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 کشاورزی یکارآفرین بر کیدتأ با روستایی یتوسعه بر مؤثر عوامل بررسی
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 19/44/88تاریخ پذیرش:         13/12/89تاریخ ارسال: 

 77 تا  33 صفحه: 

 
 چکیده

از  ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است.ای بههایی است که در هر جامعهثترین بحروستایی از مهمی توسعه   
های جدید اشتغال و در نتیجه ایجاد درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی ی با خلق فرصتکارآفرین که آنجایی

ی کارآفرینویژه ی و بهکارآفرینتری با مفهوم ، لذا توسعه روستاها در مقایسه با گذشته، پیوند گستردهکندروستاییان ایجاد می
 یتأثیر چهار عامل نوآوری، تولید، منابع مالی و بازار بر توسعهمطالعه پژوهش حاضر با هدف رو، از این .یافته است کشاورزی
است بوده استان خراسان شمالی ان نمونه کارآفریننفر از  42میان تعداد  در ی کشاورزیکارآفریننقش میانجی  از طریقروستایی 

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه . بودن جامعه، حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده استو با توجه به محدود
برای آزمون اثرات غیرمستقیم  اپاز روش بوت استرو  SPSSافزار ها از نرمیه و تحلیل آماری دادهرای تجزو باستاندارد بوده 

آوری، تولید، بین عوامل نو و دارد روستایی توسعه بر داریمعنی و مثبت تأثیر کشاورزی یکارآفرین که داد نشان نتایج. شداستفاده 
دهند که عوامل چهارگانه میها نشان در مجموع، یافتهمستقیم وجود دارد.  یرابطه نیز توسعه روستاییبا  منابع مالی و بازار

روستایی  یکارآفرینی کشاورزی( بر توسعه) صورت مستقیم و غیرمستقیمهبنوآوری تولید، عوامل تولید، منابع مالی و بازار تولید، 
 اثر دارند.

 
 تولیدعوامل ، نوآوری، ، خراسان شمالیی کشاورزیکارآفرینروستایی،  یتوسعه کلیدی: هایواژه

 
 مقدمه

روستایی  یها و مسائل متعددی در توسعهامروزه چالش   
بودن راهبردهای گذشته ها، ناموفقود دارد که یکی از آنوج

روستاها در مقایسه با گذشته، پیوند ی توسعهاست. 
ی با کارآفرینی یافته است زیرا کارآفرینتری با مفهوم گسترده

های جدید اشتغال و در نتیجه ایجاد درآمد، نقش خلق فرصت
ای مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی شیوه

ی توسعهدانند که قادر است روند جویانه در توسعه میمداخله
 فعالیت که تصور ایندر واقع،  (.37) نمایدروستاها را تسریع 

 و محلیی توسعه تسهیل برای مهمی محرک یک یکارآفرین
عنوان مثال مطالعه (. به24،41) نیست جدید است، ایمنطقه

بیانگر این دهکده گردشگری عباس برزگر در  (54)ترکاشوند
 عوامل مهم تغییر در روستاها است ارآفرینی یکی ازک است که

به  روستایی گردشگری روستایی یکی از منابع کارآفرینیو 
با ( نیز 34)نیاعرفانمحمدی خیاره و مطالعه . آیداب میحس

در  های کارآفرینی روستاییها و فرصتچالش مطالعه
، های باقران، القورات و شاخن شهرستان بیرجنددهستان

 در نواحی روستایی های موجودفرصت بیانگر آن است که
 یروستا، محیط طبیعی، رقابت، سرمایه مکانی شامل موقعیت

هاست؛ افزون اجتماعی و دسترسی به ارتباطات و زیرساخت
های موجود شامل تأمین مالی دولت، یکپارچگی براین، چالش

کارکنان، روابط اجتماعی، محدودیت بازار و نیروی کار 
ی روستایی عهبنابراین تمرکز بر توس (.34)غیرماهر است

گرفتن عوامل موجود در روستا مانند مناظر کارتواند با بهمی

صر فرهنگی دهقانی و عشایری که طبیعی، آداب و رسوم عنا
اند و نیروی کار روستایی، آمدهشمار نمیمنابع به وکنون جزتا

ویژه کارآفرینی کشاورزی هو بهای مثبت اقتصاد فضایی جریان
 .فعال نماید در روستاها را 

و  هاتیمز ییبا شناسا تواندیکشاورزی می کارآفرین   
 از طریق ،ییبخش کشاورزی جوامع روستا هایتیمحدود
 ییاقتصادی روستا یراهبردی مناسب به توسعه زییربرنامه

ی در کشاورزی را کارآفرین(، اهمیت 45)سلجوقی . کمک کند
های کشاورزی با در نظرگرفتن زی فعالیتسامتنوعصورت هب

اجتماعی مناطق -و اقتصادی اقلیمی-های کشاورزیویژگی
افزودن ارزش به محصولات کشاورزی و در نتیجه  ؛موردنظر

-افزایش صادرات محصولات زراعی و غذایی به خارج از جامعه
هش ضایعات ناشی از فساد مواد ی محلی و خارج از کشور؛ کا

غذایی و ایجاد اشتغال و کمک به حل مشکل بیکاری در 
گذشته از کند. ی، عنوان میمناطق روستایی و بخش کشاورز

از دولت  تواندمیی کشاورزی کارآفرین یتوسعه این،
 هاییژگیکشور که و ییروستا یبودن الگوهای توسعهمحور
 رییاست جلوگ انییبودن روستاعیو مط یطلبآن آسوده هعمد

حرکت  یکارآفریننوآوری و  ت،یسوی خلاقکند و جامعه را به
 (.44،48دهد )

پایدار  ینظران، رسیدن به اهداف توسعهصاحب عقیدههب   
ممکن شارکت آحاد ساکنان این نواحی غیرروستایی بدون م

خواهد بود. با وجود این، عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلفی 
های ن در عرصه فعالیتمانع حضور و مشارکت روستاییا

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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ییان، از شود. ایجاد توانمندي اجتماعی روستااجتماعی می
واند نقش مهمی در غلبه بر تگردشگري، می يعهطریق توس

نیافتگی و بهبود تعاملات و ارتباطات هاي توسعهانگاره
 (.32،32 ) داجتماعی ساکنان این نواحی داشته باش

ی در بخش کشاورزي با مدرنیزاسیون کارآفرین يتوسعه   
کارکردهاي مختلف کشاورزان  يتدریجی کشاورزي و توسعه

 يترین اهداف توسعهمهم ،براینعلاوه .در ارتباط است
توان نوسازي و تجدید ساختار ی کشاورزي را میکارآفرین

 وجود آوردن محیط کشاورزي جدید هپا و بکشاورزي خرده
مشاغل جدید در مناطق روستایی  يمنظور ایجاد و توسعهبه

 (.23دانست )
 از فراتر کشاورزي نقش یافته،توسعه کشورهاي اغلب در   

 هاياولویت تأمین شامل و بوده نیاز مورد غذاي تأمین
 نظر این از و گرددمی نیز اقتصادي و اجتماعی سیاسی،
 از بخش این سهم ایران در .شودیم شمرده جایگزین غیرقابل

 از. است کرده طی را متفاوت روند دو داخلی ناخالص تولید
 تولید از کشاورزي بخش سهم 3377 سال تا 7221 سال

 بعد و یافته کاهش درصد 2/5به  درصد 8/2از  داخلی ناخالص
 ايفزاینده روند داخلی ناخالص تولید از بخش این سهم آن از
 سال در بخش این سهم که طوريبه. است کرده تجربه را

 که است ذکر شایان. است یافته افزایش درصد 1/73به  3375
 کشاورزي بخش در روستایی، شاغلان از درصد 53 از بیش

 روستایی شاغلان از بخش این سهم. هستند فعالیت به مشغول
 که طوريبه. است کرده طی را نزولی روند اخیر هايسال طی

 7281 سال در روستایی شاغلان از کشاورزي بخش سهم
 درصد 2/53به  7225 سال در که بوده درصد 5/51د حدو

 در خصوصاً کشاورزي بخش است. بنابراین یافته کاهش
 توجهی خور در نسبی مزیت روستایی، مناطق

 و اشتغال مسئله فراگیر حل زمان تا موقت زاییاشتغال براي
هاي مرکز آمار ایران در داده .(51) است برخوردار بیکاري،

 دهد، استان خراسان شمالینشان می 7225سرشماري سال 
 41/12دارد یعنی  خانوار 777727بر روستایی بالغ  جمعیت

، که اکثریت غالب (نفر 842323) جمعیت کل استان درصد از
هاي استان گرفتن پتانسیلبا در نظر. به کشاورزي اشتغال دارند

سفانه جمعیت أمت ،کارهاي کشاورزي و روستاییودر کسب
روستایی منطقه هرساله رو به کاهش و مهاجرت به 

دهنده عدم توجه به ایجاد تنوع و رشد شهرهاست و این نشان
 باشد. اقتصادي در این بخش می

 مفهوم که هرچند است، باسابقه مفهومی روستایی يتوسعه   
 در توسعه سازماندهی راستاي در کارکرد و محتوا لحاظ از آن

 اهمیت. است کرده تغییر مداوم طوربه روستایی، نواحی
  بیشتر یافتهتوسعه کمتر کشورهاي در روستایی يتوسعه

 (.51) باشدمی اقتصاد در روستایی نواحی مهم نقش دلیلبه
 داشته را مختلفی تعاریف زمان طول در روستایی يتوسعه   

: از است عبارت روستایی يتوسعه (13) افرسول نظر از. است
 کشاورزي، برداريبهره يشیوه نوسازي روستاها، نوسازي
 افزایش و زندگی کیفیت بهبود انسانی، نیروي تربیت و پرورش

 نیاز مورد عمومی خدمات تأمین و روستاییان درآمد
  پیشرفت را روستایی يتوسعه توانمی همچنین روستانشینان

 کاهش و بیکاري فقر، تقلیل نظیر رفاهی هايهدف سويبه
 روستایی يتوسعه است معتقد دیاسن. کرد تعریف نیز نابرابري
 اجتماعی و اقتصادي زندگی بهبود منظوربه که است راهبردي

(. 3) است شده طراحی( فقیر روستاییان) مردم از خاصی گروه
 است راهبردي روستایی يتوسعه داشته عنوان جهانی بانک

 از خاصی گروه اجتماعی و اقتصادي زندگی بهبود منظوربه که
 ( 1)بهرامی . است شده طراحی( فقیر روستاییان) مردم

 ابعاد همه در اساسی شکل تغییر معنايبه را روستایی يتوسعه
 به که داندمی روستاها در انسانی روابط و اجتماعی اقتصادي،

 عامه و بخشیده بهبود را روستا مردم زندگی شرایط تدریج
 وي نظر از. شوندمی مندبهره آن مواهب از روستا مردم

 ایجاد همچون مواردي به باید روستایی يتوسعه هايبرنامه
 يتوسعه غیرکشاورزي، و کشاورزي هايبخش در اشتغال

 و رفاه سطح افزایش شهرها، به مهاجرت کاهش اجتماعی،
( 2). باشد داشته توجه ماهر انسانی نیروي تربیت و آموزش
 موضوع که داندمی چندبعدي فرآیندي را روستایی يتوسعه

 پذیرآسیب و فقیر اقشار زندگی کیفیت ارتقاي و بهبود آن
 از گیريبهره با که فرآیندي است، روستایی اجتماع

 خوداتکایی تقویت سازماندهی، ریزي،برنامه چون سازوکارهایی
 ذهنی ساختارهاي در مناسب دگرگونی ایجاد و جمعی و فردي

 و توان قدرت، هاآن در که کندمی تلاش روستاییان اجتماعی و
 تقویت را اختیارشان در منابع و هاقابلیت از گیريبهره اختیار

 عیتوض به را موجودشان وضعیت بتوانند آن واسطهبه تا کند
 .دهد تغییر ترمطلوب و مناسب

کننده فراهم ییروستا یکارآفرین، (31هندرسون ) از نظر   
دهنده ثروت، بهبود دیدرآمد و تول شیاشتغال، افزا ينهیزم
مشارکت در  يبرا یکننده به افراد محلو کمک یزندگ تیفیک

( 5همچنین، از نظر بانرجی و همکاران ). اقتصاد است
هاي گذاري در محیطی مشکل کمبود سرمایهکارآفرین

هاي شغلی جدید، روستایی را از طریق نوآوري و ایجاد فرصت
هاي خصوصی و مؤسسات مالی و دولتی برطرف جذب سرمایه

پایدار  يتوسعه بعد سه به احترام با یکارآفریننماید. می
 مفهوم یک عنوانبه ی(،زیست)اجتماعی، اقتصادي و محیط

فقر، معرفی  کاهش و هاسرزمین يتوسعه يارتقا براي
 نیست شخص یک براي شغل تنها یکارآفرین. (57شود )می

 بازار روند که شود جدیدي پیشنهادهاي به منجر تواندمی بلکه
به اعتقاد فرجی سبکبار و  (.78آورد )می در حرکت به را

در مناطق روستایی را  یکارآفرین ي( توسعه75همکاران )
بر بازساخت جغرافیایی در عنوان سیاستی مبتنیتوان بهمی

نوعی تقسیم جدید تواند بهمناطق روستایی فرض کرد که می
فضایی نیروي کار، انرژي و منابع رهنمون شود و در نهایت، 
منجر به تغییر در کیفیت زندگی مردم روستایی بر اساس 

 يپایدار گردد که درآن ابعاد مختلف توسعه ينظریه توسعه
عنوان قمرها و اجزاي اصلی هاي موجود، بهی و دیدگاهکارآفرین

 يیابند و در نهایت رویکردي ترکیبی را در توسعهنمود می
کنند. در این رابطه ی مناطق روستایی ایجاد میکارآفرین

اقتصادي و  ي( ارتباط تنگاتنگی بین توسعه52ورتمن )
کند. چنانچه در گزارش سالانه بخش ی مشاهده میکارآفرین

مدیریت صنایع تجاري کوچک آمریکا نیز ارائه شده، دو سوم 
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ان کارآفرینهای ایجاد شده در طول سال توسط از تعداد شغل
ی کشاورزی از کارآفرین یبوده است. دستاوردهای توسعه

 بخشی به اقتصادقبیل؛ توسعه زنجیره کشاورزی، تنوع
های نسبی برداری از مزیتوری، بهرهبهره یکشاورزی، ارتقا

زایی مولد، تحول در مناسبات تولید رقابتی و تجاری، اشتغال
همپای سایر تحولات نهادی، ارزش افزوده، کیفیت و 

های جدید، گسترش بازار محصولات محصولات و فرآورده
( 47کشاورزی، تشکیل و جذب سرمایه در بخش کشاورزی )

ی کارآفرینجب گردیده تا پیامدهای مورد انتظار از مو
پایدار  یها و اهداف توسعهکشاورزی، همراستای آرمان

مهم  یعنوان یک مقولهی بهکارآفرینکشاورزی قرار گیرند و 
 یریزی و توسعهدر کانون توجه اندیشمندان حوزه برنامه

 (.39روستایی قرار گیرد )
 جهان ،روستایی توسعه در گذشته راهبردهای بودنناموفق   
 با ویژه کارآفرینی کشاورزی،هو ب یکارآفرین ایجاد سمتبه را

کارآفرینی  .است داده سوق روستایی زندگی مزایای از استفاده
شدن از وضعیت اشی برای ایجاد تنوع تولید و رهاکشاورزی تل

 عرضه محصولات و حرکت  یدر چرخه تولید مواد خام
خدمات به سایر  یبرای بازارهای خاص، ارائهسمت تولید به

های کشاورزان و شاغلین روستایی، استفاده از ظرفیت
کشاورزی مزارع و واحدهای دامپروری برای جذب گردشگران 

 راهکار تنها یکارآفرین اگرچه .(58باشد )زایی میو اشتغال
 اما نیست، روستایی مردم درآمدهای افزایش و زاییاشتغال

 برای یکارآفرین .است آن نوع ورترینبهره و بهترین قطعاً
 و درآمد افزایش برای مهم راه یک و روستایی نشاط تحریک
است  مؤثر کشاورزان وضعیت بالابردن و کشاورزان اشتغال

(58.)  
. نمود اشاره نوآوری به توانمی یکارآفرین بر مؤثر عوامل از   

 اینکه یا باشد بکری و تازه شی یا شیوه ایده، تواندمی نوآوری
 که نیست نیازی نوآوری، ظاهری اسم برخلاف. کند جلوه تازه

 که است کافی بلکه باشد، جدید بسیار یایده یک نوآوری
 را آن که افرادی دیدگاه از که باشد شی یا شیوه ایده،
 عوامل از دیگر یکی(. 42) کند جلوه نو و جدید پذیرند،می

 بودنقیمتارزان و بودندسترس در یکارآفرین بر اثرگذار
 ایجاد بستر که است( غیرفیزیکی یا و فیزیکی) تولید عوامل

 عرضه یچرخه در خام مواد فروش از شدنرها و تنوع
 .آوردمی فراهم را بازار برای تولید سمتبه حرکت و محصولات

 استفاد کشاورزی در روستاها، یکارآفرین مزایای از دیگر یکی
 روابط ها،شغل بودنکوچک جهت به متنوع مالی منابع از

 همچنین و ساکنین بین عاطفی هایوابستگی و خویشاوندی
 در بنابراین. است دولتی مالی تأمین هایستاسی از استفاده
 توانندمی ،کارآفرین مقام در موفق افراد روستایی، جوامع
 هایکوشش و تلاش با و آورند گرد را تولید مختلف عوامل
 .برسند موفقیت به هافعالیت خود خلاقانه

 یهای فراوانی در خصوص عوامل موثر بر توسعهپژوهش   
عوامل مؤثر بر ، (63نورمن )روستایی انجام گرفته است. 

های علمی و ی در مناطق روستایی را مهارتکارآفرین یتوسعه
 و یکارآفرینهای های مدیریتی، مهارتمهارت فنی روستاییان،

 کند کهاستدلال می( 25هنلی ) داند.می گرانهای کارمهارت

کند ان ایجاد میکارآفرینبرای  یهای جدیدی، فرصتکارآفرین
د و آنها را افزایش ده یدارایی و سرمایه، د درآمدتوانکه می

یجه تشکیلات استاندارد زندگی در جوامع روستایی را در نت
و متوسط رشد کارهای کوچک  وب اقتصادی جدید در کس

( در ایالت 7ی کشاورزی )کارآفرین یرسالت مرکز توسعه د.ده
ان موفق کارآفریناُتسگوی شهر نیویورک، افزایش تعداد 

های کشاورزی مرتبط با بخشی به فعالیتکشاورزی و تنوع
های مشارکتی تجارت بوده است که تنها از طریق تلاش

ب از منابع حاصل گذاران در استفاده مناسکشاورزان و سرمایه
 یثر بر توسعهؤبا بررسی عوامل م (31ایزیوبو ) خواهد شد.

ن کشاورزان در ایالت ایمو نیجریه، در میای کشاورزی کارآفرین
در  تغییر و تنوعی در این منطقه را کارآفرین یکلید توسعه

. کشاورزان منطقه از کردندزندگی و تمایل به استقلال معرفی 
ناکافی  یی، سرمایهکارآفریندسترسی ضعیف به اطلاعات 

طولانی بین مزارع و  یاندازی کسب و کار و فاصلهجهت راه
ها کشاورزان در بازار شکایت داشتند اما با وجود کاستی

 (11دارمادجی ) کت بالایی از خود نشان دادند.ی مشارکارآفرین
 برای جدید رویکرد عنوانبه رای کارآفرین مورد در بحث

 به دستیابی برای کشاورزی یتوسعه ملی برنامه از حمایت
 2111 سال تجربی، یمطالعه یدوره دو اساس بر کافی غذای

ی کارآفرینمستقیم انجام شده است که تأثیر  2112 و
کشاورزی، ظرفیت مدیریت و فرایند بیولوژیکی را بر عملکرد 

 .نمایدمزرعه تأیید می
( طی 53)توکلی گرفته؛ در میان مطالعات داخلی صورت   

پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت 
ان روستایی منطقه ماهیدشت شهرستان کرمانشاه، کارآفرین

ان حاصل از عوامل ترکیبی، کارآفریننشان داد که موفقیت 
مرکز اعم از درونی )نوآوری و خلاقیت، انگیزه نیاز به پیشرفت، 

رونی )عدم بروکراسی و تشریفات اداری و یکنترل درونی( و ب
نشان ( 31میرلطفی )در همین راستا،  دستیابی به بازار( است.

 یروستایی و توسعه یهای توسعهکه بین اغلب عامل داد
 (62) حسینی. داری وجود داردکشاورزی ارتباط مثبت و معنی

 یتوسعه در یکارآفرین نقش بررسی با مشابه، یپژوهش در نیز
 نتیجه دشتی، شهرستان در اکیک بخش روستایی مناطق
 رشد ان،کارآفرین شخصیتی هایویژگی بین که گرفت

 نزدیکی رابطه کاکی بخش در اقتصادی توسعه و یکارآفرین
واحی که در ن دریافتند( 12) هاشمی و همکاران دارد. وجود

 صورت های مناسبی بهروستایی فرصت
 یوجود دارد که در آن صورت توسعه بیکارنشده یا شفک

تواند منجر به ان روستایی میکارآفرینی و توجه به کارآفرین
 یهای شغلی، شکوفایی اقتصادی و توسعهفرصت یتوسعه

 بررسی هدف با پژوهشی (22حیدری ساربان ) روستایی گردد.
 مناطق در کشاورزان یکارآفرین تقویت بر مؤثر عوامل

 پژوهش این در .داد انجام شهرمشگین هرستانش روستایی
 که شدهتعیین هانمونه دیدگاه از عوامل از هریک اهمیت درجه

 و اقتصادی محیطی، رفتاری، روانشناختی، عامل پنج میان در
 عامل و بالا اهمیت دارای اقتصادی عامل ترویجی،

 یتوسعه یانگیزه در تأثیر ترینکم دارای روانشناختی
به ( 61) همکارانفراهانی و  است. بوده کشاورزی یکارآفرین
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گذاري، کار، سرمایهوایجاد فضاي کسباین نتیجه رسیدند که 
مناسب  يعنوان راهکاربه دتوانها و نهادها میحمایت سازمان

پایدار بسیار  يی در راستاي توسعهکارآفریندر ایجاد و تقویت 
  مؤثر باشد.

( در پژوهش خود رابطه متقابلی بین 48شرافت چالشتري )   
گردشگري  يها و توسعهبرپایی جشنواره ها و نمایشگاه

 بازرگانی می یابد.
( نشان 9) همکارانداداشی و  پژوهشنتایج حاصل از    
ان کارآفرینی و توجه به جوانان و کارآفرین يدهد که توسعهمی

هاي شغلی، فرصت يتواند منجر به توسعهروستایی می
فراهانی  مناطق روستایی گردد. يشکوفایی اقتصادي و توسعه

ی و کارآفرین( اثرگذارترین عامل از لحاظ 17و همکاران )
عامل زیرساختی و  خود را مورد مطالعه ياشتغال در محدوده

ترتیب شامل عامل هاي بعدي به. عاملدانندمیاجتماعی 
به نفس، خلاقیت فردي،  اقتصادي، دانش و آگاهی، اعتماد

ترسی به تسهیلات نوآوري و خلاقیت، زیرساخت فیزیکی و دس
( نشان 54ولائی و همکاران ) پژوهشباشد. نتایج اقتصادي می

پایدار روستایی  يترین عاملی که موجب توسعهمهم که داد
رفتن که بالاطوريهب شده است، عامل اقتصادي و فردي بوده،

هاي خود اشتغالی، منابع دریافتی از قبیل واممیزان تسهیلات 
 يو روحیه يلازم و کافی، تنوع شغلی موجب افزایش انگیزه

 يدر محدوده یکارآفرینفردي در جهت توسعه و گسترش 
که  نتیجه گرفت( 19قادري یگانه )مورد مطالعه شده است. 

ی گردشگري در مناطق روستایی کارآفریننیاز به گسترش 
شد باگذاري در این حوزه میاست و نیازمند سرمایهقابل تأمل 

ي پایدار گردشگري دست توسعه تا در دنیاي رقابتی امروز، به
ی کارآفرین( موانع ترویج 35) همکارانملاشاهی و  یابد.

کشاورزي در استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار 
ریابی ادادند که در آن مانع اصلی را ضعف دانش تولید و باز

گذاري صنایع مدرن، تکمیلی محصولات کشاورزي در سرمایه
 و تبدیلی بخش کشاورزي شناسایی نمودند.

پژوهش فرض بر  نیا درباتوجه به ادبیات تجربی و نظري،    
تولید، عوامل ، تولید ی همچون نوآورياست که عوامل نیا

صورت هبعنوان متغیر مستقل تولید بهمنابع مالی و بازار 
 ن همچنیروستایی تأثیرگذار هستند، و  يمستقیم بر توسعه

 صورت غیرمستقیم از طریق کارافرینی کشاورزي بر هب
مدل مفهومی پژوهش  . لذاثیرگذار هستندأروستایی ت يتوسعه

 ( ارائه شده است.1صورت زیر در شکل )به
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
Figure 1. Conceptual model of research 

 
 هامواد و روش

  از نظر هدف کاربردي، شیوه گردآوري پژوهش حاضر   
با ی و همبستگ يرابطهاز نوع  ی پیمایشی،فیتوص هاداده

افزار سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرممدلتکنیک 
SPSS ها از دو روش داده يجهت گردآورباشد. می

در پژوهش . استفاده شد یدانی(، و روش مي)اسناد ياکتابخانه

 1روایی، از تکنیک روایی صوريتعیین گرفته براي صورت
استفاده شده است که این مرحله با قضاوت متخصصان 

انجام شده است و  پژوهشدانشگاهی و اساتید درباره سؤالات 
شده است  استفاده براي تعیین پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ

 باشد:شرح زیر میکه نتایج آن به

 
 مقدار آلفاي کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه -1جدول 

Table 1: Cronbach's alpha value to determine the reliability of the questionnaire 
 مقدار آلفاي کرونباخ مؤلفه

 731/0 نوآوري
 877/0 تولید

 895/0 منابع مالی
 878/0 بازار

 828/0 روستایی يتوسعه
 892/0 ی کشاورزيکارآفرین

 937/0 کل

 کشاورزي يحوزه انکارآفرینپژوهش، آماري  يجامعه   
با توجه به اسناد سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالی 

با  بودند کهسرشماري شده نفر  42به تعداد استان 

. شد دایپ ینفر آنها دسترس 30فقط به  هاي موجودمحدودیت
دلفی )سؤال از  تکنیکاز  يجامعه آمار يهایژگیبا توجه به و

، براي تجزیه و همچنینمتخصصان( استفاده شده است. 

1- Face Validity 
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(، 83) پیچر و هیز 1پینگاها از روش بوت استرتحلیل داده
در سال  2توسط افرون اپاستربوت رویکرد استفاده شده است.

ترین شدن به محبوبروش در حال تبدیل ارائه شد. این 9191
میانجی است؛ زیرا این آزمون متغیر و قدرتمندترین روش 

ای را تشخیص تکنیک انحراف در تأثیر متقابل توزیع نمونه
 با هاییداده محاسبه برای روش یک استرپبوت (.33) دهدمی

 پژوهش. در (28،59) است غیرنرمال توزیع و کوچک حجم

نرمال بودن حجم نمونه و توزیع غیردلیل کوچکفوق نیز به
 از این روش استفاده گردید.ها داده

 
 نتایج و بحث

 نتایج آمار توصیفی
، بیانگر وضعیت متغیر جنسیت در نمونه آماری مورد 2جدول 

 .باشدمطالعه می
 

 فراوانی متغیر جنسیت  -2جدول 
Table 2. Frequency of gender variables 

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنس

3/83 25 مرد  3/83  

9/91 5 زن  0/900  

900 /0 30 کل   

 
آماری،  ینمونه 30که از بین   گر این استبیان (9جدول )   

درصد( زن  9/91نفر ) 5مرد و  درصد( 3/83نفر ) 25تعداد 
 ند.بود

در  کننده وضعیت متغیر سنو شرح آن توصیف 3 جدول   
 باشد.نمونه آماری مورد مطالعه می

 
 فراوانی متغیر سن  -3جدول 

Table 3. The frequency of the age variable 
 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

21-35 1 0/20  20 
31-55 95 9/51  9/11  

51-55 1 0/30  9/11  

3/3 9 51بالاتر از   0/900  

0/900 30 کل   

 30شود از مجموع ملاحظه می (3جدول )گونه که در همان   
 35تا  21درصد( دارای سن  20نفر ) 1نمونه آماری، تعداد 

 30نفر ) 1 سال، 55تا  31درصد( بین  9/51نفر ) 95سال، 

 55بالاتر از  درصد( 3/3نفر ) 9سال و  55تا  51درصد( بین 
  هستند.سال 

کننده وضعیت متغیر تحصیلات و شرح آن توصیف 5 جدول   
 باشد.نمونه آماری مورد مطالعه میدر 

 
 فراوانی متغیر تحصیلات  -5جدول 

Table 4. Frequency of education variable 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصیلات

3/3 9 خواندن و نوشتن  3/3  
3/3 9 ابتدایی  9/1  

0/20 1 راهنمایی  9/21  

0/20 1 دیپلم  9/51  
3/33 90 فوق دیپلم  0/80  
0/20 1 کارشناسی  0/900  

  900 30 کل
 

 30شود از مجموع ملاحظه می 5جدول گونه که در همان   
درصد( در حد  3/3نفر ) 9نمونه آماری از نظر تحصیلات 

نفر  1درصد( مقطع ابتدایی،  3/3نفر ) 9خواندن و نوشتن، 
نفر  90درصد( دیپلم،  0/20نفر ) 1درصد( راهنمایی،  0/20)
درصد( هم مقطع  0/20نفر ) 1دیپلم و درصد( فوق 3/33)

 ند.کارشناسی بود
آماری مورد  یوضعیت متغیر نوآوری در نمونه 5جدول در    

ترتیب ان بهکارآفرینبر اساس نتایج،  .گزارش شده استمطالعه 

های آموزشی و میزان برگزاری کلاسبیشترین امتیاز را به
 کارهای کشاورزی، داشتن وکسب یای در زمینهمشاوره

کشاورزی، های جدید و متنوع در زمینه کسب و کارهای ایده
 ایجاد کارگیری جوانان برای شناخت و هتشویق و ب

جای های نو بهدادن روشکارهای جدید و ترجیحوکسب
 های سنتی دادند.روش

1- Boot Strapping                                                                                                                                                                   2- Efron 
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 تولیدفراوانی متغیر نوآوري  -5جدول 
Table 5. Frequency of production innovation variables 

 n هاگویه
  زیادخیلی  زیاد  متوسط  کم  هیچ

 *ايمیانگین رتبه

 درصد درصد درصد درصد درصد
تا  کسب و کارهاي کشاورزي ي¬اي در زمینههاي آموزشی و مشاورهمیزان برگزاري کلاس

 یر داشته است؟أثچه میزان بر سطح نوآوري کارآفرینان ت
03 3 0/0 3/03 7/64 3/63 30/6 

یزان بر تا چه م براي شناخت و ایجاد کسب و کارهاي جدیدکارگیري جوانان هتشویق و ب
 77/0 7/4 7/74 0/00 0/0 3 03 ثیر داشته است؟سطح نوآوري کارآفرینان تأ

ی در کارآفریندولتی فعال و مرتبط با هاي غیرسازمان ي¬ت از ایجاد توسعهحمایت دول
 است؟ثیر داشته یزان بر سطح نوآوري کارآفرینان تأتا چه م روستاها

03 3 0/00 3/03 3/63 7/04 43/0 

توانمندسازي نیروي انسانی ماهر و باسواد و باتجربه براي شروع کسب و کارهاي جدید در 
 77/0 0/00 3/43 7/34 3 3 03 تا چه میزان بر سطح نوآوري کارآفرینان تاثیر داشته است؟ روستا

تا چه میزان بر سطح  کشاورزيارهاي کوکسب ي¬هاي جدید و متنوع در زمینهداشتن ایده
 داشته است؟تأثیر نوآوري کارآفرینان 

03 3 3 0/30 7/54 3/33 77/0 

تا چه میزان بر سطح نوآوري کارآفرینان  هاي سنتیجاي روشهاي نو بهدادن روشترجیح
 77/0 0/30 3/63 7/04 3 3 03 تاثیر داشته است؟

تا چه میزان بر سطح نوآوري  شهري محیط و اطراف روستاهاي در زندگی تغییرات به توجه
 57/0 0/0 0/50 3/63 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

تا چه میزان بر سطح نوآوري  جدید کارهاي و کسب اندازيراه در پذیريمسئولیت میزان
 77/0 3/33 7/04 0/60 3 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

تا چه میزان بر  اندازي کسب و کار جدیدراه يزمینهوجود مراکز مشاوره تخصصی در 
 داشته است؟تأثیر سطح نوآوري کارآفرینان 

03 3 0/0 0/30 0/40 3/03 73/0 

داشته تأثیر تا چه میزان بر سطح نوآوري کارآفرینان  ان موفقکارآفریناستفاده از تجارب 
 57/0 3/33 7/34 0/60 3/03 3 03 است؟

 
 يمؤثرترین گویه بر توسعه، 5جدول با توجه به نتایج    

 نظر افراد ی کشاورزي بهکارآفرینروستایی از طریق 
اي در هاي آموزشی و مشاورهمطالعه برگزاري کلاسمورد
 ،کسب و کارهاي کشاورزي است. همچنین يزمینه

تأثیر ندانسته و از کم تا یکدام از موارد را بدهندگان هیچپاسخ
 يها بر توسعهها تأثیر گویهزیاد امتیاز دادند و اکثر آنخیلی

وضعیت متغیر  4در جدول  د.دانستنروستایی را به نسبت زیاد 
 ه است.آماري مورد مطالعه گزارش شد يتولید در نمونه

 
 عوامل تولیدفراوانی متغیر  -4جدول 

Table 6. Frequency of production factors variables 

 n هاگویه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ

 اي*میانگین رتبه
 درصد درصد درصد درصد درصد

عوامل تولید  شدنتا چه میزان بر فراهم تولیدي محلی در سطح روستا تعداد شبکه
 60/0 0/0 3/63 0/50 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

ا تا چه میزان بر دسترسی به عوامل تولید )زمین، نیروي انسانی، سرمایه( در روست
 33/6 7/04 7/44 7/04 3 3 03 اداشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهم

هاي مختلف )کشاورزي، دسترسی به ماشین آلات و ابزار آلات مدرن در فعالیت
تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهمتا چه میزان بر  صنعت، خدمات( در روستا

 داشته است؟
03 3 7/4 0/00 0/40 7/04 73/0 

 تا چه میزان بر  تکمیلی و تبدیلی صنایع ، فرآوري هايفعالیت توسعه و ایجاد
 70/0 7/04 3/53 0/00 3 3 03 داشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهم

تا  هاي ارتباطی روستاییهاي فیزیکی مناسب همچون جاده و راهوجود زیر ساخت
 63/6 0/60 0/50 0/0 3 3 03 داشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهمچه میزان بر 

تا چه میزان بر  همچون آب و برق و گاز هاي عمومی مناسب روستاایجاد زیر ساخت
 37/6 0/00 3/43 7/4 3 3 03 داشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهم

تا چه میزان بر  هاي مناسب ارتباطی مخابرات، پست بانکامکان استفاده زیر ساخت
 77/0 0/00 7/44 0/00 7/4 3 03 داشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان شدن فراهم

عوامل تولید شدن فراهمتا چه میزان بر  هاتوزیع بهینه منابع در سطح دهستان
 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

03 3 3/03 7/04 0/00 3/33 40/0 

شدن فراهمتا چه میزان بر  اندازي کسب و کار جدیدوجود محیط مناسب براي راه
 47/0 7/4 3/43 3/03 3 0/0 03 داشته است؟تأثیر عوامل تولید کارآفرینان 

عوامل تولید شدن فراهمتا چه میزان بر  بخشی به محصولات روستاییتنوع
 33/6 0/30 7/54 7/04 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

 
ان خراسان شمالی معتقدند کارآفرین دادنشان  4نتایج جدول    

 روستایی وجود  يمؤثرترین گویه از متغیر تولید بر توسعه
هاي هاي فیزیکی مناسب همچون جاده و راهساختزیر

شده ها موارد عنواناکثر آن ،. همچنینارتباطی روستایی است
تأثیر ندانسته و فقط یکی از افراد نمونه وجود محیط را بی

 ياندازي کسب و کار جدید را بر توسعهمناسب براي راه
زیاد به این داند و بقیه از متوسط تا خیلیمیتأثیر روستایی بی

وضعیت متغیر  بیانگر 7جدول در ادامه،  ند.گزینه امتیاز داد
 باشد.منابع مالی در نمونه آماري مورد مطالعه می
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 فراوانی متغیر منابع مالی  -7جدول 
Table 7. The frequency of financial resources variable 

 n هاگویه
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ

 *ایمیانگین رتبه

 درصد درصد درصد درصد درصد

شدن تا چه میزان بر فراهم متنوعمیزان مشارکت کشاورزان در  ایجاد درآمدهای 
 77/0 0/30 7/66 0/30 7/6 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان  منابع مالی

تا چه میزان بر  های شغلیگذاران محلی برای ایجاد فرصتتشویق سرمایه
 03/0 3/03 3/03 3/03 3/33 3 03 داشته است؟تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان فراهم

-متا چه میزان بر فراه کسب وکارهای مختلف یدریافت وام در زمینهسهولت 
 03/7 3/73 3/33 3/33 3 3 03 داشته است؟تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان 

تا چه  اندازی کسب و کار جدیدهای مالی دولتی و تعاونی جهت راهوجود مشوق
 60/7 0/00 7/36 3/33 3 3 03 است؟داشته تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان میزان بر فراهم

تا چه میزان بر  اعطای تسهیلات ویژه و بلاعوض برای فعالین مناطق محروم
 77/0 7/06 3/73 3/33 3/33 0/0 03 داشته است؟تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان فراهم

شدن منابع مالی کارآفرینان تا چه میزان بر فراهم های موجوددسترسی به سرمایه
 داشته است؟تأثیر 

03 0/0 0/30 7/76 0/00 0/0 63/0 

شدن منابع مالی تا چه میزان بر فراهم گذاری در واحدهای تولیدیافزایش سرمایه
 67/0 0/30 7/76 0/00 7/6 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

 تا چه میزان بر  میزان توانمندی مالی جهت ایجاد کسب و کار
 33/0 0/0 7/36 3/03 7/6 0/0 03 داشته است؟تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان فراهم

شدن منابع مالی تا چه میزان بر فراهم وجود قوانین و مقررات مالی شفاف
 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

03 3 0/0 7/76 0/00 7/36 60/0 

تا چه میزان بر  وجود نهادهای مالی قوی در حوزه ایجاد کسب و کار جدید
 30/7 0/00 0/30 3/33 3 0/0 03 داشته است؟تأثیر شدن منابع مالی کارآفرینان فراهم

 
، برخی از افراد نمونه 7مده در جدول آ دستهطبق نتایج ب   

مطالعاتی اعطای تسهیلات ویژه و بلاعوض برای فعالین 
های موجود، میزان به سرمایهمناطق محروم، دسترسی 

توانمندی مالی جهت ایجاد کسب و کار و وجود نهادهای مالی 
 یایجاد کسب و کار جدید را بر توسعه یقوی در حوزه

 .ندتأثیر دانستی کشاورزی بیکارآفرینروستایی با نگرش 

ها بیشترین رأی خود را به مورد سهولت طور کلی آنبه 
آن را کسب وکارهای مختلف داده و  یدریافت وام در زمینه

 دانند.روستایی می یگذار بر توسعهیکی از مؤثرترین عوامل اثر
بیانگر وضعیت متغیر بازار در نمونه آماری مورد  0جدول 

 باشد.مطالعه می

 
 تولید فراوانی متغیر بازار  -0جدول 

Table 8. Frequency of production market variable 

 n هاگویه
میانگین  خیلی زیاد زیاد متوسط کم هیچ

 *ایرتبه
 درصد درصد درصد درصد درصد

تولیدات محلی و بومی به  یدسترسی به بازار مناسب برای عرضه
تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان تا چه میزان بر فراهم کنندگانمصرف

 داشته است؟
03 3 7/6 7/6 0/30 0/00 30/7 

تا چه میزان بر  داشتن اطلاعات و آمارهای بازاریابی و اقتصادی مناسب
 07/0 0/60 7/76 0/60 7/6 3 03 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان فراهم

شدن بازار تولیدات تا چه میزان بر فراهم آگاهی از نرخ محصولات در بازار
 33/7 3/73 0/00 0/60 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

 تا چه میزان بر  کنندگانمصرف نیاز شناسایی در مشارکت
 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان فراهم

03 0/0 3 0/70 0/70 3/33 37/0 

 تا چه میزان بر  بر فروش محصولاتمیزان مالیات یا یارانه 
 33/7 0/70 0/00 0/30 3/33 3 03 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان فراهم

های حمل و نقل مناسب برای حمل کالا به بازار و مراکز وجود زیرساخت
 63/7 0/30 3/03 7/6 0/0 7/6 03 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان تا چه میزان بر فراهم فروش

تا چه میزان  بودن(ولیه )از لحاظ رقابتی یا انحصاریها و مواد انوع بازار نهاده
 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان بر فراهم

03 0/0 7/6 7/6 7/76 7/06 37/7 

شدن بازار تولیدات زان بر فراهمتا چه می میزان نقدینگی بنگاه کسب و کار
 67/0 3 0/70 0/70 3/33 0/0 03 داشته است؟تأثیر کارآفرینان 

-تا چه میزان بر فراهم بودن(حصول )از لحاظ رقابتی یا انحصارینوع بازار م
 37/7 3/73 3/73 7/36 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر شدن بازار تولیدات کارآفرینان 

شدن فراهمتا چه میزان بر  در آیندهدورنمای مناسب تقاضای بازار محصول 
 33/7 0/00 7/06 7/66 0/0 3 03 داشته است؟تأثیر بازار تولیدات کارآفرینان 

 

گویای این مطلب است که از نظر افراد مورد  0 جدولنتایج    
روستایی  یمطالعه مؤثرترین مورد از عامل بازار در توسعه

از لحاظ رقابتی یا نشأت گرفته از نوع بازار محصول )
ازار فروش تواند ببودن( است. علتی که میانحصاری

شدت تحت تأثیر قرار داده و در محصولات روستایی را به
 دادنشان  7نتایج جدول  نتیجه اقتصاد روستا متأثر از آن باشد.

متناسب با  هادهندگان به موارد توسعه زیرساختکه پاسخ
ها و های اقتصادی روستاها، حمایت از کارآفرینظرفیت

کارآفرینی در مناطق روستایی و اشاعه و ترویج دانش فنی و 
هنگام در امور اقتصادی و بازرگانی با هتحقیقات ب یتوسعه

مشارکت تولیدکنندگان در مناطق روستایی بیشترین سهم را 
 اند.روستایی داده یبرای توسعه
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 07....................... .......................................................................................................... کشاورزي کارآفرینی بر کیدأت با روستایی يتوسعه بر مؤثر عوامل بررسی

 
 روستایی  يفراوانی متغیر توسعه -9جدول 

Table 9. Frequency of Rural Development Variable 

 n هاگویه

کاملا 
نظري  مخالفم مخالفم

میانگین  کاملا موافقم موافقم ندارم
 *ايرتبه

 درصد درصد درصد درصد درصد
-از علل توسعه زيورهاي شغلی پایدار تولیدي و خدماتی در بخش کشاایجاد فرصت

 30/4 0/30 0/30 3 3 0/0 03 یافتگی روستاها در ایران

ریزي کشور ، از علل برنامهاي در نظام ریزي محلی و منطقهنبود جایگاه برنامه
 00/4 3/00 3/03 0/0 3 3 03 نیافتگی روستاها در ایرانتوسعه

هاي دولت بین مناطق شهري و گذارينابرابري در توزیع منابع مالی و سرمایه
 30/4 3/03 3/00 3 0/0 3 03 یافتگی روستاها در ایرانناز علل توسعهروستایی 

 از علل  هاي اقتصادي روستاهاها متناسب با ظرفیتزیرساخت يتوسعه
 43/4 3/40 0/30 3 3 3 03 یافتگی روستاها در ایرانتوسعه

یافتگی از علل توسعه هاي شغلی متناسب با شرایط اجتماعی در روستاهاایجاد فرصت
 03/0 3/33 3/40 3/00 3/0 3 03 روستاها در ایران

-از علل توسعه ایجاد امكانات رفاهی متناسب با شرایط اجتماعی در مناطق روستایی
 03/0 3/30 0/40 3/30 3/33 0/0 03 یافتگی روستاها در ایران

برداري بهینه از هاي مردم نهاد در راستاي بهرهها و سازمانتشكل يتوسعه
 یافتگی روستاها در ایراناز علل توسعه هاي اقتصادي روستاهاقابلیت

03 3 3 0/30 3/00 3/33 33/4 

-از علل توسعه ریزي منطقه اي و محلی با رویكرد مشارکت مردمبرنامه يتوسعه
 30/4 3/00 0/40 3/30 0/0 3 03 روستاها در ایرانیافتگی 

هاي فضایی بخش صنعت و حمایت از بخش خصوصی  براي اصلاح ساختار و برنامه
 از علل  استقرار در مناطق مستعد و مناسب روستایی

 یافتگی روستاها در ایرانتوسعه
03 3 3/0 3/33 3/00 3/40 30/4 

از  ها در مناطق روستاییخصوصی و تعاونیگذاري بخش حمایت در تقویت سرمایه
 40/4 3/40 3/33 0/0 3 3 03 یافتگی روستاها در ایرانعلل توسعه

یافتگی روستاها از علل توسعه ها و کارآفرینی در مناطق روستاییحمایت از کارآفرین
 43/4 0/30 3/43 3/0 3 3 03 در ایران

تحقیقات بهنگام در امور اقتصادي و بازرگانی  با  ياشاعه و ترویج دانش فنی و توسعه
 43/4 3/33 3/40 0/0 3 3 03 یافتگی روستاها در ایراناز علل توسعه مشارکت تولیدکنندگان در مناطق روستایی

 33/4 3/33 3/00 3/33 3 0/0 03 یافتگی روستاها در ایراناز علل توسعه هاي اقتصادي در روستاهاسازي فعالیتمتنوع
 یابی و صنایع تبدیلی و تكمیلی کشاورزيهاي خدماتی، بازارحمایت هدفمند از فعالیت

 30/4 3/03 0/30 3/30 3 3 03 یافتگی روستاها در ایراناز علل توسعه

 طق با مناطق شهري از مسائل نابرابري امكانات رفاهی این منا
 03/0 0/30 3/43 3/03 3/0 3 03 نیافتگی روستاهاتوسعه

-ق شهري و روستایی از مسائل توسعههاي شغلی بین مناطنابرابري نسبی فرصت
 03/0 3/30 3/33 0/30 0/0 3/0 03 نیافتگی روستاها

-اطق شهري و روستایی از علل توسعهها و امور زیربنایی بین منساختنابرابري زیر
 30/4 3/03 3/40 3/33 0/0 3 03 نیافتگی روستاها

 33/4 3/03 3/03 3/33 3 3 03 نیافتگی روستاهایلی و مكمل کشاورزي از علل توسعهتكمضعف صنایع تبدیلی، 
هاي نوین، از علل به شیوه هاي اقتصادي گروهیضعف در دانش و فرهنگ فعالیت

 03/4 3/00 3/03 3 0/0 3 03 نیافتگی روستاهاتوسعه

نیافتگی علل توسعه ن روستایی و کشاورز ازبودن سطح سواد تولیدکنندگاضعف و پایین
 33/0 3/33 0/40 0/00 0/30 3 03 روستاها

جوانان از هاي اقتصادي روستاها و مهاجرت رقابت در فعالیتهاي قابلنبود جاذبه
 30/4 0/00 3/33 0/30 0/0 3 03 نیافتگی روستاهاها از علل توسعهروستا

نیافتگی عوامل توسعهولیدي روستاییان، از هاي تضعف نسبی درآمد حاصل از فعالیت
 40/4 3/33 0/40 3/0 3 3 03 روستاها

 
ان کارآفرینکه  ، بیانگر این است9همچنین نتایج جدول    

 يکشاورزي معتقدند با کمک به چرخه يروستایی در حوزه
ان و کارآفرینسازي زیرساخت، حمایت از ی با مناسبکارآفرین
روستایی  يتوان به توسعهموقع به آنان میدانش بهانتقال 

ها تمایل خود را ان با انتخاب این گزینهکارآفریندست یافت. 
ولان جهت کمک ریزي محلی و همكاري با مسورنامهبراي ب

شده، اند. در بین موارد مطرحشان دادهروستایی ن يبه توسعه
اقتصادي هاي ها متناسب با ظرفیتزیرساختي مورد توسعه

با موافقت  ان وکارآفرینکدام از روستاها بدون مخالفت هیچ
یازي به کمترین میانگین امت، . همچنینها تأیید شدتمامی آن

دکنندگان روستایی و بودن سطح سواد تولیمورد ضعف و پایین
نیافتگی روستاها عنوان عنوان یكی علل توسعهکشاورز که به

ان کارآفرینن از توانایی بالاي یافته که این نشاشده، اختصاص
در بین  33بر اساس جدول  .دادکشاورزي استان خبر  يحوزه

 مقررات، تأمین منابع و ترتیب مانع قوانینموانع کسب و کار به
ترین اساسی وی جزکارآفرین مالی و عدم حمایت از فرهنگ

. بین عوامل مؤثر بر کسب و شدندان محسوب کارآفرینموانع 
 فروش، کیفیت و بازاریابی هايترتیب مهارتان بهکارآفرینکار 

اي قرار دارند. در حرفه و فنی هايی و مهارتکارآفرین ارزش و
ان در کسب وکارشان توانایی کارآفرینهاي بخش چالش

هاي ترتیب در مهارتها بهان استان در کسب مهارتکارآفرین
گیري تصمیم و شخصی نگرش هايفروش، مهارت و بازاریابی
 باشد.عملیاتی می مدیریت و تولید هايو مهارت
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  کشاورزی یکارآفرین متغیر فراوانی -01جدول 
Table 10. frequency of agricultural entrepreneurship variable 

 n هاگویه
میانگین  بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم

 درصد درصد درصد درصد درصد *ایرتبه

 یکارآفرین به نسبت چالش

 اند؟عوامل زیر تا چه میزان مانع کسب و کار شما بوده

 07/0 7/01 1/01 7/01 7/01 1/01 01 (کلی طوربه) پرورش و آموزش عدم

 30/0 0/00 1/11 0/00 0/0 1 01 مالی منابع کسب برای مشکل
 07/3 0/30 0/00 1/01 0/0 1 01 مقررات و شدن قوانینمانع
 01/0 1 1 7/01 7/11 7/1 01 نفس به اعتماد عدم

 00/0 0/0 1 7/01 7/61 0/00 01 (شکست از بزرگ ترس) گریز ریسک

 01/0 7/01 0/30 7/01 1 0/0 01 یکارآفرین عدم حمایت از فرهنگ
 67/0 1 1/01 1/31 7/31 0/0 01 های اجتماعیشدن از شبکهجداشدن و محدود

 60/0 0/0 7/61 1/01 1/01 1 01 موقع به کار و کسب اطلاعات فقدان
 07/0 1 1/31 1/31 7/01 0/0 01 دسترس غیرقابل و دور بازارهای

 00/0 1/01 1/31 1/01 0/00 7/1 01 انبارداری امکانات و ذخیره کمبود
 10/0 7/01 7/31 0/00 1/01 0/0 01 وغیره تجهیزات، برق، زیرساخت، فقدان

 00/0 0/00 7/31 0/0 0/00 0/0 01 دولتینبود سازوکار مشاوره 
 11/0 1/01 0/0 0/0 0/30 1/31 01 جنایت و جرم بالای نرخ

 اند؟عوامل زیر بر اساس اهمیت چه مقدار بر کسب و کار شما مؤثر بوده
 مالی، هایمهارت حسابداری،: )مدیریتی هایمهارت و کاروکسب
 37/0 7/1 0/60 7/01 7/1 7/1 01 (رهبری گیری،تصمیم مردم، مدیریت استراتژیک، ریزیبرنامه

 77/0 1/01 0/30 0/00 1 0/0 01 ایکردن شبکهکار و مهارت همکاری
 30/0 0/0 0/00 7/01 7/01 1/01 01 اطلاعات آوریفن هایمهارت

 01/3 0/30 0/30 0/0 1/01 1 01 فروش و بازاریابی هایمهارت
 00/3 7/01 1/11 0/00 1 1 01 یکارآفرین ارزش و کیفیت

 07/0 0/00 7/01 0/00 7/1 1 01 کشاورزی هایمهارت مثال عنوانبه ای حرفه و فنی هایمهارت

 یکارآفرین به نسبت چالش

 های زیر مشخص نمایید.تان را در مهارتمیزان توانایی

 37/0 1/01 7/31 1/01 7/1 7/1 01 عمومی کارو-کسب مدیریت هایمهارت
 77/0 7/01 0/60 0/00 0/0 0/0 01 ایشبکه کردنو کار همکاری مهارت
 61/0 7/1 7/61 0/00 7/1 7/1 01 مالی مدیریت هایمهارت

 07/3 0/30 0/00 1/01 0/0 1 01 فروش و بازاریابی هایمهارت
 07/0 7/01 1/61 7/01 7/1 1 01 گیریتصمیم و شخصی نگرش هایمهارت
 71/0 1/01 0/30 1/01 1 7/1 01 عملیاتی مدیریت و تولید هایمهارت

 تان را در موارد زیر مشخصص نمایید.میزان مهارت

 61/0 7/1 1/61 0/00 7/1 0/0 01 کار و کسب استراتژی ارزیابی و ایجاد در
 00/0 7/01 1/61 7/01 0/0 0/0 01 فرصت تحقق و شناخت در

 70/0 7/01 0/60 7/01 0/00 1 01 های اجتماعی و برقراری ارتباطمهارت در ایجاد شبکه

 های زیر چقدر آگاه و کارآمد هستید؟مشخص کنید در استفاده از مهارت

 31/0 0/00 0/30 0/00 1/01 1 01 (کشاورزی هایمهارت) فنی هایمهارت

 77/0 1/01 7/31 7/01 0/0 0/0 01 ایشبکه و های ارتباطاتمهارت
 11/0 1/01 1/11 7/01 7/1 7/1 01 کار و کسب هایمهارت
 17/0 0/00 7/61 1/01 0/0 7/1 01 مدیریت و رهبری هایمهارت
 10/0 0/0 7/01 1/31 1/01 1/01 01 (کامپیوتر) فناوری هایمهارت

 30/0 1/01 7/61 7/01 1 7/1 01 یکارآفرین هایمهارت
 

 شناخت ترتیب درت خود را بهدهندگان بیشترین مهارپاسخ   
های اجتماعی و شبکهفرصت، مهارت در ایجاد  تحقق و

وکار عنوان کسب استراتژی ارزیابی و برقراری ارتباط و ایجاد
ان از کارآفریناند که این نشان از استفاده صحیح کرده

ها در باشد. در ضمن آنها و این ویژگی عام آنان میفرصت

ترتیب در ها بهآگاهی و کارآمدی از مهارت های خود درپاسخ
ای کهشب و های ارتباطات، فنی و مهارتیکارآفرینهای مهارت

های شخصیتی شده در شناخت ویژگیبیان کردند. موارد مطرح
ریزی در جهت رفع نقاط ضعف و ان استان، برنامهکارآفرین
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 27......... ............................................................................................................................ کشاورزی کارآفرینی بر تاکید با روستایی توسعه بر مؤثر عوامل بررسی

ان جدید کمک کارآفرینتقویت نقاط قوت و همچنین پرورش 
 خواهد نمود.

 آمار استنباطی نتایج
نباطی به های آماری استدر این بخش با استفاده از روش   

تحلیل و آزمون فرضیه و شناسایی چگونگی روابط بین 
 پرداخته خواهد شد. پژوهشهای متغیرها بر اساس فرضیه

بیانگر این است که نوآوری با ضریب  11نتایج جدول    
تأثیر مثبت  132/1و همچنین، عامل نوآوری با ضریب  101/2

ن استان اکارآفرینروستایی از نظر  یداری بر توسعهو معنی
 هایپژوهشهای خراسان شمالی دارد. این نتایج با یافته

 همخوانی دارد. (52،12،،،6،1،،51)

 
 روستایییی کشاورزی بین نوآوری و توسعه کارآفریننتایج آزمون عامل میانجی  -11جدول 

Table 11. mediation test results of agricultural entrepreneurship between innovation and rural development 

انحراف  ضریب مسیر
 حد پایین حد بالا ارزش احتمال tآماره  استاندارد

 231/6 3،1/0 0001/0 ،/653 51/0، 101/2 ی کشاورزیکارآفرین          نوآوری   
 215/6 213/1 000/0 1،1/5 11/0، 161/2 روستایی یتوسعه              رزی  ی کشاکارآفرین

 121/1 1/،61 0001/0 ،/561 0/،،2 132/1 روستایی یتوسعه            نوآوری   
 ،/121 132/0 000/0 5،1/5 655/0 660/3 روستایی یتوسعه        ی کشاورزی  کارآفرین         نوآوری  

 
دهنده تأیید فرضیه اثر میانجی نشان 11نتایج جدول    

 یهی کشاورزی در رابطه بین عامل نوآوری و توسعکارآفرین
(. به این معنی که عامل t=5،1/5و   >p 01/0) استروستایی 

ی کشاورزی، کارآفریننوآوری از طریق تأثیرگذاری بر سطح 
ثیر نوآوری بر ی روستایی دارد. تأتاثیر بیشتری بر سطح توسعه

 01/0) دار است)اثر کل یا اثر مستقیم( معنی روستایی یتوسعه
p<  561و/،=t)روستایی  ییر نوآوری بر توسعه. با این حال، تاث

ی کشاورزی شدیدتر است و بیانگر کارآفریندر صورت وجود 
 باشد.ی کشاورزی میکارآفرینثیر میانجی أت

بیانگر این است که متغیر  12جدول نتایج مدل تخمینی در    
ی کشاورزی و کارآفرینداری بر تولید نیز تأثیر مثبت و معنی

استان خراسان شمالی  انرآفرینکاروستایی از نظر  یتوسعه

 بودن زیرساخت و متنوع ساختن تولیدات، دارد. مناسب
ی به کارآفرینتکمیلی،  های فرآوری، تبدیلی وفعالیت یتوسعه

راحتی صورت خواهد پذیرفت. این نتایج با نتایج مطالعات 
 باشد. همسو می (21،51،6،10،16،51) پیشین همچون

ی کارآفرینتأیید فرضیه اثر میانجی دهنده نشانبراین، علاوه
روستایی را  یکشاورزی در رابطه بین عامل تولید و توسعه

دهد. به این معنی که عامل تولید از طریق نشان می
، سطح شدیدتری بر ی کشاورزیکارآفرینتأثیرگذاری بر سطح 

 ین عامل تولید و توسعهعبارت دیگر بیتوسعه دارد. به
ی کارآفرینتقیم و از طریق عامل مسطور غیرروستایی به

 داری وجود دارد.کشاورزی رابطه معنی

 
 روستایی یی کشاورزی بین تولید و توسعهکارآفریننتایج آزمون عامل میانجی  -12جدول 

Table 2. Mediation test results of agricultural entrepreneurship between production and rural development 

انحراف  ضریب رمسی
 tآماره  استاندارد

ارزش 
 حد پایین حد بالا احتمال

 122/6 1/،11 0001/0 2،5/3 0/،66 161/2 ی کشاورزیکارآفرین   تولید           
 1/،36 611/3 0025/0 161/3 6،1/0 151/2 روستایی یتوسعه           ی کشاورزی  کارآفرین
 212/6 1/،13 0061/0 3/،12 231/1 16/3، روستایی یتوسعه              تولید    

 1/،،1 132/0 000/0 13/6، 123/0 ،/6،0 روستایی یتوسعه            ی کشاورزیکارآفرین            تولید
 

ثیر مثبت أهمچنین بیانگر ت 13شده در جدول نتایج گزارش   
ی کارآفرین عامل دار عامل منابع مالی بر هر دوو معنی

ستایی است. مشارکت کشاورزان رو یکشاورزی و توسعه
های دولتی، گذاران خصوصی، مشوقمحلی، وجود سرمایه

تواند در بعد مالی سازی قوانین میسهولت دریافت وام و شفاف
عبارتی سهولت دریافت ی کشاورزی تأثیرگذار باشد. بهکارآفرین

نین و مقررات های دولتی، تسهیلات بلاعوض، قواوام، مشوق

روستایی  یسزایی در بهبود روند توسعهر بهمالی شفاف تأثی
گرفته صورت هایپژوهشنتایج فوق با نتایج داشته است. 

 یز نتایجی همسو با ( ن36،25،31،13،11،51) همچون
دهنده تأیید نشانهای فوق گرفتند. همچنین نتایج یافته

ی کشاورزی در رابطه بین عامل کارآفرینفرضیه اثر میانجی 
 .دهدروستایی را نشان می یتوسعهمنابع مالی و 

 
 روستایی یی کشاورزی بین منابع مالی و توسعهکارآفریننتایج آزمون عامل میانجی  -13جدول 

Table 13. Mediation test results of agricultural entrepreneurship between financial resources and rural development 

انحراف  ضریب مسیر
 tآماره  ندارداستا

ارزش 
 حد پایین حد بالا احتمال

 156/5 1،1/1 0001/0 ،/512 103/0 232/3 ی کشاورزیکارآفرینمنابع مالی              
 651/5 1،3/3 000/0 5/،11 610/0 12/3 روستایی یی کشاورزی              توسعهکارآفرین

 06/0، 212/0 0066/0 1،1/3 111/0 116/2 روستاییی توسعهمنابع مالی             
 1/،،1 123/0 000/0 ،/5،1 5،5/0 ،/6،0 روستاییی توسعه         ی کشاورزی   کارآفرین           منابع مالی 
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ان استان خراسان شمالی، کارآفریناین، از دیدگاه  برعلاوه   
ی کشاورزی کارآفرینداری بر عامل بازار نیز تأثیر مثبت و معنی

روستایی دارد. داشتن اطلاعات و آمارهای بازاریابی،  یوسعهو ت
آگاهی از نرخ محصولات، میزان مالیات و یارانه بر فروش 

های کنندگان، زیرساختمحصولات، شناسایی نیاز مصرف
مناسب جهت حمل محصولات به بازار، نوع بازار نهاده و 
 محصول و همچنین دورنمای تقاضای بازار محصول در آینده

ند. دسترسی به دشهای این عامل محسوب زیرمجموعه از
بازار مناسب برای عرضه محصولات روستایی، داشتن اطلاعات 

ها و محصولات، شناسایی بازاریابی، آگاهی از نوع و نرخ نهاده
های حمل و نقل آسان به بازار کنندگان، زیرساختنیاز مصرف

زار فروش تواند به بهبود باو مواردی از این دست می
محصولات روستایی و در نتیجه افزایش اشتغال کشاورزی و در 

آمده با دستهروستایی منجر گردد. نتایج ب ینهایت توسعه
 41نتایج گزارش شده در جدول باشد. همسو می( 36) پژوهش

ی کشاورزی در کارآفریننیز بیانگر تأیید فرضیه اثر میانجی 
 دهد.وستایی را نشان میر یرابطه بین عامل بازار و توسعه

 
 ی کشاورزی بین بازار و توسعه روستاییکارآفریننتایج آزمون عامل میانجی  -41جدول 

Table 14. Mediation test results of agricultural entrepreneurship between market and rural development 

انحراف  ضریب مسیر
 tآماره  استاندارد

ارزش 
 حد پایین بالاحد  احتمال

 423/3 461/2 000/0 363/5 602/0 232/3 ی کشاورزیکارآفرین          بازار  
 234/1 634/4 000/0 234/5 243/0 435/4 روستاییی توسعه             ی کشاورزیکارآفرین
 493/6 416/4 0006/0 436/1 521/0 494/2 روستاییی توسعه           بازار    
 316/1 433/0 000/0 192/3 165/0 630/3 روستاییی توسعه          ی کشاورزی آفرینکار       بازار   

 
های ، برازش الگوی نهایی بر اساس شاخص45در جدول    

های برازش گزارش شد. نتایج با توجه شاخصبرازندگی مدل 
مانند میانگین مجذورات خطای تقریب، شاخص برازندگی 

یانگر تطابق و برازش تطبیقی و شاخص نیکویی برازش ب
 های واقعی است. الگوی پیشنهادی با داده

 
 های برازندگینتایج برازش مدل بر اساس شاخص -45جدول 

Table 15. Model fit results based on fitness indicators 
های شاخص

 برازندگی
شاخص نیکویی  (2χمجذور کای )

 برازش
 (GFI) 

شاخص نیکویی 
شده برازش تعدیل

(AGFI) 

شاخص 
برازندگی 

 (CFIتطبیقی )

شاخص 
هنجارشده 
برازندگی 

(NFI) 

جذر میانگین مربعات 
 (RMSEA) خطا

ریشه باقیمانده 
میانگین مربعات 

(RMR) 

 023/0 031/0 916/0 919/0 922/0 952/0 4315 مدل نهایی

RMSE=Root mean-square error of approximation; RMR=Root-mean-square residual; GFI=good-of-fit index; AGFI= Adjusted goodness of fit index; 
NFI=Normed fit index; CFI=Comparative fit index 

 
پینگ ادر مدل بوت استر پژوهشهای نتایج حاصل از داده   

 ،ان استان خراسان شمالیکارآفرین دیدگاهنشان داد که از 
 یداری بر توسعهنیکارآفرینی کشاورزی تأثیر مثبت و مع

ی و بالاخص کارآفرینعبارت دیگر، ایجاد دارد. بهروستایی 
روستا  یی کشاورزی در ابعاد مختلف منجر به توسعهکارآفرین

عوامل  نتایج بیانگر اثرگذاری مثبت ،همچنینخواهد شد. 
کارآفرینی بازار بر و  تولید، منابع مالی، نوآوریچهارگانه 
 .دندارتایی روس یتوسعهو کشاورزی 

گری کارآفرینی های پژوهش حاضر نقش میانجییافته   
نوآوری تولید، عوامل چهارگانه بین  یکشاورزی در رابطه

بازار تولید و  ،دسترسی به عوامل تولید، دسترسی به منابع مالی
که  طوریاین مطالعه تأیید نمود. به  را در توسعه روستایی

تأثیر  تحتتواند می روستایی یتوسعهمشخص گردید 
کارآفرینی از جمله کارآفرینی کشاورزی قرار متغیرهای مهم 

روستایی  یاران در حوزهسیاستگزشود می پیشنهادگیرد. لذا 
اگر بخواهند محیط روستایی را توسعه دهند و دغدغه بازگشت 
نیروهای انسانی به روستا را داشته باشند باید به این چهار بعد 

منابع مالی و بازار( و الزامات ایجاد فضای )نوآوری، تولید، 
عنوان ی جهت رونق کارآفرینی کشاورزی بهمناسب روستای

پایه درآمدی و معیشتی توجه مؤکد نموده و در جهت 

ی کارآفرینزیرا، هموارسازی شرایط ساختاری آن تلاش نمایند. 
، های خاص و منحصر به فردی همچون تنوع شغلیبا ویژگی

ودن کشاورزان از مزد نمروستاییان، مستقلافزایش درآمد 
یان آوردن مردم در بودن با تکنولوژی، به مبگیری، همسو
عنوان بهترین راهکار معرفی تواند بهمی ... آبادی روستا و

دسترسی حاضر عامل  پژوهشگردد. از آنجایی که در 
ر عنوان یکی از عوامل اثرگذار دمنابع مالی بهکارآفرینان به 

 یتوسعه یولان در زمینهلذا مسو روستا شاخته شد، یتوسعه
توانند بخشی از این مبحث را به کمک پرداخت روستایی می

وام و تسهیلات بلاعوض به روستاییان و مشتاقان فعالیت در 
 نوبه خود به رداخت نمایند تا مردم بتوانند بهاین حوزه پ

ق نظر روستایی یاری برسانند. همچنین طب یتوسعه یچرخه
توانند برخی از ان کشاورزی میکارآفریناندیشمندان، 

های کمبودهای منابع مالی را از طریق نوآوری، ایجاد فرصت
گذاران خصوصی جبران نمایند. شغلی جدید و جذب سرمایه

توان با را نیز می در تولید کارآفرینان کشاورزی نوآوری
ز ایجاد و اای، حمایت های آموزشی و مشاورهبرگزاری کلاس

ی کارآفریندولتی و فعال در رابطه با های غیرسازمان یتوسعه
. ان موفق در شخص تقویت نمودکارآفرینو استفاده از تجارب 

 ان برای تولید محصولات خود نیازمند عواملی کارآفرین
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همچون زمین، نیروي انسانی کارآمد و سرمایه هستند. 
هیزات به روز آلات مدرن و تجهرچقدر دسترسی به ماشین

تر و در زمان ها راحتتر باشد، آنان فراهمکارآفرینبراي 
توانند محصول نهایی خود را تولید نمایند و بالاتر از تري میکم

آن محصولات خود را فرآوري و تبدیل و تکمیل نمایند. وجود 
تواند کمک شایانی هاي تولیدي محلی میها و شبکهتعاونی

ت مشورت با همکاران و همیاران خود براي تولیدکنندگان جه

ی هنگام تولید ثروت کامل کارآفرینداشته باشد. اما چرخه 
خواهد شد و این راهی جز فروش محصولات تولید شده، ندارد. 

ان براي عرضه محصولات خود نیازمند بازاري در کارآفرین
حمل و نقل مناسب هستند. در  دسترس و مناسب و زیرساخت

و مطالعه بازار  پژوهشگاه نباید دست از هیچ انکارآفرینضمن 
 ...( بردارند. ها، تولیدات، تقاضاي مشتریان وه)نهاد
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Abstract 
   Rural development is one of the most important issues in any society, especially in developing 
societies. As entrepreneurship plays an important role in improving the economic and living 
conditions of villagers by creating new employment opportunities and thereby generating 
income, the development of the villages has found a broader connection with the concept of 
entrepreneurship and in particular agricultural entrepreneurship than in Past. The aim of this 
study was therefore to examine the effects of four factors such as innovation, production, 
financial resources and the market on rural development through the mediating role of 
agricultural entrepreneurship among 42 exemplary entrepreneurs in the province of North 
Khorasan. The sample size also corresponds to the community size. The data collection tool was 
a standard questionnaire developed by Yilmaz et al. For statistical analysis of the data, the SPSS 
software and the bootstrap method were used in Macro Preacher and Hayes (2008) to test 
indirect effects. The results showed that agricultural entrepreneurship has a positive and 
significant impact on rural development and that there is a direct link between innovation, 
production, financial resources and market factors with rural development. Indirect hypotheses 
were examined using the macro step boot method, which confirmed all indirect hypotheses. 
Overall, the results show that the four factors of production innovation, production factors, 
financial resources and the production market have a direct and indirect influence (rural 
entrepreneurship) on rural development. 
 
Keywords: Development, Factors of Production, Innovation, North Khorasan, Rural  
                    Agricultural Entrepreneurship 
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