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  چکيده
توسـعه كـارآفريني   منـد بـه    گـرا و نظـام   ، نگـاهي كـل  توسعه پايدارچارچوب  ر، دمقاله حاضر

برقراري ارتباط منطقي بين يـك مطالعـه   دارد و بر آن است تا با كشاورزي در مناطق روستايي 
از نظر جامعـه  را توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي  بر مؤثرعوامل  ،ي و كميكيف

يـك از ايـن عوامـل از     درجه اهميـت هـر   ،در اين مقاله ،همچنين. مشخص سازدمورد مطالعه 
ي آماري و مطالعه كيفـي  ها آزمونتوصيف و تحليل نتايج  ،تبيين .شود ها تعيين مي دگاه نمونهدي

در ميـان هـر سـه گـروه جامعـه نمونـه        زيـادي كه عوامـل اقتصـادي از اهميـت     دهد نشان مي
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  . هاي مركز كارآفريني دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفته است اين پژوهش با حمايت *
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  مقدمه
تقويـت  شـود و   امروزه، در اكثر كشورها توجه خاصي به كـارآفريني و كارآفرينـان مـي   

پيشرفت اقتصادي كشـورها   هايكارآفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن از ابزار
زيرا فعاليت كارآفريني با اثربخشي باال  ،آيد شمار مي توسعه به ويژه كشورهاي درحال و به

) …پـذيري و   ها، رقابت از جمله ايجاد اشتغال، نوآوري در فعاليت(به توسعة اقتصادي 
از سويي، اگر توسـعه روسـتايي را در قالـب يـك     ). Verheul, 2004: 4( شود ميمنجر 

فرآينـد افـزايش انتخـاب     ،جانبه و سينوپتيكي بر اساس نظرية توسعه پايدار نگرش همه
دهـي   گيري براي شـكل  توانمندسازي مردم به منظور تصميم ،گسترش دموكراتيك ،مردم

 ،هـاي بـالقوه   ها و ظرفيت صتگسترش فر ،افزايش رفاه و خوشبختي ،به فضاي زيست
 ،دهي فضاي زيست خـود  توانمندسازي زنان، فقرا و دهقانان مستقل و آزاد براي سازمان

توان  و همچنين توانمندسازي براي انجام كار گروهي در نظر بگيريم، در آن صورت، مي
عنوان يك پارادايم جديـد مـورد توجـه قـرار      سازي به گفت كه توانمندسازي و ظرفيت

گيـري   تصـميم   تحقق اين امر در راستاي افزايش توانايي). ۱۳۸۴افتخاري، (ته است گرف
مستلزم آن است كه مديريت روستايي از درون خود جامعه محلي شكل گيرد و در ايـن  

بـدين  . (ESCAP, 1996)عنـوان تسـهيلگر ايفـاي نقـش نماينـد       عوامل بيروني به ،ميان
فضـايي   ‐هـاي مكـاني   در نظر گرفتن تفـاوت ترتيب، با پذيرش اين تعريف جديد و با 

تـوان گفـت كـه     گرا بودن توسعه و عدالت اجتماعي، مـي   هاي انساني و بومي سكونتگاه
هـاي پـايين،    هايي مانند فقر اطالعاتي، مهارت جوامع روستايي امروزي عمدتاً با ويژگي

متمايزنـد  اي از سـاير جوامـع    هاي قـومي و قبيلـه   فرهنگ کارآفريني ضعيف و نابرابري
Michele, 2005: 1) .(   سـازي و افـزايش    بنابراين، در راسـتاي توانمندسـازي و ظرفيـت

هاي مشارکتي در نواحي روستايي، ضرورت دارد عوامل و داليل تأثيرگذار  فعاليت  زمينه
هـاي افـزايش کـارآفريني در جهـت بهبـود وضـعيت        بر موفقيت افراد روستايي و زمينه

بـه دنبـال    از اين رو، مقاله حاضر . واحي روستايي بررسي شوداقتصادي روستاييان در ن
عوامل مؤثر در توسعه کارآفريني و موفقيت کشاورزان : ين سؤال است كهدگويي ب پاسخ
كشاورزان عادي (ها  اند؟ و از نظر نمونه در نواحي روستايي شهرستان خدابنده كدام برتر

  برخوردار است؟ ويت باالترييك از ابعاد از اول  ، كدام)و موفق و مسئوالن
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  اي چارچوب نظريه
ي، د توسـعه مشـاركت  يـ جد ياز الگوها يانسان هاي محيط يساز تيو ظرف يتوانمندساز

 يزيـ ر برنامـه  ات توسـعه و يـ مطالعـه ادب  ،همچنـين . رود يمـ  شمار بهنامتمركز و نهادگرا 
مـردم و  اسـت كـه    آنمستلزم  يين الگويدهد كه امروزه گسترش چن ينشان م ييروستا
، هـا  ييتوانـا  از د تـا ونشـ  دهـي  سـازمان  كوچـك  يمـدن  هـاي  تشكل در روستايي جوامع

. آنهـا بپردازنـد  ت يريمد به و كنندمناسب استفاده  طور به دخو يها تياستعدادها و خالق
د و شـو  مـي قلمـداد   ييدار روسـتا يـ توسـعه پا  فرآينـد  يهـا  ستهياز با ييها  ن نگرشيچن

 در کـه  است يديجد يها يساز مفهوم و داريپا ةتوسع از فتهبرگر نگرش ن نوعيخاستگاه ا

 و يسـاز  تيـ ظرف يهـا  سـازوكار  قيـ طر از و باشـند  مي نييتب قابل يتيظرف ةتوسع دگاهيد
جانبـه و   ك نگرش همهي ييتوسعه روستا ي،ن نگاهيبا چن. دنابي يت مينيع يتوانمندساز

  :استشود كه مبتني بر عوامل زير  ي قلمداد ميكينوپتيس
 ؛ش انتخاب مردميافزا فرآيند •

 ؛ كيگسترش دموكرات •

 ؛ستيز يبه فضا يده شكل يبرا يريگ ميمردم به منظور تصم يسازمندتوان •

 ي؛ ش رفاه و خوشبختيافزا •

 ؛بالقوه يها تيو ظرف ها فرصتگسترش  •

 و  د؛ست خويز يفضا دهي سازمان يبرا آزاد و مستقل دهقانان و فقرا ،زنان يسازمندتوان •

 . يانجام كار گروه يبرا يتواناساز •

ها و نيز  روستا در سطح نيكارآفر و ايپو ،داريپا، همگرا يتيرياصول مد گيري از بهره
د يم جديدر پاراداي، بعد تك يالگو يتوسعه به جا) يبيترك( يچندبعد يت از الگويتبع

  . )۱شكل(دارد ضرورت  ييتوسعه روستا
كي از ابعاد بسيار مهم نظريـه توسـعة   افزون بر اين، بر اساس اصول توسعة پايدار، ي

شـناختي و   ، توجه به توسعه اقتصادي در كنار توسعه اجتماعي و بـوم )۱(پايدار روستايي
افزايـي بـا اسـتفاده مطلـوب از توانـايي و اسـتعداد        زيرا هم ،باشد در همپوشي با آن مي

ـ  مي کارآفريني .ين هدف استدهاي مناسب براي رسيدن ب يکي از شيوه انروستايي  دتوان
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مشخصـي  گانـه   در برنامه کارآفريني، موضوعات سه. کند چارچوبي براي اين امر فراهم
ايـن آگـاهي در اذهـان     ايجادنخست،  :شود عنوان توسعه اقتصاد محلي مطرح مي تحت

 ؛ندمشاركت دار ن اقتصادايآنها متعلق به خود آنهاست و آنان در   مردم که اقتصاد محلي
اقتصـادهاي محلـي را    تـوان  مـي يي که به مـدد آنهـا   ها راهمند  نظام دوم، تجزيه و تحليل

 توسـعه پيـدا كنـد   ساختارهاي نهادي اقتصاد محلي  ضروري استسوم،  ؛ وتقويت کرد
 هـاي  انديشه تاكنون  كه است معتقد )۲(ليونز ،چارچوب اين در). ۱۹۷ :۱۳۷۸ رابرتسون،(

. روستايي چندان مؤثر نبـوده اسـت   شده در توسعه اقتصادي مناطق کارگرفته اقتصادي به
 هـاي خودجـوش   اي بـه فعاليـت   توجـه ويـژه   ،هاي اقتصـادي   بنابراين، امروزه در نظريه

  . شود اقتصادي با عنوان كارآفريني در مناطق روستايي مي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  Drakakis and Smith, 1995: منبع
  مديريت روستايي با ديدگاه توسعه پايدار ‐۱شكل

کنـد کـه توسـعه اقتصـادي و      ، اشـاره مـي  ۱۹۹۰در سـال   )۳(ه، ورتمـن در اين رابطـ 
چنانچه در گزارش ساالنه بخش مـديريت  . کارآفريني ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند
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هـاي ايجـاد شـده در طـول      صنايع تجاري کوچک آمريکا نيز آمده است، دو سوم شغل
ارتباط  روستا اقتصادي توسعه و يروستاي توسعه بنابراين، .است بوده کارآفرينان توسط سال

  ). Heriot and Campbell, 2002: 2از  بـه نقـل  (نـد  تنگاتنگي با کارآفريني روستايي دار
تواند نظمي نوين را براي کار در منـاطق   بر اين اساس، کارآفريني در بخش روستايي مي

قالنـه  نخسـت اينكـه عا  : بيني کند که از چندين جنبه داراي اهميت است روستايي پيش
هاي کاري در محيط روستا توانايي کنترل بيشتري بر کار خـود   است، يعني افراد و گروه

خواهند داشت و براي استفاده از آن در جهت رفع نيازهاي خود، از جمله نياز به رشـد  
تـر اسـت،    دست خواهند آورد؛ دوم اينكه انسـاني  هاي بيشتري به و توسعه سالم، فرصت
تنها در زمينه اموري که با اهـداف آنـان بيگانـه اسـت مـورد       ها نه هيعني کار افراد و گرو

سوم اينكه  گيرد بلکه موجب استثمار و زيان ديگران نيز نخواهد شد؛ و استفاده قرار نمي
ين ترتيب، کار با محيط طبيعـي و زيسـت انسـاني    دبو  با محيط زيست سازگارتر است

در نتيجه، با نگاه توسعه پايـدار،  . ردهماهنگ خواهد بود و طبيعت را تخريب نخواهد ک
  : هاي مختلفي است کارآفريني در محيط روستايي داراي جنبه

ن يمحـدود بـا کمتـر    ياز منابع مال يريگ بهره، جاد اشتغاليکمک به ا :جنبه اقتصادي ‐ ۱
ن تـري  مهـم درآمـد از   ا کميفاقد درآمد  يخانوارها يکسب درآمد براي، زان ارزبريم

  . است ينيکارآفر گذاري سياستدر  ياقتصاد يها جنبه
بـه بهبـود    تـوان  مـي نـه  ين زميـ ن مباحث در اتري مهماز  :نهادي/ هاي اجتماعي جنبه ‐ ۲

رات ييـ ت تغيهـدا ، )زنان و جوانان ويژه به(نه مشارکت يزم يارتقاي، عدالت اجتماع
جـاد  يو ا يسـازندگ  يبـالقوه افـراد بـرا    يروها و استعدادهايختن نيبرانگي، اجتماع
خـاص   هـاي  گـروه کمک به  ي،و اجتماع يفرد يتعاليي، ه در جهت خوداتکازيانگ

طبقـه  ي، فرهنگـ  يمبـان ، نه اشتغال هستنديدر زم يشتريمشکالت ب يجامعه که دارا
، يتجنسـ ، نيـ دي، رات صـنف ييـ تغي، وضع اقتصـاد يي، ايت جغرافيموقعي، اجتماع

 . اشاره کرد… مدرسه و، اقوام و دوستان، نيوالدي، تجارب شخص

نـه از  يبهي بـردار  بهـره ، ت منـابع يريمـد هـا،   مكانت حقوق يرعا :هاي محيطي جنبه ‐ ۳
  . …و ،يستيتنوع ز، سالم بوم زيست، كاهش مخاطرات، حفظ منابع، طيمح
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هاي  توان نتيجه گرفت كه كارآفريني روستايي راهكاري جديد در نظريه بنابراين، مي
وستايي در جهت كاهش شـكاف  سازي در مناطق ر توسعه براي توانمندسازي و ظرفيت

باشـد و   هاي برابر اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهـادي مـي   شهرـ روستا، ايجاد فرصت
هاي  در اين ميان، کشاورزي نيز از بخش. ابزاري مهم براي رسيدن به توسعه پايدار است

رشـد و توسـعه بخـش    . رود شمار مي ساز رشد و توسعه به اساسي اقتصاد كشور و زمينه
هـا، از جملـه صـنعت،     تواند زمينه را براي رشـد و توسـعه سـاير بخـش     رزي ميكشاو

دهد كـه   در واقع، تجربيات جهاني نشان مي. سازد  خدمات، حمل و نقل و انرژي فراهم 
هـاي   ساير بخـش   اي الزم براي فعاليته بدون رشد و توسعه کشاورزي، عوامل و نهاده

اهميت توجه به اشتغال و  ،شرايط امروز ايران در ديگر، سوي از .شود نمي فراهم اقتصادي
 بـر  تكيـه  بـا  اقتصـادي  توسعه و رشد به دستيابي و كشور اقتصادي مسائل در انساني نيروي

 برخـوردار  اي ويـژه  جايگـاه  از کشـاورزي  بخـش  در زايي اشتغال افزايش و بيكاري كاهش

هاي  با حمايت از سياستراهبرد اشتغال براي مردم روستايي  رو، اتخاذ همين از .باشد مي
گذاري، اشتغال و خدمات به سمت مناطق روستايي  عمومي بر مبناي سوق دادن سرماية

كنـد   هـاي روسـتايي حمايـت مـي     اشتغال كـه از مهـاجرت   برايدر مقابل راهبرد مردم 
اهميت  ،در اين چارچوب. استاز ضروريات توسعه روستايي  ،)۲۷۶، ۱۳۸۴شكويي، (

  . شود توسعه آن در روستا و بخش كشاورزي بيش از پيش روشن ميمفهوم كارآفريني و 

  مفهوم توسعه كارآفريني روستايي
عنوان الگوي توسعه اقتصادي، توسعه  ، با در نظر گرفتن كارآفريني به۱۹۸۶در سال  سائر

روستايي را فرآيند تشويق کشاورزان کارآفرين، کمک مـديريتي و فنـي بـه کارآفرينـان     
نقل روستايي، خدمات ارتباطي و اطالعاتي روستايي، مديريت منـابع   روستايي، حمل و

از نظـر ريگـان، کـارآفريني    ). Heriot, 2002: 2از  به نقـل (کند  تعريف مي… طبيعي و
کنندة زمينه اشتغال، افزايش درآمد و توليد ثـروت، بهبوددهنـدة کيفيـت     روستايي فراهم
). Reagan, 2002(ت در اقتصاد اسـت  کننده به افراد محلي براي مشارک زندگي و کمک

ايجاد سازماني جديد کـه توليـدي   «: از نظر ورتمن، کارآفريني روستايي عبارت است از
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  هاي اصلي تأثيرگذار راه
 هاي فرعي تأثيرگذار راه

  هاي سازمان
كنندههماهنگ برنامه

 هايفعاليت
 هاي ملي  حمايتپيوستگيهازيرساخت كارآفريني

 صنعت و
 آوري  فن 

  كارآفرينان 
 در سطح ملي 

يا بازار جديدي را ايجاد کند يا از فناوري جديـد در   ،جديد را معرفي يجديد يا خدمات
  ). Heriot, 2002: 2از  نقل(» محيط روستايي استفاده کند

به دليـل   است وآفريني در محيط روستايي داراي گستردگي زيادي ترتيب، كار بدين 
ط بخش كشاورزي در اغلب مناطق روستايي، تأكيـد عمـده مطالعـه بـر كـارآفريني      لتس

بنـابراين، توسـعه كـارآفريني روسـتايي پتانسـيلي بـراي كمـك بـه         . باشد كشاورزي مي
هـاي   ست كه فرصتا  بخشي به درآمد و ميزان توليدات كشاورزي و غيركشاورزي تنوع

معيشـتي و افـزايش امنيـت غـذايي پايـدار در منـاطق        مخـاطره مناسبي را براي كاهش 
هـاي مناسـب بـراي     تواند يكي از زمينـه  كارآفريني روستايي مي. كند روستايي فراهم مي

در كـارآفريني روسـتايي،   . هاي كشاورزي و غيركشاورزي باشـد  ايجاد اشتغال در بخش
كـارآفريني  . عامـل در توسـعه پايـدار اقتصـادي روستاسـت      تـرين  بخش خصوصي مهم

هاي  اي است كه تمركز عمده آنها بر فراهم كردن زيرساخت روستايي داراي عناصر پايه
و خدماتي است كه موجـب كـاهش فقـر و    ) افزاري افزاري و نرم سخت(اساسي روستا 

  ). ۲شكل(شود  تسريع رشد اقتصادي روستا مي
  

  

  

  

  
  

  Allen et al., 2003: 12 :منبع

  مدل علّي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي ‐۲شكل

 )هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست بوم شناختي محيط(ساختارهاي جامعه محلي
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آوري  هاي کارآفريني و جمـع  دابسون و ديگران در مطالعة خود براي طراحي فعاليت
کننده از کارآفريني در منـاطق   هاي حمايت ها و فعاليت ها، برنامه سازمان ةاطالعات دربار

بـه روح   )۴(بخشـي  عامـل اصـلي بـراي حيـات    نتيجه رسيدند که چهـار   ، بدينروستايي
  ):Dabson et al., 2003( اند از کارآفريني در مناطق روستايي عبارت

 ؛يمحل ةجامع ةشد ييشناسا يازهايت متناسب با نيجاد فعاليا •

  ؛يمحل يها منابع و مهارت، اسيمتناسب با مق يدات کافيتول •

 ؛ وينيتمرکز بر کارآفر •

  . يقبل يها ر آموزهييق تغيمداوم از طر يريادگي •
آنها دو عنصر اصلي را براي بهبود فضاي کارآفريني در جهت رسـيدن بـه    ،همچنين

هـاي   هـا و گـروه   ماننـد دانشـگاه   )۵(»مؤسسـات حـامي  «اول، : موفقيت شناسايي کردنـد 
همـه   ،هـاي کـارآفريني روسـتايي؛ و دوم، فضـايي کـه در آن      کننده در فعاليت مشارکت

استعداد و انگيزه کاري به خدمات دسترسي پيدا  هاي گرفتن ويژگيکارآفرينان با در نظر 
هاي عمومي قابل  كارآفريني در مناطق روستايي نيز به همان شيوه ،بر همين اساس. کنند
اي كـارآفريني در منـاطق    رشـته  در واقع، با در نظر گرفتن ماهيت ميان. بندي است تقسيم

اما در مورد نوع كارآفريني . ريني اشاره داشتتوان به همان دو نوع از كارآف روستايي مي
  : توان به دو مدل استناد كرد مي ،روستايي ي در مناطقفرد

پايـة ارتبـاط متقابـل عوامـل شخصـي و درك       نخست، مدل كارآفريني فردي كه بر
هاي فردي در اين مدل شـامل شناسـايي    ويژگي. سازماني فرآيندها و نتايج استوار است

پـذيري و طـرز تلقـي از خـود      مخـاطره رژي، ميزان استقالل فردي، ها، سطوح ان فرصت
آمـده،   دسـت   محيط فردي شامل متغيرهاي گوناگون اعم از دانش و تجربه بـه . باشد مي

) Chambers and Shaw 12 :2004 ,(شـود   مـي … ميزان حمايت جامعه از خـانواده و  
  ). ۳شكل(
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 Chambers and Shaw, 2004: 12: منبع

  مدل كارآفريني فردي در روستا ‐۳شكل

بـه  . ارائه شـد  ۲۰۰۱در سالها كه توسط آلدريچ و مارتينز  دوم، مدل تركيب سرمايه
هاي موجود در زمينه اشكال گونـاگون   نظر آنان، رفتار كارآفريني حاصل تركيب ظرفيت

طي اين مدل توانايي تركيب دانش و منابع را در قالب سرماية انساني، محي. سرماية است
  ). ۴شكل) (Chambers and Shaw 13 :2004 ,(و مالي دارد 

  

  

  

  

  
  

  Chambers and Shaw, 2004: 13 :منبع
  ها در روستا مدل تركيب سرمايه ‐۴شكل
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  كارآفريني كشاورزي
زمين يگانه سرچشـمه   )۶(دهند كه از ديدگاه فرانسوا کنه و نيکال بودو مطالعات نشان مي

تـرين عامـل در    مهـم نيز ين دليل كشاورزي دب). ۱۵۴: ۱۳۸۴هزار جريبي، (ثروت است 
 بنـابراين . ، و نقش مهمي در توليد و اشتغال مولد دارداستتأمين معاش روستاييان فقير 

، عـدم تحـرك اقتصـادي و    هـاي بيكـاري   بـا مشخصـه  در شرايط فعلي اقتصادي ايـران  
برخـوردار   از اهميتـي دوچنـدان  توجه بـه كشـاورزي   گذاري دولت،  محدوديت سرماية

در واقع، بايد گفت تقويت كشاورزي و ايجاد تغيير در فرآيند توليدات كشاورزي . است
غيركشاورزي، افـزايش درآمـد و افـزايش تقاضـا بـراي        و منابع طبيعي به ايجاد اشتغال

شـود و در نتيجـه، كارآفرينـان     كشاورزي محلـي و توليـدات غيركشـاورزي منجـر مـي     
هاي راكد امكاناتي را فـراهم   ها و استفاده از سرمايه صتكشاورزي با شناخت صحيح فر

 ،بـدين صـورت  . كننـد  دهي و مديريت منابع ايده خود را عملي مـي  كنند و با سازمان مي
مانند بلكه بدون اتكا به دولت و در بخـش غيردولتـي بـراي افـراد      تنها آنان بيكار نمي نه

تواننـد بـا    ان بخـش كشـاورزي مـي   به سخن ديگر، كارآفرينـ . آفرينند ديگر نيز شغل مي
پـذيري، تحمـل     مخـاطره گيري از نيرويي كه در خود بـراي حـل خالقانـه مسـئله،      بهره

تـر، تهديـدات و    سراغ دارند، با زيركي، ظرافت و سـرعت هرچـه تمـام   … ومشكالت 
ماننـد توسـعه     تنگناهاي محيطي را به فرصت تبديل كنند و در شرايط سخت و پيچيـده 

هاي جديد را كشـف و از آنهـا    جهاني شدن و اقتصاد چندمليتي، فرصت ،فناوريسريع 
چنين حركتي به نفع خود آنان است و سرانجام نيز به رفـع تنگناهـاي   . برداري كنند بهره

  ). ۵شكل(شود  جامعه روستايي منجر مي
  

  
  
  

  

  Verheul, 2001: 12 :منبع
  كننده كارآفريني در بخش كشاورزي عوامل تعيين ‐۵شكل 

توسعه اقتصادي

فناوريتوسعه 

 جهاني شدن 

ساختاركشاورزي

ساختار صنعتي

تقاضاتنوع

هايرصتف
كارآفريني
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نگري خاص و با در نظـر گـرفتن    نابراين، كشاورز كارآفرين كسي است كه با آيندهب
هاي محيطي، عبرت گرفتن از گذشـته خـود و ديگـران، متناسـب بـا       منابع و محدوديت

پـذيري، نـوآوري و     مخـاطره پـذير بـه همـراه     دانش بومي و نوين، با شخصـيتي تحـول  
صادي و بـازاري را شناسـايي، ارزيـابي و    هاي اقت خالقيتي باال بهترين و آخرين موقعيت

بـا رعايـت حقـوق     و هـاي بيرونـي   كند و بر اساس نبوغ خود و با راهنمـايي  كشف مي
هاي بالقوه  گيري عقالني، شايسته و اقتصادي از فرصت به بهره ،مكاني، فضايي و انساني
كه بـراي  كارآفرينان كشاورز، روشي است  هاي از ويژگي. پردازد و بالفعل كشاورزي مي
حلي خالقانـه، ابتـدا الزم    آنها معتقدند براي رسيدن به راه. گيرند حل مسئله در پيش مي

كارآفرينـان كشـاورز هـر    . است مشكل اصلي يا مسئله واقعي، شناخته و تعريـف شـود  
حـل   دانند و معتقدند براي رسيدن بـه راه  و فرصت مي تهديدمشكلي را حاوي دو جزء 

در نتيجـه،  . هاي مسئله دقيقاً شـناخته شـود   ها و هم فرصتدتهديمناسب الزم است هم 
و هم از ديدگاه ) ها به لحاظ شناسايي فرصت(براي اين منظور هم از ديدگاه يك محقق 

البتـه  ). Kayne, 2002: 5(كنند  به مسئله نگاه مي) هاتهديدبه لحاظ كشف (يك كارآگاه 
ورزي مناطق روسـتايي مسـتلزم   کارآفريني در بخش کشاموفقيت بايد در نظر داشت كه 

 ،پيوند ناگسستني با بخش صنعت است و يا به عبارتي، صنعتي کردن کشـاورزي اسـت  
بـه عبـارت   . پيشين و پسين وجود دارد  هاي صنعت و کشاورزي ارتباط چون بين بخش

طـور   ها در گرو توسعه بخش ديگر است، اما بايد به ديگر، توسعه هر کدام از اين بخش
هاي اقتصادي رعايت شود؛ يعني روند توسعه بايد از بخش  توسعه بخش در يتوال طبيعي

کشاورزي شروع و سپس به بخش صنعت کشيده شود و در پايان، بـه بخـش خـدمات    
هاي فردي و اجتماعي مردم در کشورهاي  ها و مهارت توسعه يابد، زيرا تمامي تخصص

  ). ۵۵۵: ۱۳۷۳اغيان، ب قره(در حال توسعه در بخش کشاورزي تمرکز يافته است 
  ها، تهديدها، و نقاط قوت در نتيجه، كارآفريني كشاورزي به معناي شناسايي فرصت

گزيني خاص و جديد براي ايجـاد تحـول    شناسي و سياست و ضعف كشاورزي با روش
تفكر، روش و تدبيري نـو   ةافزون بر اين، به همراه ارائ. استو دگرگوني در كشاورزي 
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اين امر جز بـا همكـاري   . ذشته و كنوني كشاورزي ضروري استبراي حل مشكالت گ
ريـزان،   برنامـه (و عوامل بيروني ) فعاالن بخش كشاورزي(بين عوامل داخلي كشاورزي 

بايـد شـرايط و تحـوالت جهـاني،      ،در ايـن مسـير  . شـود  ميسر نمي) مديران و مسئوالن
سـتيابي بـه   محيطـي جهـت د   هـاي زيسـت   فناوري نوين، فرهنگ روستايي، محـدوديت 

وري و كارآيي و دستيابي به بازارهاي  الگوهاي نو در كشاورزي به منظور باال بردن بهره
تنها در اين صـورت اسـت كـه وضـع      ، وتر در نظر گرفته شود هاي بزرگ نو در مقياس

. نـد ك در كنـار سـاير ابعـاد بهبـود پيـدا مـي       ،خصوص كشاورزان اقتصادي روستاييان، به
ي كشاورزي شيوه جديدي در بخش كشاورزي براي افزايش درآمـد و  بنابراين، كارآفرين

  . است… ثروت، ايجاد اشتغال و
  عوامل مؤثر در توسعه كارآفريني روستايي و كشاورزي

ها و موانع پيش روي كارآفرينـان روسـتايي    دهند كه بر اساس فرصت مطالعات نشان مي
كـه   شـود  ر اين بخش منجر مـي و كشاورزي، چهار عامل به موفقيت باالي كارآفرينان د

  . احساسات و انگيزه اوليه در کارآفرينـان، هيجـان، شـوق، عالقـه و تعهـد      اند از عبارت
بر اساس آنچه به عنوان مأموريـت اصـلي مرکـز توسـعه کـارآفريني کشـاورزي ناحيـه        

شهر نيويورک ذكـر شـده، افـزايش تعـداد کارآفرينـان موفـق کشـاورزي و         )۷(اُتسگوي
تحقـق ايـن امـر از    . هاي کشاورزي با تجارت مرتبط بـوده اسـت   فعاليت بخشي به تنوع

گذاران در استفاده مناسب از منابع طبيعي  هاي مشارکتي کشاورزان و سرماية طريق تالش
  . و انساني صورت گرفته است

اي كشـاورزان بـراي توسـعه كـارآفريني در بخـش       در مطالعه ديگري، نيازهاي پايـه 
هـاي   مالي و اعتباري كافي، شرايط اقتصادي، دسترسي به سرمايههاي  كشاورزي، سرمايه
هاي دسترسي به مشاوره، دسترسي به خدمات حمايتي، مشتريان و افراد  موجود، فرصت

توان چنين مطالعاتي را در حوزه رويكرد محيطـي   كه مي بيان شده است… مورد نياز و
  ). CADE: 2006, 2(و اقتصادي به كارآفريني كشاورزي دانست 
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ين نتيجه رسيدند که يکي از ددر مطالعة خود در کشور هند ب ،آناند سينگ و کريشنا
بنـابراين، کارآفرينـان بخـش    . اسـت  فنـاوري وظايف اصلي کارآفرينان در جامعه انتقال 

توانند کشاورزي سنتي و فردي را بـه کشـاورزي تجـاري     کشاورزي با اين توصيف مي
بدين ترتيـب، از ديـدگاه   . قتصادي کشور را فراهم سازندهاي توسعه ا تغيير داده و زمينه
توسعه كارآفريني كشاورزي شامل آشنايي با چندين نـوع مهـارت    درآنان، عوامل مؤثر 

؛ …توانــايي عمليـاتي كــردن، اســتفاده از فنــاوري و  فنـي، شــامل هــاي  مهــارت: اسـت 
ــايي ســازمان ، شــاملهــاي مــديريتي مهــارت   ف، و دهــي، تكميــل كارهــا و وظــاي توان

هـا،   توانـايي شناسـايي فرصـت    ، شـامل هـاي كـارآفريني   مهارت و ؛…ها و اداره فعاليت
توان اين ديدگاه را نـوعي رويكـرد مهـارتي قلمـداد كـرد       مي. …ها و حل مشكالت، راه

)Anand Singh and Krishna, 1994:12 .(  
يونـد  ين نتيجه رسيده است کـه بـراي برقـراري پ   دهويز در مطالعه خود ب جان مولن

ـ     امنطقي ميان بخش کشاورزي و توسعه اقتصادي ملي به کمک افرادي نياز اسـت كـه ب
عنوان کارآفرين  او از اين افراد به ؛بين اين دو رابطه برقرار کنند ،خاص خود يها ويژگي

هاي فـردي،   بنابراين، عوامل مؤثر از اين ديدگاه تمركز بر گرايش. کند کشاورزي ياد مي
در قالـب دو   ،باشـد كـه در مجمـوع    مـي … ي و سن، تحصـيالت و هاي شخصيت  نظريه

  ). Molenhuis, 1996( بندي هستند شناختي قابل دسته رويكرد شخصيتي و جمعيت
هـر کـدام در تحقيقـات خـود بـر       )۱۰(جان بايلي و ،)۹(، دبرا مارکلي)۸(جف رينولدز

عنـوان   ي بـه هـاي ارتبـاطي کارآفرينـان روسـتاي     اهميت سطح آگاهي، آموزش و توانايي
آنها تنها از . اند تأكيد کرده وکارهاي کوچک مؤثرترين عوامل براي کمک به توسعه کسب

   ).Ibid(اند  شناختي به كارآفريني توجه كرده هاي جمعيت نگاه ويژگي
ــا، پ  ــونيتآدالج ــث)۱۱(رس ــل ، ب ــوپلير)۱۲(کي ــتم )۱۳(، پ ــراي   )۱۴(و روس ــد ب   معتقدن

ــداز آينــده کشــاورزي م طراحــي چشــم ــراي ترســيم و  ان ــه افــراد خــالق ب   يشــيگان، ب
. اسـت ريـزي نيـاز    برنامه) اي و محلي ملي، منطقه(انداز در سطوح مختلف  اجراي چشم

  را از عوامـل  … پذيري، نياز بـه توفيـق، وجـود مركـز كنتـرل و       مخاطرهادلي و ديگران 
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ايالـت از   كنند و بر اين باورند كـه ايـن   مؤثر در توسعه كارآفريني كشاورزي قلمداد مي
كنـد و در   مـي هاي شغلي زيادي بـراي افـراد فـراهم     تر شده، فرصت طريق اقتصاد قوي

شـود   تر و کيفيت زندگي افراد بخـش کشـاورزي بهتـر مـي     نتيجه، کاربري اراضي متنوع
)Adelaja et al., 2007: 54-55 .(  

فرينـان  آموزش كارآ ،شمالي در آمريكاست كه در آن يكارولينا به نمونه ديگر متعلق
طوري كـه   هاي زيادي شد، به شغل ايجاد هاي اقتصادي و شد فعاليترروستايي موجب 
هـاي   نفـر مهـارت   ۴۰۰جامعـه محلـي،    ۱۰با آموزش  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۴يك سال يعني از 

  گيـري   كارآفريني مورد نظر را كسب كردند كه برآيند اين آمـوزش، در مجمـوع، شـكل   
  . روستا بود ۲۲فرصت شغلي در  ۷۵فعاليت جديد و  ۴۹

پـذيري، شناسـايي     مخـاطره آليسون، نوآوري شخصي،  اسكات و همكاران به نقل از
كـه نشـان از    انـد  ذكـر كـرده  از عوامـل مـؤثري    را …هاي توليد، تحليل بازار و زنجيره

ــه كــارآفريني دا از نظــر آليســون، ). Scott et al., 2006: 2( ردرويكــرد اقتصــادي ب
 انـد از  هـا عبـارت   تـار کـارآفريني مؤثرنـد و ايـن ويژگـي     هـاي اجتمـاعي در رف   ويژگي
هـاي   زمينـه  هاي موجود در جامعه، تجربيات حاصل از زندگي، پيش نقش: ساالري ديوان

  ). Alison, 1990: 8(ساالري  ديوانخانواده، سطح آموزش و آگاهي، طبقه اجتماعي، 
ارآفريني مؤثرنـد  ها و عوامل محيطي در توسـعه كـ   زيرساخت ،از ديدگاه مايا و ماك

)Maia, 2002: 14 (Mcke, 2001: 14; and.  
ها و اسناد حاكي از آن است كه براي ايجـاد كـارآفريني مـؤثر در     ترتيب، يافته  بدين

اين عوامل است تا تأثيرگـذاري آن در   از بخش كشاورزي نياز به در نظر گرفتن تركيبي
 معمـوالً گرفتـه   كثر مطالعات صـورت زيرا تاكنون در ا ؛محيط روستا بيشتر نمود پيدا كند

بعدي غالب بوده و اين بعد عمومـاً از عوامـل اقتصـادي تشـكيل شـده اسـت        نگاه تك
  ). ۱جدول(
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  عوامل مؤثر در كارآفريني روستايي و كشاورزي در رويكردهاي مختلف ‐۱جدول
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  كرد مهارتيروي

؛ …توانايي عملياتي كردن و:هاي فنيمهارت
دهـي،   توانـايي سـازمان  : هاي مديريتي مهارت

هـا؛   تكميل كارها و وظـايف، و اداره فعاليـت  
توانـايي شناسـايي   : هـاي كـارآفريني   مهارت
  . …ها وحلها، مشكالت، راهفرصت

Anand Singh and 
Krishna, 1994 

  رويکرد اقتصادي
ع مـالي اوليـه، نـوآوري شخصـي،     ميزان منـاب 
ــاطره ــايي    مخـ ــدات و شناسـ ــذيري، توليـ پـ
  … هاي توليد، تحليل بازار و زنجيره

CADE, 2006; 
Scott et al., 2006 

  رويكرد سازماني
هاي کسب  ها و دانشمکان جغرافيايي، مهارت

در   شده، ارتباط افراد کارآفرين، تجربه فعاليت
 …کارهاي کوچک و

Alison, 1990  

  رويكرد شرايط محيطي
هـاي   شرايط اقتصادي، دسترسـي بـه سـرمايه   

هـاي دسترسـي بـه مشـاوره،      موجود، فرصت
دسترسي به خدمات حمايتي، مشتريان و افراد 

 مورد نياز

 Maia, 2002; Macke, 
2001  

هايرويكرد ويژگي
 )۱۵()شناسيروان(شخصيتي

هـاي    هـاي فـردي، نظريـه    تمركز بـر گـرايش  
  Molenhuis, 1996 …شخصيتي و

 رويكرد
 )۱۶(شناختيجميت

تعداد افراد خانواده، سن، تحصيالت و توانايي 
  Molenhuis, 1996  … ارتباطي و 

رويكرد گرايشي يا
  )۱۷(رفتاري

پذيري، نياز بـه توفيـق، مركـز كنتـرل       مخاطره
  Adelaja et al., 2007 …و

يبي
ترك

رد 
ويك
ر

  

ي، کشـف، ارزيـابي و   مخاطره پذيري اقتصاد  بعد اقتصادي
 …ها وبرداري از فرصتبهره

۱۳۸۷، قيداري سجاسي  

  بعد اجتماعي
پذيري، کارداني  ابتکار، انعطافنوآوري،

بير، تغييرپذيري، قدرت درک تدو
 …نگري وآيندهباال،

هاي فرصتزمين، آب و خاك مناسب، شناسايي   بعد محيطي
 … و پذيري پايين بالقوه و بالفعل محيط، آسيب

  بعد نهادي
هـــا،  صــفات رهبـــري در هـــدايت فعاليـــت 

 محلي به افراد كمك ،باال مديريتي  هاي  توانايي
  … و  مشاركت براي

   گانمطالعات اسنادي نويسند: أخذم
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  منطقة مورد مطالعه
کيلومتر مربع در جنوب اسـتان زنجـان، بـين     ۴۸۰۰با وسعتي معادل  ،شهرستان خدابنده

از  ؛دقيقـه قـرار دارد   ۷درجـه و  ۳۶دقيقه، و عرض شـمالي  ۳۵و  درجه ۴۸ طول شرقي
از غـرب بـه    ،از جنوب به استان همدان، ابهر و بخش آوج شمال به شهرستان زنجان و

اين شهرستان از . باشد به زنجان محدود مي غرب هم از از آن و قسمتي ،استان کردستان
روستاي خـالي   ۳۳روستا و  ۲۳۲ شاملرود  رود و سجاس بخش مرکزي، افشار، بزينه ۴

تـرين   ترين و تـا حـدودي مرتفـع    از نظر توپوگرافي، کوهستاني واز سکنه تشکيل شده 
و بـه دليـل قرارگيـري در شـرايط آب و هـوايي مناسـب بـا         است؛منطقه استان زنجان 

هاي  هاي وسيع نسبتاً هموار و حاصلخيز داراي شرايط مناسبي براي توسعه فعاليت دشت
توانـد از نقـاط قـوت ايـن      هاي وابسته به آن است كه اين موارد مي فعاليتكشاورزي و 
منطقـه  . منطقـه كشـاورزي اسـت    در بنابراين، فعاليت اقتصـادي غالـب  . شهرستان باشد

با وجود وسعت اراضي، تنـوع آب و هـوايي، نيروهـاي بـالقوه و ارزان، غنـاي       خدابنده
ندگي براي توسعه کشاورزي بسـيار  هاي سطحي و زيرزميني و باال بودن متوسط بار آب

صنعتي همچون چغندر قند،  تاًموفق بودن کشت محصوالت نسب ،همچنين. مستعد است
اي، آفتابگردان روغني و کلزا در مدتي کوتاه شـاهد بسـيار خـوبي بـر ايـن       ذرت علوفه
اراضي زير کشت محصوالت زراعي استان را در  يك سومشهرستان خدابنده . مدعاست

رتبـه اول را در سـطح    ،اده است و از نظر سطح زير کشت و ميـزان توليـد  خود جاي د
هـاي كشـاورزي نقـش بسـيار مهـم و       بنابراين، از نظر اقتصادي فعاليت. استاستان دار
دليـل دارا بـودن    اين شهرستان به. اي در اشتغال و درآمد مردم اين شهرستان دارد ارزنده
توانـد يكـي از    در زمينه كشاورزي مـي ) انسانيطبيعي و (شناختي  هاي باالي بوم پتانسيل

ولي تاكنون به دليل نبود . هاي مهم كشاورزي در سطح استان و ملي باشد مناطق و قطب
در  )۱۸(و حاكميت نظريـه كيـك   ،سو از يك ،هاي توسعه هاي كارآفريني در برنامه نگرش

ورزي در هـاي انسـاني و منـابع طبيعـي كشـا      اسـتعدادها و خالقيـت   ،جامعه روسـتايي 
صورت معيشـتي   اند و عمدتاً به روستاهاي اين شهرستان از رشد چنداني برخوردار نبوده

  . هستند
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  شناسي روش
گـاه اسـتداللي    براي تبيين و توجيه چگونگي و چرايـي وضـعيت و ابعـاد آن، بـه تكيـه     

گاه از طريق جستجو در ادبيات و مباحث نظـري موجـود در    اين تكيه. محكمي نياز بود
كـارآفريني روسـتايي و    ةبـار  كلـي موجـود در   يهـا و قضـايا   ت و تـدوين گـزاره  مقاال

بنـابراين، روش مـورد اسـتفاده در ايـن مقالـه كـاربردي،       . كشاورزي فراهم شده اسـت 
كاربردي است، زيـرا در   پژوهشاين  ،هدف  از جنبة. اكتشافي، توصيفي و تحليلي است

گيـرد و نتـايج    انجـام مـي    »عه كشـاورزي توس»  كارآفريني كشاورزي در زمينة  پي توسعة
گيرنـدگان امـر در زمينـه امـور      ريـزان و تصـميم   تواند راهنماي برنامـه  حاصل از آن مي

ويـژه شناسـايي    آوري اطالعـات بـه   جمـع   از جنبـة . كشاورزي و اقتصاد روستايي باشد
تشـافي  از نوع اك پژوهشهاي تأثيرگذار در توسعه كارآفريني كشاورزي روستاييان،  جنبه
   ،هاي جامعة مورد مطالعـه و فرآينـد توسـعه كـارآفريني     به لحاظ توصيف ويژگي. است

از نوع توصيفي است و به دليل ارتباط بين متغيرهاي توسعه و توسعه پايـدار در چهـار   
از نـوع   ،بـا توسـعه كـارآفريني   ) اقتصادي، اجتماعي، محيطـي و نهـادي  (بعد اصلي آن 
هاي  حقيق كشاورزان موفق شهرستان خدابنده در بين سالجامعه آماري ت. تحليلي است

ي سـطح كشـاورزي   اشود كه عمـدتاً دار  شامل ميرا و كشاورزان عادي  ۱۳۸۶تا  ۱۳۸۱
بـراي دسـتيابي بـه اجمـاع فكـري ميـان        ،و از سوي ديگر هستندبه پايين  متوسط و رو
ن خدابنده نيـز  نهادي با كشاورزان، كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستا ‐بخش سازماني

  . عنوان مسئوالن انتخاب شدند به
بـه  ) جانبـه  همـه (به دليل اينكه در اين مطالعه سعي بر آن بود تا با نگاهي سينوپتيك 

اي و عملي موجود ميـان مسـئوالن مـرتبط بـا      هاي انديشه مسئله پرداخته شود و تفاوت
ورد مطالعـه مشـخص   فعاليت كارآفريني در حوزه اجرايي و نهادي و كشاورزان منطقه م
تنها بـه  ) ۱۳۸۶‐۱۳۸۱(شود، به دليل تعداد اندك كشاورزان موفق كه در پنج سال اخير 

هاي آقايان جعفري و حسيني به  نام هب  دو نفر از كشاورزان نمونه ،شد نفر محدود مي ۱۵
عنـوان   نفـر نيـز بـه    ۶ و ترتيب با توليد گندم ديم و كلزا در سطح كشور معرفـي شـدند  

عنوان كشـاورز   نفر ديگر نيز به ۷ ،همچنين. نمونه در سطح استان انتخاب شدندكشاورز 
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همة اين كشاورزان نمونه بـراي مطالعـه   . برتر و موفق در سطح شهرستان شناخته شدند
نفـر كشـاورز    ۱۵از سـويي، بـراي برابـري در آزمـون و نتيجـه،      . در نظر گرفته شـدند 
نفر مسئوالن مرتبط  ۱۵به عنوان گروه شاهد و عبارتي كشاورز عادي   غيركارآفرين يا به

  ). ۲جدول(با كارآفريني كشاورزي و روستايي شهرستان خدابنده انتخاب شدند 
  كشاورزان موفق شهرستان خدابنده ‐۲جدول 

  رتبه نمونه  نام محصول  روستا  خانوادگي نام  نام  رديف
  کشوري  گندم ديم نظرقلي جعفري الدينسيد شمس  ۱
  کشوري  کلزا  محمودآباد حسيني حميد  ۲
  شهرستاني  گندم ديم قويي سلطاني كوچك علي  ۳
  شهرستاني  جو آبي  زرين رود موسوي سيد سجاد  ۴
  استاني  گندم ديم  آقجه گنبد مظفرپور يداهللا  ۵
  استاني  گندم آبي  مصرآباد امامي حضرت قلي  ۶
  شهرستاني  حبوبات پابند محمد حسيني جواد  ۷
  استاني  گندم آبي  ر علياحصا زنگنه محبوب علي  ۸
  شهرستاني  پياز  خالق آباد لونبي الهفتح  ۹
  شهرستاني  ذرت توپقره صادقي يونس  ۱۰
  استاني  گندم ديم  مهدي آباد رضواني صياداهللا  ۱۱
روغنيهاي  دانه كهال همانلو غالم عباس  ۱۲   استاني 
  شهرستاني  زميني سيب حي تقيلو جعفر  ۱۳
  استاني  ندم ديمگ  شورآباد بابالو ياور  ۱۴
  شهرستاني  گندم آبي  توتورقان حسيني سيد مرتضي  ۱۵

  اطالعات ميداني : أخذم

، براي كشاورزان موفـق و مسـئوالن كـل    پژوهشگيري در اين  بنابراين، روش نمونه
گيري تصادفي ساده از روستاهايي بوده است كـه   جامعه و براي كشاورزان عادي، نمونه

ترتيب، اصل شانس برابر براي انتخاب افراد جامعـه جهـت    يندب. كشاورز موفق داشتند
  ). ۱۲۲: ۱۳۸۲نيا،  حافظ(عضويت در نمونه رعايت شد 
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بخـش اول بـه   . هاي مـورد نيـاز در دو بخـش انجـام گرفتـه اسـت       آوري داده جمع
هاي ثانويه از طريق مبـاني نظـري موضـوع و سـوابق انجـام تحقيقـات        آوري داده جمع

اي و جسـتجوي اينترنتـي    مطالعـه كتابخانـه    شود كـه بـا روش   صورت گرفته مربوط مي
صـورت گرفتـه    مـورد نظـر  هاي علمي و پژوهشي در رابطه با موضوع  ها و مجله سايت
هاي اوليه تحقيق از طريق روش دلفـي بـا كمـك     آوري داده بخش دوم به جمع ؛ واست

. شـده اسـت  ه از روش ميـداني اسـتفاد   كه شود مصاحبه و طراحي پرسشنامه مربوط مي
) ۱۳۸۳(سرمد، بازرگان و حجـازي  . بيان شده است فن دلفي ةبار تعاريف گوناگوني در

 شود كـه بخـواهيم در   كار گرفته مي دلفي زماني به فنكنند كه تحقيق پيمايشي با  بيان مي
. خاص به بررسـي بپـردازيم   ينظر در موضوع باره اتفاق نظر در ميان يك جمع صاحب

باره مسئله تهيـه   ها در اي از سؤال مجموعهبايد ولين قدم آن است كه براي اين منظور، ا
كرد و آن را براي تمامي جامعه آماري مورد نظر ارسال داشت و از آنان درخواست كرد 

هـا در مرحلـه اول،    پـس از گـردآوري داده  . كه درجـه اهميـت آنهـا را مشـخص كننـد     
اي  شود و در دوره بعد پرسشنامه يباره مسئله مشخص م دست آمده در هاي به بندي رتبه

دسـت آمـده مطابقـت نداشـته      بندي به ها با رتبه در صورتي كه نظر نمونه. شود تنظيم مي
باشد، الزم است نسبت به توجيه تفاوت نظر خود با نتايج دور اول يا تعـديل آن اقـدام   

ت يافـت  نظر تشخيص مسئله ياد شده به توافـق دسـ   توان از نقطه مي ،بدين طريق. كنند
چون هدف تدوين فهرسـتي   ،بنابراين، در اين مقاله). ۱۳۸۳سرمد، بازرگان و حجازي، (

از عوامل مؤثر در توسعه كارآفريني كشاورزي به كمـك كشـاورزان نمونـه و مسـئوالن     
ها با استفاده از هيئتي از كشاورزان موفق و مسئوالن مرتبط بـا آنهـا    آوري داده بود، جمع

مرحله اول، مصاحبه بـا اسـتفاده از   : سه مرحله انجام پذيرفته استكه در  صورت گرفته
از عوامل تأثيرگذار در موفقيت كشاورزان  فهرستي مرحله اين خاتمة تا در بود باز سؤاالت

مرحله دوم، تـدوين پرسشـنامه   . دست آيد از نظر مسئوالن و كشاورزان عادي و موفق به
و مبـاني نظـري كـارآفريني كشـاورزي بـا       دست آمـده از مرحلـه اول   بر اساس نتايج به

ها و مسئوالن را در ارتباط بـا مـوارد    تا نقطه نظرات نمونه استاستفاده از طيف ليكرت 
گويـان   از پاسـخ  ،در اين بخش ؛باره كارآفريني كشاورزي كسب كنيم مؤثر ذكر شده در
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بسيار كـم،  ) ليكرت(اي  طيف گزينه ۵خواسته شد تا ميزان هر يك از موارد را در قالب 
بدين ترتيب، ميـزان كـارآفريني   . گذاري كنند و بسيار زياد عالمت ،كم، تا حدودي، زياد
در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعي، محيطـي و   (ترين بعد تأثيرگذار در آن  آنها و همچنين مهم

الزم به ذكر است كه در طيـف ليكـرت گزينـه خيلـي كـم داراي      . مشخص شد) نهادي
مرحله سوم، . باشد مي) ۵(و گزينه خيلي زياد داراي باالترين امتياز ) ۱(ترين امتياز  پايين
تـرين بعـد    دست آوردن مهم جهت به SPSSافزار  تحليل اطالعات براساس نرم و تجزيه

. ترين متغيرهاي مـؤثر از نظـر كشـاورزان و مسـئوالن بـوده اسـت       مؤثر و همچنين مهم
بـا اسـتفاده از    ،و در مرحلـه سـوم   شود؛ ميانجام  بنابراين، دو مرحله اول با روش كيفي

هـاي تحقيـق    به روش كمي به آزمون فرضـيه  ،دست آمده در دو مرحله قبل اطالعات به
 فنيد كه اعتبار نكن بيان مي )۱۹(دالكي رابرتز و داير به نقل از در ضمن. خواهيم پرداخت

درصد خواهد بود  ۸۰بيش از  ،نفر باشد ۱۳دهندگان بيش از  دلفي زماني كه تعداد پاسخ
)Roberts and Dyer, 2004 .( هـا از طريـق مصـاحبه و     در اين مقاله، بخش اصـلي داده

بخش اول، شامل مصاحبه با سؤال باز در چهار بعد اقتصـادي،  : پرسشنامه گردآوري شد
دسـت   اجتماعي، محيطي و نهادي؛ و بخش دوم، تهيه پرسشنامه براسـاس اطالعـات بـه   

مقاله در مرحله اول به روش طيف ليكرت در چهار بعد اقتصادي،  اي مباني نظريه .آمده
  . باشد زيرساختي و نهادي مي ـ اجتماعي، محيطي

تـرين و   هاي مختلفي براي سنجش پايايي پرسشنامه وجـود دارد كـه معـروف    روش
در اين تحقيق، . با تأكيد بر همساني دروني است )۲۰(ترين آنها روش آلفاي كرونباخ رايج
. دست آمد به ۸۳۹۱/۰ضريب كل آلفا  SPSSافزار  فاده از اين روش و با كمك نرمبا است

نحوه عملياتي كردن متغيرها بدين صورت بود كه براي تبيين فرضـيه، متغيرهـاي مـورد    
عنوان متغيرهـاي مسـتقل و    مطالعه شامل عوامل اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي به

عنوان متغير وابسته  روستايي شهرستان خدابنده بهتوسعه كارآفريني كشاورزي در نواحي 
در نظر گرفته شدند و هر يك به اجزاي خود تقسيم شدند و مـورد توصـيف و تحليـل    

 ،بندي ابعاد فريني كشاورزي و رتبهآجهت آزمون عوامل مؤثر در توسعه كار. قرار گرفتند
تـرين متغيرهـا و    واليس و بـراي شناسـايي مهـم    ‐ اي و كروسكال نمونه تك tاز آزمون 
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بـر اسـاس ميـانگين اسـتفاده شـده       بندي از رتبه ،بندي آنها از درون ابعاد چهارگانه رتبه
اي و  نمونـه  تـك  Tاي، از آزمـون    ها بـا مقيـاس رتبـه    بنابراين، براي آزمون فرضيه. است

برابر و ). ۳۶۳‐۲۴۷: ۱۳۸۳مهدوي و طاهرخاني، (واليس استفاده شده است  ـ   کروسکال
   :باشند مقاله به صورت زير مي H°و  ۱H هاي فرضيه مقاله، در شده طرح هاي سؤال با ظرمتنا

کارآفريني در بخش کشاورزي نواحي روستايي شهرستان خدابنده تحـت  : ۱Hفرضيه
تأثير ارتباط فرآيندي هر چهار عامل اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي اسـت، امـا از   

ترين و از نظر مسئوالن عوامل اجتماعي و شخصيتي از  ها عامل اقتصادي مهم نظر نمونه
  . آيند تر به شمار مي همه مهم

كارآفريني در بخش كشاورزي نواحي روستايي شهرسـتان خدابنـده   : ۰Hفرضيه صفر
ري ميان ابعاد چهارگانه اقتصادي، اجتماعي، دا يمتأثر از همه عوامل نيست و تفاوت معن

در توسـعة  ) مسـئوالن، كشـاورزان عـادي و موفـق    (هـا   محيطي و نهادي از نظـر نمونـه  
  . كارآفريني كشاورزي وجود ندارد

اي،  هـاي فكـري، انديشـه    جهت دستيابي به نتيجه و شناسـايي تفـاوت   ،بدين منظور
  نگــاهي و اجرايــي مســئوالن، و كشــاورزان موفــق و عــادي نســبت بــه عوامــل مــؤثر  

  والـيس و   ‐زمـون كروسـكال  در اين بخـش از تحقيـق ابتـدا بـا كمـك آ      ،در كارآفريني
T ها پرداخته شد ترين ابعاد از نظر نمونه اي به شناسايي مهم نمونه تك .  

  هاي تحليلي يافته
كه در هر سه گروه  آن استدهندة  واليس نشان ‐دست آمده از آزمون كروسكال نتايج به
ميـزان  بـاالترين  ) اي رتبـه (عامـل اقتصـادي بـا بـاالترين ميـانگين اثربخشـي        ،هـا  نمونه

طوري كه عامل اقتصادي از نظـر كشـاورزان موفـق داراي     به ،تأثيرگذاري را داشته است
در رتبه اول و ابعاد محيطي، نهـادي و اجتمـاعي بـه     ۹۳/۵۵) اي رتبه(ميانگين اثربخشي 

از نظر كشـاورزان عـادي نيـز عامـل اقتصـادي بـا       . اي بعدي قرار دارنده ترتيب در رده
داراي رتبه اول و ابعاد محيطي، اجتماعي و نهادي به  ۲۷/۵۶) اي رتبه(ميانگين اثربخشي 
ترين بعد تأثيرگـذار در   از نظر مسئوالن نيز مهم. هاي بعدي قرار دارند ترتيب در اولويت
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و ابعــاد اســت   ۲۰/۶۲كــارآفريني كشــاورزي عامــل اقتصــادي بــا ميــانگين اثربخشــي 
 .هـاي بعـدي قـرار دارنـد     ك در رتبـه اجتماعي، محيطي و نهادي نيز با تفاوت بسيار اند

اين بدان معناست كه . دارد ۰۵/۰دار آماري در سطح آلفا  يداللت بر تفاوت معن ۳جدول
هـا، ابعـاد    ترين عامل در توسعه کارآفريني کشاورزي از ديدگاه هر سه گروه نمونـه  مهم

كـل نيـز     مقايسـه ميـانگين  . هاي بعدي قـرار دارنـد   اقتصادي است و ساير ابعاد در رتبه
تفاوت چنداني را در بين نظرات سه گروه كشاورزان موفـق، عـادي و مسـئوالن نشـان     

بـا مقيـاس   ( گويـه اصـلي   ۹۷. اين امر بيانگر نوعي همفكري در ميان آنهاست. دهد نمي
در قالب ابعاد چهارگانـه توسـعه پايـدار بـراي سـنجش اثرگـذاري در توسـعه        ) اي رتبه

گروه مسئوالن، کشاورزان عادي و موفق مورد بررسي  کارآفريني کشاورزي از طريق سه
 اي و بـر اسـاس حـد متوسـط امتيـاز      نمونـه  تـك  tقرار گرفته است که بر اساس آزمون 

  . شود صورت جداگانه در زير ارائه مي ها مورد تحليل قرار گرفته است و نتايج به گويه
  ها ورزي از ديدگاه نمونهداري ابعاد مؤثر در توسعه کارآفريني کشا آزمون معني ‐۳جدول 
اثربخشينميانگيتعدادابعاد  ها نمونه

وفق
ن م
رزا
شاو

ك
  

 ۹۳/۵۵ ۳۵ اقتصادي
 ۹۱/۳۸ ۳۲ اجتماعي

 ۸۶/۵۴ ۱۵ محيطي

 ۱۰/۵۳ ۱۵ نهادي

 ۱/۵۰ ۹۷ جمع كل

دي
 عا
زان
اور
كش

  

 ۲۷/۵۶ ۳۵ اقتصادي

 ۸۴/۴۵ ۳۲ اجتماعي

 ۹۰/۵۴ ۱۵ محيطي

 ۸۷/۳۲ ۱۵ نهادي

 ۴۷/۴۷ ۹۷ لجمع ك

 اثربخشي نميانگي تعداد ابعاد هانمونه

الن
سئو

م
  

 ۲۰/۶۲ ۳۵ اقتصادي

 ۹۲/۴۶ ۳۲ اجتماعي

 ۸۰/۴۶ ۱۵ محيطي

 ۱۹/۴۶ ۱۵ نهادي

 ۵۲/۵۰ ۹۷ جمع كل

  

  

  

    

  

كشاورزان 
 موفق

كشاورزان
 نمسئوال عادي

 ۹۵۷/۳ ۴۲۲/۸ ۱۸۷/۷ ـ اسكوئركي
 ۳۳ ۳ درجه آزادي

 ۲۶۶/۰ ۰۳۸/۰ ۰۶۶/۰ داريمعنيسطح

  هاي تحقيقيافته:منبع
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در ) گويـه  ۹۷شـامل  (اطالعات گردآوري شده در خصوص ابعـاد چهارگانـه مـؤثر   
بـر  اي و  نمونـه  تـك  Tتوسعه کارآفريني کشاورزي از ديدگاه مسئوالن، بر اساس آزمون 

داري محاسبه شده در همه  سطح معني كه دهد ها نشان مي اساس حد متوسط امتياز گويه
توان نتيجه گرفـت كـه فـرض     بنابراين، مي. است ۰۵/۰تر از آلفا  ابعاد چهارگانه كوچك

۰H دست آمده  مبني بر عدم تفاوت ميان حد متوسط امتيازات و ميانگين کل امتيازات به
د مسـئوالن در خصـوص عوامـل مـؤثر بـر توسـعه کـارآفريني        ها در نز از مجموع گويه

توان پذيرفت كه عوامل اقتصادي، اجتماعي،  لذا مي. گيرد کشاورزي مورد تأييد قرار نمي
زيرساختي و نهادي در توسعه کارآفريني کشاورزي از نظر مسئوالن تأثيرگـذار   ‐محيطي

هـا در ابعـاد چهارگانـه از     اين اخـتالف  ،شود ولي همان طور که مشاهده مي. بوده است
زيرسـاختي و   ‐شدت متفاوتي برخوردارند و به ترتيـب اقتصـادي، اجتمـاعي، محيطـي    

عامل اقتصادي بيشترين تـأثير و نهـادي کمتـرين     ،از اين رو. نهادي حائز اهميت هستند
  . تأثير را در انگيزة توسعه کارآفريني کشاورزي از نظر مسئوالن دارند

. ، کشاورزان عـادي بودنـد  ندپژوهش مورد بررسي قرار گرفت گروه بعدي که در اين
) گويه ۹۷شامل (گردآوري شده از اين گروه در خصوص ابعاد چهارگانة مؤثر  اطالعات

اي و بر اساس حد متوسـط   نمونه تك tدر توسعه کارآفريني کشاورزي، بر اساس آزمون 
در همـه ابعـاد چهارگانـه     داري محاسبه شـده  دهد كه سطح معني ها نشان مي امتياز گويه
مبنـي بـر    ۰H توان نتيجه گرفت كـه فـرض   از اين رو، مي. است ۰۵/۰تر از آلفا  كوچك

دست آمـده از مجمـوع    عدم تفاوت ميان حد متوسط امتيازات و ميانگين کل امتيازات به
ها در نـزد کشـاورزان عـادي در خصـوص عوامـل مـؤثر بـر توسـعه کـارآفريني           گويه

ــابراين، مــي. گيــرد يــد قــرار نمــيکشــاورزي مــورد تأي ــوان پــذيرفت كــه عوامــل  بن   ت
  ـ زيرساختي و نهـادي در توسـعه کـارآفريني کشـاورزي از      اقتصادي، اجتماعي، محيطي

ايـن   ،شـود  طور که مشاهده مـي  ولي همان. ديدگاه کشاورزان عادي تأثيرگذار بوده است
و بـه ترتيـب اقتصـادي،     ها در ابعاد چهارگانه از شـدت متفـاوتي برخوردارنـد    اختالف
از اين رو، از نظر اين گروه نيـز  . ندا زيرساختي، اجتماعي و نهادي حائز اهميت ـ محيطي
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عامل اقتصادي بيشترين تأثير و نهـادي کمتـرين تـأثير را در انگيـزة توسـعه کـارآفريني       
ــا دارد ــدگاه آنه ــون  . کشــاورزي از دي ــر اســاس آزم ــق، ب ــدگاه کشــاورزان موف  tاز دي

دهنـد كـه سـطح     هـا نتـايج نشـان مـي     اي و بر اساس حد متوسط امتياز گويـه  هنمون تك
از اين رو، . است ۰۵/۰تر از آلفا  داري محاسبه شده در همه ابعاد چهارگانه كوچك معني
مبني بر عدم تفاوت ميان حـد متوسـط امتيـازات و     ۰Hتوان نتيجه گرفت كه فرض  مي

هـا در نـزد کشـاورزان موفـق در      ع گويـه دست آمـده از مجمـو   ميانگين کل امتيازات به
در . گيـرد  خصوص عوامل مؤثر بر توسعه کارآفريني کشاورزي مـورد تأييـد قـرار نمـي    

زيرساختي و نهادي در  ‐توان پذيرفت كه عوامل اقتصادي، اجتماعي، محيطي نتيجه، مي
ولـي همـان   . توسعه کارآفريني کشاورزي از نظر کشاورزان موفق تأثيرگذار بـوده اسـت  

و بـه ترتيـب    نـد ها از شـدت متفـاوتي برخوردار   اين اختالف ،شود طور که مشاهده مي
از ايـن  . ـ زيرساختي و نهادي حائز اهميـت هسـتند   عوامل اقتصادي، اجتماعي، محيطي

عامل اقتصادي بيشـترين و عامـل اجتمـاعي کمتـرين تـأثير را در       ،رو، از نظر اين گروه
  ). ۴جدول( اردتوسعه کارآفريني کشاورزي د  انگيزه

توان گفت که از نظر هـر سـه    مي tدست آمده از طريق آزمون  از اين رو، از نتايج به
گروه عامل اقتصادي داراي بيشترين اهميت در توسعه کارآفريني کشـاورزي در منطقـه   

  . استخدابنده 
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داري اثربخشي ابعاد چهارگانه در توسعه كارآفريني از ديدگاه  آزمون معني ‐۴جدول
 شاورزان موفق، عادي و مسئوالنك

خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگينتعداد هانمونه ابعاد

 اقتصادي
 ۳۲۲۵۸/۱ ۱۵۳۳۳۳/۱۳۱۱۲۲۳۱/۵ كشاورزان موفق
 ۳۶۲۳۰/۱ ۲۷۶۱۷/۵ ۱۵۵۳۳۳/۱۴۳ كشاورزان عادي

 ۱۸۰۴۵/۴ ۱۵۰۰۰۰/۱۳۹۱۹۰۸۳/۱۶ مسئوالن

 اجتماعي
 ۹۸۰۱۲/۰ ۱۵۱۳۳۳/۶۱۷۹۵۹۹/۳ كشاورزان موفق
 ۴۴۵۷۴/۱ ۱۵۲۶۶۷/۲۱۵۹۹۵۲/۵ كشاورزان عادي

 ۰۳۸۳۱/۱ ۱۵۲۰۰۰/۶۱۰۲۱۳۷/۴ مسئوالن

 محيطي
 ۲۰۷۹۱/۱ ۱۵۲۰۰۰/۱۳۹۶۷۸۲۲/۴ كشاورزان موفق
 ۸۰۵۹۹/۱ ۱۵۲۶۶۷/۱۲۸۹۴۵۶/۶ كشاورزان عادي

 ۴۴۶۸۴/۱ ۱۵۴۰۰۰/۵۹۶۰۳۵۷/۵ مسئوالن

 نهادي
 ۰۴۴۱۱/۱ ۱۵۰۶۶۷/۶۲۰۴۳۸۱/۴ كشاورزان موفق
 ۸۳۵۶۳/۱ ۱۵۶۰۰۰/۵۸۱۰۹۳۵/۷ كشاورزان عادي

 ۷۹۵۳۵/۲ ۱۵۰۶۶۷/۱۲۷۸۲۶۳۳/۱۰ مسئوالن
 

 ها نمونه ابعاد
 ۱۰۵= مقدار آزمون 

t  درجه
آزادي

  سطح
داري معني

ميانگين 
 ها تفاوت

٪  ۹۵تفاوت در سطح 
  فاصله اطمينان

 باالترينترين پايين

دي
صا
اقت

  

۷۱۶/۲۶۱۴۰۰۰/۰۳۳۳۳/۳۵۴۹۶۷/۳۲۱۷۰۰/۳۸ زان موفقكشاور
۲۸۵/۲۸۱۴۰۰۰/۰۵۳۳۳/۳۸۶۱۱۵/۳۵۴۵۵۲/۴۱ كشاورزان عادي

۱۳۳/۸۱۴۰۰۰/۰۰۰۰۰/۳۴۰۳۳۸/۲۵۹۶۶۲/۴۲ مسئوالن

عي
تما
اج

 

۴۶۱/۱۶۱۴۰۰۰/۰۱۳۳۳/۱۶۰۳۱۲/۱۴۲۳۵۵/۱۸ كشاورزان موفق
۲۵۱/۱۱۱۴۰۰۰/۰۲۶۶۷/۱۷۱۶۵۹/۱۳۳۶۷۵/۱۹ كشاورزان عادي

۶۰۲/۱۵۱۴۰۰۰/۰۲۰۰۰/۱۶۹۷۳۰/۱۶۴۲۷۰/۱۸ مسئوالن

طي
محي

 

۳۱۳/۲۸۱۴۰۰۰/۰۲۰۰۰/۳۴۶۰۹۳/۳۱۷۹۰۷/۳۶ كشاورزان موفق
۸۶۷/۱۷۱۴۰۰۰/۰۲۶۶۷/۳۲۳۹۳۲/۲۸۱۴۰۱/۳۶ كشاورزان عادي

۹۵۳/۹۱۴۰۰۰/۰۴۰۰۰/۱۴۲۹۶۸/۱۱۵۰۳۲/۱۷ مسئوالن

دي
نها

 

۳۴۶/۱۶۱۴۰۰۰/۰۰۶۶۷/۱۷۸۲۷۳/۱۴۳۰۶۱/۱۹ كشاورزان موفق
۴۰۶/۷۱۴۰۰۰/۰۶۰۰۰/۱۳۶۶۳۰/۹۵۳۷۰/۱۷ كشاورزان عادي

۱۱۴/۱۱۱۴۰۰۰/۰۰۶۶۷/۱۳۰۷۱۲/۲۵۰۸۶۲/۳۷ مسئوالن
  هاي تحقيق يافته: منبع
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  ترين عوامل مؤثر در كارآفريني كشاورزي  شناسايي مهم
نطقه خدابنده و شناسـايي ابعـاد مـؤثر از    براي دستيابي به تحليل كارآفريني كشاورزي م

بـر   ،كشاورزان عادي و موفق، ابتدا آمار توصيفي تهيه شـد و سـپس   و ديدگاه مسئوالن،
در زيرمجموعه ابعـاد چهارگانـه    ،دست آمده براي هر كدام از سؤاالت اساس ميانگين به

ني كشـاورزي را  ترين عوامل مؤثر در كارآفري توان مهم رتبه داده شد كه از اين طريق مي
بـاالترين  . دست آمده شناسـايي كـرد   بر اساس رتبه به  هاي نمونه از نظر هر يك از گروه

  . ترين رتبه داراي كمترين ارزش است رتبه داراي باالترين ارزش و پايين
تواننـد تـأثير زيـادي در     ترين آنها كه مـي  متغير مهم ۹۷از ديدگاه مسئوالن، در ميان 

موقـع   اورزي منطقه داشته باشند شامل سرماية مالي كافي و بيمه بهتوسعه كارآفريني كش
هـاي دقيـق    محصوالت، استفاده زياد از خدمات مشاوره و حمايتي و در كنار آن توصيه

وضعيت اجتماعي و اقتصادي  ،ترين موارد تأثيرگذار اهميت و كم ،كارشناسان و مروجان
امـا از نظـر   . اسـت نواده مشـوق  خـا  وجـود  خانواده، طرز تفكر مناسب مردم محلـي و 

بهـره   هاي كم ترين عوامل، سرماية مالي كافي در آغاز، ارائه وام كشاورزان عادي بااهميت
كافي، رعايت اصول تناوب زراعي، حجم زياد و يكپارچگي زمين و كـاهش تشـريفات   

ترين عوامل متغيرهـاي تأثيرگـذار در توسـعه كـارآفريني كشـاورزي       اهميت اداري و كم
قه، دوستان و آشنايان مناسب، عالقه زياد به محل سكونت، عالقه زياد بـه آبـاداني،   منط

ولـي از  . باشـند  طرز تفكر مناسب مردم محلي و شرايط مناسـب در دوران كـودكي مـي   
ترين متغيرهـاي مـؤثر در    مهم ،دست آمده هاي به بر اساس رتبه ،ديدگاه كشاورزان موفق

اي هـ  سرماية مـالي كـافي در آغـاز، اسـتفاده از نهـاده     اند از  كارآفريني كشاورزي عبارت
، استفاده از خدمات مشـاوره و حمـايتي، رعايـت    )…سموم و بذر اصالح شده،(جديد 

هـاي كشـاورزي و حجـم زيـاد و      اصول مناسب تناوب زراعي، كيفيـت مناسـب زمـين   
يني كه تأثيرات انـدكي را در توسـعه كـارآفر    يترين موارد اهميت يكپارچگي زمين و كم

اند از قوانين، آداب و رسـوم اجتمـاعي مناسـب،     كشاورزي از ديدگاه آنها داشته عبارت
طرز تفكر مناسب مردم محلي، دوستان و آشنايان مناسب و شرايط مناسـب زنـدگي در   
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دسـت آمـده در    هاي بـه  در كل، نوعي نزديكي ديدگاه از رتبه. دوران كودكي و نوجواني
خصـوص در ميـان مسـئوالن و     شود كه ايـن امـر بـه    ه ميگانه مشاهد هاي سه ميان گروه

در نتيجه، از نظر هـر  . باشد دست آمده مشهود مي هاي به كشاورزان موفق از مقايسه رتبه
ترين متغير مؤثر در توسعه كارآفريني كشـاورزي سـرماية مـالي كـافي در      سه گروه مهم
  . باشد مي… ترين مورد دوستان و آشنايان، خانواده و اهميت آغاز و كم

  گيري  نتيجه
آيد كه با وجـود مطالعـات و    دست مي ظ نظري اين نتيجه بهابا بررسي انجام شده به لح

ها و عوامـل مـؤثر    تجربيات جهاني موجود در زمينه كارآفريني بخش كشاورزي و شيوه
زيرا با وجود مقبول واقع  ؛در توسعه آن، هنوز شاهد تحول چنداني در اين زمينه نيستيم

را در توسـعه   خاصـي  امـل وكليت موضوع، هر يك از مطالعات انجام شده تنها ع شدن
جامعـة   به دليل برخـورداري  سو  كه از يك، درحالي دانند كارآفريني كشاورزي مؤثر مي

نقش و اهميت روستا و  علت به منابع طبيعي و انساني غني و از سوي ديگر ازروستايي 
جانبـه بـه عوامـل     ه، ضـرورت نگـاه همـه   بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسع

مكاني مـؤثر در توسـعه   / فضايي و محيطي،/ اجتماعي، نهادي/ بيروني، اقتصادي/ دروني
بر ايـن  . شود احساس مي كارآفريني كشاورزي مناطق روستايي در قالب رويكرد تركيبي
بعـد   ۴گويـه در قالـب    ۹۷اساس و با در نظر گـرفتن رويكـرد تركيبـي در ايـن مقالـه      

اقتصادي، اجتماعي، محيطي و نهادي طراحي و مورد آزمون قـرار گرفـت كـه از نتـايج     
گانه  هاي سه اختالف نظر اندك بين گروه توان استنباط كرد كه با وجود  دست آمده مي به

در شناسايي ابعاد و متغيرهـاي تأثيرگـذار در توسـعه كـارآفريني كشـاورزي منطقـه، از       
ترين بعد تأثيرگذار در توسعه كـارآفريني كشـاورزي بـا     ممه ،ديدگاه هر سه گروه نمونه

هاي  و ساير ابعاد در رتبه استبعد اقتصادي  ،اي نمونه تك tواليس و  ‐آزمون كروسكال
اهميـت در توسـعه كـارآفريني     در شناسـايي متغيرهـاي مـؤثر و كـم    . بعدي قرار دارنـد 

ترين متغيـر   در آغاز را مهم ها عامل اقتصادي سرماية مالي كافي كشاورزي نيز همه گروه
در . شـود  رد مـي  ۱Hبه نفع فرضيه تحقيـق  ۰Hفرض صفر ،در همه موارد. اند مؤثر دانسته
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نـوعي نزديكـي ديـدگاه نيـز در بـين دو گـروه مسـئوالن و         ،دسـت آمـده   كليه نتايج به
تواند گوياي يكي از  توان مشاهده كرد كه اين خود مي كشاورزان موفق را به وضوح مي

اي گونـاگون ملـي، اسـتاني و    هـ  هاي اخير در رده ل موفقيت اين كشاورزان در سالدالي
هـاي اخيـر، اسـتفاده از     زيرا به دليل رابطه متقابل اين دو گروه در سال ؛شهرستاني باشد

ويـژه احتـرام كارشناسـان بـه      هاي كشاورزي و به نظرات يكديگر در توسعه فعاليت نقطه
موفق و در كنار آن استفاده از دانش نوين كشاورزي  و دانش محلي كشاورزان تتجربيا

  . از داليل موفقيت كشاورزان بوده است ،كارشناسان

  ها  يادداشت

1. sustainable rural development (SRD) 2. Lyons 
3. Wortman    4. enliven 
5. anchor institutions  6. Francois Quensay and Nicolas Baudeau 
7. Otsego   8. Reynolds 
9. Markley   10. Bailey 
11. Peterson   12. Beth Lake    
13. Popelier   14. Rustem    
15. trait approach   16. demographic approach   
17. attitude approach 

  .شناسي نيز بدان اشاره شده است جامعه متوندر كه (limited good theory)خيرمحدود  نظريه ‐۱۸
19. Dalkey   20. Cronbach’s alpha 
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