطبس هختلف هشدم غَست گیشد ٍ ّوچٌیي ثِ تَلیذ ٍ هػشف 

ػول جض تطَیق ضًَذ ٍ اقذاهبت الصم ثِهحػَالت سبلن ٍ س
ٍ  یسسبً اطالع ثشای ٍیظُ ّبیِثشًبه طشاحیّوچٌیي  ٍ آیذ

ثِ سوت تَلیذ ٍ  افشاد جبهؼِثخطی ٍ تغییش ًگشش آگبّی
تَلیذ ٍ  فشٌّگ هػشف هحػَالت سجض غَست گیشد تب

 سٍستبیی هٌبطق دس هذتثلٌذ هػشف هحػَالت سجض دس
چٌیي دستیبثی ثِ ایي اهش هْن ًیبصهٌذ حوبیت ضَد. ّن ًْبدیٌِ

 ّب دس هَاسدی ّب ٍ ًْبددٍلت ٍ ًیض جلت هطبسکت سبیش اسگبى
 اٍلیِ  یّب شسبختیص یتَسؼِآٍسدى اػتجبسات ٍ هبًٌذ فشاّن

ّبیی هبًٌذ تشٍیج ٍ آهَصش ثبضذ. اص طشفی دیگش، اسگبىهی
استقبی آگبّی ٍ آهَصش سٍستبییبى ٍ  یکطبٍسصی دس صهیٌِ

تَاًٌذ ثِ دس ایي خػَظ هی یسبص فشٌّگکطبٍسصاى ٍ ًیض 
 ّبی آهَصضی ٍ استقبی آگبّی افشاد ثپشداصد.ثشگضاسی دٍسُ
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Abstract 
   The main purpose of the research was identified the staffs’ attitude of Agricultural Jihad 
Centers toward launch green entrepreneurship in rural areas. The study population was included 
staffs of Agricultural Jihad Centers in Mahidasht county, Kermanshah Province (N= 68). They 
were selected through focus group technique and purpose sampling (n= 30). Based on the 
interviews with staff in focus group discussions, 36 terms were extracted in the form of a 
questionnaire consisting of 36 cards and an answer sheet (Figure Q). Data analysis was 
performed by exploratory factor analysis (Q-factor Analysis) using SPSS20 software in 2017. 
According to the findings, staff’s attitudes of Agricultural Jihad Centers towards launch green 
entrepreneurship included four attitudes: conscious attitude, skill-entrepreneurial attitude, 
cultural green attitude, and green technical-infrastructural attitude. The results of this study 
indicate that the development of rural entrepreneurship can significantly contribute to the 
development of rural areas as a fundamental and parallel approach to rural sustainable 
development goals. Because of, green entrepreneurship depends on reducing unemployment, 
poverty and protecting the environment. In addition to raising awareness and favorable attitude 
of agricultural experts to promote this important issue, infrastructure and supporting factors 
should be provided for the creation and development of green entrepreneurship. 
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