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در مناطق  يشاغالن بخش کشاورز ينيکارآفر ةيروحو تحليل  سنجش

  خواف شهرستان يها دهستان يمورد ةمطالع :روستايي

  ∗∗∗∗تيموری و ياسر عرب يداريق يحمداهللا سجاس

  ۲۲/۲/۱۳۹۵ :تاريخ پذيرش  ۲۲/۵/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  دهيچک

 ين شاغالن بخش کشاورزيب در ينيه کارآفريزان روحيسنجش مبا هدف  ۱۳۹۴ سال درپژوهش حاضر 
 اي و پژوهش ميداني ي، با استفاده از منابع كتابخانهتحليل - از روش توصيفي ،ين منظوردب. انجام شد

چهار  يشاغل در بخش کشاورز يسرپرست خانوارها ۱۹۷پژوهش  يجامعه آمار. استفاده شد) پرسشنامه(
با ابزار  ياطبقه يتصادف يريگ ه روش نمونهب ها داده يآورردگ. گرفت را دربرمیدهستان شهرستان خواف 

 يها تهافيج و ينتا. صورت گرفت از ادبيات نظري برگرفتهشاخص نُه ساخته بر اساس  ة محققپرسشنام
، يريپذ مخاطره يها در مؤلفه يبخش کشاورز مورد مطالعه در که شاغالن بوداز آن  يپژوهش حاک

کور، يو يبند تيبا استفاده از مدل اولو ،همچنين. ارنددف قرار يت ضعيدر وضع يطلب و چالش ييگرا عمل
که  ،انجام گرفت يبند رتبه ينيه کارآفريزان روحياز م يبرخوردار زمينة مورد مطالعه در ين روستاهايب

   .ندخ در رتبه دوم قرار داشتيچهارده با بيشترين امتياز در رتبه اول و روستاي مزرعه ش يروستا

  ).شهرستان( خواف کور،يو مدل ،يکشاورز نانه،يکارآفر يتيشخص يها يژگيو ،ينيکارآفر: ها كليدواژه
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
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  مقدمه

 دادهکشور را به خود اختصاص  يعيطب يها ت و عرصهيجمع ةبخش عمد ييروستا يواحن
و  يات اقتصاديدر ح ينقش اساسو فعاليت كشاورزي موجود در آن  ييو جامعه روستا

گويي به  براي پاسخاز يك سو،  ،ي در مناطق روستاييبخش كشاورز .کشور دارد ياجتماع
 ،قدرت و توان رقابتي برای برخورداری از ،نيازهاي امروزي جامعه بشري و از سوي ديگر

هاي گوناگون همچون  تواند از جنبه است كه كارآفريني مي جديد یاتخاذ رويكرد مندنياز
بسترهاي جديد براي  ةكنند ، فراهميور ورزي، ايجاد اشتغال، و افزايش بهرههاي كشا نوآوري

از . بخش كشاورزي باشد گانكنند اغل در بخش كشاورزي و نيز جامعة مصرفروستاييان ش
 جوانان يکاريب مشکل كاهش يبرا مهم يهاراهبرداز  يکيکارآفريني  توجه به رو، اين

کل از  يسهم شاغالن بخش کشاورز، )۱۳۸۵تا  ۱۳۶۵ هاي سال( دو دهه گذشتهدر . است
 ۱۳۸۵در سال درصد هجده به  ۱۳۶۵درصد در سال  ۲۹ از کشور ياشتغال اقتصاد يروين

جاد يا يبرا يکه بخش کشاورز يحال در ،)۵۵: ۱۳۸۵، رانيمرکز آمار ا( افته استيکاهش 
در جوامع  ينيج کارآفريترو ،نيت باال برخوردار است؛ بنابراياز ظرف ينياشتغال و کارآفر

. است ياتينقش ح يند، داراا مواجه يو اجتماع ياقتصاد يها چالش ، که بايامروز
 ها و در ادي است كه داراي خصوصيات، ويژگيگيري و توسعه كارآفريني نيازمند افر شكل

وليه براي عامل محرك و ا مثابه زيرا روحيه كارآفريني به ، روحيه كارآفريني باشند،مجموع
ن يب ينيه کارآفريتوجه به روح ،امروزه ،راستادر اين . ستها شناسي آغاز كارآفريني و فرصت

. شود يمحسوب م ييتوسعه روستا ين راهکارهايتر ان و از جمله کشاورزان از مهمييروستا
ن يست، اما قطعاً بهترين يانيش درآمد روستايو افزا ييزا تنها راهکار اشتغال ينياگرچه کارآفر

به بخش  يه و فناوريق سرمايها با تزرتن يتوسعه کشاورز. ن نوع آن استيتر انهور و بهره
در آن نقش  يارياست که عوامل بس يچندبعد یندياابد، بلکه فري يتحقق نم يکشاورز

 كشاورزي باال مانند شهرستان توانويژه در مناطق روستايي با  سعة کشاورزی، بهوت. دارند
هاي موجود در درك كمبود توانند با فعاالن اين بخش می زيرا است،بسيار ضروري  ،خواف

ي تقويت روحيه برا هاي الزم به فرصت ،زمينه روحيه و ويژگي كارآفرينانه در كشاورزان
تاكنون  رو، از اين. دست يابندهاي مختلف آموزش و ترويج كشاورزي  كارآفريني از جنبه

در اين  وعبر اساس اهميت روحيه كارآفريني در ايجاد كارآفريني، مطالعات متعدد و متن
  ).۱ جدول( انجام شده است ارتباط
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  ينيه کارآفرينه سنجش روحيمطالعات در زم پيشينة - ۱جدول 
  سال/محقق  عنوان پژوهش  ج پژوهشينتا

به اطالعات افراد ف يضع يدهد كه کشاورزان از دسترس ها نشان مي يافته
ن مزارع و يب يو فاصله طوالن يه کافيسرمانبود ند و ت داشتيشکا ينيکارآفر

 ينيکشاورزان از کارآفردرک  اين همه،با  ؛شد مشاهده میز ين منطقه نيا بازار در
  .دبو باال

Analysis of Entrepreneurship 
Development in Agriculture 
among Arable Crop Farmers 
in Imo State, Nigeria 
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به ميزان سی  اندتو يم يروان يها يژگيو و يفرد يها ج نشان داد که مهارتينتا
ن يد و چنجاد کنير اييان تغيدانشجو ينيه کارآفريدر بهبود روحدرصد 

در  ياتيح يعامل يروان يها يژگيو و يفرد يها گيری شد که مهارت جهينت
  .است ينيه کارآفريجاد روحيا

The Role of Individual Skills 
and Psychological Features 
in Improving 
Entrepreneurship Spirit 
among Agriculture Students 
of Univercity of Tabriz 
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و منـابع دانـش    ينيو گسـترش آمـوزش کـارآفر    يين مطالعه با هدف شناسـا يا
ـ آ الـت يدر ا متوسـطه  يکشـاورز  معلمان تمام از يسنجک نظريبا  ينيکارآفر وا ي

درصد از اين معلمان شناخت  ۶۴ که ج نشان دادينتا فت؛گر انجام االت متحدهيا
 شصـت کـه   ي، در حـال کردنـد  يمعرف ينيکارآفر منبع دانش را وکار خود کسب
 گـر يو د مطالعـه  را از راه ينيدانـش کـارآفر   از شناخت خـود  آنها عوامل درصد

  .کردند يمعرفها ابزار

Entrepreneurship Education, 
Practice, and Professional 
Development Needs of 
Secondary Agriculture 
Teachers D
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و  يطي، محي، سازمانيو عوامل اقتصاد ينيه کارآفرين روحيرابطه باين مطالعه 
ه ين روحيب ه است کهپژوهش نشان داد يها افتهي ون کرده ييرا تب يتيشخص
تعداد فرزندان  ، سن،يتي، شخصيطي، محي، سازمانيو عوامل اقتصاد ينيکارآفر

  .دار وجود دارد الت رابطه معنیيزان تحصيو م

ه يجاد روحيعوامل مؤثر بر ا يبررس
: مورد مطالعـه  ،يکشاورز ينيکارآفر
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ـ ان از لحاظ روحيگو درصد پاسخ ۵۳ که نشان داداين مطالعه ج ينتا  ينيه کـارآفر ي
ـ  رند؛ادقرار  يدر سطح خوب و عال  يا و حرفـه  يفـرد  يهـا  يژگـ يو ،نيهمچن

 ةکـار و سـابق   ة، سـابق يآموزش يها شرکت در دوره ل بهيت، تمايهمچون جنس
 .شده است هاآن ينيه کارآفريدار در روح جاد اختالف معنیيسبب ا يتيريمد

ران يمـد  ينيه کـارآفر يـ ل روحيتحل
اسـتان   ييروستا يتعاون يها شرکت

 النيگ

ص
ن
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، و يليت، سن، مقطـع تحصـ  ين جنسياز آن است که ب يپژوهش حاک اينج ينتا
ـ زان روحيو م يان کشاورزيدانشجو يليش تحصيگرا رابطـه   هـا آن ينيه کـارآفر ي
ـ ان و روحين اشـتغال دانشـجو  يدار وجود ندارد و تنها ب يمعن  آنهـا  ينيه کـارآفر ي

کـار  ، بـه  ليتحصـ  که در کنار يانيدانشجورو،  وجود دارد؛ از اين دار يارتباط معن
  .ندبرخوردار باالتر ينيه کارآفرياز روح ،اشتغال دارند يگريد

ــ ــروح يبررســ ــارآفريــ  ينيه کــ
 يهـا  وهيو شـ  يان کشاورزيدانشجو

 ينيبهبود آموزش کارآفر
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ش از متوسط ياران بي، نمره دهيژگيوپنج که در  پژوهش نشان داداين ج ينتا
در  است و پايين نمرة آنها ،يژگيوسه  و در بوده يشدت قو و با )۵/۲( ينظر

) ۰۷/۳(حد متوسط  از باالتر يبررس اران مورديدهميانگين کارآفريني  ،مجموع
الت ير سن و تحصير دو متغيسنجش تأث ر پاية نتايجب ،نيهمچناست؛ 

ی، بيصورت ترک هبه شهر ب مطالعه مطبوعات و تردد و )يا نهيزم يرهايمتغ(
بر  يريمطالعه مطبوعات تأث - التيو تحص تردد به شهر - التيتحص ترکيب

تردد به شهر با  - سن يريب متغيترک امااران ندارند، يده ينيزان کارآفريم
  .دار است يرابطه معن ياران دارايده ينيکارآفر

ــنجش و تحل ــس ــيل وي ــا يژگ  يه
د بر عوامل ياران با تأکيده ينيکارآفر

: يمطالعه مورد، مؤثر بر آن يا نهيزم
ــتان  ياران روســـتاهايـــده شهرسـ

 اندوآبيم
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  هاي پژوهش  يافته: منبع
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روحيه هاي گوناگون  جنبه بررسي تاكنون در مطالعات متعدد، به البته، گرچه
در مناطق  روحيه كارآفريني در ارتباط با ويژه ای مطالعهاما هنوز كارآفريني پرداخته شده 

يكي از راهبردهاي نوين  مثابه كه كارآفريني به ، در حالیروستايي انجام نشده است
هدف  ،بر اين اساس. گيرد قرار میكيد أمورد تهمواره توسعه اقتصادي روستايي 

ن شاغالن بخش يدر ب ينيه کارآفريزان روحيپژوهش حاضر سنجش و تحليل م
  .است يکشاورز

   پژوهش ينظر چارچوب

حال توسعه است و همچنان به نقش  در يستون فقرات اقتصاد کشورها يورزکشا
درآمد کل و  اعظمدرآمد که بخش  کم يژه در کشورهايو توسعه، به يخود برا ياتيح

. )۲: ۱۳۹۰ران، همکامنش و  ميسل( دهد يادامه م ،است يکار در بخش کشاورز يروين
مت يبا ق يين مواد غذايو تأم ييجاد اشتغال در مناطق روستايق اياز طر يکشاورز
حال توسعه  در يبه رشد درآمد و کاهش فقر در کشورها يمناطق شهربراي مناسب 
 يداريتواند پا يم ينيکردن کارآفر ين بخش، نهاديگاه ايجا يارتقا يبرا. کند يکمک م

: ۱۳۸۹ران، همکافرد و  ييدانا( را رقم بزند و متناسب با آن مناطق روستايي رشد کشور
در بعد آموزش و  ويژه به يني، موضوع کارآفردر برنامه سوم توسعه ،لبه همين دلي ).۷

ن يخاص در قالب ا یها و اعتبارات نان مورد توجه قرار گرفته و طرحيپرورش کارآفر
 ينيب شيپ ينيگسترش و توسعه کارآفر يبودجه ساالنه کشور برا يها برنامه و برنامه

كيد قرار أنيز مورد تدر برنامه چهارم توسعه  يکاز ماده  »د«در بند  ،نيهمچن شده است؛
نان در روند توسعه و رشد يژه کارآفريگاه ويل نقش و جايبه دل ،نيبنابرا .گرفته است

از  يبردار که با حداکثر امکانات و بهره کنند يها تالش م از دولت ياري، بسياقتصاد
ه يها و روح يژگيو ردار ازبرخواز افراد  يشتريتعداد ب ،يقاتيتحق يدستاوردها

ق و يآن تشو يها تيو فعال ينيکارآفر راستایبه آموزش در  در جامعه را ينيکارآفر
در برنامه پنجم توسعه، در  ،ن صورتيبه هم ).۱۷۲: ۱۳۸۸، يديسع( ندکنت يهدا

، اقتصاد و توسعه يبه مسائل علم و فناور ،بيترت که به فصول دوم، پنجم و ششم
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توسعه آن پرداخته  يبرا ييو ارائه راهکارها ينيبه کارآفر شوند، می مربوط يا منطقه
کشور در همه  يجاد تحول در نظام آموزشيبه دنبال ا ،در برنامه پنجم ،دولت. شده است

 يبرنامه پنجم برا ،نيبر ا است؛ افزون ينيبه منظور توسعه کارآفر يليمقاطع تحص
ن، ان و کشاورزاييروستا يزندگ تيفيسطح درآمد و ک و ارتقای ييتوسعه روستا

و  يديکوچک و متوسط تول ييزا و اشتغال ينيکارآفر يها تيو استقرار فعال يده سامان
را مطرح کرده  يو اعتبار یمال يها ق ارائه مشوقياز طر ييدر مناطق روستا يخدمات
  ).۱۰-۹: ۱۳۸۹، يمراد( است

. ه استشد يبررس مختلف يها دگاهياست که تاکنون از د يمفهوم ينيکارآفر
و  يک توافق جمعي«دند که بر اين باور بو ۱۹۹۰در  )۲(و گارتنر ۲۰۰۳در  )۱(سنديويد

است که نشان  ين موضوع شاخصيو هم» وجود ندارد ينيف کارآفريتعر ةگسترده دربار
 یتيدر وضع يطور نسب هب يجوگرو جست ةک حوزي در قالب ينيکارآفرکه دهد  يم
ن باورند يهمه بر ا ،اما بايد گفت). ۸: ۱۳۹۱، يفران يعقوبيو  يدموح( ده قرار دارديچيپ

 يل مهم کشورها برايسه دل. ستکشورها يموتور محرکه توسعه اقتصاد ينيکه کارآفر
اما  .و اشتغال مولد يفناورد ثروت، توسعه يتول اند از عبارت ينيتوجه به مقوله کارآفر

 يرگيحال توسعه و چ در يورهادر کش يو شهر ييان مناطق روستايع ميشکاف وس
توسعه به سمت صنعت، همراه  يها استيها و سراهبردش يو گرا يصنعت بر کشاورز

باعث شده است تا  يو کشاورز ييجامعه روستا ياجتماع - ياقتصاد يها يژگيبا و
 حالي است كه اين در ؛)۱۰۶- ۱۰۵: همان( کمتر رشد داشته باشد يکشاورز ينيکارآفر

که  دهد يچند دهه گذشته نشان م مختلف در يکشورها در ييتاتوسعه روس اربتج
 در ياديشود، بلکه عوامل ز يمحقق نم يورفناه و يسرماق يتنها با تزر ييتوسعه روستا

 عوامل توسعة روستايیترين  يكي از مهم ).۵۹: همان( کنند يم فاينه نقش اين زميا
از  .)۵: ۱۳۸۹، يداريق ياسسج و ين افتخاريالد رکن(است روحيه كارآفريني  ترويج

و  ينيکارآفر توجه به جوانان يکاريب مشکل رفع يبرا مهم يها راهبرداز  يکي رو، اين
در حال  بر اين اساس،). Lashgarara et al., 2014: 65( است دين مقولهب پرداختن

 يک را يني، کارآفريينه توسعه روستايافراد و مؤسسات فعال در زم بيشتر ،حاضر
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به . دکنع يرا تسر ييند توسعه روستايتواند فرايدانند که ميم یراهبرد يا توسعهت يالفع
 يها ص فرصتياز تشخ يتابع ييدر مناطق روستا يني، کارآفر۲۰۰۹در  )۳(نارديباور م

از  يريگ برای بهره يجاد نوآوريت و به دنبال آن ايبروز خالق يبرا يموجود، بسترساز
). ۲۲۰: ۱۳۹۲ساربان،  يدريح(است خلق ارزش  يبرا زيآم ها و اقدام مخاطره فرصت

دانند،  يم ييزا اشتغال يبزرگ برا يظرفيترا  ييروستا ينيتوسعه، کارآفر يها کارگزاری
 ييروستا يهايممانعت از ناآرام يبرا يديکل راهبردک ي مثابه مداران آن را به استيس
 نگرند، ويم يکشاورز يدرآمدهابهبود  يبرا يابزار مثابه هن بدانند، کشاورزان بيبيم

به استقالل و عدم  که منجر داری خانه کنار اشتغال در ای برای نهيزم مثابه بدان بهزنان 
 ياز نظر تمام ،حال به هر. کننديشود، نگاه ميم ياجتماع يها تيبه حما يوابستگ

 استو جوامع  هاافراد، خانواده يت زندگيفيک ارتقای يبرا يالهيوس ينيها، کارآفرگروه
 ،نيبنابرا). ۲۸۱: ۱۳۸۳پاسبان، (شود يدار ميط سالم و پايمح اقتصاد و ايجاد که منجر به

جاد يا :ان کرديب بدين صورتتوان  يرا م ييتوسعه روستا در ينيت و نقش کارآفرياهم
 ،يو نوآور يبازده ،ييد روستايتول/ يمصرف شهر ،ييروستا يد در نواحياشتغال جد

تاكنون  ،بر اين اساس ).۲۲۴: ۱۳۹۰، يرضوان( د و رشد تقاضايجد يها رصتاز به فين و
 رانيو ا يات جهانيو كشاورزي در ادب ييروستا ينيبا کارآفر ارتباطدر  مطالعات متعدد

 ، کين)Allen et al., 2003: 5(آلن و همکاران : صورت گرفته، که از آن جمله است
)Kayne, 2002: 5( ريگان ،)Reagan, 2002(يداريق يو سجاس يافتخارالدين  ، ركن 
 و همکاران يافتخارالدين  ، ركن)۱۳۸۷( و همکاران يافتخارالدين  ، ركن)۱۳۸۹(
 يي، شناسايکشاورز ينيکارآفر). ۱۳۹۰( سبکبار و همکاران يفرج، و )۱۳۸۹(

و  يشناس ک روشيبا  يکشاورز يها ها و ضعف دها، قوتيها، تهد فرصت
 است يدر کشاورز يجاد تحول و دگرگونيا يد برايخاص و جد ينيگز استيس
 ينيکارآفر ۲۰۰۴در  )۴(وارن). ۳۳: ۱۳۸۹، يداريق يو سجاس ين افتخاريالد رکن(

د مواد خام در يت توليد و رها شدن از وضعيجاد تنوع توليا يبرا يرا تالش يکشاورز
دمات خاص، ارائه خ يبازارها يد برايچرخه عرضه محصوالت و حرکت به سمت تول

مزارع و  يکشاورز يها تي، استفاده از ظرفيين روستار کشاورزان و شاغاليبه سا
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 و يموحد( کند يم يمعرف ييزا جذب گردشگران و اشتغال يبرا يدامپرور يواحدها
  ). ۱۰۴ :۱۳۹۱ ،يفران يعقوبي

توان به تشريح و توصيف رفتار،  گوناگون در زمينة كارآفريني، ميهاي  ديدگاه پايةبر 
. پرداختكارآفرينان از جمله كارآفرينان بخش كشاورزي يات صخصوو   ها، ژگيوي
) الف: اند بررسی کرد، که از آن جمله توان از چند منظر يرا م ينيکارآفر ،يطور کل به

 يشناخت کرد روانيرو) ج و ،ياجتماع -يکرد فرهنگيرو) ، بيکرد اقتصاديرو
معتقدند که  رويكرد اقتصادين نظرا صاحب رو، از اين. )يتيشخص يها يژگيو(

 يانرژو پر ي، مجريگر لي، تسهينگر ندهيآ هاي و روحيه ها يژگيو ازنان موفق يکارآفر
ن با توجه يکارآفربه بررسی  ياجتماع -يکرد فرهنگيرو .دنبرخوردار يو رهبر بودن،

ن يرکارآف پردازد و همچنين، می او رامونيط پيو مح ياجتماع -ينه فرهنگيبه بستر و زم
 يمعرف رامون خوديخاص پ ياجتماع - يط فرهنگيمتأثر از مح يا رندهيگ ميرا تصم

 يها يژگيکرد ويدر رو .رديگ ياز آن شکل م تبعيتها و اقداماتش به  دهيکه اکند  يم
شده  فيتعر يتيشخص يها يژگيو ين است که برخينانه، اعتقاد بر ايکارآفر يتيشخص

 .در انسان باشد ينيه کارآفريتوسعه روح ساز نهيتواند زم يوجود دارد که م
 يو شخص يفرد يها يژگيبر نقش و )۱۳۸۱( يانيدار پورهمچون احمد ينظران صاحب

ر ياز سا افراد ينيه کارآفريروح در ها يژگيو که نقش اين رسد يبه نظر م و ،د دارنديتأک
 ياساس يگژيه ونُ. است تر تر و اساسي پررنگ يو اقتصاد يطيمح همچون عوامل عوامل
، تحمل ابهام، يت و نوآورينان مشتمل بر کانون کنترل، خالقيدر کارآفر يتيشخص

 ييگرا و عمل ي، سالست فکريطلب ، استقالليطلب ، چالشيطلب تي، موفقيريپذ مخاطره
 يها يژگيو يبررس ،به همين دليل ).۵۰: ۱۳۹۲، ينعمت(ند ثرؤكارآفريني م ةبر روحي

با ند که برخوردار ييها از مجموعه خصلتن افراد يد که اده ين نشان ميافراد کارآفر
ر افراد ين سايب را ينيت و توسعه کارآفريتقو براینه الزم يزم توان آنها می ييشناسا

ها  ن خصلتيا از يبرخ ).۶۶: ۱۳۸۹و همکاران،  يوحدم(فراهم ساخت جامعه 
گرا بودن، از  صت، فر)۱۳۸۴، يشاهرکن( گرا بودن ، هدفمخاطرهتحمل : ند ازا عبارت

زاده و  فيشر(، قدرت تحمل يمند ، رقابتيطلب قيشرفت و توفيل به پي، ميخودگذشتگ
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زش، مصمم بودن، يرون، انگيط بينگر بودن، کنترل مح ندهي، آينيب ، خوش)۱۳۸۵، يزمان
  . يطلب و استقالل يطلب گرا بودن، قدرت جهياعتماد به نفس داشتن، نت

  ينيکارآفر ةيسنجش روح منظور ، بهنيافراد کارآفر شخصيتي يها يژگيو - ۲ جدول

  يمند رقابت  يطلب استقالل  قدرت تحمل  مخاطرهتحمل 
ه يدارا بودن روح

  يانتقاد
  يیگرا واقع  رونيط بيکنترل مح  جسارت  زان مطالعهيم  گرا بودن فرصت

  يکنترل درون  زشيانگ  ياز خودگذشتگ
 يها مهارت

  يو فن يتخصص
  یريپذرييتغ

  يطلب قدرت  ر بودنيپذ تيمسئول  مصمم بودن  يرتباطا يها مهارت
د و يتوجه به تهد

  ها فرصت
  باال يروابط انسان  عزم و اراده  يخودباور  اعتماد به نفس  گرا بودن هدف

  گرا بودن جهينت  ينيب خوش
ت يريمد ييتوانا

  گرانيد
  تمرکز

با طرح  ييآشنا
  و کار کسب

  نگر بودن ندهيآ
ت و يخالق

  ينوآور
رفت شياز به پين

  يدائم
  تجربه شکست  نظر بودن صاحب

به  يمند عالقه
  يت اقتصاديفعال

شرفت و يل به پيم
  يطلب قيتوف

جلب  ييتوانا
  گرانيد يهمکار

واکنش مثبت به 
  مشکالت و موانع

داشتن راه حل 
  مشکالت يبرا

   ۱۳۹۱، يفران يعقوبيو  يموحد :با اقتباس ازهاي پژوهش،  يافته: منبع

در حال توسعه، بيشترين ميزان كشورهاي در ويژه  همه جاي دنيا بهدر كه  از آنجااما 
در اقتصاد را نقش  ترين كشاورزان قرار دارند، آنها اصليكارها در اختيار و كسب

اغلب آنها  همه،با اين  ؛) Daugherty andPoza, 1320: 14( کنند ايفا میكشورهاي خود 
برخوردارند ي و ثبات در برابر تغييرات ناپذير گرايي، انعطاف خصوصياتي مانند درون از
)Hall et al., 2001: 8(هاي كارآفريني  پذيري در قالب فعاليت مخاطرهبه  رو، ؛ و از اين

آنها به عنوان شيوه زندگي سنتي و معيشتي . )Johannisson, 2002: 28(تمايل ندارند 
 شده و كارآفريني بوده كه مانع از نوآوري، خالقيت ای گونه بهكشاورزان عادي اغلب 

 اي بخانوارهاي روستاي انو آنها به عنوان سرپرست )Habbershon, 2006: 41( است
؛ اين نوع )Hall et al., 2001: 18( كنند كار فعاليت ميو ها و الگوهاي سنتي كسب شيوه

كه در  ،نامند پذير مي و آسيب الگوي ايستا ۱۹۹۷در  )۵(نوف و واردوكار را آرو كسب
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گيري  يند تصميمافر در آن، و) Hall et al., 2001: 36(کند  میيرات ثابت عمل برابر تغي
كشاورزان موفق و كارآفرين، با  ،در مقابل. )Habbershon, 2006: 22( متمركز است

 هاي محيطي، عبرت نگري خاص و با در نظر گرفتن منابع و محدوديت يك شيوه آينده
پذير  با دانش بومي و نوين، با شخصيتي تحولمتناسب   گرفتن از گذشته خود و ديگران،

هاي  ، نوآوري و خالقيتي باال، بهترين و آخرين موقعيتپذيری مخاطرهبه همراه 
هاي  اقتصادي و بازار را شناسايي و ارزيابي كرده و بر اساس نبوغ خود و با راهنمايي

ايسته و گيري عقالني، ش بيروني و رعايت حقوق مكاني، فضايي و انساني به بهره
؛ Kayne, 2002: 5( پردازند هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي مي اقتصادي از فرصت

توانند مانند ساير  بنابراين، كشاورزان مي). ۴ :۱۳۸۷الدين افتخاري و همکاران،  رکن
ترين منابع رشد و توسعه  و از مهمبوده، افراد در سطح جامعه روستايي كارآفرين 

در  ،در جوامع روستاييو  )Barringer and Ireland, 2006: 3(اشند ب اقتصادي 
و پذيري اقتصادي،  مخاطرهتوليد درآمد، ايجاد اشتغال، هايی همچون  زمينه

 ةدهند آنها نشان ).Habbershon, 2006: 15(ايفا کنند نقش اساسي گذاري  سرمايه
ترين منبع  بزرگ ،)Habbershon and Pistrui, 2002: 2(بوده  هاي عظيم انساني سرمايه

رو، بررسي و  از اين ).Habbershon et al., 2001: 17( روند شمار می به درآمدزايي
هاي  در بين كشاورزان روستايي از جنبهو خصوصيات كارآفرينانه  ها مطالعه ويژگي

  ). ۱ شكل(است ريزي و توسعه كارآفريني ضروري  مختلف مديريت، برنامه
  

  
  روحيه كارآفريني در بين كشاورزانسنجش كليدي  هاي ويژگي -۱ شكل
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  پژوهش يشناس روش

 يها برا داده يگردآور فاده شده واست يليتحل -يفيتوص ، از روشپژوهش حاضردر 
 يشيمايو پ) ياکتابخانه( يصورت اسناد به دو به سؤاالت پژوهش ييگو پاسخ

 ياسشنامهپر يشيمايابزار مورد استفاده در روش پ ؛است انجام شده )يدانيمطالعات م(
ه ينظران ته ز مصاحبه با صاحبينه و نين زميمطالعات در اپيشينة  يبود که پس از بررس

شاخص مستخرج از  نُهدر قالب ه يگو ۱۰۳ ةبردارندن پرسشنامه دريا. دشن يتدو و
به منظور حاضر، در پژوهش  .بود ينيه کارآفريسنجش ابعاد روح يبراچارچوب نظري 

 ياز محورها کدام مورد مطالعه در هر يغالن بخش کشاورزل نمرات شايه و تحليتجز
ف يموجود، توص يهاهنجارسه آن با ينانه و مقايکارآفر يتيشخص يها يژگيگانه و هنُ

  . )۳ جدول( ها انجام شد هداد يآمار

  نانهيکارآفر يتيشخص يها يژگيو يهاهنجار - ۳جدول 
  بسيار قوي  قوي  ضعيف  بسيار ضعيف  شاخص

  ۵۷ - ۷۲  ۵۱ - ۵۷  ۴۳ - ۵۱  ١٨ - ٤٣  تعادلپذيري م مخاطره
  ۶۰ - ۶۸  ۵۵ - ۶۰  ۴۹ - ۵۵  ۱۷- ۴۹  کانون کنترل

  ۵۳ - ۶۰  ۴۸ - ۵۳  ۴۴ - ۴۸  ۱۵ - ۴۴  نياز به موفقيت
  ۴۳ - ۵۲  ۳۸ - ۴۳  ۳۴ - ۳۸  ۱۳ - ۳۴  فکري سالست

  ۳۰ - ۳۲  ۲۸ - ۳۰  ۲۵ - ۲۸  ۸ - ۲۵  گرايي عمل
  ۲۶ - ۴۴  ۲۲ - ۲۶  ۱۸ - ۲۲  ۱۱ - ۱۸  تحمل ابهام

  ۲۳ - ۲۸  ۲۱ - ۲۳  ۱۹ - ۲۱  ۷ - ۱۹  يطلب استقالل
  ۲۱ - ۲۴  ۱۹ - ۲۱  ۱۶ - ۱۹  ۶ - ۱۶  طلبي چالش

  ۳۰ - ۳۲  ۲۸ - ۳۰  ۲۵ - ۲۸  ۸ - ۲۵  ينوآور
  ۳۳۳ - ۴۱۲  ۳۱۷ - ۳۳۳  ۲۸۹ - ۳۱۷  ۱۰۳ - ۲۸۹  کارآفريني

  ۵۵: ۱۳۹۲نعمتی، : هاي پژوهش، با اقتباس از يافته: منبع

مورد  يروستاها ين شاغالن بخش کشاورزيدر ب ينيه کارآفريابزار سنجش روح
کامالً ( يا نهياس چهار گزيبا مق ينيکارآفر يشناخت کرد روانياساس رو مطالعه بر

، ييايپا يبررس يو برا هشد يطراح) و کامالً موافق ،، نسبتاً موافقمخالف، نسبتاً مخالف
بوده  ۹۱/۰با مه برابر پرسشنا يکل ييايپا. کرونباخ استفاده شده است يوه آلفاياز ش
   ).۴ جدول( است
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   ينيه کارآفريسنجش روح يها اسياعتبار مق - ۴جدول 

  اس از پرسشنامهيآلفا در صورت حذف مق  کرونباخ يآلفا  اسيمق  فيرد

  ۷۸۵/۰  ۷۲۴/۰  يريپذ مخاطره  ۱

  ۷۷/۰  ۷۲۶/۰  کانون کنترل  ۲

  ۷۴۱/۰  ۷۸۴/۰  تيار به موفقين  ۳

  ۷۳۵/۰  ۸۳۵/۰  يسالست فکر  ۴

  ۷۵۱/۰  ۷۳۸/۰  ييگرا عمل  ۵

  ۷۵۹/۰  ۷۸۴/۰  تحمل ابهام  ۶

  ۷۸۰/۰  ۷۴۳/۰  يطلب استقالل  ۷

  ۷۴۶/۰  ۶۸۷/۰  يطلب چالش  ۸

  ۷۵۶/۰  ۵۵/۰  ينوآور  ۹

  -  ۷۷۹/۰  گانه هنُ يها اسيمق ياعتبار کل

  هاي پژوهش  يافته: منبع

ار کمتر از يبس) ينوآور(اس نهم يمق يب آلفا برايضر، باالجدول های  يافتهمطابق 

ن و يشيقات پيدر اکثر تحقکه اما از آنجا  ،است) ۷/۰، يعني(رش يار قابل پذيمع

 از پرسشنامه حذف ،د قرار گرفتهيکرات مورد تأک اس بهين مقي، اينيکارآفر يها هينظر

د متخصص يپرسشنامه، ده تن از اسات يينان از روايبه منظور اطم ،نيهمچن. نشده است

 يها ؤالق سيپس از مطالعه عم ،شهرستان خواف ين جهاد کشاورزاو مهندس يدانشگاه

و اصالحات مورد  ينظرات خود را اعالم کردند که پس از بحث و بررس ،پرسشنامه

دست آوردن اطالعات  هب ينامه، بران پرسشيبعد از تدو .د شدييپرسشنامه تأ يينظر، روا

ها  ، دادهيبا شاغالن بخش کشاورز يم و حضوريق ارتباط مستقياز از طريمورد ن

 ييخانوار روستاصد  يباال يه روستاهايمطالعه را کل يارجامعه آم. شدند يآور جمع

شهرستان اين زيرا  ،دادند يل ميا بودند، تشکيپو يشهرستان خواف، که از نظر کشاورز

م و ير کشت ديهکتار سطح ز ۶۳۸، ير کشت آبيهکتار سطح ز ۴/۲۱۲۴۱ش از يب يدارا

 يو دام ي، باغيتن محصوالت زراع ۱۵۶۰۳۷ش از يد بيبا تول يواحد دام ۵۱۰۱۵۹
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 يش ازشهرستان ب يو دام ي، باغيدات زراعيکل تول يارزش ناخالص اقتصاد. است

رتبه نوزدهم  يدات استان و دارايدرصد ارزش تول ۳۶/۰ برابر باال يون ريليم ۲۲۵۷۹۰۰

  ).۴: ۱۳۹۳، ياداره آمار و اطالعات کشاورز( است

ا بودند يپو يبا کشاورز يقطه روستاين پانزدهساکن در  ييخانوار روستا ۵۷۹۴ ،يطور کل هب

 ،از اصالح شد؛ پسن ييخانوار تع۱۶۵به تعداد  ، حجم نمونهکوکران رابطةکه با استفاده از 

متناسب با هر  يا طبقه يريگ به روش نمونه که افتيش يخانوار افزا ۱۹۷به  ها نمونهتعداد 

  . ندشداب انتخ) ي، سنگان و سالميمرکز( از سه بخش شهرستان خواف ،طبقه

ه يزان روحيدرجه و م«ن است که يا حاضر پژوهش يال اصلؤس ،بر اين اساس

؛ »؟استروستاها چگونه و با چه كيفيتي  يان شاغالن بخش کشاورزيدر م ينيکارآفر

  :شده استبررسي  شرح زير به فرضيهدر قالب چند  اين مسئله

o و  ينيه کارآفريه روحگان نُه يها يژگياز و يمورد مطالعه در برخوردار يروستاها

 .قرار دارند يت قويدر وضع ينيه کارآفريدر کل روح

o هادر آن ينيه کارآفريکشاورزان و روح يا و حرفه يعموم يها يژگين ويب 

 .وجود دارد يهمبستگ

o دار وجود دارد يگر رابطه معنيکديبا  ينيه کارآفريگانه روح نُه يها يژگين ويب. 

o زا شين کشاورزان بيه بيجاد روحيدر ا ينيرآفره کايروح يها از مؤلفه يسهم برخ 

 .ستها ر مؤلفهيسا

o ينيه کارآفريمؤثر بر روح يها يژگيواز  يمنطقه از لحاظ برخوردار ين روستاهايب 

  .دار وجود دارد اوت معنیتف

 اتيفرضبا توجه به اهداف و  ،شده يگردآور يها ل دادهيه و تحليبه منظور تجز

 ي، درصد فراواني، درصد فراوانيع فراوانيول توزجد( يفيپژوهش، از آمار توص

دمن، يفر يها و آزمون يب همبستگيضرا( يآمار استنباط نيز و) نيانگيو م ،يتجمع
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براي  ،همچنين و SPSS 20افزار  گيری از نرم بهرهبا  )tو  ،طرفه کيانس يوار

هاي  دلم از ،به لحاظ برخورداري مردم از روحيه كارآفريني هابندي روستا اولويت

سجاسي ؛ Opricovic and Tzeng, 2007( بندي ويکور تدهي آنتروپي و اولوي وزن

  . شده استاستفاده ) ۱۳۹۳و همكاران، قيداری 

  نتايج و بحث

 بر حسب گروه سني آماري های هاي تحقيق حاکي از آن است که نمونه توصيف يافته

سال  سی تا ۲۱گروه سني  نمونه در شترين تعداديبسال و  ۶۵هجده تا در محدوده سني 

تا  ۲۱نمونه مشخص کرد که گروه سني  اعضای يسن يها يژگيو يبررس. قرار دارند

ک درصد يسال با بيست درصد در باالترين رده و گروه سني کمتر از  ۳۶سال با  سی

 نيز نشان داد افراد مورد مطالعه تيبررسي وضعيت جنس .ترين رده قرار دارند در پايين

همچنين، بر پاية  .ندبودزن ) نفرهفده (درصد  ۶/۸ مرد و) نفر ۱۸۰(صد در ۴/۹۱ که

و با کمترين  پلميد) نفر ۷۸( درصد ۶/۳۹ گويان، پاسخالت يبررسي سطح تحص نتايج

  .دبودنسواد  يب) نفردو ( ک درصدي تعداد،

شاغالن بخش  ينيه کارآفريروح ميزان سنجشنة يدر زم ة اولبررسي فرضي يبرا

 .استفاده شده است يمختلف آمار يها ، از آزمونمورد مطالعه يتاهاروس يکشاورز

 يهاهنجارمورد نظر محاسبه و با  يها کدام از مؤلفه مجموع امتياز هر بدين منظور،

ن يياز هر مؤلفه تب ينمونه در برخوردار ت اعضایيسه و وضعيمقا) ۳جدول ( استاندارد

 يها افراد مورد مطالعه در مؤلفهکل ، ۵اساس اطالعات جدول  بر). ۵جدول ( شده است

کانون  يها و در مؤلفهف يت ضعيدر وضع يطلب و چالش ييگرا ، عمليريپذ مخاطره

، در مؤلفه تحمل نيو همچن يت قويوضع در يت و سالست فکريموفقاز به يکنترل، ن

ار يو بس يار قويت بسيدر وضع ،بيترت ، بهيطلب و استقالل ينوآور يها ابهام و مؤلفه

مورد  يروستاها يشاغالن بخش کشاورز ينيه کارآفريف قرار داشتند و در کل روحيعض

  .شود يه اول رد ميفرض ،ن اساسيا بر .شده است يابيف ارزيت ضعيوضع رمطالعه د
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  نانهيکارآفر يتيشخص يها يژگيو ةگان هنُ يها ت مؤلفهيمجموع امتياز و وضع - ۵جدول 
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۹۷/۴۷  امتياز  ۴۲/۵۶  ۰۲/۴۹  ۳۹/۳۹  ۴۷/۲۷  ۱۰/۲۷  ۶۳/۱۷  ۵۰/۱۷  ۴۱/۲۲  ۹۴/۳۰۴  

  فيضع  يقو  يقو  يقو  فيضع  وضعيت
 اريبس

  يقو

ار يبس

  فيضع
  فيضع

 اريبس

  فيضع
  فيضع

  هاي پژوهش  يافته: منبع

ر يمتغ و يفرد يرهايمتغ ين برخيرابطه بفرضية دوم در زمينة  يبه منظور بررس
 ،ريحسب نوع متغ به تناسب و بر ،)يشاغالن بخش کشاورز ينيه کارآفريروح(وابسته 
ن يب ،شود يکه مشاهده مگونه  همان ).۶ جدول(شد استفاده  يب همبستگياز ضرا

 و مهارت ،الت، سابقه کاريسطح تحصجنسيت، شامل سن،  يا و حرفه يفرد يهاريمتغ
؛ وجود دارد يهمبستگ هادر آن ينيه کارآفريروح و يشاغالن بخش کشاورز يتخصص

از متغيرها، سطح روحيه كارآفريني در بين  کدامبا افزايش و تغيير در هر  به ديگر سخن،
ن يب يوجود همبستگفرضية دوم مبنی بر ، نيبنابرا. استمعه كشاورزي قابل تغيير جا

  .شود يد مييتأ در آنها ينيه کارآفريکشاورزان و روح يا و حرفه يعموم يها يژگيو

  ينيه کارآفريروح با يا و حرفه يعموم يها يژگيو يهمبستگ - ۶جدول 

  ر مستقليمتغ
نوع 

  ريمتغ
  ر وابستهيمتغ

نوع 

  ريمتغ
  يدار سطح معنی  يب همبستگيضر  آزمون

  ۰۰۷/۰  **-۰۲۸/۰  سونريپ  يا رتبه  ينيه کارآفريروح  يا فاصله  سن

  ۰۱۳/۰  * - ۱۱۳/۰  رمنياسپ يا رتبه ينيه کارآفريروح  يا رتبه  التيسطح تحص

  ۰۰۶/۰  **۰۲۹/۰  رسونيپ يا رتبه ينيه کارآفريروح  يا فاصله  سابقه کار

  ۰۰۲/۰  **-۰۵۴/۰  رمنياسپ يا رتبه ينيه کارآفريروح  ياسم  مهارت

  ۰۰۶/۰  **۱۹۴/۰  رمنياسپ يا رتبه ينيه کارآفريروح  ياسم  جنس
  ۰۱/۰متر يا مساوی ک: داری معنیسطح  ∗∗   ۰۵/۰کمتر يا مساوی : داری سطح معنی ∗

  هاي پژوهش  يافته: منبع



   ۳۹  �۳ة ، شمار۱۹ه، سال روستا و توسع ةفصلنام       ...سنجش و تحليل روحية کارآفرينی شاغالن 

 

گانه  نُههاي  د، روحيه كارآفريني از طريق شاخصشگفته  تر گونه که پيش همان

ها نيز به صورت  کدام از شاخصاما بايد توجه داشت كه هر  است؛قابل بررسي 

آن  ميزان و در افزايش ندباش داشتههاي ديگر ارتباط  توانند با شاخص ه ميجداگان

 ياز آزمون همبستگ ،دوم هيفرض آزمون يبرا ،در اين راستا. ثيرگذار باشندأت

   .ده استآم ۷ج آن در جدول يکه نتا ،رمن استفاده شدهياسپ

، ييگرا ، عمليفکر با سالست يريپذ مخاطرهدهد که  يج بررسي نشان مينتا

، نيهمچن). ≥ .Sig ۰۱/۰( دار دارد ارتباط معنی يو نوآور يطلب تحمل ابهام، چالش

 يطلب و چالش ييگرا ، عمليت، سالست فکرياز به موفقيکانون کنترل با ن رابطة

جز  گر بهيد يها يژگيبا تمام و نيز تياز به موفقين .)≥ .Sig ۰۱/۰(است  دار معنی

دار  عنیم ةرابط )≥ .Sig ۰۵/۰داری  رابطة معنی با( يطلب و استقالل يريپذ مخاطره

با تمام  يطلب و چالش يسالست فکر رابطة ،نيهمچن .)≥ .Sig ۰۱/۰( داردوجود 

، يبا سالست فکر نيز تحمل ابهام ).≥ .Sig ۰۱/۰(است  دار معنیگر يد يها يژگيو

و  ۰۱/۰داری کمتر يا مساوی  سطح معنی در يو نوآور يطلب ، چالشيطلب استقالل

. دار دارد رابطة معنی ۰۵/۰داری کمتر يا مساوی  سطح معنی در ييگرا با عمل

دار  رابطة معنی يطلب و استقالل ييگرا ، عمليبا سالست فکر ينوآور، نيهمچن

   ).≥ .Sig ۰۱/۰( دارد

 است ن رابطهيدتريشد دارای يطلب با چالش يمؤلفه سالست فکر ،افزون بر اين

ت با مؤلفه ياز به موفقيکانون کنترل و ن يها مؤلفه ،و در رتبه بعد ؛)۵۷۶/۰(

. استم يمثبت و مستق يا ابطهکه ر ،)۵۷۲/۰(را دارند  ن رابطهيدتريشد ييگرا عمل

از به يبا ن يريپذ مخاطره، )۱۴۹/۰( يطلب استقاللت با ياز به موفقين ،نيهمچن

ن يتر فيعض ،بيترت ، به)۱۶۷/۰( با تحمل ابهام ييگرا عملو ) ۱۵۹/۰( تيموفق

  .ها را دارند رابطه
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  نانهيکارآفر يتيشخص ةگان هنُ يها يژگين ويب يهمبستگ - ۷جدول 
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R 

 
۰۹۷/۰  ۱۵۹/۰ * ۲۲۹/۰ ** ۲۳۰/۰ ** ۴۹۲/۰ ** ۰۴۹/۰  ۳۹۹/۰ ** ۴۰۱/۰ ** 

Sig. ۱۷۳/۰  ۰۲۶/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۱/۰  ۰۰۰/۰  ۴۹۵/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

  کانون کنترل
R 

 
۵۵۳/۰ ** ۴۹۶/۰ ** ۵۷۲/۰ ** ۰۱۶/۰  ۰۶۷/۰  ۴۲۷/۰ ** ۱۰۵/۰  

Sig. ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۸۲۱/۰  ۳۴۶/۰  ۰۰۰/۰  ۱۴۲/۰  

از به ين

  تيموفق

R 
 

۵۳۱/۰ ** ۵۷۲/۰ ** ۲۱۷/۰ ** ۱۴۹/۰ * ۵۰۴/۰ ** ۲۶۱/۰ ** 

Sig. ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۲/۰  ۰۳۷/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

سالست 

  يفکر

R 
 

۵۶۵/۰ ** ۲۱۰/۰ ** ۲۱۲/۰ ** ۵۷۶/۰ ** ۳۴۳/۰ ** 

Sig. ۰۰۰/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۳/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

  ييگرا عمل
R 

 

۱۶۷/۰ * ۰۱۹/۰  ۴۷۵/۰ ** ۲۲۰/۰ ** 

Sig. ۰۱۹/۰  ۷۸۷/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۲/۰  

  تحمل ابهام
R 

 
۴۶۲/۰ ** ۴۱۷/۰ ** ۴۶۹/۰ ** 

Sig. ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

  يطلب استقالل
R 

 
۲۸۷/۰ ** ۳۰۰/۰ ** 

Sig. ۰۰۰/۰  ۰۰۰/۰  

  يطلب چالش
R 

 
۵۱۷/۰ ** 

Sig. ۰۰۰/۰  

   R  ينوآور
Sig.  

  ۰۱/۰ متر يا مساویک: داری سطح معنی ∗∗   ۰۵/۰کمتر يا مساوی : داری سطح معنی ∗

  هاي پژوهش  يافته: منبع

در  يتيشخص ةگان هنُ يها از مؤلفه کدام گاه هريات و جين اهمييتب يبرا ،در ادامه
ج يتوجه به نتا با ).۸ جدول( دمن استفاده شديج آزمون فرياز نتا ،ينيه کارآفريروح

ن يدار بودن ا است و معنی ۰۱/۰ کمتر از) ۰۰۰/۰( يدار ، از آنجا که سطح معنی۸جدول 
 يتيشخص يها يژگياز و مکدا سهم هر يبررس يتوان از آن برا يشود، م يآزمون اثبات م

  .نمونه استفاده کرد اعضای ينيه کارآفريدر روح
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  دمنيفر آزموننتيجه  - ۸ جدول

 يدار سطح معنی يآزاد ةدرج آزمون ةآمار

۰۲۲/۱۴۳۷  ۸  ۰۰۰/۰ 

  هاي پژوهش  يافته: منبع

مورد  يروستاها ين شاغالن بخش کشاورزيدهد که در ب ينشان م ۹جدول  جينتا
نسبت به  ينيه کارآفريجاد روحيمربوط به کانون کنترل در ا يها ، سهم شاخصمطالعه

اگر . استکمتر  يطلب مربوط به چالش يها شتر و سهم شاخصيتر و ب ها مهم ر مؤلفهيسا
 يها ، مؤلفهينيه کارآفريجاد روحيت از نظر سهم داشتن در ايب اولويترت م بهيبخواه

کانون کنترل، : عبارت خواهند بود از ها هاين مؤلف ،ميکن يبند را رتبه يتيگانه شخص هنُ
، ي، تحمل ابهام، نوآورييگرا ، عملي، سالست فکريريپذ مخاطرهت، ياز به موفقين

 يتيگانه شخص هنُ يها کدام از مؤلفه هر يا ن رتبهيانگيم. يطلب ، و چالشيطلب استقالل
 استپژوهش  در قلمرو ينيه کارآفريجاد روحيها در ار آنيت و تأثيب اهمينشانگر ضر

انگر پررنگ يکه ب بوده،ها کمتر  ر مؤلفهياز سا يطلب فه چالشسهم مؤل ،انين ميکه در ا
  .استنمونه  ن اعضایيآن در ب يها نبودن شاخص

  دمنيشده با آزمون فر محاسبه ينيکارآفر يتيشخص يها ن رتبه مؤلفهيانگيم - ۹ جدول
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  ۷  ۹  ۸  ۶  ۵  ۴  ۲  ۱  ۳  گاه و رتبهيجا

  هاي پژوهش  يافته: منبع

نانه يکارآفر يتيشخص يها يژگيان ويتفاوت م يبه منظور بررس حاضر، در پژوهش
 زمينة ن روستاها دريسه ايمورد مطالعه و مقا يروستاها يش کشاورزشاغالن بخ

و  يا نمونه تک tآن، از آزمون  يتيگانه شخص هنُ يها و مؤلفه ينيه کارآفرين روحيانگيم
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ها، فرض  ن آزمونيدر ا. استفاده شده است )ANOVA( ة آنوواطرف کيانس يل واريتحل
مورد مطالعه در خصوص  ين روستاهاايدار م صفر عبارت از عدم وجود تفاوت معنی

و فرض خالف  ،نانهيکارآفر يتيگانه شخص هنُ يها يژگيو کدام از از هر يبرخوردار
ج محاسبات ينتا. مورد مطالعه بوده است ين روستاهايدار ب انگر وجود تفاوت معنیيب

   .خالصه شده است ۱۰ در جدولآنووا 

 واآنو طرفة کيانس يآزمون وار خالصة نتايج -۱۰ جدول

  مجموع مجذورات يدرجه آزاد ن مجذوراتيانگيم Fآماره  داري سطح معنی

۰۰۰/۰  ۹۳۵/۲ 
  گروهي درون ۳۴۳/۳۳۶۱۲ ۱۴ ۸۸۲/۲۴۰۰

 گروهي برون ۸۷۷/۱۴۸۸۹۲ ۱۸۲ ۰۹۳/۱۸۱

 جمع ۲۲۰/۱۸۲۵۰۵ ۱۹۶   

  هاي پژوهش  يافته: منبع

 وجود دارد دار یتفاوت معن يش کشاورزشاغالن بخ ينيه کارآفرين روحيب ،کل در
 يتيشخص يها يژگيان ويتفاوت م يبه منظور بررس حاضر، پژوهش در. )۱۱ جدول(

از آزمون  ،مورد مطالعه يان روستاهايسه ميو مقا ينانه شاغالن بخش کشاورزيکارآفر
فرض صفر عبارت از  ،ن آزمونيدر ا. شده است يريگ طرفه بهره کيانس يل واريتحل

مورد  يروستاها يشاغالن بخش کشاورز امعة نمونةج ن کليعدم وجود تفاوت ب
نانه و فرض خالف يکارآفر يتيگانه شخص هنُ يها يژگياز و يمطالعه از لحاظ برخوردار
و سطوح  Fزان يتوجه به م با. است افراد اين جامعة نمونهن يعبارت از وجود تفاوت ب

ارائه  يخش کشاورزدر ارتباط با شاغالن ب ،۱۱ دست آمده که در جدول به يدار معنی
، يريپذ مخاطره يها مربوط به مؤلفه يدار از آنجا که فقط سطوح معنیشده است، 

 ۰۵/۰ يکمتر از سطح آلفا يطلب ، تحمل ابهام، و چالشييگرا ، عمليسالست فکر
ها  از شاخص يبا تعداد ارتباطدر ن آزمون يدصفر مربوط ب يها ، فرضجهياست، در نت

مورد مطالعه در  يروستاها ين کل شاغالن بخش کشاورزي، بسخن گريبه د شود؛ يم رد
، تحمل ييگرا ، عملي، سالست فکريريپذ مخاطره يها از مؤلفه يخصوص برخوردار

 ين کل شاغالن کشاورزيا بدار وجود دارد، ام تفاوت معنی يطلب و چالش ابهام،
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از به ي، نکانون کنترل يها از مؤلفه يمورد مطالعه در خصوص برخوردار يروستاها
دست آمده،  به يدار و سطوح معنی Fزان ياساس م ، بريو نوآور ،يطلب ت، استقالليموفق

 . ده استشدار مشاهده ن تفاوت معنی

  نانهيکارآفر يتيشخص يها يژگيو يطرفه برا کيانس يج آزمون وارينتا -۱۱ لجدو
سطح 

 يدار معنی
 Fآماره

ن يانگيم
 مجذورات

درجه 
 يآزاد

مجموع 
 مجذورات

 يتيشخص يها لفهمؤ
 نانهيکارآفر

۰۰۳/۰  ۵۲۸/۲ 

 گروهي درون ۷۸۲/۲۰۷۱ ۱۴ ۹۸۴/۱۴۷

 گروهي برون ۹۵۰/۱۰۶۵۵ ۱۸۲ ۵۴۹/۵۸  پذيري مخاطره

 جمع ۷۳۲/۱۲۷۲۷ ۱۹۶ 

۰۷۳/۰ ۶۳۵/۱ 

 گروهي درون ۴۲۵/۱۲۳۹ ۱۴  ۵۳۰/۸۸

 گروهي برون ۷۵۸/۹۸۵۲ ۱۸۲ ۱۳۶/۵۴ کانون کنترل

 جمع  ۱۸۳/۱۱۰۹۲ ۱۹۶ 

۱۰۱/۰ ۵۳۸/۱ 

 گروهي درون  ۵۳۴/۷۲۴ ۱۴ ۷۵۲/۵۱

 گروهي برون ۳۳۹/۶۱۲۲ ۱۸۲ ۶۳۹/۳۳ نياز به موفقيت

 جمع ۸۷۳/۶۸۴۶ ۱۹۶ 

۰۰۲/۰ ۵۷۹/۲ 

 گروهي درون ۲۴۳/۱۱۹۲ ۱۴ ۱۶۰/۸۵

 گروهي برون ۸۷۴/۶۰۱۰ ۱۸۲ ۰۲۷/۳۳ سالست فکري

 جمع ۱۱۷/۷۲۰۳ ۱۹۶ 

۰۰۸/۰ ۲۲۶/۲ 

 گروهي درون ۲۷۰/۴۰۱ ۱۴ ۶۶۲/۲۸

 گروهي رونب  ۸۲۶/۲۳۴۳ ۱۸۲ ۸۷۸/۱۲ گرايي عمل

 جمع ۰۹۶/۲۷۴۵ ۱۹۶ 

۰۰۱/۰ ۶۹۹/۲ 

 گروهي درون ۸۱۵/۱۱۳۵ ۱۴ ۱۳۰/۸۱

 گروهي برون ۱۵۴/۵۴۷۰ ۱۸۲ ۰۵۶/۳۰ تحمل ابهام

 جمع ۹۷۰/۶۶۰۵ ۱۹۶ 

۰۷۲/۰ ۶۴۰/۱ 

 گروهي درون ۹۸۲/۳۶۴ ۱۴ ۰۷۰/۲۶

 گروهي برون ۷۰۴/۲۸۹۲ ۱۸۲ ۸۹۴/۱۵ طلبي استقالل

 جمع ۶۸۵/۳۲۵۷ ۱۹۶ 

۰۱۲/۰ ۱۳۷/۲ 

 گروهي درون ۶۳۴/۲۵۷ ۱۴ ۴۰۲/۱۸

 گروهي برون ۶۱۵/۱۵۶۷ ۱۸۲ ۶۱۳/۸ طلبي چالش

 جمع ۲۴۹/۱۸۲۵ ۱۹۶ 

۰۹۸/۰ ۵۴۷/۱ 

 گروهي درون  ۰۶۹/۴۰۳ ۱۴ ۷۹۱/۲۸

 گروهي برون ۶۲۶/۳۳۸۶ ۱۸۲ ۶۰۸/۱۸ نوآوري

 عجم ۶۹۵/۳۷۸۹ ۱۹۶ 

  هاي پژوهش  يافته: منبع
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 در يتيگانه شخص هنُ يها ن مؤلفهيانگين بهتر تفاوت و اختالف مييتب يبرا ،در ادامه
با توجه به ). ۱۲ جدول( استفاده شده است tج آزمون ياز نتا ،مورد مطالعه يروستاها

و  ۱۲ها در جدول  کدام از آزمون هر يدست آمده برا به يدار و سطح معنی tزان يم
 يتيگانه شخص هنُ يها مؤلفه يمربوط به تمام يدار از آنجا که سطوح معنی ،نيهمچن

ن يدفرض صفر مربوط ب ،جهيبوده است، در نت ۰۵/۰ ينانه کمتر از سطح آلفايکارآفر
در  منطقه ين روستاهايدار ب دهندة وجود تفاوت معنی ، که نشانشود يها رد م آزمون

  . نانه استيکارآفر يتيشخص يها ؤلفهم ياز تمام يزان برخورداريخصوص م

 يها يژگياز و يمورد مطالعه در برخوردار يروستاها يدار ت معنین تفاوييتب -۱۲ جدول

  )tآزمون ( يتيگانه شخص هنُ

  نيانگياختالف م يدار سطح معنی  يآزاد ةدرج t آماره  ها مؤلفه
  %۹۵فاصلة اطمينان 

  کران باال  نييکران پا
 ۱۰۴۹/۱۴ ۸۴۰۳/۱۱ ۹۷۲۵۹/۱۲ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ ۵۹۵/۲۲  يريپذ مخاطره

 ۴۸۳۴/۲۲ ۳۶۹۴/۲۰ ۴۲۶۴۰/۲۱ ۰۰۰/۰  ۱۹۶ ۹۷۶/۳۹ کانون کنترل

 ۸۵۵۸/۱۴ ۱۹۴۹/۱۳ ۰۲۲۵۳۸/۱۴ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ ۳۰۷/۳۳ نياز به موفقيت

 ۲۴۷۷/۵ ۵۴۴۱/۳ ۳۹۵۹۴/۴ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ ۱۷۸/۱۰ يفکرسالست 

 -۰۰۲۱/۷ -۰۵۳۸/۸ -۵۲۷۹۲/۷ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ -۲۳۳/۲۸ ييگرا عمل

 -۰۸۲۷/۷ -۷۱۴۲/۸ -۸۹۸۴۸/۷ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ -۰۹۶/۱۹ تحمل ابهام

 -۷۹۲۶/۱۶ -۹۳۸۳/۱۷ -۳۶۵۴۸/۱۷ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ -۷۸۵/۵۹ يطلب استقالل

 -۰۶۸۷/۱۷ -۹۲۶۲/۱۷ -۴۹۷۴۶/۱۷ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ -۴۷۸/۸۰ يطلب چالش

 -۹۷۱۰/۱۱ -۲۰۶۷/۱۳ -۵۸۸۸۳/۱۲ ۰۰۰/۰ ۱۹۶ -۱۸۳/۴۰ ينوآور

  هاي پژوهش  يافته: منبع

توجه به مشخص شدن وجود تفاوت بين روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ با 
شود تا با  ، تالش ميهاي مورد مطالعه، در ادامه کدام از شاخصبرخورداري از هر 

گيري  هاي تصميم در قالب يكي از روش بندي ويكور استفاده از روش اولويت
رآفريني كشاورزي در بين كا بندي روستاها به لحاظ سطح روحيه چندمعياره، به اولويت

  . پرداخته شود ی پژوهشها نمونه
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  آن يها و مؤلفه ينيه کارآفرياز روح يدر برخوردار منطقه يروستاها يبند تياولو

ه ياز روح يبرخوردار مورد مطالعه در يروستاها يبند رتبه و يبند تياولو يبرا

استفاده  کوريو يبند تياولو از مدل ،نانهيگانه کارآفر هنُ يتيشخص يها و مؤلفه ينيکارآفر

شد؛ سپس، از ل يخام تشک يها ق دادهياز طرگيري ماتريس تصميمنخست، . شده است

اقدام به تعيين هاي خام با استفاده از روش معمولي،  طريق بهنجارسازي ماتريس داده

 از روش آنتروپي شانون براي آنگاه. دشبهترين و بدترين مقدار براي همة توابع معيارها 

تن از  هجدهوزن معيارهاي پيشنهادي نيز توسط . ها استفاده شدتعيين وزن شاخص

  ). ۱۳جدول ( کارشناسان مرتبط تعيين و محاسبه شده است

  ينيه کارآفريروح يبند تياولو يمختلف برا یارهايس وزن معيماتر -۱۳جدول 

 يطلب استقالل  يطلب چالش ينوآور

تحمل 

 ابهام

 ييگرا عمل

سالست 

 يفکر

به  ازين

 تيموفق

کانون 

 کنترل

 يريپذ مخاطره

 

 اه وزن ۱۲۸۰/۰ ۰۵۵۲/۰ ۰۳۷۴/۰ ۰۹۹۹/۰ ۰۶۹۶/۰ ۲۱۴۹/۰ ۱۵۳۸/۰ ۱۲۱۰/۰  ۱۲۰۴/۰

  هاي پژوهش  يافته: منبع

ها اقدام به محاسبة مقادير فاصلة گزينه ،شدهها در ماتريس بهنجار پس از اعمال وزن

دست آمد و  مورد نظر به نتايج Qiدار با محاسبة مق شد و سرانجام،آل با راه حل ايده

ج ياز نتا. دشدنمشخص  برخوردارند، روحيه كارآفريني باال ازروستاهايي كه مردم آن 

 يها دهستان يروستاهاوضعيت  ،در نگاه نخست کرد کهتوان استنباط  يدست آمده م به

نشان  ۱۴گونه که جدول  همان. متفاوت است ينيه کارآفريبه لحاظ روح يادشده

 ،بيترت ، بهخ، مهرآباد و برآباديچهارده، مزرعه ش يها، روستاها ، در مجموع مؤلفهدهد يم

ها و مشاهدات پژوهش،  يه بررسيبر پا. بهتر برخوردارند ينيه کارآفريت روحياز وضع

زان يل مياز قب( بهتر يط اقتصادين روستاها از شرايا يجه برخورداريت در نتين وضعيا

و داشتن ادوات  ،ازيمورد ن يانسان يرويکار از خانواده، داشتن ن يروين ني، تأميمنابع مال

از ( تر مناسب يط سازمانير روستاها، شراينسبت به سا )ينيبه منظور کارآفر يکشاورز
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ل ياز قب( بهتر يطيط محيگر روستاها، شراينسبت به د) نيل ارتباط با افراد کارآفريقب

به  ي، دسترسين کشاورزيبه آب و زم يدسترس شتر،يخاطر نفوذ ب هبه بازار ب يدسترس

مناسب، خاک  يارتباط يها در روستا، وجود راه يع جانبيان، وجود صنايمشتر

ت ير روستاها و وضعينسبت به سا )ت بهتر به مرکز بخش و دهستانيز، موقعيخ حاصل

ا ام. تسر روستاهاين روستاها نسبت به ساينانه در ايگانه کارآفر نُه يتيعوامل شخص بهتر

ه ياز روح يزاب، نصرآباد و شهرک به لحاظ برخورداريخرگرد، ت يروستاها ،در مقابل

  .اند کرده ن رتبه را کسبيا ن ييپا ،ينيکارآفر

  ينيه کارآفرياز روح يبرخوردار به لحاظروستاها  يبند رتبه - ۱۴جدول 
 رتبه  )Q( کوريو مقدار Si Ri  روستا رتبه  )Q( کوريو مقدار Si Ri  روستا

۳۹۰۱/۰ برآباد  ۰۸۱۸/۰  ۲۶۹۸/۰ ۸۵۶۶/۰ زابيت ۴   ۱۷۳۷/۰  ۸۶۲۳/۰  ۱۴ 

۶۸۷۲/۰ شهرک  ۱۶۶۵/۰  ۷۲۴۰/۰ ۳۰۹۸/۰ مهرآباد ۱۲   ۰۴۸/۰  ۱۱۴۹/۰  ۳ 

۵۰۱۶/۰ وانيبند  ۱۶۴۱/۰  ۵۸۸۷/۰ ۸۹/۰ خرگرد ۹   ۲۱۲۷/۰  ۱ ۱۵ 

۷۵۰۶/۰ آباد ليخل  ۱۳۲۸/۰  ۶۶۸۸/۰ ۶۲۶۲/۰ نصرآباد ۱۰   ۲۰۷۳/۰  ۸۰۱۸/۰  ۱۳ 

۴۱۸۲/۰ سراب  ۰۸۲۴/۰  ۲۹۰۹/۰ ۴۶۹۹/۰ رزداب ۵   ۰۸۷۹/۰  ۳۴۲۹/۰  ۷ 

۲۶۵۸/۰ ندريفا  ۱۲۵۸/۰  ۳۱۲۶/۰ ۱۶۶۵/۰ خيمزرعه ش ۶   ۰۴۲۶/۰  ۱۰۴۵/۰  ۲ 

۷۴۳۱/۰ سلمان  ۱۴۰۹/۰  ۶۸۷۴/۰ ۴۱۸۰/۰ چهارده ۱۱   ۱۴۹۶/۰  ۰۵۴۷/۰  ۱ 

 
  

  
۶۰۸۲/۰ سده  ۱۲۱۵/۰  ۵۳۷۲/۰  ۸ 

  هاي پژوهش  يافته: منبع

ه ياز روح يمورد مطالعه در برخوردار يروستاها يندبتياز اولودست آمده  هج بينتا

 يروستاها ويژه هب منطقه مورد مطالعه و يط کنونيبا شرا کوريمدل و از طريق ينيکارآفر

ي در روستاها ينيزان کارآفريگونه که م نيبد است،منطبق  ينياز نظر کارآفرمورد مطالعه 

. ستباالت يدر واقع ينيآفره کارياز روح يبرخورداردارای رتبة باالتر به لحاظ 

  . )۱۵ جدول(ست گر روستاهاياز د يشن روستاها بين در ايافراد کارآفر ، شمارنيهمچن
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  باال ينيه کارآفريروح دارای يدر روستاها ينيکارآفر يها تيفعال -۱۵جدول 
  همجوار ير بر روستا و روستاهايتأث  نانهيت کارآفريفعال  روستا

  پنبه محصول يورآرکت فرش گلخانه وجاد دو يا  چهارده

ده نفـر از افـراد روسـتا در گلخانـه و      يبـرا  ينه شغليجاد زميا

 يمجـاور در فـرآور   يافراد روستا و روستاها از نفرسی حدود 

ار به روسـتاها  يخ و يچون گوجه فرنگ یصدور محصوالتپنبه، 

  ت مناسبيفيمت و کيمجاور با ق يو شهرها

ــه  مزرع

  خيش

جاد يور عسل، ازنبپرورش ن کندو يجاد چنديا

  يگل محمد يها باغ

ن روسـتا، صـدور   يـ خانوار ا دهحدود  ينه اشتغال برايجاد زميا

 يهاشهر مت مناسب به روستاها ويت با قيفيو باک يعيعسل طب

از مردم روستا در موقـع برداشـت    ياديمجاور، اشتغال تعداد ز

  يمحمد يها گل

  يادوات کشاورزرگاه يو تعمفروشگاه   مهرآباد
مجـاور،   يروستا و روسـتاها  اهالی اين نفر ازبيست ش از يغال باشت

  کشاورزان منطقه يبرا يدسترس قرار دادن ادوات کشاورز در

  برآباد

 ين گلخانــه، شــرکت فــرآور   يجــاد چنــد يا

 ياريـ ن آبينـو  يهـا  وهيجات، استفاده از شـ يسبز

جات بـه  يسبز ار ويکشت خ، )يو باران يا قطره(

  ديتول ينشرکت تعاوزه، يمکان هويش

 يروسـتا و روسـتاها   هـزار نفـر از اهـالی ايـن     ش ازيشتغال با

ها، درآمد  تيکل فعالم در يرمستقيغ م ويمجاور به صورت مستق

جات ين سـبز يکشاورزان، ارائه بهتر روستا و يباال برا ياقتصاد

  مجاور يها شهرها و استان ،ار به روستاهايو خ

  هاي پژوهش  يافته: منبع

  يشنهادهاو پ يريگ جهينت

 يکشاورز بخش شاغالن نيب در ينيکارآفر هيروح سنجش هدف باحاضر  پژوهش
 صورت خواف شهرستان خواف، نييپا و ،يسالم باالخواف، خواف، انيم يها دهستان

 به ازين يها مؤلفه در منطقه نيا کشاورزانوضعيت  ،t آزمون نتايج طبق و گرفته
 ،يريپذ مخاطره يها مؤلفه در و »يقو« يفکر سالست و کنترل کانون ت،يموفق
 سطح در ابهام تحمل مؤلفه در ،نيهمچن است؛» فيضع« يطلب چالش و ييگرا عمل

 قرار »فيضع اريبس« سطح در يطلب استقالل و ينوآور يها مؤلفه در و »يقو اريبس«
 مطالعه مورد يروستاها يکشاورز بخش شاغالن ينيکارآفر هيروح ،کل در و داشته

 پژوهشبا  ها از مؤلفه يدر بعض اين نتايج. است شده يابيارز فيضع تيوضع يدارا
 سالست و يطلب چالش يها مؤلفه، ر پاية نتايج آندارد که ب يهمخوان) ۱۳۹۲( ينعمت
 در تيموفق به ازين و ياپردازيرؤ ،ييگرا عمل يها لفهؤم و فيضع تيوضع در يفکر
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 و دارد قرار يقو اريبس تيوضع رد ابهام تحمل مؤلفه ،نيهمچن ؛دارد قرار يقو تيوضع
 های پژوهشنتايج . است يقو ينيکارآفر هيروح يدارا ، جامعة نمونة آماریکل در
 حاضر پژوهش با) ۱۳۹۱( رانهمکا و ادتيس و) ۱۳۹۳( رانهمکا و فرد يرينص
 ،ييگرا عمل ،يفکر سالست ،يريپذ مخاطره نيب ،حاضر پژوهش در. ندارد يخوانهم

 کنترل، کانون نيب که يحال در ،دارد وجود دار معنی تفاوت يطلب چالش و ابهام تحمل
 ارتباط يبررس يبرا ،نيهمچن. ستين نيچن نيا ينوآور و يطلب استقالل ت،يموفق به ازين

 به )يکشاورز بخش شاغالن ينيکارآفر هيروح ،يعني( وابسته ريمتغ با يفرد يرهايمتغ
 نيا نتايج طبق که شد استفاده يهمبستگ بيضرا از ،ريمتغ نوع حسب بر و تناسب
 ،دارد وجود دار معنی رابطه ينيکارآفر هيروح و تيجنس نيب ،حاضر پژوهش در آزمون

 بر پاية نتايج. دنندار دار معنی رابطه ينيکارآفر هيروح با درآمد و التيتحص و سن اما
 ينيکارآفر هيروح با التيتحص و سن ،)۱۳۸۹( رانهمکا و يجاجرم يمانيا پژوهش

 و اشتغال نيب ،)۱۳۸۹( رانهمکا و يموحد پژوهشنتايج  طبق و؛ دنندار دار معنی رابطه
 با يليتحص مقطع و سن ت،يجنس اما ،دارد وجود دار معنی رابطه ينيکارآفر هيروح
 و يروزآباديف پژوهش، بر اساس نتايج نيهمچن .ندارد وجود يا رابطه ينيکارآفر هيروح

 هيروح با ينهاد و يعموم ،يفرد يها يژگيو همچون يعاجتما ابعاد ،)۱۳۹۳( رانهمکا
  .دندار دار معنی رابطه ينيکارآفر

 نيب در ينيکارآفر هيروح بردن باال منظور به ،دست آمده با توجه به نتايج به
صورت زير در دو حوزه اجرايي و  به ييراهکارها توان يم ،منطقه نيا کشاورزان

  :وهشي پيشنهاد دادژپ
 :اند از عبارتكشاورزي منطقه  نهادهاي متولي از جمله جهاد برایرايي پيشنهادهاي اج -

 يکار مراکز از ديبازد ،يآموزش يها کالس در نمونه نانيکارآفر از استفاده
 يآموزش يها دوره يبرگزار ،نمونه در سطح استان و كشور نانيکارآفر

 يها نهيزم جاديا ،ينيکارآفر يعمل يها وهيش با کشاورزان ييآشنا و يتوانمندساز
 يروزرسان به و ينيکارآفر پورتال و ينترنتيا گاهيپا يانداز راه نانه،يکارآفر يکار
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ها و  ، کمک و مساعدت عنصر مهم سازمانن موارديا ةو در هم ؛ينيکارآفر دانش
 . دشو يم هيتوص مربوط متولي يدولت يها ارگان

يني كشاورزي در منطقه، مطالعه موانع كارآفر: اند از عبارتپيشنهادهاي پژوهشي  -
موفق كارآفريني كشاورزي در دنيا، مطالعه راهكارهاي افزايش  ارببررسي تج

صورت  ها به ورزي در منطقه، بررسي تك تك شاخصروحيه كارآفريني كشا
جايگاه نهادهاي دولتي و بخش  جداگانه در سطح منطقه، و بررسي نقش و

  . خصوصي در ايجاد انگيزه و روحيه كارآفريني

  ها دداشتاي

1. Davidson 
2. Gartner 
3. Mynard 
4. Warren 
5. Aronoff and Ward 

  منابع

 ،١٢٠شماره  ،ريتدب .»است؟ يديشغل جد ينيا کارآفريآ«، )١٣٨١( ، محموديانيدار پوراحمد
  .٢٠-١٦ صص

 :مشهد. ١٣٩٢شهرستان خواف در سال  يمايس، )١٣٩٣( يآمار و اطالعات کشاورز ةادار
صص سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي، ، يو امور اقتصاد يزير نامهمعاونت بر

١-١٧.  
 يها يژگيل ويسنجش و تحل«، )١٣٨٩(مان ي، پاندوآبيپوررجب م ن وي، حسيجاجرم يمانيا

اران يده: يمطالعه مورد(مؤثر بر آن  يا نهيد بر عوامل زمياران با تأکيده ينيکارآفر
  .١، شماره ١ ، سالييروستا يها هشپژو .»)اندوآبيشهرستان م يروستاها

حال  در يکشورها ييدر توسعه روستا يينقش زنان در توسعه روستا«، )١٣٨٣( پاسبان، فاطمه
: تهران .اندازه ها و چشم چالش: ييمجموعه مقاالت کنگره توسعه روستا .»توسعه

  .رانيا ييمؤسسه توسعه روستا
 ينيت کارآفريبر تقو يشناخت روان ينقش توانمندساز«، )١٣٩٢( ليساربان، وک يدريح
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 .٢٣٨-٢١٧، صص )و تابستان
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 ينيکردن کارآفر ينهاد ين الگويتدو«، )١٣٨٩(، فاطمه ور دهيد ؛ و، عادلآذر ؛فرد، حسن ييدانا
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  .دانشگاه تهران
، )١٣٨٧(، حمداهللا و سجاسي قيداري ؛مهدي ،پورطاهري الدين افتخاري، عبدالرضا؛ رکن

فريني كشاورزي در مناطق روستايي، منطقه ثر بر توسعه كارآؤمطالعه و تحليل عوامل م«
  .٣، شماره ١٢،  سال روستا و توسعه. »شهرستان خدابنده :مورد مطالعه

، )١٣٨٩(دحسن ي، سيو رضو ؛حمداهللا ،سجاسي قيداري ؛الدين افتخاري، عبدالرضا رکن
 :، منطقه مورد مطالعه)SWOT( راهبردهاي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي«

 .٢٩-١صص ، ٣، شماره ١٣، سال روستا و توسعه .»خدابنده شهرستان

د يبا تأک ييتوسعه روستا، )١٣٨٩(، حمداهللا يداريق يسجاس ، عبدالرضا وين افتخاريالد رکن
  .سمت: تهران .)اتيها و تجرب دگاهيف، ديتعار( ينيبرکارآفر

ن کارکرد ييو تب يبايرزا« ،)١٣٩٣(؛ و صانعي، سميه رومياني، احمد ؛سجاسي قيداري، حمداهللا
اقتصاد فضا . »ن قلعه در شهرستان ابهريدهستان صائ: مورد ،در توسعه ييع روستايصنا

 .١٠٥-٨٧ ص، ص)٨ پياپي( ٢ ، شماره٣، سال و توسعه روستايي
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  .مشهد يدانشگاه فردوس ،ييروستا يزير ا و برنامهيجغراف يش مليهما

 ينيه کارآفريزان روحيم«، )١٣٩١(، حسن يببر سادات؛ و شکوفه ،رضازاده ؛يعلديادت، سيس
 ،يآموزش در علوم پزشک يرانيمجله ا. »اصفهان يوم پزشکلان دانشگاه عيدانشجو

  .٥٣٦-٥٢٧، صص ٧، شماره ١٢ سال
صص  ،١٦٠، شماره ١٦ سال، ريتدب .»نيکارآفر يها يژگيو«، )١٣٨٤( اهللا بيحبدي، سيشاهرکن
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