
 

 

1 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 
 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم

 مجتمع آموزش عالی بم

             معاونت پژوهش و فناوری 

 شرکت کارکیا آبان یگانه ترنگ                                                                                             

                                                          

 

بندی عوامل موثر بر کارآفرینی شناسایی و اولویت

 کارهای کشاورزیو توسعه کسب و 
 

 257/1400/705نامه نهایی: معرفیشماره 

 232/1400/705شماره تفاهم نامه فی مابین مجتمع و شرکت: 

 

 مریم ضیاآبادی
 

 

 

و شرکت کارکیا آبان  ، متعلق به مجتمع آموزش عالی بمو دستاوردهای آن معنوی این طرح پژوهشیمادی و کلیه حقوق 

  باشد.می دهنده کایت(یگانه ترنگ )شتاب
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100 
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 01/04/1400 تاریخ شروع طرح

 31/06/1400 تاریخ پایان طرح
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 طرح پژوهشیاجرای آمیز گواهی پایان موفقیت
 

 0000/1400/705شماره نامه: 

 00/00/1400تاریخ: 
 

بندی عوامل موثر بر کارآفرینی و توسعه شناسایی و اولویت» با عنوان طرح پژوهشی شماره ........  شودوسیله گواهی میبدین 

جهانگردی و  گروه آموزشیمریم ضیاآبادی استادیار دانشکده گردشگری  خانمتوسط سرکار «  کسب و کارهای کشاورزی

و  های مورد نظر شرکت سفارش دهنده طرحبه عنوان مجری طرح با حصول به دستاورد مجتمع آموزش عالی بم هتلداری

با موفقیت اجرا شده و به پایان رسیده است. همچنین درصد  به حوزه معاونت پژوهشی مجتمع شدهنهایی صحافیارائه گزارش 

  گردد.مشارکت همکاران این طرح مطابق با جدول ذیل تأیید می

 روزافزون ایشان را از درگاه حق تعالی مسئلت دارم.دوام توفیقات 

 
در شورای تخصصی پژوهش و فناوری  00/00/1400در تاریخ  بس از فرایند ارزیابی و اصالحات مورد نظر داورانت که پیشنهاده طرح تذکر اسالزم به 

منععقد شده است. این طرح با نماینده مجتمع  257/1400/705به شماره  01/04/1400آن در تاریخ  شروع مجتمع آموزش عالی بم مصوب و قرارداد

پایان یافته اعالم  00/00/1400توسط شورای تخصصی پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم، در تاریخ ارائه شده کامل مستندات  پس از ارزیابی

 .شده است

 

 
خانوادگیو نامنام   محل خدمت مرتبه علمی درصد همکاری  سِمَت در طرح 

 مجتمع آموزش عالی بم استادیار 100 مجری طرح مریم ضیاآبادی

 

 

 

 با آرزوی توفیق روزافزون

 علی دریجانی

 معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 مجتمع آموزش عالی بم
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گزاریقدردانی و سپاس  

محمدعلی  دکترآقای مسئئئئولین محترم مجتمع آموزش عالی بم، از حمایت و همکاری  با احترام فراوان

شجویی دکتر علی دریجانیآقای رئیس مجتمع آموزش عالی بم،  نورالهی شی و دان شی، پژوه ، معاون آموز

قای مجتمع،  مامیآ قای مهندس پوردکتر بیژن ا ناوری مجتمع و  جناب آ مدیر امور پژوهش و ف مهرداد ، 

 ژه نماینده گرامی آنو بویدهنده کایت( شئئئرکت کارکیا آبان یگانه ترنگ )شئئئتابرئیس محترم  سئئئلمانی

 کمال تشکر را دارم. دکتر بهاره ناصریشرکت سرکار خانم 
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 چکیده

های نوظهور در عرصئئه کسئئب و کار، اهمیت کارآفرینی و ایجاد کسئئب و با توجه به رشئئد سئئریع فناوری

یر باشئئند که تاثدر جوامع میکارهای نوآورانه رو به افزایش اسئئت. بنابراین کارآفرینان یع عنصئئر کلیدی 

سزایی در بهره ضر ب صادی و اجتماعی دارند. هدف پژوهش حا سعه اقت شد و تو شتغال و ر وری، نوآوری، ا

سایی و اولویت ست. بدین شنا سب و کارهای مربوط به آن ا شاورزی و ک بندی عوامل موثر بر کارآفرینی ک

کشئئاورزی و صئئاحبان  خبرگان حوزه کارآفرینی، منظور ابتدا با مروری بر مطالعات پیشئئین و مصئئاحبه با

ستان کرمان، مجموعه شاورزی ا سب و کارهای ک ستخراج ای از مولفهک شاورزی ا . شدندهای کارآفرینی ک

شنامه و نرم افزارهای آماری  س ستفاده از ابزار پر داده ها و آمار  Expert choiceو   Excel،Spssسپس با ا

شده و مورد تجزیه و ت سات زوجی عوامل جمع آوری  ساس ماتریس مقای حلیل قرار گرفتند. در نهایت بر ا

بندی شدند. در ادامه برای بررسی وضعیت فرینی کشاورزی شناسایی و اولویتآدرونی و بیرونی موثر بر کار

استفاده شده است. در این تکنیع  SWOTهای موثر در این پژوهش از ماتریس موجود و تدوین استراتژی

ها و تهدیدها بر پایه تجزیه و تحلیل ضئئعف بر پایه تجزیه و تحلیل داخلی سئئازمان و فرصئئت نقاط قوت و

ست که  شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن ا سازمان بیان  سعه کارآفریمحیط بیرونی  زمینه  گیبه آماد نیتو

ساختار های اداری و مالی و  ستر های فرهنگی و اجتماعی، همکاری نظام های آموزشی و پژوهشی،  ها و ب

های مناسب سعی شده است، گامی موثر سرانجام با تدوین استراتژیحمایتی نیاز دارد.  سایر ساز و کارهای

کشئئاورزی اسئئتان کرمان در جهت بهبود کارآفرینی، توسئئعه کسئئب و کارهای کشئئاورزی و توسئئعه بخش 

 برداشته شود.

 کارآفرینی، کشاورزی، تحلیل سوات، استراتژی کلمات کلیدی:
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 مقدمه –1-1
به ویژه کشورهای در حال توسعه را با های اخیر، کشورها تغییر و تحوالت سریع علم و فناوری در سال

های خالقانه ها نیازمند به کار گرفتن رویکردها و روشهای جدیدی روبرو ساخته است که گذر از آنچالش

های جدید و با ارزش از طریق اختصاص دادن زمان و تالش مورد نیاز، در است. کارآفرینی فرایند خلق شی

اجتماعی همراه با رسیدن به پاداش های پولی، رضایت فردی و استقالل  های مالی، روانی ونظر گرفتن ریسع

باشد. نقش کارآفرینی و وجود افراد کارآفرین در فرایند رشد و توسعه اقتصادی تعیین کننده است و شاید می

 به همین دلیل اقتصاددانان، کارآفرینی را موتور رشد اقتصادی تعبیر کرده اند. کارآفرینی از طریق کشف

تواند به های اشتغال و تغییر در محیط زندگی میها، ایجاد فرصتها و بهره برداری مناسب از آنفرصت

 (.1392)بابایی و همکاران،  توسعه کمع کند.

ای فرابخشی و چندوجهی است به نحوی که از یع سو، متاثر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی کارآفرینی پدیده 

و از سوی دیگر بر این ابعاد تاثیرگذار است. از این رو توسعه کارآفرینی در باشد و فرهنگی و سیاسی می

دی بنباشد که ضرورت شناسایی و اولویتگروی توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد می

های تسازد. بسیاری از کارافرینان در ایران با موانعی همچون دگرگونی سیاسعوامل موثر بر آن را آشکار می

ان ثباتی مدیران و کارفرمایای، ناسالم بودن محیط کسب و کار، بیهای سلیقهدولت، به کارگیری سیاست

های تجاری، نبود دولتی، وجود قوانین نامناسب و غیر حمایتی، نبود اطمینان محیطی، نبود زیرساخت

رو به رو هستند که فضای نامساعد  حمایت اجتماعی و فرهنگی، نامناسب بودن بازار، بهره باالی بانکی و ...

 کسب و کار را پیش روی آن ها قرار داده است. 

نشات گرفته است که به معنی بر  entrepreneurفرینی از کلمه فرانسوی آادبیات نظری ریشه لغت کاردر 

)کودا و  دکنعهده گرفتن است و اشاره به کسی دارد که یع فعالیت را با قبول مخاطرات آن آغاز می
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واژه کارآفرینی از یکسو، رویکرد توسعه اقتصادی است که مورد توجه برخی از کشورها ( 8201 ،1همکاران

اند به توسعه دست یابند و از سویی دیگر به معنای توانایی راه قرار گرفته که از طریق کارآفرینی توانسته

د که بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است باشیا خدمتی جدید می ایدهاندازی کسب و کارهای جدید فروش 

از  ،ها و ویژگی های مختلفی است مفهوم کارآفرینی در بر گیرنده مؤلفه .(1395)شریف زاده و همکاران، 

و کارآفرین را فردی ( 2013، 2داند )سورین جورججمله کانتیلون ریسع پذیری را مؤلفه اصلی کارآفرینی می

کند )تولوس و کاری را برای سود بیشتر ایجاد می ،دارد و با کاهش خطراتداند که قدرت پیش بینی می

آفرین و کاراگیرد. از دیدگاه ها را عنصر اصلی کارآفرینی در نظر میشناسایی فرصت کرزتر .(2015، 3رتکریو

 . (1399فراهانی و الوندی، کند )تر از دیگران فرصت های کسب و کار را شناسایی میکسی است که سریع

ل ارائه شده است، بطور قابتعاریف کارآفرینی که در مقاالت و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب نظران متعدد 

تواند شامل (. معتقدند که فعالیت کارآفرینانه می1986، 4مکنزی و دیکامبو) ای به هم شباهت دارندمالحظه

کارآفرینی را به عنوان فرایند توان و یا میتوسعه یع محصول جدید تا ایجاد یع فرایند اثربخش باشد 

 کرد.توسعه محصوالت با بازارهای جدید تعریف 

-شرکت کارآفرینی را به عنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب( 1990) 5کیاراتو و همکاران

برای  هاعنوان ابزار شرکته کارآفرینی را ب (1992) 6مکگراتیز و همکاران نمایند.های مادر توصیف می

معتقد است که کارآفرینی دارای  (1996) 7آریا نمایند ومدت تعریف میاقتصادیشان در بلندافزایش ثبات 

همه  .باشد که عبارتند از: نوآوری، توسعه محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید و ریسع پذیریسه بعد می

رینی اند و زاهرا با بررسی پیشینه کارآفتعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است تا حدود زیادی نامتناقض بوده

                                                 
1 . Coda et al. 
2 . Sorin-George 
3 . Tülüce & Yurtkur 
4 . McKenzie and Dikambo 
5 . kiaratho et al. 
6 . McGratis 
7 . Aria 
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برد که بیشتر تعاریفی که در زمینه کارآفرینی مطرح شده است، آن را به عنوان یع فعالیت نوآورانه در 

فرینی را با دو عامل فرصت و تمایل آاساس کار (2003)8. پیرز نمایدمحیط کسب و کار با سازمان معرفی می

کنند. در بستر سازی توسعه کارآفرینی، عوامل مختلفی تاثیرگذار است. این به کار آفرین شدن تعیین می

(،  2011هاشمی و همکاران، توان به دو گروه کلی تقسیم کرد عوامل محیطی و عوامل فردی )عوامل را می

سعه کارآفرینی به عوامل فرهنگی اجتماعی، محیطی، زیرساختی، اقتصادی و از دیدگاه لرد کیهانیزه، تو

ترین عوامل مؤثر بر شود. عوامل فرهنگی اجتماعی از مهمها اشاره مینهادی بستگی دارد که در ادامه به آن

ت اسکارآفرینی در هر جامعه فرهنگ حاکم بر آن جامعه است: فرهنگی که برای افراد کارآفرین، ارزش قائل 

فرینی رآکند. رابطه ای قوی بین فرهنگ مردم و تمایل به کاو افراد بیشتری را به کارآفرینی تشویق می

توانند فرهنگ هایی که مشوق رفتار کارآفرینانه است میها با تدوین سیاستوجود دارد بنابراین دولت

کمبود سرمایه در مناطق  و عوامل اقتصادی (2013) 9. فراهانی و هیئت حسینیکارآفرینی را تقویت کنند

روستایی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجه، اندک بودن پس انداز خانوارهاست، یکی از 

تالش مردم مناطق روستایی برای دستیابی به پایداری  .شودی قلمداد میقهای توسعه در چنین مناطچالش

ن محلی افزایش یابد، زیرا تمرکز بر منابع اقتصادی محلی از طریق اقتصادی می تواند با وجود کارآفرینا

 10نجفی کامی و همکاران. های توسعه ی اقتصادی این مناطق استتوسعه کارآفرینی محلی یکی از شیوه

های محیطی، درجه آشفتگی محیطی و تجربیات عوامل محیطی این عوامل به صورت زیرساخت (2015)

 (.1398)شجاعی فرد،  عه در کارآفرینی نقش دارندمحیطی و شخصی افراد جام

 کار آفرینی فعالیتی است باهدف شروع، سازماندهی و به روز رسانی عملیات کسب و کار، ایجاد بازارهای

ازی ها و غنی سانی، توسعه خالقیت، تحریع ایدههای رفتار و اعمال انسجدید و کسب سود که با تمام جنبه

 های جدیدی را برای روستاییانتواند فرصتدر نواحی روستایی کارآفرینی می .ستنیازهای انسانی مرتبط ا

                                                 
8 . Pearce 
9 . Farahani and Hait Hosseini 
10 . Najafi kami et al 
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 کارآفرینی روستایی به عنوان ارزش افزوده در این راستا. فراهم کند تا در آمد و سرمایه خود را افزایش دهند

ارهایی و کشود که مربوط به طبقه اجتماعی و فضایی روستایی است. در این بین اغلب کسب ای تعریف می

طبق تعریف اتحادیه اروپا کسب و . شوند کسب و کارهای کوچع هستندکه در نواحی روستایی ایجاد می

کسب و شوند. کارآفرینی و نفر به عنوان کسب و کار کوچع شناخته می 50تا  10کارهایی با نیروی کار 

به صورت پایدار و تأکید بر  های شغلی مبتنی بر استفاده از منابع محلیکارهای کوچع با ایجاد فرصت

کسب و کارهای کوچع . گرددتوسعه درونی روستا به عنوان راهبردی برای رشد پایدار روستایی مطرح می

روستایی با حفظ شیوه زندگی سنتی، بخش مهمی از ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی را حفظ 

های اقتصادی وامع روستایی هستند که با کمعها نیروی حیاتی جهمچنین آن(. 2017می کنند )وبستر 

با ارائه طیف وسیعی از خدمات  .کنندنقش مهمی در زندگی مدنی و انسان دوستانه جوامع روستایی ایفا می

ه پذیری جامعی بر انعطافثبتکنند و تأثیر مو محصوالت به ایجاد اقتصادهای محلی پایدارتر کمع می

شود. بر های جدید از عوامل داخل و خارج از سازمان حاصل میینی و ایدهگرایش به کارآفر. روستایی دارد

های جدید و گرایش کارآفرینی از انتقال دانش در میان کارکنان، صرف نظر حسب عوامل داخلی، افکار، ایده

دید های جر این گرایش به کارافرینی و ایدهآید. عالوه بکنند به دست میاز اینکه آیا در یع گروه کار می

 (. 1398نشئت گرفته از خارج از سازمان نیز اهمیت دارند )شجاعی فرد، 

های اجتماعی، اقتصادی نظام اداری در کشورهای در حال توسعه، به علت عدم تعیین کمیت و کیفیت نظام

ت قیو فرهنگی عاری از معیارهای مناسب اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و نتیجه چنین کمبودهایی عدم موف

ای هماهنگ های اجرایی و قوانین و مقررات به صورت مجموعهاین نظام در بکارگیری همه امکانات دستگاه

ابراین ساختار بروکراسی اداری (. بن1398دار در خدمت اهداف جامعه خواهد بود )مالشاهی و مرادی، و جهت

ات مقررانگیزه کند. قوانین و و بی تواند کارآفرینان را در جریان گرفتن مجوزها و تامین مالی خستهمی

ها، ست های حاکم بر تدوین و اجرای آنها و ... و سیاجاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه

روند. ارتقا سالمت نظام ی کسب و کار در هر کشور بشمار میدهنده محیط نهادهای اصلی شکلاز مولفه
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و با این حال، از اصلی ترین کارکردهای یع نظام حکومتی پایدار ضروریاداری و مقابله با فساد از جمله 

های فلسفی و ها با ساختارها و گرایشرود. بر این اساس دولتهای استحکام آن به شمار میترین پایه

اند، همواره ارتقا سالمت اداری و ایدئولوژیکی گوناگون، برای بقای نظامی که بر اساس آن مشروعیت یافته

  دانند.دهند زیرا پیشرفت و اعتالی خود را مرهون آن میقابله با فساد را سرلوحه برنامه های خود قرار میم

های پویا را برای زنده ماندن در ها باید قابلیتوجود فشار شدید مشخصه اقتصادهای نوظهور است و بنگاه

یع ، بیان می کند که سرعت تغییر در (2003) 12وینتر (.2007، 11)هلفت و همکاران رقابت توسعه دهند

پویا  هایکند. چشم انداز قابلیتهای پویا عمل میگیری توسعه قابلیتصنعت به عنوان عاملی در تصمیم

دیدگاه توسعه یافته رویکرد منبع محور بوده و دارای مفروضات مشترکی است که به درک چگونگی توسعه 

ویا پهای . توسعه قابلیتکندنحوه حفظ برتری رقابتی کمع میموجودی منابع یع سازمان در طول زمان و 

، 13)زلو و وینتر های رقابتی برای ارتقا رشد شرکت استلیدی برای بدست آوردن و حفظ مزیتک املع

   (2012، 14؛  تسی2002

کامل تیکی از فرایندهای مهم در فرآیند خلق و پویا  دهند که توسعه ی قابلیتشواهد تجربی اولیه نشان می

بایستی با این راستا کسب و کارهای نوپا می در(. 2006، 15ساپینزا و همکارانکسب و کارهای نوپا است )

منابع و قابلیت های ناکافی، به تغییرات در بازار بیشتر حساس شوند و الزم است قابلیت های پویا را برای 

 (.2018، 16دهند ) وون و همکارانمقابله با آنها توسعه 

 ده است. با این حالهای پویا در تحقیقات مدیریتی مورد توجه فراوانی واقع شدهه گذشته، قابلیتطی دو 

های پویا از طریق بازتاب قابلیت .(2018، 17)مهرینگر و رنزل ویا مبهم باقی مانده استپهای ماهیت قابلیت

                                                 
11 . Helfat et al. 
12 . Winter 
13 . Zollo & Winter 
14 . Teece 
15 . Sapienza al. 
16 . Kwon et al. 
17 . Mahringer & Renzl 
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، 18و و همکاران)بگودیست شدهای تغیر، به عنوان یع پیش بینی غیر مستقیم از موفقیت شرکت می باقابلیت

 (. 1399)احمد پور و همکاران، باشند ویا موثر میپعوامل متعددی بر توسعه قابلیت های و ( 2017

کسب و کارهای نوپا نقشی اساسی در اشتغالزایی و افزایش تولید دارند، در حالی است که عوامل مختلفی 

هستند. کسب و کارهای نوپا در رویکرد جدید در گسترش این کسب و کارها در سطوح خرد و کالن موثر 

اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند. هدف شرکت هایی با هدف ایجاد کسب و کارهای نوپا توجه به 

دستاوردهای پژوهشی با نگاه دانشی و فناورانه از فرایند تولید تا بازار، پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و 

اقتصادی است. بر اساس تعاریف کسب و کار نو پا  -یده در محیط ای اجتماعیواگذاری فناوری به صاحبان ا

)استارتاپ( یع سازمان موقت است که با هدف ایجاد یع مدل کسب و کار تکرار ناپذیر و مقیاس پذیر به 

کسب و کارهای نو پا حول ایده های نوآورانه و خالقانه بنا می شوند. در  .(2011، 19وجود آمده است )رایز

واقع، افرادی خوش فکر با ایده های نو در جستجوی روش هایی برای کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه 

 (. 1392محصوالت یا خدمات مبتنی بر آن ایده هستند )عباسی، 

بر ایده های ریسع پذیرند که مدل کسب و کارشان مشخص  شرکت های کسب و کار نو پا معموال مبتنی

نیست  و بازار هدفشان در حد فرض است، بنابراین آن ها هزینه راه اندازی کمتر، ریسع زیاد و توان بالقوه 

باال برای برگرداندن سرمایه دارند. یع کسب و کار نو پای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به یع شرکت 

می تواند با سرمایه ای کمتر نیروی کار یا زمینه رشد بیشتری نسبت به شرکت های قدیمی  بالغ دارد، یعنی

(. در ایران به علت وجود نیروهای جوان و دانش آموخته که البته تعداد قابل 2012، 20داشته باشد ) بالنع

 غال فراهم آورند. توجهی از آنان بیکارند، کسب و کارهای نو پا می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد اشت

کسب و کارهای نوپا )استارت آپ( سامانه ای برای ساخت یع کسب و کار یا محصول، در مؤثرترین راه  

ممکن برای کاهش ریسع شکست است. در این رویکرد برای راه اندازی کسب و کار به واسطه آزمایش، باید 

                                                 
18 . Bogodistov et al. 
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سنجی شوند. این رویکرد بر آزمایش علمی، محصوالت ناشی از کسب و کار نوپا به سرعت در بازار اعتبار 

کسب و  فلسفه. ارائه تکرار شدنی محصول و بازخورد مشتریان استوار است تا محصول صحیح به دست بیاید

کار نوپا، به دنبال حذف امور بی فایده و افزایش فعالیت های ارزش آفرین در طی فاز ساخت محصول یا 

ای نوپا بتوانند بدون نیاز به سرمایه گذاری کالن بیرونی، کسب و خدمت است؛ به گونه ای که کسب و کاره

 (.1383راقی و همکاران، یکار و محصولی بی نقص و با شانس موفقیت بیشتری داشته باشند )

برای راه اندازی یع کسب و کار نوپا، ابتدا باید ایده اصلی شکل بگیرد. ایده گاهی از تغییرات محیطی مانند 

دید، تصمیم گیری های جدید دولت با تصمیم گیری هایی در سطح جامعه ایجاد می شود ایجاد قوانین ج

که می توان از آن به بهترین نحو بهره برداری کرد پس از آن، باید گروه کنترل تشکیل شود تا در هر مرحله 

ری متوقف و بازنگ فرایند را کنترل و سپس اجازه ورود به مرحله بعد را صادر کند و اگر کار ناقص بود، آن را

(، 2009بالنع، (. در مرحله بعد، ارزیابی مقدماتی بازار مورد توجه قرار می گیرد )1392کند )حسن زاده، 

سپس مفهوم سازی شامل شکل، مشخصات، ویژگی و ... محصول مطرح می شود و در هر کدام از این مراحل 

ار هزینه مورد نیاز تعیین شود و با اجرای باید ریسع کسب و کار مشخص شود. همچنین، تحلیل مالی و مقد

با زمینه تجاری سازی  توامدر نهایت، آزمون و اعتبار سنجی کسب و کار  .هر مرحله، توسعه صورت پذیرد

پس از به ثمر رسیدن ( 2013، 21)رایزانبوه را فراهم می کند و محصول وارد چرخه اقتصاد و اشتغال می شود 

یع کسب و کار نوپا، براساس موارد مهمی مانند بررسی هزینه های اولیه، شناخت رقبا، آینده کسب و کار 

 (.1395لطقی زاده، )توپا و فرصت های پیش روی آن ارزش گذاری صورت می گیرد 

واع محصوالت خالقانه دیده در سال های اخیر با ظهور کسب و کارهای نوپا در ایران، افزایشی در تعداد و ان

فعالیت های مختلفی صورت گرفته  ،می شود. همچنین، همراه با رشد فراوان کسب و کارهای نوپا در ایران 

است. شرکت های سرمایه گذاری خارجی، راه اندازی انجمن های حمایت از کسب و کارهای نوپا، دعوت از 
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نخبگان کسب و کار و سرمایه گذاران از نتایج راه اندازی سرمایه گذاران ایرانی و ایجاد زمینه مناسب برای 

کسب و  زیست بوم 1391از سال  .(2017، 22زاده و کوامونتا)سالم کسب و کارهای نوپا در ایران بوده است

کارهای نوپا تشکیل شد و در شهرهای اصلی ایران، رویدادهای راه اندازی کسب و کارهای نوپا شکل گرفتند. 

پس از آن، شرکت ها و دانشگاه ها شروع به برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و تشکیل تیم های 

شرکت های سرمایه گذاری نیز فعال خالق کردند. به مرور زمان دفاتر انتقال فناوری، تسهیل کننده ها و 

 (. 2017، 23زاده و همکاران)سالمشدند 

 بیان مسأله  -1-2
در سیستم حساب های ملی اقتصاد کالن هر کشور به چهار گروه اقتصادی )کشاورزی، نفت، خدمات و 

ر ه صنایع و معادن( و یا سه بخش اقتصادی )کشاورزی، خدمات و صنایع و معادن( تقسیم بندی می شود.

بخش یا گروه اقتصادی می تواند به طور گسترده ای به شکل های مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد ملی اثر 

گذار باشد. نقش مستقیم بخش های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی توسط سازمان های آماری رسمی 

اسبه و برآورد می و از طریق سیستم حساب های ملی و در قالب ارزش افزوده بخش یا گروه کشاورزی مح

شود. میان کشاورزی و کسب و کار کشاورزی تفاوت وجود دارد. کشاورزی شامل فعالیت های زراعت، 

باغبانی، دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم، پرورش زنبور عسل، خدمات کشاورزی و دامپروری، شکار، 

المللی برای اد، نهادهای ملی و بینجنگلداری و خدمات وابسته به آن است. تعاریف متعددی از سوی افر

کسب و کار کشاورزی ارائه شده است. در یع تعریف عمومی کسب و کار کشاورزی ترکیبی از مجموعه 

فعالیت های اقتصادی تولید و تامین نهاده ها، تولید،توزیع و فراوری محصوالت کشاورزی است که در این 

که در بر گیرنده تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی تعریف کسب و کار کشاورزی یع مفهوم کلی بوده 

شاورزی )نقش های کمرتبط با کشاورزی از جمله فعالیتهای تولیدی مستقیم است. با توجه به تفکیع فعالیت
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و اثر مستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی( از فعالیت های کسب و کار کشاورزی )نقش و اثر غیرمستقیم 

در تعریفی دقیق می توان مجموع فعالیت های غیرمستقیم مرتبط با بخش کشاورزی در اقتصاد ملی( 

کشاورزی را در اقتصاد به عنوان کسب و کار کشاورزی دانست. به عبارت دیگر منظور از کسب و کار کشاورزی 

مجموعه فعالیت هایی است که در برگیرنده صنایع و خدمات پیشین و پسین مرتبط با بخش کشاورزی 

 هستند.

ینکه در فرایند توسعه کشورها از سهم بخش کشاورزی کاسته می شود اما در مقابل بر سهم کسب و کار با ا

در ایاالت متحده امریکا به عنوان یع کشور  2008کشاورزی افزوده خواهد شد.به عنوان مثال در سال 

رزی و در برزیل برابر سهم ارزش افزوده کشاو 13توسعه یافته، سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی 

بوده است. نسبت سهم  3/2نسبت سهم ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی به سهم ارزش افزوده کشاورزی

ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی به سهم ارز افزوده کشاورزی در مورد کشورهای در حال توسعه دارای 

های کشاورزی محور تنها حدود و در کشور 2، در کشورهای در حال گذار معادل 3/3جمعیت باال برابر 

بوده است. بر خالف تصور اولیه، با افزایش سطح توسعه اقتصادی کشورها نه تنها از جایگاه واقعی بخش 6/0

کشاورزی )مجموع  آثار مستقیم و غیر مستقیم( در اقتصاد ملی آن ها کاسته نمی شود بلکه بر اساس مفهوم 

ت و نقش بیشتری در چرخه اقتصاد کشورها برخوردار می کسب و کار کشاورزی، بخش کشاورزی از اهمی

 شود.

های پایه و اساسی اقتصاد کشور است و رشد و توسعه آن زمینه های الزم برای بخش کشاورزی از بخش

های الزم برای فعالیت سایر سازد و بدون آن، عوامل و نهادهرشد و توسعه دیگر بخش ها را فراهم می

شود. از سوی دیگر با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در توسعه نمی های اقتصادی فراهمبخش

کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغال زایی در بخش کشاورزی نیز 

 دارای جایگاهی ویژه است. به همین دلیل مطالعه کارافرینی کشاورزی به منظور اشتغالزایی بخش کشاورزی

 و کاهش مهاجرت های این بخش ضروری است.
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بنابراین پرداختن به توسعه کارآفرینی کشاورزی، برای دست اندرکاران این بخش از اهمیتی حیاتی برخوردار 

است چرا که اگر بهره برداران بخش کشاورزی با دالیلی از جمله عدم جذابیت سرمایه گذاری در کشاورزی، 

یت های الزم از طرف دولت و سازمان های محلی، بهره وری پائین افراد ضعف فضای کسب و کار، عدم حما

و منابع، فقدان توانمندی های حرفه ای و کمبود نیروی انسانی خالق و پویا مواجه نباشند، می توانند منابع 

اجرت هرا به نحو مطلوب به کار گیرند. در غیر اینصورت فقر، توسعه نیافتگی، نابرابری فزاینده، بیکاری و م

ارمغان آن خواهد بود. به همین دلیل کارافرینی کشاورزی یکی از راهبردهای مهم بخش کشاورزی خواهد 

 بود.  

 ضرورت انجام تحقیق-1-3
سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان مهمترین سند راهبردی کشور با ماهیتی آینده نگارانه، ایران را 

کشورهای حوزه سند چشم انداز به طور عمده به دو دسته کشورهای کند. به کشور اول منطقه تعریف می

شوند. عمدتا کشورهایی که نفت خیزند بخش کشاورزی قوی ندارند نفتی و کشورهای غیرنفتی تقسیم می

و در این بین تنها کشور ایران است که هم کشوری نفت خیز است و هم بخش کشاورزی به نسبت به قوی 

 دارد. 

ی کشور یع مزیت بزرگ در مقایسه با رقبا است. شرایط آب و هوایی ایران و چهار فصل بودن این مسئله برا

آن در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و وسعت سرزمین و مقدار زمین های کشاورزی ایران نیز وضعیت 

شم ف چبسیار خوبی فراهم آورده است به طوری که می توان گفت این بخش توانایی رساندن کشور به اهدا

انداز را داراست و می تواند به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی برای نفت خام 

 (. 1399تبدیل شود )بزی و همکاران، 

کارافرینی کشاورزی تالشی برای ایجاد تنوع تولید و رها شدن از حالت تولید مواد خام در چرخه عرضه 

د برای بازار، ارائه خدمات به سایر کشاورزان و شاغلین روستایی، استفاده محصوالت و حرکت به سمت تولی

شود. از طرفی مهمترین اهداف توسعه کارافرینی از ظرفیت های کشاورزی مزارع برای اشتغالزایی تعریف می
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 در کشاورزی را می توان نوسازی ساختار کشاورزی خرده پا و ایجاد محیط کشاورزی جدید به منظور توسعه

مشاغل جدید در مناطق روستایی در نظر گرفت. به طور کلی کارآفرینی کشاورزی یکی از زمینه های 

کارآفرینی و به معنی پذیرش مخاطرات حاصل از یع واحد تولیدی، خدماتی، بازرگانی مرتبط با فعالیت 

م فرینی فراههای بخش کشاورزی است. تعریف دیگر از کارآفرینی کشاورزی می توان گفت این نوع کارا

کننده زمینه اشتغال، افزایش درآمد و تولید ثروت، بهبود کیفیت زندگی و کمع کننده به افراد محلی برای 

 مشارکت در اقتصاد است. 

های مناسب در رشد و توسعه بخش کشاورزی است. این استان به دلیل استان کرمان دارای پتانسیل

 به صورت بالفعل و باقوه درافیایی، استعدادهای فراوانی گستردگی وسعت و تنوع اقلیمی و موقعیت جغر

های گوناگون بخش کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی، دام و طیور، صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت زمینه

کشاورزی و منابع طبیعی دارد و می تواند به عنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی بشمار رود که در 

ه از تمام ظرفیت ها در امنیت غذایی کشور تاثیرگذاری به مراتب بیشتر و تعیین صورت استفاده بهین

 تری نسبت به وضعیت موجود ایفا کند. لذا توجه به کارافرینی کشاورزی نیز حائز اهمیت فراوان است. کننده

ه بمسلما بخش کشاورزی استان کرمان نیز در فرایند توسعه مساعدت های بسیاری خواهد داشت. توجه 

بخش کشاورزی استان کرمان به دلیل افزایش پیوسته جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی و دیگر 

محصوالت کشاورزی جهت افزایش رشد تولید و اشتغال ضروری است. در این راستا توجه به سرمایه گذاری 

ن بخش بویژه در در بخش کشاورزی و کارافرینی کشاورزی، باعث ایجاد فرصت های شغلی بیشتر در ای

جاد شهری و اینشینی مناطق روستایی خواهد شد و از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها، افزایش حاشیه

 خواهد کاست.بحران های اجتماعی 

شود که چرا علی رغم تالش مسئوالن کشور و تاکید برنامه های باالدستی و حال این پرسش مطرح می

سازی و توسعه کارآفرینی و پارک های علم و فناوری در کنار خصوصیسعه اقتصادی کشور در زمینه تو
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شرکت های دانش بنیان، هنوز پیشرفت چشمگیری در کارآفرینی و کارآفرینی کشاورزی مشاهده نمی شود. 

در پاسخ به این پرسش باید گفت در نظام توسعه کارآفرینی در ایران رهیافتی جامع نگر وجود ندارد و 

مشوق های مالی صرف برای ترویج کارافرینی کافی نیست. توسعه کارآفرینی به آمادگی تشویق و دادن 

های آموزشی و پژوهشی، ساختارهای اداری و مالی ی فرهنگی و اجتماعی، همکاری نظامها و بسترهازمینه

ئوالن نظامند مسو کارهای حمایتی نیاز دارد. در نتیجه توسعه کارآفرینی در کشور مستلزم نگاه  و سایر ساز

فرینی است. به طوری که به عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی به آبه کار

 های توسعه کارآفرینی هم ابعاد را در نظر بگیرند. طور همزمان توجه کنند و در تدوین سیاست

 اهداف پژوهش - 1-4
 شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی -

 های موثر بر کارآفرینی و کسب و کارهای کشاورزی در منطقه مورد مطالعهبندی مولفهاولویت-

 بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کارآفرینی کشاورزی-

 نوآوری تحقیق  - 1-5 
پیمایشی است و به بررسی نظرات خبرگان )اعضای هیات علمی، اعضای شرکت  -پژوهش حاضر توصیفی

ن و متخصصان حوزه کارآفرینی، کشاورزی و اقتصاد کشاورزی( در زمینه شناسایی و اولویت های دانش بنیا

 تواند جهتبندی عوامل موثر بر کارآفرینی و کسب و کارهای کشاورزی استان کرمان خواهد پرداخت که می

بعد  گذاری در چشم اندازهای آینده جهت پیشرفت بخش کشاورزی، منطقه و درریزی و سیاستبرنامه

 تر کشور مفید واقع شود.وسیع

 روش انجام تحقیق  - 1-6
ی هایی در مورد کارآفرینزایی، بحثهای جهانی بویژه افزایش تولید، رشد اقتصادی و اشتغالبه دنبال چالش

در دهه گذشته مطرح شده و گسترش یافته است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این پژوهش از روش 

تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل معیارهای مختلف موثر  -پیمایشی با رویکرد توصیفی -اسنادی و میدانی 



 

 

26 

 

چارچوب یع دیدگاه سیستماتیع استفاده  بر کسب و کارهای نوپای کشاورزی و کارآفرینی کشاورزی در

ری تتر و دقیقها درک جامعمی شود و با کمع روش تحلیل محتوا چارچوب مفهومی که نسبت به سایر مدل

 گیرد. دهد، کارافرینی کشاورزی مورد ارزیابی قرار میاز خصوصیات کارآفرینی ارائه می

و معیارهای موثر را به صورت جامع در نظر گرفت، چنین برای بررسی کارافرینی کشاورزی، ابتدا باید عوامل 

ای کاربرد دارند. پس معیارها و شاخص هایی بیشتر ابزارهایی هستند که در سطح مدیریت محلی و منطقه

گیری و با کمع به عنوان یع روش تصمیم AHP 24از شناسایی عوامل و معیارهای مذکور با استفاده از روش

 گردند.بندی میمعیارهای شناسایی شده اولویت Expert Choiceنرم افزار 

شود. بدین ها محسوب میآوری اطالعات به عنوان بخشی بسیار ضروری در انجام مطالعات و بررسیجمع

های تحقیق را مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار داد. توان اهداف و فرضیهها میترتیب که از طریق آن

پیمایشی به شیوه دلفی بوده است. بنا به  -این پژوهش اسنادی و میدانی آوری اطالعات در روش جمع

 باشد. در روشهای مورد استفاده و ابزار بکار رفته متفاوت میماهیت این دو روش در پژوهش حاضر، تکنیع

 ها و نظریات مختلف مربوط به موضوع پژوهش بوده که با مراجعهاسنادی تکنیع کار سوابق آماری و دیدگاه

ها و آرشیوهای مختلف به دست آمده است. در روش میدانی بنا به ماهیت موضوع از ها، نمایهبه کتابخانه

پرسشنامه و مصاحبه به شیوه دلفی استفاده شده است که جامعه آماری تحقیق عبارت از کارشناسان و 

ا و دستگاه های اداری و هها، شرکتهای مختلف )سازمانخبرگان کشاورزی، اقتصاد و کارآفرینی در حوزه

 اجرایی مرتبط با کشاورزی( بوده اند.

شوند. مرحله تجزیه و ها با توجه به موضوع و هدف تحقیق انتخاب میها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش

ها از مراحل اصلی و مهم تحقیق بوده که در این مرحله با پشتوانه تئوریکی موضوع و با استفاده تحلیل داده

گیرند. از اینرو برای ها و اطالعات گردآوری شده مورد آزمون و ارزیابی قرار میهای مختلف، دادهروشاز 
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های مختلف آماری و تحلیلی متناسب تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده در این تحقیق از ابزارها و روش

 بهره گرفته شده است.  AHPهای مفهومی و روش با موضوع در قالب مدل

 کاربرد پژوهش - 1-7
روستاها و مهاجرت مناطق کشاورزی، های اخیر، عقب ماندگی یکی از مشکالت اساسی کشور ما در سال

روستاییان به نواحی شهری بوده است که عامل اصلی آن، مسائل اقتصادی، بخصوص دسترسی به اشتعال 

یت زندگی، کمبود اشتغال و می باشد. این امر مشکالت بسیار زیادی مانند حاشیه نشینی، کاهش کیف

از سوی دیگر، کاهش رشد بخش کشاورزی در  ،افزایش جرم و جنایت را در شهرها به همراه داشته است

درصدی اشتغال، این واقعیت را نشان می دهد که در آینده، توسعه کشاورزی  4/23 نواحی روستایی و کاهش

ر تضمین کند و فقر را ریشه کن سازد؛ بنابراین به تنهایی نمی تواند رشد اقتصادی را در روستاهای کشو

بر این اساس، یکی از عوامل مؤثر در . توجه به سایر بخش ها نیز در کنار بخش کشاورزی ضرورت دارد

توسعه ی روستایی، کارآفرینی است زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های اشتغال و درآمد، نقش 

امروزه در اکثر کشورها توجه خاصی به  .یشتی روستاها داشته باشدمؤثری در بهبود وضع اقتصادی و مع

کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ی آن از ابزارهای 

آید؛ زیرا فعالیت کارآفرینی با پیشرفت اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می

د شوها و رقابت پذیری منجر میباال به توسعه ی اقتصادی ایجاد اشتغال، نوآوری در فعالیتاثربخشی 

موضوع کارآفرینی و اشتغال در جوامع بشری بدان حد مهم و جدی است که به عنوان  .(1398فرد، شجاعی)

یع شاخص در سنجش توسعه یافتگی جوامع مد نظر قرار می گیرد و در اغلب موارد نداشتن شغل به منزله 

 گردد. عبور از خط فقر تلقی می

 بندیجمع -1-8
دسته اصلی تقسیم بندی کرد. الف: موانع زیرساختی و  موانع سرمایه گذاری و کارآفرینی را می توان به دو

فنی، ب: موانع نهادی. فعالیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، تا حدود زیادی متاثر از این عوامل 



 

 

28 

 

ای در تبیین محیط کسب و کار و آفرینی خواهد داشت. بنابراین به است و آشنایی با این عوامل نقش عمده

ق، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی )از جمله کارآفرینی کشاورزی( در نظر می رسد که تحقی

توسعه و بهبود کارآفرینی امری ضروری است زیرا با شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی، شناسایی 

 نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهای  کارآفرینی کشاورزی استان و آگاهی از موانع و

 گذاری، افزایش اشتغال و ایجاد درآمد گامی موثر برداشت. توان در زمینه سیاستهای موجود میمحدودیت
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مفصل دو  

 

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه - 2-1
در جهان امروز تفکر کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، اندیشمندان 

ند راهبردی می دان را به منزله ی یع مداخلهو کارافرینی کشاورزی رواج دهنده توسعه روستایی، کارآفرینی 

روستایی را تسریع بخشد، اما به نظر می رسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش  هکه می تواند فرایند توسع

بنگاه های اقتصادی روستایی نیز توافق دارند امروزه با توجه به مشکالت موجود در این جوامع، توجه و تأکید 

د ی جدی، اهمیت زیادی دارد زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصتهاکشاورزی-بر کارآفرینی روستایی

 .دداشته باشو مناطق کشاورزی اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها 

به منظور توانمندسازی افراد مستعد برای کارآفرین شدن، باید فعالیت های کارآفرینانه را ترویج داده روحیه 

ن و اخت، تبییشنگردانید این امر مستلزم کارافرینی را پرورش داد و در نهایت محیطی کارآفرینانه حاکم 
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تشریح مفهوم و فرایند کارآفرینی روستایی در کسب و کار از طریق توانمندسازی افراد مستعد و دارای 

 . کمترین منابع مالی و اقتصادی می باشد

 مروری بر پیشینه تحقیق - 2-2
جایی که بسیاری از ه است اما از آنای انجام شددر زمینه کارآفرینی در جهان مطالعات نسبتا گسترده 

 اند واند، به صورت توصیفی پژوهش خود را انجام دادهاین مطالعات با کمبود داده و اطالعات روبه رو بوده

اند. داخل کشور نیز اغلب مطالعات انجام شده کیفی بهره برده-مطالعات بسیار معدودی از روش های کمی 

ه اند. ها پرداختکارآفرینی کشاورزی و عوامل موثر بر توسعه یا موانع آن مربوط به تعریف بحث کارآفرینی،

در این بخش سعی شده به طور کلی در مورد مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی بویژه کارآفرینی 

کشاورزی و کارآفرینی روستایی بررسی های الزم انجام شود تا خالء های تحقیقاتی تعیین و امکان مقایسه 

 تایج حاصل گردد.ن

 پیشینه داخلی تحقیق- 2-2-1
ارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند برطرف ( در تحقیقی بیان کردند ک1400)نوروزی نژاد  و یاسوری

کننده بسیاری از چالش های اقتصادی در مناطق روستایی باشد. در این میان، زنان به عنوان یکی از 

گروههای تأثیر گذار در جامعه روستایی نقشی مهم دارند. فراگیری کارآفرینی بین زنان روستایی نیازمند 

عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعه فعالیت های کارآفرینانه است. بنابراین، برای برنامه ریزی برای شناسایی 

تقویت هرچه بیشتر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی اهمیت 

ی و وستایفراوانی دارد. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنان ر

طبقه بندی آنها از لحاظ ارزش و اهمیت است که به روش فراتحلیل کیفی بررسی شده است. در تحقیق 

مقاله کامال مرتبط با موضوع تحقیق  46پژوهشی انتشار یافته، تعداد  -مقاله علمی 112حاضر، از مجموع 

انی تحقیقات نیز بین سال های که به صورت پیمایشی و میدانی انجام شده اند، بررسی شده است؛ بازه زم

است. طبق یافته های تحقیق، مهم ترین عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی  1399تا  1384
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عبارت اند از: سطح سواد و دانش فردی زنان روستایی، شرکت در دوره های آموزشی کارآفرینی، کسب در 

 .نواده، حمایت نهادهای دولتی و عامل حمل و نقلآمد، عامل عضویت در گروههای ثانویه، حمایت خا

بررسی چالش های کارآفرینی در راستای بهبود ( در پژوهش خود با هدف 1399فراهانی و اوندی  )

کارآفرینی، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار از طریق راه اندازی کسب و کارهای کوچع میزان اهمیت هرکدام 

کسب و کارهای کوچع روستایی را بر اساس گزینه های این طیف  از چالش های شناسایی شده در حوزه

و با استفاده از مدل معادالت ساختاری  ردندشامل )بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم( مشخص ک

تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که  Amosتحلیل عاملی( در نرم افزار 

کار آفرینی کسب و کارهای کوچع تأثیرگذار بوده اند، اما عوامل اقتصادی دارای باالترین  همه چالش ها در

تأثیر در بین چالش های موجود بوده است و چالش های فردی و اجتماعی دارای کمترین بار عاملی بوده 

 است.

در بخش ( به شناسایی و تحلیل شاخص های راهبردی مدل تجارت الکترونیع 1399بزی و همکاران )

صادرات محصوالت کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی پرداختند. نتایج پژوهش با استفاده از نظر خبرگان 

نشان می دهد که تقویت فناوری های امنیت اطالعات، توسعه فناوری های زیرساختی و تطبیق پذیری 

ت اورزی با تاکید بر تجارنسبت به تغییرات فناوری بیشترین تاثیر را در آینده صادرات محصوالت کش

 اند. الکترونیع داشته

( در این مطالعه با هدف بررسی و ریشه یابی موانع سرمایه گذاری و ترویج 1398مالشاهی و مرادی )

کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نظرات خبرگان مجموعه ای از مانع استخراج شدند. 

ست که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی به ترتیب قوانین و مقررات اداری، نتایج مطالعه حاکی از آن ا

مشکالت بازاریابی، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی و نا آشنایی با پتانسیل ها و 

 اند. های سرمایه گذاری و کارآفرینی مهمترین موانع ترویج کارافرینی کشاورزی بودهزمینه
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با هدف اصلی بررسی وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های  یتحقیق( 1398) علی آبادی و احسینی نی

. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شرکت دادنداکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان انجام 

نفر از آنان به  345های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان بود که با استفاده از فرمول کو کران، 

بررسی  و روایی آنروش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که پایایی 

تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بیشترین  SPSSگردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار 

ر شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب ابعاد اکوستم کارآفرینی د

حمایتی، مالی و سیاسی و کمترین شکاف در بعد نیروی انسانی وجود دارد. همچنین مؤلفه های مربوط به 

 . بیشترین میزان اختالف را دارند ابعاد بازار و مالی با توجه به مقدار

بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری در ( در مطالعه خود با هدف 1399شاه آبادی و همکاران )

اثر مثبت و معنادار شاخص کلی فضای کسب ،  2007-2016کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 

. همچنین شاخص های شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاران را نشان دادندو کار بر سرمایه گذاری 

فرامرزی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داشته اند در حالی  خرد، سهولت پرداخت مالیات و تجارت

اجرای قراردادها  ،ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات ،دسترسی به برق، که شاخص های شرایط و مقررات اخذ مجوز 

متغیرهای درآمد سرانه، توسعه  همچنینو ورشکستگی و پرداخت دیون از نظر آماری بی معنا بوده است 

ادار و متغیر نرخ سود بانکی اتری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری کشورهای ناردات اثر مثبت و معمالی و و

 اشته اند. منتخب مورد مطالعه د

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های تعاونی تولیدی ( به 1398ملکی و همکاران )

نفر از  5عات پرسش نامه ای بود که روایی آن به تأیید ابزار گردآوری اطال پرداختند.کشاورزی استان ایالم 

نفر از مدیران تعاونی های کشاورزی رسید و پایایی مؤلفه های آن با محاسبه  5استادان دانشگاه آزاد ایالم و 

درصد از  94افته ها نشان داد سطح توسعه کارآفرینی یمحاسبه شد.  92/0ضریب آلفای کرونباخ بیش از 

تعاونی های کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده است. همچنین رابطه عوامل اقتصادی، 
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با توسعه کارآفرینی در تعاونی ها مثبت و معنی دار بوده است. نتایج  سیاستیآموزشی اطالعاتی، سازمانی و 

درصد از تغییرات توسعه  37اطالعاتی در مجموع،  -عامل اقتصادی و آموزشی  ود تحلیل رگرسیون نشان داد

 .کرده اند تبیین کارآفرینی را

-96به بررسی اثربخشی برنامه های آموزش کشاورزی زنان روستایی سال های ( 1398رحمتی و همکاران )

لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ  ها ازند. تحقیق آندر ایجاد کارآفرینی در بین زنان روستایی پرداخت 95

شبه آزمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه  یروش جمع آوری اطالعات میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها

رتیبی  مورد ت تتای روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصین و پایایی با استفاده از ضریببوده است. 

ای من ویتنی حاکی از تفاوت معنی دار آماری از لحاظ ویژگی های  جهتایید قرار گرفت. نتایج آزمون فراسن

ی افرادی که در دوره های کار آفرینانگ ه است به عبارت دیگرکارآفرینانگی بین دو گروه آزمایش و کنترل بود

در دو مؤلفه موفقیت طلبی و تحمل ابهام نسبت به گروه کنترل نمره باالتری کسب  ،شرکت کرده بودند

 د. نمودن

( در مطالعه خود ضمن بیان اهمیت مقوله کارآفرینی، با هدف شناسایی عوامل موثر بر 1398)شجاعی فرد 

ین دهستان ایستحلیلی کسب و کارهای سرپرستان خانوارهای  -کسب وکارهای روستایی و روش توصیفی

شاخص را  32اصلی و مولفه  4را مطالعه کردند و بدین وسیله  از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر عباس

 برای توسعه کسب وکارهای روستایی معرفی کردند. 

سنجش تعیین کننده های توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان ( به 1398احمدی و همکاران )

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی زنان کارآفرین ساکن در پرداختند. روستایی استان کردستان 

تا پایان سال  1390که از سال  ستان کردستان شهرستان های سنندج، مریوان، سقز و بانهمناطق روستایی ا

ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه  است. ، در زمینه کشاورزی مشغول به فعالیت بوده1396

ی ه از پایایمحقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی صوری و سازه ای و پایایی آن با استفاد

ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادالت ساختاری 
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درصد از تغییرات  92روانی و فنی حدود  -فردی ، سیاست گذاری، بازاریابی ، مولفه های اجتماعینشان داد 

یه کرده را توجتوسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار زنان روستایی  برایمتغیر قابلیت کارآفرینی کشاورزی 

درصد از تغییرات و  62های اجتماعی، بازاریابی، سیاستگذاری، فردی و فنی حدود همچنین مولفهاست. 

درصد از تغییرات توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار زنان  40متغیر قابلیت کارآفرینی کشاورزی حدود 

 اند.ر داشتهروستایی را در ب

های اکوسیستم کارآفرینی در ( به بررسی وضعیت موجود و مطلوب مولفه1398حسینی نیا و علی آبادی )

شرکت های دانش بنیان استان های کرمانشاه و همدان پرداختند. آنها با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار 

Spss یشترین شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها نموده و نشان دادند ب

ابعاد اکوسیستم کارآفرینی در شرکت های دانش بنیان به ترتیب در بعد حمایتی، مالی و سیاستی و کمترین 

 شکاف در بعد نیروی انسانی وجود داشته است. 

یش اهبرد گرا( به بررسی تاثیر هوش تجاری در مزیت رقابتی با نقش میانجی گری ر1398مهرآرا و همکاران)

و پی ال اس  Spssبه کارآفرینی در صنعت کاشت زعفران پرداختند. آنها با استفاده از پرسشنامه و نرم افزار 

نشان دادند که راهبرد گرایش به کارآفرینی متغیر میانجی جزئی میان متغیرهای هوش تجاری و کسب 

 مزیت رقابتی است. 

مسئولیت پذیری اجتماعی ابزاری است برای بحث تعهداتی ( بیان کردند 1398و همکاران ) سجاسی قیداری

ت سنجش مسئولی ی در زمینهکه یع شرکت باید نسبت به جامعه خود داشته باشد در این راستا پژوهش

بعد اقتصادی، اخالقی  4پذیری اجتماعی شرکتهایی که در زمینه کشاورزی کارافرین محسوب میشوند در 

توصیفی و تحلیلی  آن ها با روش. نده را مدنظر قرار داده ااناجتماعی، زیست محیطی، قانونی و بشردوست

شرکت کارافرینی روستایی که در زمینه کشاورزی  10نی از ای و میدا انهبا استفاده از مطالعات کتلخ واست 

شاخه های مسئولیت پذیری که بین اکثر نشان دادند د امر و بردسکن وخلیل اباشدر شهرستان های ک

  .های مورد مطالعه همبستگی زیادی وجود دارداجتماعی شرکت
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اهمیت کسب و کارهای نوپا در بخش ( در مطالعه خود بیان کردند 1398موحد محمدی و همکاران )

کشاورزی بیش از هر زمان دیگری مشخص است. لیکن، برای رسیدن به این مهم فراهم ساختن محیط و 

اسب با بوم سامانه کسب و کارهای نوپا مورد نیاز است نظر به کم بودن تجربه بخش کشاورزی شرایط من

های پیشگام کارافرینی، اجزای  های بخش کشور برای ایجاد چنین بوم سامانه ای باید با استفاده از آموزه

دل سرعت بخش بوم سامانه کسب و کارهای نوپای کشاورزی را شناسایی کرد. این تحقیق با هدف اریه م

رشد بوم سامانه ی کار آفرینی دانشگاهی بر پایه مدل آیزنبرگ و با تأکید بر آموزش عالی کشاورزی کشور 

از دیدگاه خبرگان کسب و کارهای نوپا انجام شد که به لحاظ هدف کاربردی بود و با استفاده از پرسشنامه 

و کارهای نوپای کشور بودند. با استفاده از تن خبرگان کسب  1800ی آماری مورد بررسی  اجرا شد. جامعه

تن به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور پردازش داده ها از روش  286نمونه ای به حجم ران فرمول کوک

ای مدل اندازه گیری نشان داد که عامل ه نتایجتحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. 

ه کارآفرینی دانشگاهی آموزش عالی کشاورزی کشور، شامل تقویت بخش مدل سرعت بخش رشد بوم سامان

خصوصی، حمایت از کارآفرینی مولد توسعه فرهنگ کارآفرینی، تفکر کارآفرینانه، توجه به نقش مشاوران، 

تأمین فضای فیزیکی، بوم سامانه آموزش مهارت های کسب و کار کشاورزی، شبکه سازی، چهره سیاسی 

 ع مالی می شود.نابترسی به مبازار کشور و دس

تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر روی صادرات و  ای مطالعه( در 1397برقی اسکویی و ولی زاده )

با روش گشتاورهای تعمیم  2014 -2003کشور شریع تجاری ایران طی سال های  30واردات در میان 

حاکی از آن است که بهبود این شاخص ها دارای تاثیرات مثبتی آن ها . نتایج مطالعه را بررسی کردندیافته 

، شاخص به کار برده شده در مطالعه، شاخص های 7بر صادرات و واردات می باشد به طوری که از میان 

شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساختمانی، تجارت برون مرزی، اجرای قرارداد و سهولت اجرای 

و معنادار بر صادرات می باشد در الگوی واردات نیز به جز شاخص اخذ ورشکستگی، دارای تاثیر مثبت 

 . مجوزهای ساختمانی بهبود سایر شاخص ها دارای تاثیرات مثبت و معنادار بر واردات می باشند



 

 

36 

 

( به بررسی و شناخت موانع توسعه کارفرینی در بخش کشاورزی از دیدگاه دانش 1397دلفانی و همکاران )

رشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران پرداختند. نتایج مطالعه آن ها حاکی از آن آموختگانمقطع کا

است که موانع و مشکالت بخش خصوصی و دولتی و آموزش عالی در عرصه کارآفرینی در هفت عامل برنامه 

ریزی و پشتیبانی، نوآوری، عامل مدیریتی، ناهماهنگی سازمانی، سیاست راهبردی، عامل آموزشی و 

 استگاه محلی شناسایی شدند. خو

کار آفرینی سبز فرایند ایجاد دگرگونی در تجارت و زیرساخت ( ضمن بیان اینکه 1397رضایی و همکاران )

هاست به گونه ای که بر پایه حفظ محیط زیست و رعایت استانداردها، سرمایه گذاری پایدار و توسعه 

توسعه کارآفرینی سبز در کشاورزی دادند موانع در مطالعه خود نشان  اقتصادی رونق بهتری می یابد

نع مدیریتی و موا -شهرستان کرمانشاه به ترتیب چهار عامل موانع زیرساختی، موانع اقتصادی، موانع فنی 

از دیدگاه کارشناسان، موانع زیر ساختی مهم ترین مانع توسعه کارآفرینی  بوده اند.آموزشی تبیین  -ترویجی 

ح و تعدیل مقررات و ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختارهای سازمانی با سبز است، لذا با اصال

کارشناسان و متخصصان کشاورزی می توان زمینه بروز رفتارهای کار آفرینی از سوی کشاورزان را  مشارکت

 فراهم کرد.

 قاضا محوربررسی تاثیر روحیه کار آفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی ت ( به1396عباسی و همکاران )

در  "سایت الگویی هدفمند "نفر از کشاورزانی بود که در طرح  250جامعه آماری این پژوهش  پرداختند.

استان اصفهان مشارکت داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب مناسب و 

نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری  148با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 

اطالعات، پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظرهای متخصصان و اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی 

دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه تهران بررسی شد و اصالحات الزم صورت گرفت. پایایی پرسشنامه نشان داد 

و بیشتر بودند که حاکی از پایایی بسیار مناسب بخش های  90/0ف دارای آلفاکرونباخ که بخش های مختل

مورد تحلیل واقع  AMOSو  SPSSمختلف پرسشنامه است. داده های گردآوری شده توسط نرم افزارهای 
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ی رشدند. ترویج کشاورزی تقاضامحور به عنوان متغیر وابسته تحقیق در دور بعد مخاطب محوری و بازار محو

مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحیه کار آفرینی کشاورزان بر ترویج کشاورزی 

 تقاضا محور تأثیر مثبت و معنی داری می گذارد.

بندی دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان ( به بررسی و اولویت1396یوسفی و همکاران )

ر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی پرداختند. نتایج حاصل از کرمانشاه نسبت به عوامل موثر ب

پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه پاسخگویان، عوامل محیطی باالترین اولویت و عوامل اجتماعی پائین 

 ترین اولویت را از نظر تاثیرگذاری بر توسعه کارافرینی کشاورزی در مناطق روستایی داشتند. 

بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق ( با بررسی و اولویت1396همکاران )مظهری و 

روستایی شهر رستمکال نشان دادند که شاخص عوامل اجتماعی موثرترین و شاخص عوامل محیطی کم 

وم ی دوم و سباشند و عوامل نهادی و اقتصادی در رتبه هااثرترین عامل در بین عوامل موثر بر کارافرینی می

 اند. قرار گرفته

های توسعه کارآفرینی، در توسعه کارآفرینی کشاورزی ( با بررسی رویکردها و مدل1396کرمی و آگهی )

بان جهانی کارافرینی نه به صورت مدلی دریافتند که رویکرد اکولوژیکی، با نگاه چند بعدی و مدل دیده

 باشد.  مناسب توسعه کارآفرینی کشاورزی میفضایی، -های مکانیمطلق، بلکه بر اساس تفاوت

های پشتیبان کارآفرینی پایدار در سیاستهای ه واکاوی وضعیت مؤلف( با هدف 1396مرید سادات و همکاران )

با روش تحلیل سیاست ها واکاوی  پژوهشی انجام دادند.کالن و بخشی کشاورزی جمهوری اسالمی ایران 

توسعه با مدل تصمیم گیری مجموع وزنی سلسله مراتبی  و روش وزن ای ه محتوا و اولویت بندی برنامه

 تیسیاس سند در توسعه سوم برنامه از کارآفرینی اصطالح دهد می نشان نتایج شد. انجام دهی آنتروپی

 یکپارچه و جامع رویکرد یع و است نرفته کار به هنوز پایدار کارافرینی اصطالح ولی است شده استفاده کشور

سیار اهمیت ب اسناد بعد زیست محیطی در بیشترانکه چن دوجود ندار ناداس ر درپایدا کارافرینی راستای در

ی ارذکمی داشته است لذا شایسته است در راستای وارد نمودن اندیشه کارافرینی پایدار به نظام سیاستگ



 

 

38 

 

د ستی کشور و همچنین وجواسیاد نکشور اقدام شود به لحاظ امکان ورود اندیشه پایداری و کارآفرینی در اس

ند چشم ، سقانون اساسیکارافرینی پایدار متاثر از این امر، سیاستهای کالن ملی شامل  مبینواحدهای ثبت 

انداز و سیاستهای آن و سیاستهای برنامه های توسعه ملتی برای ورود اندیشه کارافرینی پایدار ندارند از نظر 

 ی پایدار و تن آنها در سیاست های کشاورزی برنامه های توسعه پنجاهمیت مقوله های عام مبین کارافرین

 .له برنامه دوم در اولویت و سپس برنامه های اول پنجم چهارم و سوم قرار در اولویت داشتندسا

( در مطالعه خود بیان کردند اگر چه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش 1396خوش مرام و همکاران )

ت اما نا توانی در شناسایی فرصت های کارآفرینی باعث شده است تا این بخش های اقتصادی کشور اس

نتواند از ظرفیت واقعی خود در ایجاد اشتغال و رشد استفاده نماید. آن ها با استفاده از روش تحلیلی و 

 یتوصیفی و با استفاده از نظرات خبرگان استان کرمانشاه نشان دادند مهمترین عوامل موثر بر فرصت ها

 کارافرینی عبارتند از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حمایت های محیطی و ویزگی های روانشناختی.

( عوامل موثر بر عدم کارآفرینی زنان روستائی در دهستان گالب شهر کاشان را 1396شاطریان و همکاران )

بت جغرافیایی نس-وامل محیطیمطالعه کردند. نتایج حاکی از آن است که عدم کارآفرینی زنان روستایی و ع

به سایر عوامل بیشترین تاثیر را داشتند و بیش ترین مقدار کارآفرینی در زنان با تحصیالت کمتر و زنان 

 سرپرست خانوار مشاهده شده است. 

( با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای نو پا  1396ندافی و احمدوند )

و مقطعی انجام دادند و با استفاده از نظرات خبرگان نشان دادند سرعت عمل، تیم کاری،  پژوهشی کاربردی

ذات ایده و فرصت سنجی از عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای نو پا بوده اند. همچنین مشتری، رقبا، 

 هستند.  سرمایه گذاری و حمایت ها نیز برای تامین امنیت سرمایه گذاری و پیشرفت کارها مورد توجه

 فناوری هدف فهم توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای ( مطالعه ای با 1395احمد پور و همکاران )

مطالعه موردی  -روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی بر حسب گرد آوری داده های کیفی انجام دادند. 

وزه فناوری اطالعات در شهر شرکت در و ح 15است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 
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اصلی  های مقولهشاخص ها، تهران، از طریق نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد که پس از پاالیش و ادغام 

ه های توسعاین مقوالت پیشران ند.را در توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا شناسایی کرد

مل ویژگی های مدیر، ویژگی های کسب و کار، گرایشات می باشند، که شا کسب و کارهای نو پاقابلیت های 

 استرانزیکه و عوامل زمینه ای است و همه این عوامل عملکرد شرکت را بهبود می بخشد.

( در پژوهشی تحت عنوان موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی در بخش 1395فر و همکاران )احسانی

ریزی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، گذاری و برنامه کشاورزی به این نتیجه رسیدند که موانع سیاست

موانع پشتیبانی و حمایتی، موانع آموزشی و اطالع رسانی و موانع زیرساختی از مهمترین موانع توسعه 

 اند. کارآفرینی در بخش کشاورزی بوده

ی و ترویجی در (، نشان داده اند پنج عامل اقتصادی، اجتماعی، محیطی، رفتار1395رئیسی و همکاران )

بیشترین  25/3توسعه کارآفرینی کشاورزی نقش داشته اند که عوامل اقتصادی با میانگین رتبه ای 

تاثیرگذاری را بر کارآفرینی کشاورزی داشته و پس از آن عوامل محیطی، اجتماعی، رفتاری و ترویجی به 

 اند. ترتیب بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی کشاورزی گذاشته

با هدف شناسایی سازه های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در مشاغل  یتحقیق( در 1395و همکاران ) ایزدی

مشاغل خانگی در روستاهای  ازمحقق ساخته  و پرسشنامهروش پیمایشی با خانگی و موانع تحقق آن 

گی های وجود ویژ ،فضای کسب و کار، به کارگیری مدیریت دانش، تجربه قبلینشان دادند شهرستان شیراز 

خالقیت و برخورداری از مرکز کنترل درونی، حمایت دولت و مهارت های مدیریتی بر توسعه  مانندشخصیتی 

کارآفرینی در مشاغل خانگی تأثیر می گذارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز موانع تحقق توسعه کارآفرینی 

  .صیتی و خانوادگی دسته بندی شدنددر مشاغل خانگی در پنج عامل اطالعاتی اقتصادی، بازاریابی، شخ

شناسایی عوامل کلیدی توسعه مشاغل سبز بر اساس تجارب "در پژوهشی تحت عنوان ( 1394مهدی پور )

، مواردی همچون سرمایه گذاری های دولتی، تسهیل توسعه زیرساخت ها برای توسعه  "کشورهای ممتاز

رد نیاز برای توسعه مشاغل سبز، شبکه سازی مشاغل اقتصاد سبز، تمرکز بر دانش انباشته و مهارت های مو
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سیر و استفاده از ظرفیت های اجتماعی، وضع تعرفه های گمرکی پایین تر برای محصوالت سیژ، استراتژی 

جم توسعه سبز، تمرکز روی بازار برای کنترل تقاضا به جای عرضه، حوزه بندی فعالیت های سبز، هویت سمن

 . ز معرفی کردسبز را از جمله عوامل مؤثر بر پیشرفت کار آفرینی بخشی به کارکنان مشاغل سب

( به بررسی موانع توسعه کارآفرینی تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان 1394رضائی و همکاران )

پرداختند. نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد که قوانین سختگیرانه بانع های دولتی و خصوصی در پرداخت 

ارات ها به منابع مالی و اعتبتسهیالت به تعاونی ها، نبود سرمایه کافی در تعاونی ها و دسترسی نداشتن آن 

الزم، ضعف قوانین مرتبط با نیروی کار و نبود بسترهای الزم در تعاونی ها برای فعالیت های گروهی و تیمی 

 دارای بیش ترین اولویت در مقایسه با سایر موانع بودند. 

رینی کشاورزی استان های کاراف( با بررسی عوامل موثر بر انگیزه1394نبی زاده ذوالپیرانی و همکاران )

گیالن دریافتند که افزایش تحصیالت فرد کارآفرین، تعاداد ساعت کاری اختصاص داده شده به فعالیت 

 کارآفرینی و درآمد حاصل از کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی کشاورزی را افزایش داده است. 

ی محیط کسب و کار برای توسعه به این نتیجه رسیدند که ناتوان قییقدر تح( 1392ریموند و همکارانش )

نیاز برای دستیابی به اهداف  کارآفرینی، فقدان برنامه های آگاه سازی، کمبود خط مشی ها و قوانین مورد

 طرح و افزایش بوروکراسی اداری از جمله موانع ایجاد کسب و کارهای سبز و توسعه آنها در کشور می باشد.

شبکه اجتماعی مدیران بر عملکرد کسب و کارهای نو پا در ایران  ( به بررسی تاثیر1391زالی و همکاران )

 پرداختند. 

( پژوهش خود را در قالب مدل های رشد درون زا و با تاکید بر نقش 1391شاه آبادی و دهقانی احمد آباد )

 عوامل نهادی بر رشد انجام دادند. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سرریز پژوهش و توسعه خارجی

داشته است و همچنین بهبود محیط کسب و کار  D8تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای 

 نیز عامل مثبتی بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است.  
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( به صورت توصیفی موانع کارآفرینی را بررسی و نتیجه گرفتند، بی توجهی به ابعاد 1391باقری و نمازیان )

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بویژه فرهنگی در زمینه کارآفرینی باعث کاهش کارایی و اثر بخشی فعالیت 

 های کارآفرینی در ایران شده است. 

با  که ،بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی در سطح کالن به ( در پژوهشی1391زیوری و همکاران )

ر این د ، پرداختند.دنتوجه به ادبیات موجود در این زمینه تأثیرگذاری بیشتری را نسبت به سایر عوامل دار

پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت های کارآفرینانه از روش مرور نظاممند ادبیات استفاده شده 

در نهایت منابع گرداوری شده در دو دسته فاکتورهای سمت عرضه وسمت تقاضا دسته بندی گردید.  است.

نتایج نشان داد که عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل توسعه اقتصادی، توسعه فناورانه، جهانی شدن، 

یت، ، رشد جمعسرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه ملی است و فاکتورهای طرف تقاضا شامل تحصیالت

تراکم جمعیت، سطح درآمد، شکاف درآمدی، دسترسی به تأمین مالی، مالیات، قوانین انعطاف ناپذیر بازار 

 .دند کالن میباشاکار، ساختار سینی، مهاجرت، نرخ بیکاری، ویژگی های نهادی و محیط اقتص

رایندهای طراحی و تولید، در پژوهش خود بحران انرژی، بهبود ف(  1391 شفیعی رود پشتی و همکاران )

کاهش هزینه، کسب بازارهای صادراتی، خالقیت و نوآوری، حفظ محیط زیست، ایمنی بیشتر و استاندارد 

 سازی را جزء عوامل مؤثر بر توسعه عنوان کردند.

(پس از بازخوانی مولفه های محیط نهادی کسب وکار، احساس 1390حسین زاده بحرینی و ملع الساداتی )

و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران در چارچوب چندین متغیر ذهنی را  نا امنی

اندازه گیری کردند. نتایج نشان دادند که مولفه های تشکیل دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در 

 اغلب موارد نسبت به کشورهای توسعه یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد. 

در مطالعه خود نشان دادند که برخالف اغلب روش ها و فناوری های نوین، (  1386خالدی و امجدی )

عوامل اقتصادی به تنهایی نقش اساسی در فرایند پذیرش و توسعه کشاورزی ارگانیع ندارند بلکه برای 

و تمایالت فردی و توسعه کشاورزی ارگانیع الزم است نقش سایر عوامل مانند: آگاهی و اطالعات، گرایش 
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مهارت های فنی، تکنولوژی و مدیریتی، مسائل اجتماعی، عوامل نهادی همچون قوانین و مقررات، بازارها و 

 حمایت های دولتی مورد توجه جدی دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرند.

 پیشینه خارجی تحقیق - 2-1-2
اروپا )اتحادیه اروپا( و هم در سراسر جهان ، انعطاف هم در اتحادیه بیان کردند   (2021) 25مانیسه و دنتونی

اعی و اجتم-پذیری سیستم های غذایی بستگی به توانایی انسان در ایجاد تعادل بین مبادالت اقتصادی

زیست محیطی دارد. در این مطالعه بیان شده که خرده مالکان نقش مهمی در ایجاد تعادل اکوسیستم دارند 

ر  زنجیره ارزش  و حمایت از کارافرینی کشاورزی بسیار موثر است. همچنین و مشارکت خرده مالکان د

تی رسمی و غیر رسمی و یادگیری و آموزش کشاورزان برای انعطاف پذیری کشاورزان و اسمشوق های سی

 توسعه کارافرینی کشاورزی ضروری است. 

ارآفرینی پایدار در روستاهای ( در مطالعه ای با هدف شناسایی شاخص های ک2021) 26سلیمانی و همکاران

شاخص  69شاخص برای کارآفرینی پایدار روستایی معرفی کردند که  87ایران با استفاده از روش دلفی فازی 

توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشن دهنده آن است که در بعد فرهنگی اجتماعی ، محققان 

ع دوستی اجتماعی و همدلی در بین مردم محلی مردم داشتند. توجه ویژه به ارتقای اعتماد اجتماعی و نو

در بعد اقتصادی ، شاخص هایی مانند استفاده از امکانات ، مدیریت هزینه محصوالت و خدمات برای ثبات 

تجارت و مدیریت بازار از میانگین باالتری برخوردار بودند. شاخص های اصلی بعد اخالقی پایداری شامل 

 لی و رعایت اصول اخالقی در استفاده از منابع بیولوژیکی است. شفافیت تجارت ما

رابطه بین کارآفرینی ، توسعه ( در مطالعه خود با استفاده از روش رگرسیون پانل 2021) 27گو و زنگ

اقتصادی و محیط زیست در مناطق مختلف چین را بررسی کردند. نتایج نشان داد که شرکتهای آالینده 

را داشتند. آنها بیان کردند کارآفرینی به طور مستقیم  N منحنی کوزنتس محیطی نوعفهرست شده در چین 

                                                 
25 . Manyise  & Dentoni 
26 . Soleymani 
27 . Gu, W., & Zheng 
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تأثیر مثبت بر ارتقای محیط زیست داشته ، اما از طریق اثرات تکنولوژیکی، اثرات مقیاس و اثرات ساختاری 

کاهش  ثدارای تاثیر منفی بر کیفیت محیط زیست بوده است از طرفی مقررات زیست محیطی می تواند باع

 فشار محیطی و آلودگی محیط زیست شوند. 

اجتماعی از نحوه امرار معاش خانواده ها و مشارکت آن ها  -( یع مقاله تاریخی2021) 28همکارانآلدریچ و 

در مشاغل خانودگی ارائه کردند. آنها با مرور تاریخچه مشاغل خانوادگی نشان دادند در چند صد سال 

یرات خانوادگی بسیار زیاد بوده به طوری که در سال های اخیر نسبت گذشته، فرصت های شغلی و تغی

فزاینده ای از بزرگساالن در خانواده افزایش یافته و تغییرات به سمت عدم ازدواج و عدم فرزند آوری در 

کشورهای توسعه یافته بوده است. آن ها در پژوهش خود بیان کرند که خانواده در گذشته هسته مشاغل 

 رصت های کارآفرینی خانوادگی ریشه در مفهوم و اصالت خانواده دارد.بوده و ف

در پژوهش خود بیان کردند که موضوع کارآفرینی کشاورزی به درستی مورد   (2019) 29دیاس و همکاران

توجه قرار نگرفته است اما در سال های اخیر موضوع کارآفرینی کشاورزی به طور جدی مطرح شده است. 

این مطالعه به طور سیستماتیع به تجزیه و تحلیل پیشرفته ترین سیستم های کارآفرینی کشاورزی پرداخته 

آن ها از طریق ادبیات قبلی و مقاالت انجام شده رفتار کارآفرینان کشاورزی در کشورهای در حال است. 

توسعه و توسعه یافته را ارزیابی کردند. نتایج آن ها حاکی از آن است که کشور، نوع محصوالت، تنوع مشاغل 

ه عوامل مهمی برای توسع کشاورزی و غیر کشاورزی، نوآوری و برجسته کردن ابتکارات کارآفرینی کشاورزی

 کارآفرینی کشاورزی هستند. 

در مطالعه خود بیان کردند که فعال کردن کارآفرینی کشاورزی گام مهمی برای  (2021) 30وال و همکاران

ها با افزایش سهم کشاورزی خرده مالکان در اشتغال روستایی و کاهش فقر در آفریقای جنوبی است. آن

مالع خرد، فعالیت های کارآفرینی کشاورزی را بررسی کردند.  458آوری شده از استفاده از داده های جمع 

                                                 
28 . Aldrich et al. 
29 . Dias 
30 . Wale et al. 
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ا و هیافته ها نشان می دهد که دسترسی به ترویج و اطالعات، جنسیت، درآمد، عضویت در شرکت تعاونی

ورزی ادسترسی به بازارها تأثیر مثبتی بر رفتار کارآفرینی کشاورزان دارد. از موانع کارآفرینی در زمینه کش

 خرده مالکان نیز به کمبود مالکیت، کمبود منابع مالی می توان اشاره کرد. 

در ادبیات علمی در مورد کارآفرینی زنان در آفریقا افزایش قابل ( نشان دادند 2021) 31اوجونگ و همکاران

تی مطالعه مقاالتوجهی مشاهده شده است. به منظور بررسی وضعیت کارآفرینی زنان در آن قاره افریقا، این 

چاپ شده اند را بررسی نموده است. نتایج حاکی از آن است که  2019تا  1987را که در مجالت طی دوره 

محیط هایی که زنان کارآفرین در آن گنجانده شده اند منجر به توسعه استراتژی های نوآورانه و راه های 

 دستیابی به منابع مختلف شده است.

( پژوهشی مروری به منظور بررسی رابطه اهداف پایداری محیط زیست و توسعه 0202) 32همکاران کوکرتز و

کارآفرینی انجام دادند. با بررسی مطالعات پیشین وسیع انجام شده در زمینه استفاده از سوخت های فسیلی، 

عه ستغییرات آب و هوایی، پایداری و کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی کارافرینان و تو

فعالیت های کارآفرینانه در زمینه پایداری و افزایش دانش زیست محیطی آنان می تواند برای پایداری محیط 

زیست بسیار نقش آفرین باشد. بنابراین آنها برادامه یافتن تحقیقات و پژوهش در زمینه بیان شده تاکید 

 داشتند.

ر کشورهای در حال توسعه پرداختند. آن ها ( به بررسی کارآفرینی دیجیتال د2021) 33سولوک و همکاران

کارآفرینی اغلب وسیله ای کلیدی برای مقابله با چالش جاری فقر در در این مطالعه بیان کرده اند که 

روستاها محسوب می شود.  نتایج مطالعه آنها نشان می دهد پذیرش فناوری های دیجیتال و حمایت شرکای 

 و تقویت کارآفرینی ضروری است.     تجاری برای غلبه بر خالءهای نهادی

                                                 
31 . Ojong et al. 
32 . Kuckertz et al. 
33 . Soluk et al. 
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به تجزیه و تحلیل چگونگی تحقیقات در زمینه کارآفرینی کشاورزی در دوره ( 2019) 34دیاس و همکاران

پرداختند. آنها با استفاده از مقاالت معتبر علمی چاپ شده نشان دادند که چنانچه مهارت  2017تا  2012

 ر کشاورز می تواند یع کارآفرین باشد. های کارآفرینی به کشاورزان داده شود، ه

ی و سرمایه گذار (به بررسی ارتباط بین شاخص کیفیت نهادی )فضای کسب و کار( 2019) 35اووسو تانتوی

مستقیم خارجی در آمریکای جنوبی پرداخته، نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و مستقیم بین بهبود شاخص 

 . کیفیت نهادی و افزایش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی برقرار است

خص بر جدید از سهولت کسب و کار به بررسی اثر این شا با ایجاد یع شاخص( 2018) 36و همکاران تان

تجارت و سرمایه گذاری در کشور اندونزی پرداخته اند. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار سهولت کسب و 

  .کار بر سرمایه گذاری است

 2002-2016به بررسی تاثیر فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری طی دوره زمانی ( 2017) 37ماهونی و بنگا

ان می دهد چهار شاخص الزام آور بودن قراردادها، پرداخت مالیات برای کشور زیمبابوه پرداختند. نتایج نش

  .مجوزهای ساخت وساز، دسترسی به برق بطور قابل توجهی سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار میدهند 

( در مطالعه خود بیان کردند که کارآفرینی کشاورزی یکی از مهمترین مباحث 2017)38پیندادو و سانچز 

جنبه متمایز از کارآفرینی است زیرا کشاورزی در اختیار خرده مالکان قرار دارد که می  نوآوری است و یع

های جدیدی از جمله توسعه محصوالت جدید، بازاریابی و های کارآفرینی، فرصتتوانند از طریق مهارت

 نوآوری در تجارت را در جهت افزایش اشتغال، تولید و درآمد ایجاد نمایند.

مطالعه کارآفرینی مرتبط با کشاورزی ویژگی های رفتاری و عوامل تأثیرگذار ( در 2017) 39یانگ و همکاران

بر گردشگری و کارآفرینی کشاورزی را بررسی کرده اند. آنها از طریق بررسی پیشینه موضوع، مصاحبه و 

                                                 
34 . Dias et al. 
35 . Owusu-Nantwi 
36 . Tan et al. 
37 . Mahuni & Bonga 
38 . Pindado & Sanchez 
39 . Yuan et al.  
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یت عتوان سبب بهبود وضپرسشنامه نشان دادند که سیاست حمایت از کارآفرینی گردشگری کشاورزی می

 اقتصادی و اجتماعی کشاورزان شود.

به بررسی تأثیر سهولت انجام کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( 2015) 40کورکوران و گیالندر

پرداختند. نتایج نشان می دهد که فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری  2004-2009طی دوره زمانی 

 .مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی داری دارد

، همه شرکت های مورد مطالعه ایشان که قابلیت های مرتبط (2015و همکاران ) ونزیوبق نتایج مطالعه آنط

با درک، تصرف و پیکره بندی مجدد منابع را در مرحله راه اندازی توسعه داده اند. بطور عمده بر مهارت 

فرآیندها و روال های سازمانی و کار آفرینان مبتی هستند، در حالی که در شرکت های ثبت شده بر  های

 .توانایی تیم مدیریتی تمرکز می شود

در مطالعه ای با عنوان عملکرد، نواوری و چالش های مالی کسب و کارهای کوچع ( 2015) انیوال و انتبانگ

کوچع و متوسط در نیجریه  و متوسط به تحلیل نوآوری مالی و علل چالش های مالی کسب و کارهای

ایج حاکی از آن است که کمبود وام های بانکی، مسائل جغرافیایی و عدم استانداردسازی در پرداختند. نت

 .بودجه عمومی از جمله چالش های موفقیت مالی کسب و کارهای کوچع می باشد

، پیش زمینه های قابلیت های پویا را در صنعت هتل داری بررسی کردند و نشان (2014تپوس و هالر  )

لی و مهارت در سطح فردی و جمعی اساس توسعه قابلیت هستند. آنها همچنین نتیجه دادند که دانش قب

گرفتند که شرکت ها با داشتن کارکنان شایسته احتمال بیشتری برای درک نیاز به تغییر را دارند و از طریق 

 پیکره بندی مجدد منابع به آن پاسخ می دهند. 

ررسی رشد اقتصادی و نوآوری اقتصادی در شرکتهای کوچع در مطالعه ای به ب( 2013) 41مارتین و همکاران

روستایی در مناطق روستایی انگلستان پرداختند. نتایج حاکی از آن است که نوآوری در کسب و کارهای 

                                                 
40 . Corcoran  & Gillanders 
41 . Martin et al. 
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کوچع روستایی باید به گونه ای باشد که به کاهش ضایعات و کاهش میزان مصرف مواد خام بپردازد. 

فرایندهای جدید به مشتری، به طور قابل توجهی به کاهش اثرات زیست همچنین ضمن معرفی محصوالت و 

 محیطی بپردازند. 

به بررسی عوامل توسعه کسب و کارهای نوپای نوآورانه در سه ( 2012) 42در تحقیقی، گرو نو گن و النگن

ر آن سه عامل سال اول راه اندازی پرداخته اند. آنها برای اولین بار یع مدل مفهومی طراحی کرده اند که د

اند. منحصر به فرد بودن مزایای استفاده از نوآوری،  اصلی، رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپا را تعیین کرده

ویژگی های سازمانی کسب و کارهای نوپا و شخص کار آفرین و نو آور سه عامل اصلی موفقیت کسب و 

سال  15ای نوپایی انجام داده اند که کمتر از کارهای نوپا بوده اند. آنها تحقیقات خود را روی کسب و کاره

عمر داشته و در بخش های متنوعی فعالیت کرده اند. در کسب و کارهای نوپای مورد مطالعه، رشد در 

اشتغال و حجم معامالت هر دو همبستگی مثبتی با تدوین یع طرح کسب و کار کامل و سرمایه اولیه کافی 

 .را نشان داده اند

عمده در بازار را که باعث ایجاد مشکالت محیط زیستی  نقایصدر پژوهشی ( 2011) 43اراننیکوالوا و همک

کاالهای عمومی، آثار خارجی، مشکالت ترافیع و تردد،  و این نقایص عبارتند از شناسایی کردند شده است

قدرت انحصاری فروش، مداخله نامناسب دولتی و اطالعات ناقص. این عوامل باعث ، و آلودگی محیط زیست

کاهش رفاه مردم و افزایش هزینه صاحبان واحدهای تولیدی جهت رعایت استانداردهای محیط زیستی شده 

 است. 

یط عواملی مثل حفاظت از مح "ارزیابی مجدد بازاریابی سبز»خود با عنوان  در پژوهش( 2011) 44پلونسکی

زیست، کارایی بیشتر منابع، صرفه جویی مالی، کاهش زباله و آلودگی، فشارهای درونی و بیرونی، مدیریت 

 ز نام بردند.بهزینه، مزیت رقابتی و تصویر مثبت از شرکت را مؤثر بر توسعه کسب و کار س

                                                 
42 . Groenewegen, G. and Langen 
43 . Nikolaoua et al. 
44 . Polonsky 
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 بندیجمع 2-3

خارجی که کارآفرینی کشاورزی شود که بر خالف مطالعات با توجه به مرور مطالعات پیشین مشخص می

اند، در مطالعات انجام شده داخل کشور اغلب بحث کارآفرینی و توسعه عام آن مورد توجه قرار تاکید داشته

های بومی شده است. بنابراین جنبه نوآوری این مطالعه در این است که عالوه بر معرفی شاخص گرفته

افرینی استان کرمان با استفاده از نظر خبرگان نموده است و کارافرینی کشاورزی، اقدام به تحلیل سطح کار

 در نهایت راهبردها و استراتژی های مربوطه ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 

 روش شناسی تحقیق
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 مقدمه -3-1
چه که یع دهد زیرا آنشناسی مورد استفاده، بخش مهم هر پژوهش علمی را تشکیل میتعیین روش

باشد. انتخاب ویژه داوری آن میهای انجام تحقیق بهسازد، روشتحقیق و نتایج حاصل از آن را معتبر می

ها و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. بنابراین اگرچه ، فرضیهروش تحقیق به ماهیت موضوع پژوهش، هدف

ای ها متأثر از بسترها و ساختها یکسان و ثابت است، اماصول کلی پژوهش و تحقیق علمی در تمامی زمینه

شود. لذا هر پژوهشگری بسته های خاصی جهت دستیابی به اهداف متصور استفاده میهر پژوهشی، روش

 فضایی، دامنه و -های تحقیق، متغیرها و شرایط مکانیبه ماهیت موضوع تحقیق، مسئله، اهداف و فرضیه

 کند. برای انجام پژوهش انتخاب میگستردگی موضوع تحقیق و امکانات موجود، روشی خاصی 
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شناسی، مراحل و فرآیند بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی روش– 3-2

 کشاورزی
ای عوامل موثر بر کارآفرینی و بویژه کارآفرینی در این بخش بر اساس مروری بر مطالعات پیشین، مجموعه

آوری شدند. بومی سازی عوامل موثر بر کشاورزی متناسب با شرایط زمانی و مکانی منطقه مطالعاتی جمع 

کارافرینی کشاورزی ) و تا حدودی کارآفرینی روستایی(  از طریق روش دلفی )پرسشنامه خبرگان و 

خبره آشنا به مباحث کارآفرینی و کشاورزی 25کارشناسان( صورت گرفت. در مجموع  پرسشنامه در بین 

 در استان کرمان توزیع و تکمیل گردید. 

 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر توسعه کارافرینی کشاورزی -1-3ول جد
 شاخص معیار عامل

 

 

 درونی

 

 

 

 

 

 

 

 روانشناختی -فردی

 فرصت شناسی و توانایی مدیریت

 کانون کنترل درونی و تحمل ابهام

 سطح مهارت های فردی )فنی و حرفه ای(

 داشتن روحیه کارآفرینی

 استقالل طلبی

 پذیریتهعد و مسئولیت 

 انعطاف پذیری

 سطح سواد، دانش فردی و آگاهی

 انگیزه و اراده پیشرفت

 ریسع پذیری

 توفیق و کمال طلبی

 اعتماد به نفس

 خالقیت، ابتکار و نوآوری

 تمایل به کار گروهی

 کسب درآمد پایدار 
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بیرونی 

 )محیطی(

 

 

 

 

 عوامل اقتصادی

 )وجود منابع مالی (سرمایه برای راه اندازی کسب و کار جدیدتامین 

 زمینه اشتغال

  افزایش توانایی مالی و اعطای تسهیالت خاص کارافرینی کشاورزی

 وجود صندوق های اعتباری

 بازاریابی

 دسترسی به بازار مناسب

 دسترسی به عوامل تولید

 بیمه محصوالت

 واسطه به مشتریان و بازارهای جدیددسترسی بی 

 آشنایی با بازارهای منطقه ای و ملی

 آشنایی با اصول خرید و فروش )قدرت چانه زنی(

 آشنایی با روش های نوین جذب مشتری و تبلیغات 

 

 

 

 عوامل ترویجی اموزشی

 شرکت در دوره های آموزشی کارآفرینی

 و جمعی استفاده از رسانه های ارتباطی

 برگزاری کالس های ترویج کارآفرینی و ارتباط با مروج

 برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

 آشنایی با کانال ها و منابع اطالعاتی

 دانش فنی کافی در زمینه کارآفرینی

 

 

 

 

 

 فرهنگی -عوامل اجتماعی

 دولتی(عضویت در گروه های اجتماعی )دولتی و غیر 

 فضای کسب و کار

 داشتن فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی

 اعتماد اجتماعی

 داشتن الگوی موفق کارآفرینی در بین اطرافیان با مقبولیت اجتماعی

 تمایل به شرکت در سرمایه گذاری های جدید

 ارتباط با سایر کارآفرینان

 ثبات و پایداری اجتماعی

 انتقال ارزش های فرهنگیحفاظت و 

 

 

 عوامل خانوادگی

 حمایت و همکاری خانواده در امور کسب و کار

 قدرت تصمیم گیری در خانواده

 بعد خانوار

 سطح تحصیالت و شغل
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 وضعیت مالی خانواده

 

 

 قانونی -عوامل نهادی 

 حمایت نهادهای دولتی

 حمایتی از کارآفرینانوجود قوانین و اجرای سیاست های 

 وجود سازمان های متولی خاص کارآفرینان کشاورزی

 

 

 

 

 -عوامل زیر ساختی 

 محیطی

 وجود شبکه حمل و نقل مناسب )جاده و راه های ارتباطی(

 کشاورزی-وجود مراکز رشد روستایی

 بسته بندی –انبار  -وجود صنایع کشاورزی

 عرضه محصوالتوجود بازار متمرکز برای 

 قابلیت های طبیعی

بهبود زیرساخت های مناسب در مناطق کشاورزی، اب ، برق و گاز، 

 مخابرات و پست بانع و ...

 نیروی انسانی ماهر و با تجربه

امکان استفاده از سرمایه گذاران برای ایجاد کسب و کارهای جدید 

 کشاورزی

 

 

 

 

 عوامل فنی

 فنی جهت تولید و فرآوری محصوالت داشتن مهارت های

مهارت کافی در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناوری های موجود از 

 قبیل رایانه و اینترنت

 مهارت کافی در مورد چگونگی راه اندازی طرح تولیدی

 دسترسی به فناوری های نوین

 دسترسی به متخصصان و مشاوران فنی

 

 

 

 اخالقی 

 تولید محصول سالم

 سازگاری با آداب و رسوم اجتماعی و هنجارهای اخالقی

 به رسمیت شناختن اخالقیت فراتر از قانون

 جلوگیری از اتالف محصول در مراحل برداشت، انبار و بسته بندی

 

 

 

 زیست محیطی

 محافظت از تنوع زیستی

 نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و محیط زیستی

 صرفه جویی در مصرف آب در روند فعالیت ها

 عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیت ها
 عدم استفاده بیش از از سموم شیمیایی
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است. انتخاب  شدهاز روش مقایسه زوجی استفاده  عوامل و معیارها دهی به در این تحقیق به منظور وزن

دهد روش مبتنی بر مقایسه دو به دو به دلیل سهولت این روش به این دلیل بوده است که تجربه نشان می

ی گیری که به صورت نظری وتجربکاربرد و دقت مناسب از موثرترین و پرکاربردترین فنون مطرح درتصمیم

غفاری گیالنده،  و )پرهیزکار قرارگرفته استگیری مورد آزمون های تصمیمدر دامنه وسیعی از وضعیت

ن های برجسته ایویژگی یکی از دهددویی دقت تشخیص پدیده طبیعی را افزایش میبه (. منطق دو1385

 پردازد. روش در این است که در یع زمان تنها به مقایسه دو معیار می

در متن فرآیند  1980ر سال روش مبتنی بر مقایسه زوجی برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی د

به منظور تعیین وزن معیارها ابتدا ماتریس مربعی مقایسه  ( مطرح شده است.AHPتحلیل سلسله مراتبی )

 انتخاب گردید شاخص اصلی چندمعیار اصلی تهیه و سپس برای هر  )فاکتورها( برای معیارزوجی معیارها 

ته شد، بدین ترتیب که معیارها یع بار درسطر ویع در نظر گرفهایی ها شاخصبرای معیار به عبارت دیگر

فرم  نسبت به یکدیگر، معیارهابار در ستون ماتریس نوشته شدند، سپس برای تعیین اولویت دو به دوی 

محلی( تکمیل گردید. با توجه به متقارن بودن و خبرگان  ماتریس با استفاده از نظر کارشناسی )متخصصان

ر آن کافی است. در این ماتریس ترجیح هر عنص یا باالیی کردن مثلث پائینی ماتریس مقایسه زوجی فقط پر

ی گیرند برابر با یع مبه خودش برابر با یع است، بنابراین تمامی اعدادی که برروی قطر ماتریس قرارمی

و باقی زاده نشان می دهد ) هاعوامل و شاخصرا نسبت به سایر  عاملاین ماتریس درجه اهمیت هر . باشند

 (. 2019، 45همکاران

سازگاری وزن ها، ضریب ناسازگاری محاسبه گردید، که در حالت کلی بنا بر پیشنهاد  بررسیمنظور به 

مجددا تکمیل گردد.  AHPباشد. در غیر این صورت بهتر است جدول 1/0ساعتی این ضریب باید کمتر از 

ضریب  های نهایی ومحاسبه وزناستفاده گردید.  Expert Choiceافزار ها از نرمبرای محاسبه وزن شاخص

                                                 
45. Baghizadeh et al.  
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در ، در این محیط صورت پذیرفته است. Expert Choiceهای نسبی به نرم افزارناسازگاری، با ورود وزن

  ها مورد تایید قرار گرفت.نهایت با توجه به ضریب ناسازگاری،  پرسشنامه

 هاروش و ابزار گردآوری داده  -3-3
های اولیه و ثانویه که مشتمل بر تدوین و تکمیل و مبانی نظری از طریق داده به طور کلی ادبیات

های ها و ... ( و اطالعات و دادهها، مجالت، مقاالت، گزارشای )کتابپرسشنامه، مطالعات و روش کتابخانه

ا هر سازمانمربوط به منطقه مطالعاتی از طریق مرکز آمار، سازمان جهاد کشاورزی استان، استانداری و سای

آوری شد. در این راستا عمده معیارها و شاخص های مرتبط با باشد، دریافت و جمعو ادارات محلی می

آوری و سپس جهت مباحث کارآفرینی منطقه از طریق اسنادی و به واسطه اطالعات از پیش موجود جمع

تی و ... (، از روش دلفی و تکمیل اطالعات مربوط به متغیرهای غیرطبیعی )اجتماعی، اقتصادی، مدیری

تکنیع پرسشنامه نیز استفاده شد. پرسشنامه تحقیق با توجه به متغیرها و فرضیات، عمدتاً در قالب سواالت 

 ای مورد سنجشای و فاصلههایی همچون طیف لیکرت و در مقیاس اسمی، رتبهبسته و با استفاده از طیف

 قرار گرفت. 

 روایی پرسشنامه 3-3-1
آوری اطالعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع از که گفته شد، بخش مهمی همان طور

ها، از آزمون مقدماتی پرسشنامه بهره گرفته شد، به طوری که در ابتدا گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه

فهوم های نامچند نمونه از پرسشنامه مقدماتی به صورت تصادفی تکمیل شد و سپس اقدام به اصالح سوال

 SPSSافزار ها و سواالت از طریق ضریب آلفای کرونباخ در نرمربط گردید. پایایی گویههای بیو حذف سوال

 بررسی گردیده است.

 گیری و حجم نمونهروش نمونه  2 -3-3
ها از طریق توزیع پرسشنامه خبرگان )روش دلفی( در چند مرحله با مشارکت افرادی آوری دادهجمع

ای هچه در پیمایشگیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند. این افراد برخالف آنمی صورت
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شوند. زیرا دلفی، روش و ساز و کاری برای برداری احتمالی انتخاب نمیکمی معمول است، بر مبنای نمونه

میقی از موضوع گیری گروهی است و نیاز به متخصصان واجد شرایطی دارد که درک و دانش عتصمیم

دار یا قضاوتی است. این روش گیری هدفبرداری در این تحقیق نمونهپژوهش داشته باشند. روش نمونه

براین فرض استوار است که دانش پژوهشگر درباره جامعه برای انتخاب اعضای پانل قابل استفاده است. تعداد 

است. افراد کارشناس و خبره انتخاب شده نفر توصیه شده  20تا  10مناسب برای تشکیل گروه دلفی بین 

 در این پژوهش دارای  یع یا چند ویژگی زیر هستند:

 کارشناسان فعال در زمینه اقتصاد، کارافرینی و کشاورزی ▪

 عضوهیات علمی دانشگاه در زمینه کارافرینی و کشاورزی علوم اجتماعی و اقتصادی ▪

 های تحقیقتدوین چهارچوب طراحی شاخص  -3-4
که هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی کشاورزی و کسب و کارهای مربوطه جاییاز آن

ای مناسب و بومی شده از عوامل و است، لذا به منظور دستیابی به این مهم ضروریست در ابتدا مجموعه

فی گیری از روش توصیهجا، تالش شده تا با بهرموانع کارآفرینی کشاورزی را در اختیار داشت. از اینرو در این

تحلیلی با بهره گیری از مطالعات پیشین و با شیوه پیمایشی )نظرسنجی از خبرگان و متخصصان( هدف  –

 مذکور تحقق یابد. 

 مروری بر روش دلفی -5 -3
منظور بررسی نظرات خبرگان ، در مؤسسه راند روشی را به«دالکی و هلمر»میالدی،  1950در اوایل دهه 

ترین توافق گروهی خبرگان (. هدف از این روش، دسترسی به مطمئن1963، 46د )دالکی و هلمیرتدوین کردن

نامه و نظرخواهی از خبرگان، به دفعات و با توجه به درباره موضوعی خاص است که با استفاده از پرسش

(. این روش، بررسی کامل عقاید خبرگان است که 2003، 47پذیرد ) پاولها صورت میبازخورد حاصل از آن

                                                 
46 Dalkey and Helmer 
47 Powell 
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طرفانه به سؤاالت )پرسشنامه(؛ تکرار دفعات ارسال سؤاالت )پرسشنامه( و سه ویژگی اصلی دارد: پاسخ بی

های ذهنی ها؛ و تجزیه و تحلیل آماری پاسخ به سؤاالت گروهی. در روش دلفی، دادهدریافت بازخورد از آن

ی منجر گیرهای تقریبا عینی تبدیل و به اجماع در تصمیمهای آماری به دادهتفاده از تحلیلافراد خبره با اس

غیر ممکن سازد و یا   های دیگرشود. مدل دلفی زمانی که کمبود زمان و هزینه، جلسات مکرر یا روشمی

رد. روش گیاده قرار میهنگامی که ایجاد توافق میان افراد برای حصول به نتایج معتبر، مهم باشد، مورد استف

طوری که در مواردی که دانش ناکافی و دلفی یع فرایند قوی مبتنی بر ساختار ارتباطی گروهی است، به

نی شود  )کیگیرد و قضاوت به متخصصان امر سپرده مینامطمئن در دسترس باشد، مورد استفاده قرار می

 (. 2001، 48و همکاران

.نمایش داده شده است 1-3مراحل اجرای روش دلفی در شکل   

                                                 
48 Keeney and et al. 
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 مراحل اجرای روش دلفی 1-3شکل 

(1386پور طباطبایی )منبع: نوری و نیلی  

 های کاری دلفیتشکیل گروه  3-5-1
ر به نام تگر و یع گروه بزرگدر روش دلفی اولین مرحله کار، تشکیل یع تیم به نام تیم طراح و تحلیل

. گیرند، تشکیل شده استمتخصصاتی که مورد پرسش قرار میگروه دلفی است که از مجموع کارشناسان و 

ترین مراحل این روش است، زیرا اعتبار نتایج به گزینش اعضای واجد شرایط برای گروه دلفی از مهم

، به عنوان یع روش علمی 1951بینی دلفی از سال روش پیششایستگی و دانش این افراد بستگی دارد. 

دالیل استفاده از روش دلفی در کنار روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در  شود. یکی ازمهم شناخته می

ای هدهی به شاخصای و وزناین تحقیق، نیاز به استفاده از نظر کارشناسان در زمینه مبحث پایداری محله

 این تحلیل بوده است .
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 روش گردآوری اطالعات 3-5-2
صورت گرفته است )بسته به اتفاق نظراعضای  پس ازتعیین کارشناسان وخبرگان، سه دور روش دلفی

 شوند. پانل( پرسشنامه هر دور توزیع و گردآوری می

پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده در پانل دلفی -2-3جدول   

 دور
های پرسشنامه

 شده)تعداد(توزیع

پرسشنامه های 

 آوری شدهجمع

 تعداد

 28 30 دور اول

 25 28 دور دوم

 25 25 دور سوم

 منبع: نگارنده

و باز دراختیار کارشناسان  49باتوجه به ماهیت پژوهش، در دور اول از پرسشنامه سواالت به صورت بسته

های  های کارشناسان در ارتباط با معیارها و شاخصآوری ایدهبه منظور جمع 50قرار گرفته و تنها یع سوال باز

های بسته از کارشناسان و خبرگان تحقیق  نخست در سوالکارآفرینی کشاورزی در نظر گرفته شد. در 

پرسشنامه توضیح مختصری در مورد موضوع و اهداف آن ارائه گردید سپس خواسته شد تا با توجه به اهداف 

 به سواالت پاسخ دهند.

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی -3-6
ه مراتبی گیری چند معیاره، فرآیند تحلیل سلسلها در سیستم پشتیبان تصمیمیکی از کارآمدترین تکنیع

AHP  مطرح شد. 1980است که برای اولین بار توسط توماس.ال ساعتی در سال 

این تکنیع بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی حاالت و شرایط مختلف را به افراد 

 هایهای مختلف بر اساس معیار، گزینهگیری ساختار داده شده، ابتدا مسأله تصمیمAHPدهد. توسط می

شود. در ها مشخص میگیری با هم مقایسه شده و در نهایت اولویت انتخاب هر یع از آنمطرح در تصمیم

                                                 
49 Close-ended questions 
50 Open-ended questions 
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ه کباشد. برای این منظور باتوجه به اینساز میابتدا برای استفاده از این ابزار نیاز به تشکیل گروه تصمیم

 ساز شکل گرفت.رآفرینی و کشاورزی داشتند، گروه تصمیمموضوع پژوهش  هر دو مبحث کا

 چارچوب مفهومی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  3-6-1
این عناصر  شود:گیری شروع میبندی عناصر تصمیممراتبی با شناسایی و اولویتفرآیند تحلیل سلسله

وند. شبندی به کار گرفته میاولویت شود که درهای احتمالی میها، و گزینهها یا مشخصهها، معیارشامل هدف

ن سلسله شود: ساختها به ایجاد یع ساختار سلسله مراتبی منجر میفرآیند شناسایی عناصر و ارتباط بین آن

توان در سطوح مختلف خالصه کرد. بنابراین، اولین گیری را میمراتب به این دلیل است که عناصر تصمیم

 مراتبی از موضوع مورد بررسی است که در آنبی، ایجاد یع ساختار سلسلهمراتقدم در فرآیند تحلیل سلسله

ی، مراتبشود. چهار مرحله بعدی در فرآیند سلسلهها نشان داده میها و ارتباط بین آناهداف، معیارها و گزینه

تیاز ها(، محاسبه امهای محاسبه وزن )ضریب اهمیت گزینهمحاسبه وزن )ضریب اهمیت(، معیارها و شاخص

 شود. ها را شامل میها و بررسی سازگاری منطقی قضاوتنهایی گزینه

صورت گروهی در برگیرنده مراحلی است که به AHPبندی گزینه در روش بندی و اولویتفرآیند رتبه

 بندی کرد:های زیر طبقهها را در گامتوان آنمی

 سازتشکیل گروه تصمیم -1

ها عموما مشکل و پیچیده است، استفاده از نظرها ها و شرکتسازمانگیری در جایی که تصمیماز آن

گردد. در پژوهش گیری را تقلیل داده، باعث بهبود و سرعت کارها میو افکار دیگران خطای تصمیم

نفره از کارشناسان و مسؤالن متولی امر گردشگری و محیط   25سازها یع تیم حاضر، گروه تصمیم

 .زیست و اقتصاد بودند

 مراتبیساختار سلسله -2

مراتبی، مهمترین قسمت فرآیند تحلیل تبدیل موضوع یا مسأله مورد بررسی به یع ساختارسلسله

شود، زیرا در این قسمت تجزیه مسائل مشکل و پیچیده فرآیند تحلیل مراتبی محسوب میسلسله
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ند. کاشته باشد، تبدیل میها را به شکل ساده که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت دمراتبی، آنسلسله

مراتبی مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی که عبارت دیگر، فرآیند تحلیل سلسلهبه

مراتبی هترین سطح سلسلمراتبی به هم مرتبط بوده، ارتباط هدف اصلی مسأله با پایینصورت سلسلهبه

 (.1391مردوخی، آورد )زرآبادی و تری در میمشخص است، به شکل ساده

 هاتعییین ضریب اهمیت معیارها و شاخص -3

های مقایسه زوجی در هر مراتبی به توافق رسید، باید ماتریسوقتی گروه بر روی سلسله -4

ها با هم مقایسه ها باید دو به دو آنسطح ایجاد شوند. برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص

 جی وجود دارد که عبارتند از:های زوشوند. دو راه برای ایجاد ماتریس

 قضاوت به اتفاق آراء -

 های شخصی.قضاوت -

-در روش اول باید گروه در هر عضو ماتریس به اتفاق آراء برسند، گروه ابتدا باید معیارهای اصلی تصمیم

های ( ماتریس به توافق برسند در روش دوم قضاوتijaطور زوجی مقایسه نموده، برای هر عضو )گیری را به

سازان مقدار دلخواه خود دهد که هر یع از تصمیممراتبی اجازه میشخصی: در این صورت، فرآیند سلسله

 ها بههای فردی را با استفاده از میانگین هندسی آنرا برای این عضو وارد ماتریس نموده، سپس قضاوت

دوم استفاده شده است قضاوت گروهی )برای هر مقایسه زوجی( تبدیل کند  که در این مطالعه از روش 

 (.1385پور، )قدسی

شوند و این ماتریس، ماتریس مقایسه دودویی معیارها ثبت می  n×nهای دو به دو در یع ماتریس مقیاس

n×n ]ijA= [a شود. عناصر این ماتریس همگی مثبت بوده، با توجه به اصل شرط معکوس در نامیده می

 k/1برابر  iنسبت به  jباشد( اهمیت عنصر  kبرابر  jنسبت به  iمراتبی )اگر اهمیت فرآیند تحلیل سلسله

 وجود خواهد داشت. ij1/aو  ijaخواهد بود. در هر مقایسه دودویی دو مقدار عددی 
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در ادامه به منظور دستیابی به وزن نسبی، با استفاده از روش دلفی پرسشنامه دوم تحت عنوان 

متخصصان خواسته شد که معیارها و راهبردهای مهم حاصل شکل گرفت و از « پرسشنامه مقایسات زوجی»

ارها بر تع معیشده از نتایج پرسشنامه را به ترتیب از نظر اهمیت نسبت به هدف و اولویت نسبت به تع

ترتیب ماتریس مقایسات زوجی گانه ساعتی مورد مقایسات زوجی قرار دهند. بدینمبنای درجه ارجحیت نه

هر متخصص در زمینه اهمیت معیارها و اولویت راهبردها بر مبنای شکل کلی ماتریس مقایسه زوجی در 

AHP  ( شکل گرفت.3-3)جدول 

 ماتریس مقایسه زوجی 3-3جدول 
2 ….. m,  i= 1, A=[aij] 

j = 1, 2 ….. n 

m=n 

a 1n ......... a 12 a 11  
 

A= 
a 2n 

. 

. 

a mn 

......... 

. 

. 

 

a 22 

. 

. 

am2 

a 12 

  . 
. 

am1 

 ام است.jنسبت به عنصر  iترجیح عنصر   ijaدر این ماتریس 

 برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها چهار روش عمده زیر مطرح هستند:

 روش حداقل مربعات؛ -

 روش حداقل مربعات لگاریتمی؛ -

 روش بردار ویژه؛ -

 های تقریبی؛روش -

 Expertافزار تشکیل شده در این مطالعه دارای ابعاد بزرگی می باشد، از نرمچون اغلب ماتریس 

Choice  برای نرمالیزه کردن ماتریس و محاسبه وزن معیارها استفاده شده است. همچنین، برای

دست آوردن ضریب اهمیت ها، همان مراحلی را که در باال برای بهضریب اهمیت شاخصدست آوردن به

 شود.ه، مجددا  انجام میمعیارها طی شد

 هاتعیین ضریب اهمیت گزینه -5
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ها را باید تعیین کرد. در این پس از تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص ها، ضریب اهمیت گزینه

گیرد. ها مورد قضاوت و داوری قرار میها در ارتباط با هر یع از شاخصمرحله، ارجحیت هر یع از گزینه

ها در ارتباط با کمیتی ساعتی است؛ با این تفاوت که در مقایسه گزینه 9مقیاس مبنای این قضاوت همان 

تر است، مطرح نیست، بلکه کدام گزینه ارجح است و چقدر هر یع از شاخص ها بحث کدام گزینه مهم

ها (، مبنای قضاوت گزینه15-3کمیتی ساعتی به شرح جدول ) 9مطرح است، مهم است. بنابراین، مقیاس 

 ساز قرار خواهد گرفت.ه تصمیمدر گرو

 هاکمیتی ساعتی برای مقایسه دودوئی گزینه 9مقیاس  -4-3جدول 

 تعریف امتیاز)شدت ارجحیت(

 ترجیح یکسان 1

 کمی مرجع 3

 ترجیح بیشتر 5

 ترجیح خیلی بیشتر 7

 کامال مرجع 9

8و6و4و2  ترجیحات بینابین 

 هاتعیین امتیاز نهایی )اولویت( گزینه -6

ها در ارتباط این مرحله، ضرایب اهمیت معیارها در ارتباط با هدف مطالعه و نیز ضریب اهمیت شاخصتا 

با هر یع از شاخص ها تعیین شده است. در این مرحله، از تلفیق ضرایب، اهمیت مزبور امتیاز نهایی هر یع 

توان از حالت توزیعی استفاده می Expert Choiceافزار ها تعیین خواهد شد. برای این کار در نرماز گزینه

 گردد:نمود. این حالت در موارد زیر پیشنهاد می

 بندی را دارد؛ای که حداکثر رتبهنظر باشد، نه انتخاب گزینهبندی گرفته شده مداولویت -

 تخصیص منابع مدنظر باشد؛ -

 هایی که برای هر هدف مقادیر مختلفی داشته باشند؛ انتخاب گزینه -



 

 

63 

 

ای های انجام شده برمراتبی، امکان بررسی سازگاری در قضاوتهای فرآیند تحلیل سلسلهیکی از مزیت

عبارت دیگر، در تشکیل ماتریس مقایسه دودوئی معیارها تعیین ضریب اهمیت معیارها و شاخص ها است. به

ود، شبرآورد میها رعایت شده؟ وقتی اهمیت معیار نسبت به یکدیگر (، چقدر سازگاری در قضاوتA)ماتریس

 ها وجود دارد. احتمال ناهماهنگی در قضاوت

های انجام گرفته میان هر دو گزینه از صحت سنجی مقایسه زوجی به منظور بررسی درستی مقایسه

( جهت 2-3باشد. برای این منظور ماتریس زیر )رابطه ها امری ضروری میطریق بررسی سازگاری مقایسه

 گردد.و محاسبه سازگاری تشکیل میتعیین مقادیر بردار ویژه 

𝑊.𝑤 = 

[
 
 
 
 
 
 1

𝑊1

𝑊2
…

𝑊1

𝑊𝑛
𝑊2

𝑊1
1 …

𝑊2

𝑊𝑛… … … …
𝑊𝑛

𝑊1

𝑊𝑛

𝑤1
… 1 ]

 
 
 
 
 
 

× [

𝑊1
𝑊2
…

𝑊𝑛

] = 𝜆𝑊                                                          

(3-1)  

 λیع بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه  wماتریس مقایسه زوجی و  Wیع مقدار ویژه،  λدر این رابطه 

( و بعد λmax (. از آنجا که اختالف بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسه زوجی)1385پور، است )قدسی

باشد. نرخ ناسازگاری مکانیزمی است ( نشان دهنده میزان ناسازگاری ماتریس مقایسه زوجی میnماتریس )

ین گیرد. اای مورد سنجش قرار میهای مقایسهندگان به ماتریسکه به وسیله آن اعتبار پاسخ پرسش شو

 ها با جایگزین ها چه اندازه اعتبار منطقیکند که پاسخ پرسش شوندگان به مقایسه شاخصمکانیزم معین می

 دارد.

ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی به نام مکانیزمی که ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوت

ها درصد باشد، سازگاری در قضاوت 1ناسازگاری است که چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی ضریب 

 نظر شود.مورد قبول است وگرنه باید در قضاوت تجدید
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 های تحلیل و آزمون فرضیات روش -3-7
فی های کیتر گفته شد جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این پژوهش عمدتا  از روشهمانطور که پیش

ت استفاده گردیده است. در نهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از

از روش تحلیل استراتژیع سوات برای شناسایی نقاط قوت و ضعف منطقه مورد مطالعه )استان کرمان( 

 کارآفرینی شده است. اقدام به تدوین استراتژی های مناسب توسعه SWOTاستفاده و با استفاده از تحلیل 

 (SWOT)رویکرد تحلیل راهبردی   3-7-1
)تحلیل  SWOT ریزی و تجزیه و تحلیل راهبردی )استراتژی(، تکنیعترین فنون برنامهیکی از مناسب

ها، تهدیدها( است که امروزه به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و نقاط قوت و ضعف، فرصت

( بنابراین در این 2004، 51گیرد )نیلسوناستفاده طراحان و ارزیابان راهبردی قرار میوضعیت شکاف، مورد 

وسیع و گسترده است و در واقع یع  SWOTمطالعه، از این روش استفاده شده است. قلمرو ماتریس 

شود که امکان بررسی عوامل و مقایسه تنگناها، مند محسوب میهای نظامچارچوب مفهومی برای تحلیل

های محیط بیرونی را همراه با نقاط قوت و ها، تقاضاها و موقعیتزننده، فرصتهای آسیبدیدها، جنبهته

 آورد.ضعف راهبرد بوجود می

اشد بترکیب و تلفیق این عوامل بایکدیگر در واقع، مبنای تدوین چهار نوع راهبرد به شرح زیر می -1

 (:1391)میرحسینی، 

 راهبرد تهاجمی – SOتلفیق نقاط قوت و فرصت  -1

 راهبرد اقتضایی – STتلفیق نقاط قوت و تهدید  -2

 راهبرد انطباقی – WOتلفیق نقاط ضعف و فرصت -3

 راهبرد تدافعی – WTتلفیق نقاط ضعف و تهدید -4

 ارائه شده است. 5-3نحوه رتبه و امتیازدهی در جدول 

                                                 
51  Nilsson 
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 مراحل دادن ضریب اهمیت، رتبه و امتیاز  5-3جدول 

یتضریب اهم عوامل داخلی  امتیاز= ضریب* رتبه رتبه 

هاقوت     

هاضعف     

   ∑W sw=1 جمع

 امتیاز= ضریب* رتبه رتبه ضریب اهمیت عوامل خارجی

هافرصت     

    تهدید ها

   ∑W OT=1 جمع

 

 

های توسعه با لحاظ ها و استراتژیدر مرحله بعد، در فرایند تدوین سیاست؛ SWOTماتریس تحلیلی  -1

 SWOTنمودن جهات قبلی و با توجه به نوع واکنش و نحوه تعامل هر عامل داخلی و خارجی، ماتریس 

( تنظیم می شود. بایستی سعی شود با ارائه راهبردهای مناسب در مرحله بعدی، 6-3مطابق جدول )

ط قوت و فرصت تبدیل های موجود حفظ شود و نقاط ضعف و تهدیدات حذف و به نقاها و فرصتقوت

 گردد. 

 SWOT ماتریس 6-3جدول 
) نقاط ضعف: (weaknesses 
1-  ..................................  
2-  ..................................  
3-  ..................................  
4-  ..................................  

 (Strengths) نقاط قوت:
1-  .................................  
2-  .................................  
3-  .................................  
4-  .................................  

 (Threatsتهدیدات: )
1-  ..................................  
2-  ..................................  
3-  ..................................  
4-  ..................................  

 (Opportunitiesفرصتها: )
1-  .................................  
2-  .................................  
3-  .................................  
4-  .................................  

 

ها؛ در این مرحله با مقایسه هر کدام از عوامل با همدیگر در چارچوب محور استراتژیارائه -3

با عنایت با توضیحات فوق  SWOTشود. بدین ترتیب ماتریس تطبیقی مختصات، راهبردهایی ارائه می

 ( ترسیم شده است. 7-3و جدول )

 تبديل

 تبديل

ظ
حف
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 هاو استراتژی SWOTماتریس تطبیق  7-3جدول 

 عوامل (S)قوت (wضعف )

استراتژی بازنگری: تلفیق نقاط ضعف داخلی و 

 فرصت های بیرونی
در این راهبردها راهکارهای اجرائی در جهت 

رفع نقاط ضعف از طریق بهره برداری بهینه از 

فرصت ها، بویژه از طریق تخصیص مجدد منابع 

 مورد توجه است.

استراتژی تهاجمی: تلفیق نقاط قوت 

 داخلی و فرصت های بیرونی

قالب این رهبردها می توان با بهره در 

جستن از نقاط قوت داخلی از فرصت های 

خارجی بهره برداری گردد و با استفاده از 

نقاط قوت موجود، فرصت ها را به حداکثر 

 رساند.

 

 فرصت

(o) 

استراتژی تدافعی: تلفیق نقاط ضعف داخلی و 

 تهدید های بیرونی
ه گرفتدر استراتژی های تدافعی، حالت تدافعی 

شده و سعی می شود با ارائه راهبردهایی ضمن به 

حداقل رساندن نقاط ضعف داخلی از تهدیدهای 

 برون منطقه نیز اجتناب نماید.

استراتژی محافظه کارانه: تلفیق نقاط 

 قوت داخلی و تهدید های بیرونی

در این راهبرد سعی برآن است تا با 

شناسایی مهمترین نقاط قوت به مقابله با 

 دیدهای بیرون بپردازد.ته

 

 

 تهدید

(T) 

  

 سپس بعد از تعیین نمره )امتیاز( ضعف و قوت و همچنین نمره )امتیاز( فرصت و تهدید، نوع استراتژی

 شود.مشخص می 3-3مربوطه با استفاده از شکل 

 
 موقعیت استراتژیک منطقه گردشگری 3-3شکل

(1391فر )منبع: کریمی و محبوب  
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 Expertchoiceها از مقایسه زوجی و  نرم افزار بندی استراتژیها: جهت اولویتاستراتژیبندی اولویت 

 ستفاده خواهد شد. ا

 است. 4-3در این پژوهش به صورت شکل  SWOTبه طور کلی، چارچوب تحلیل 

 

 
 چارچوب تحلیل سوات در پژوهش حاضر  4-3شکل 

 ویژگی های منطقه مورد مطالعه )استان کرمان( -8 -3
است. استان کرمان در جنوب شرق ایران قرار  کرمانبا مرکزیت شهر  ایرانرمان پهناورترین استان کاستان 

است. کرمان نفر بوده 3٬164٬718برابر با  ایرانو بر اساس آمار مرکز آمار  1395آن در سال  جمعیتگرفته و 

کیلومتر مربع نخستین استان پهناور  183193درصد از وسعت ایران با حدود  11با دربر گرفتن بیش از 

های بسیار مهم و شود. کرمان از استانکرمان نهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می .باشدایران می

های اثر ملی ثبت شده دارد و از استان 660آید. استان کرمان همچنین بیش از شمار میبه کشورتاریخی 

باغ شاهزاده ، ارگ بماز جمله  میراث جهانی یونسکواثر ثبت شده در  7استان کرمان . باشدتاریخی ایران می

و مقبره آخوند  کوهبنانای درگسع ، ارگ راین و روستای صخرهشهربابعدر  ای میمنددهکده صخره، ماهان

مرکز استان کرمان، شهر  . ارددارد و رتبه نخست ایران را از این حیث د قناتو سه  کویر لوت،  کوهبنان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF_%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA
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کرمان است. استان کرمان همچنین چندین سال متوالی رتبه نخست صادرات غیرنفتی کشور را از آن خود 

از باغهای کشور در این استان  ٪17این استان بزرگترین صادرکننده خرما در کشور است. حدود  .استکرده

 .است قرار دارد که از این رو دارای رتبه نخست کشوری

های مرکزی ایران است. این استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد و ارتفاعات آن دنباله رشته کوه

کوه  .استمتر بهشت کوهنوردان نامیده شده 4000قله با ارتفاع بیش از  14ارتفاعات با دارا بودن بیش از 

 .استواقع شده رایندر کرمان و در جنوب غربی شهر  متر 4501هزار چهارمین کوه مرتفع ایران با ارتفاع 

قرار دارد. استان کرمان از تنوع  شهرستان بافتر شمال روستای تلخه چار متر د4400نیز با ارتفاع  کوه شاه

و تاحدی  بردسیر، کوهبنان، رابر، بافتمانند آب و هوایی از گرم تا معتدل و بسیار سرد در بسیاری از نقاط 

متر از سطح دریا بلندترین شهر  2٬775برخوردار است. شهر الله زار در استان کرمان با ارتفاع  شهربابع

ای و محلی است. وزش این بادها کشور و بام ایران است. این استان تحت تأثیر بادهای مختلف برون منطقه

کند. تنوع اقلیمی در استان کرمان بسیار زیاد بوده و مناطق آب و هوای ان را دستخوش تحوالت زیادی می

، رچسی، خبر، گوغر، کوهبنان، راین سرچشمه، چهارگنبد، بافتزنجان، کوهستانی سرد و پر برف مثل رابر، ب

 .استجای دادهرا در خود  جازموریانو  شهدادو نیز مناطق گرمی مثل  ریدهبک، الله زار و ساردوئیه

های زاگرس و رشته کوه مرکزی ایران است که از چین های استان کرمان دنباله رشته کوهبلندی

یابد و دنباله آن را در فالت مرکزی، شود و تا بلوچستان امتداد میهای آتشفشانی آذربایجان آغاز میخوردگی

ترین قله استان کرمان و چهارمین مرتفع کوه هزار .کنندهای پست داخلی و کویر چندین بار قطع میحوزه

الله زار نیز با  کوه شاه .استو در غرب شهر راین واقع شده باشدمتر می 4501قله ایران است و ارتفاع آن 

 .متر در نزدیکی بخش الله زار قرار دارد4400ارتفاع 

در نتیجه این شرایط  .استتنوع آب و هوایی استان کرمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی در خور توجه

ب و هوا خشع، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و در اقلیمی، در نواحی شمال، شمال غربی، آ

و  شهدادو  نرماشیرمتری دشت میلی 60–30های بارندگی ت.جنوب غربی و مرکز سرد و کوهستانی اس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%BA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A8%DA%A9%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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شهرستان متر در میلی400، و حتی بیش از جبالبارز، دهبکری و ساردوئیههای متری بلندیمیلی 400–350

پارک ملی یعنی  ایرانجنوب  پارک ملیجنوب شرق ایران و بزرگترین  پارک ملیو نیز وجود تنها  بافت

متفاوت در این استان است. مناطق  اکولوژیعخود گویای مناطق  شهرستان بافتدر جنوب غربی  خبر

برخوردار  زمستانزیادی در فصل  کوالکمرکزی، غربی، جنوب غربی و تاحدی شرقی استان از بارش برف و 

رژیم بارندگی در مناطق جنوب شرقی و شمال شرقی استان اغلب به صورت باران و در نواحی مرکزی،  .است

دارد و از ماه قرار  فروردینباشد و در محدوده آبان ماه تا می برفربی و غرب و شمال غرب استان جنوب غ

 .شود که اغلب موسمی و خشع استبادهای غربی و شمال غربی منطقه تغذیه می

های کمیاب های کشور از جهت وجود مناطق حفاظت شده و گونهترین استاناستان کرمان از جمله مهم

ر درصد از پستانداران حمایت شده کشو46درصد از پرندگان و 19که در حال حاضر بیش از طوریاست، به

 تریندر حال حاضر مهم. ها در سطح جهان حائز اهمیت هستندکنند که برخی از آندر این استان زندگی می

   د.در استان کرمان قرار دار پارک ملی خبرنیمه جنوبی کشور به نام  پارک ملی

غیرنفتی کشور  صادراتبه همت تالشگران کرمانی، در عرضه کشاورزی موجب شده تا این استان بیشترین 

نظر سطح زیر کشت، باغات استان  را به خود اختصاص دهد و در بازار جهانی جایگاه رفیعی نزدیع شود. از

استان  (جم و رتبه اول کشورپندرصد اراضی زیر کشت باغات کشور را به خود اختصاص داده )معادل یع 17

تن معادل  148214هکتار و تولیدی  302534کرمان به لحاظ میزان سطح زیر کشت و تولید پسته با سطح 

باشد و سطح زیر کشت درصد باغات کشور مقام اول را در کشور دارا می 77٫5درصد باغات استان و  75

و  جیرفت :ایران هند .است که حائز رتبه سوم کشور استهکتار برآورد شده 10748استان کرمان  مرکبات

ولوژیکی در عرصه وخاک، و پیوستگی اکبه دلیل شرایط مساعد اقلیمی، وجود منابع ارزشمند آب کهنوج

 .اندطور که جیرفت را )هند ایران( نامیدهاند، آنکشاورزی، موقعیت خاص یافته

، رفسنجان و بخش بهرمان، یرجانس، انارهای شهرستان .است پستهترین تولیدکننده استان کرمان، بزرگ

پسته  ترینباشند. پسته اکبری که مرغوباز بزرگترین مراکز تولید پسته در جهان می راورو  شهربابع، زرند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1
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ترین خرمای ایران در شهرستان بم است. یکی از مرغوب شهرستان انارباشد محصول و بسیار بازار پسند می

شهرستان بادام، سیب، زرد آلو، آلوچه و زعفران در شود. همچنین تولید محصول به، گردو، تولید می

قرار دارد که از  شهرستان بافتشور در باشد. بزرگترین سطح زیر کشت گردوی کنسبتاً خوب می شهربابع

پارک ملی و  کوه شاهنظر تولید این شهرستان مقام دوم کشوری را داراست، زیره سیاه بافت که در ارتفاعات 

ارزشمندترین زیره کرمان است. هم چنین زیره مرغوب از ارتفاعات جوپار، سیرچ روید معطرترین و می خبر

در ایران است؛ که  مرکباتترین کانون فراوردن منیز مه شهرستان جیرفت .شودو راین نیز برداشت می

، مرکبات، محصوالت گالبو  گل محمدی، زیره، عسلدرختی،  ، سیبگردونظیر است کیفیت مرکباتش بی

جالیزی، پنبه و ذرت، زعفران و گیاهان دارویی از قبیل به لیمو، گاوزبان از سایر محصوالت کشاورزی مهم 

مان های کشور در استان کران به ذکر است بیش از بیست و پنج درصد از کل باغباشد. شایاستان کرمان می

  د.شوناز مراکز بزرگ تولید بادام در بخش پاریز محسوب می هما شهر بادامهای بزرگ اغب .قرار دارد

 بندی جمع -3-9
زمینه اهمیت کارآفرینی کشاورزی به خصوص در زمینه تولید محصوالت با توجه به مباحث طرح شده در 

وری و همچنین اشتغالزایی، در صورت عدم توجه کافی، تهدیدهای زیادی آکشاورزی، صادرات غیر نفتی و ارز

در جامعه کشاورزی بوجود خواهد آمد که منجر به افزایش فقر، بیکاری، ناپایداری محیطی و تهدیدات امنیت 

 غذایی و مهاجرت روستائیان به شهر خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 فصل چهارم
 

 

 هاتجزیه و تحلیل داده
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 مقدمه -4-1
در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی در خصوص تعیین عوامل موثر بر فعالیت های کارآفرینانه 

وجود دارد که دلیل آن را می توان در رشته های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. به عنوان یع مطالعه 

ش های اقتصادی، تاریخی، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی ای کارآفرینی متشکل از جنبه های پژوه بین رشته

و فرهنگی است همه ی این پژوهش ها از نقطه نظرها و جنبه های مختلفی بر کارآفرینی تمرکز می کنند 

از آنجایی که کارآفرینی به عنوان ابزاری مناسب برای تحریع و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی 

یت کارآفرینی امکان می دهد تا سیاست های مناسب برای افزایش بهره وری و رشد عوامل تعیین کننده فعال

اقتصادی در یع اقتصاد طراحی شود. به دلیل گستردگی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت های کارآفرینانه، 

 پژوهش های متعددی از جنبه های مختلفی عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده اند. 

ای ههای کارآفرینی کشاورزی به کارگیری معیارها و شاخصهای شناسایی و توجه به چالشروشیکی از 

مربوطه به کسب و کارهای نوپا و کارآفرینی در چارچوب و الگویی منظم است. پیش از انجام این کار، به 

شده در این زمینه ای مناسب از عوامل و معیارها ضرورت مرور مطالعات پیشین انجام منظور ایجاد مجموعه

 های خبرگان و متخصصان امر، نهادهای مختلف و سایر ذینفعان قابل مشاهده است. و در نظر گرفتن دیدگاه

 های نهاییانتخاب شاخص -  4-2
بندی گری و اولویتپس از مرحله تدوین عوامل و معیارهای عرصه های کارآفرینی گردشگری و غربال

در پژوهش حاضر بومی سازی معیارهااز طریق روش  معیارهایی تعریف شد.ها برای هریع از عوامل ، آن

پرسشنامه در بین خبرگان موضوع و  25دلفی )پرسشنامه خبرگان و کارشناسان( صورت گرفت. در مجموع 

آشنا به مباحث کارافرنی کشاورزی توزیع و تکمیل گردید. پرسشنامه خبرگان با دو هدف اصلی طراحی 

 گردید:

 عیارهای متناسب با اهداف و منطقه مطالعاتی انتخاب م 

 دهی معیارهای متناسب با اهدافوزن 
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برای دستیابی به اهداف فوق نخست در پرسشنامه توضیح مختصری در مورد موضوع و اهداف آن ارائه  

گردید و از خبرگان خواسته شد که به دو سوال اصلی پاسخ دهند؛ نخست برای دستیابی به هدف اولی از 

 خبرگان این سوال پرسیده شد که:

 وسعه کارآفرینی کشاورزی چقدر است؟میزان اهمیت هر کدام از معیارهای ارائه شده  در ت -

به معنای  10به معنای کمترین اهمیت و  0اهمیت بدهند.  10تا  0ها از بایست به شاخصخبرگان می

 (. 1-4باشد )شکل بیشترین اهمیت می

 

 

 

 هاطیف کیفی میزان اهمیت شاخص 1-4شکل

سال سابقه فعالیت  5متخصصان منتخب همزمان مسلط به علوم کارآفرینیف کشاورزی و اقتصاد با حداقل 

 میزانها این امکان را برای متخصصان فراهم کردند تا نظرات خود را  راجع به اند. پرسشنامهمرتبط بوده

، کم 2تا  0معرف دامنه وزن  1ها با یکی از پنج درجه اهمیت )بی اهمیت با امتیاز اهمیت معیارها و شاخص

، با اهمیت زیاد با امتیاز 6تا 4معرف دامنه وزن  5، با اهمیت با امتیاز 4تا   2معرف دامنه  3اهمیت با امتیاز 

 بیان کنند. 10تا  8معرف دامنه وزن  9امتیاز  و با اهمیت بسیار زیاد با 8تا  6معرف دامنه وزن  7

استفاده شده  52های هر بعد از روش تحلیل سلسله مراتبیبندی ابعاد اصلی و شاخصدر ادامه، برای اولویت

است. این روش، برای نخستین بار توسط توماس ساعتی ارائه گردید که بر مبنای ساختار سلسله مراتبی 

 AHPهای ساده از مزایای روش بندیارائه شده است. کاهش تصمیمات پیچیده به تعدادی مقایسه و رتبه

خاب ؛ بلکه منطق روشنی را برای انتگر کمع کردهاست، که نه تنها در رسیدن به بهترین تصمیم به تحلیل

                                                 
52. AHP 

1 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 بسیار زیاد اهمیت زیاد با اهمیت کم اهمیت بی اهمیت
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به های مرجح و تعیین رتکند. دلیل استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شناسایی گزینهفراهم می

 (.2018باشد )باقی زاده و همکاران، گیری میزمان تمامی معیارهای تصمیمها با در نظر گرفتن همگزینه

یری گگیری در این است که تنها مدل تصمیمهای تصمیمی روشمزیت روش تحلیل سلسله مراتبی  به جا

 AHPگیری کند. مقایسه زوجی در روش گیرندگان را اندازههای تصمیمتواند سازگاری قضاوتاست که می

ها را با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی سازد که وزن معیارها یا رتبه گزینهگیرندگان را قادر میتصمیم

رانی های بحپذیری را ساخته و جنبهکند ساختار انعطافگیرندگان کمع میبه تصمیم AHPاستخراج کنند. 

 مسئله را به داخل ساختار سلسله مراتبی وارد کنند.

تفاده در روش پیمایشی، ها به صورت اسنادی و پیمایشی و ابزار مورد اسدر این مطالعه، روش گردآوری داده

پرسشنامه توسط خبرگان حوزه اقتصاد، کارآفرینی و کشاورزی  25پرسشنامه بوده است، به طوری که تعداد 

استان کرمان )اساتید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، صاحبان کسب و کارهای کشاورزی(، تکمیل و اطالعات 

و پایایی آن بررسی گردید و روایی پرسشنامه برای  آوری و بررسی شد. قبل از توزیع پرسشنامه، رواییجمع

بررسی مناسب اعالم شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. 

سپس اقدام به ساخت ساختار سلسله مراتبی معیارها شد. سطح نخست ساختار سلسله مراتبی شامل هدف 

امل اصلی موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی است و سطح دوم دربرگیرنده بندی عواصلی یعنی اولویت

 باشد. معیارهای عوامل اصلی می

و زیرمعیارها ها و محاسبه وزن نسبی معیارها برای نرمالیزه کردن داده Expert Choiceافزار سرانجام از نرم

ود. شقضاوت از ضریب ناسازگاری استفاده می افزار برایدر این نرماستفاده شده است. ها زوجی آن و مقایسه

ها مورد قبول است باشد، سازگاری در قضاوت 0,1بدین ترتیب که، چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی 

 (.1400قنبری و ضیاآبادی، ها تجدید نظر شود )و در غیر اینصورت، باید در قضاوت
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  بندی معیارهای کارآفرینی کشاورزی     اولویت -4-3

گروهی استفاده شده است. برای این کار  AHPها و معیارها  از روش برای بدست آورن وزن شاخص

نیز روش دلفی )پرسشنامه خبرگان و کارشناسان( مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین در پرسشنامه 

 خبرگان سوال دوم به این صورت مطرح گردید که:

 ها چگونه است؟اهمیت نسبی معیارهای کارآفرینی کشاورزی بر اساس مقایسه زوجی آن 

آمده  1-4برای تعیین پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج محاسبه در جدول 

امل ودهد که ضریب آلفای کرونباخ عوامل درونی و بیرونی، فردی و روانشناختی، عها نشان میاست. یافته

 -فرهنگی، عوامل خانوادگی، نهادی و قانونی، زیرساختی–اقتصادی، عوامل ترویجی و آموزشی، اجتماعی 

، 833/0، 758/0، 802/0، 829/0، 763/0، 845/0، 763/0محیطی، فنی، اخالقی و زیست محیطی به ترتیب 

است،  7/0بیشتر از با توجه به این که تمامی ضرایب است.  789/0و  776/0، 844/0، 815/0، 799/0

های مختلف پرسشنامه از پایایی الزم برخوردارند و بین سواالت هر بعد، همبستگی الزم وجود بنابراین بخش

دهد، پرسشنامه به دست آمد که نشان می 923/0دارد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

پرسشنامه، همبستگی قابل قبولی وجود دارد. سپس درجه از پایایی الزم برخوردار است و بین همه سواالت 

ها از دیدگاه خبرگان، مشخص بندی عوامل و معیارهای مختلف کارآفرینی کشاورزی آناهمیت و اولویت

 شدند.

 کرونباخ یآلفا بیضر محاسبه جینتا -1-4جدول 

های پرسشنامهبخش  ضریب آلفای کرونباخ 

763/0 عوامل درونی  

845/0 عوامل بیرونی  

روانشناختی -فردی  763/0  

829/0 عوامل اقتصادی  

آموزشی -عوامل ترویجی  802/0  

فرهنگی-عوامل اجتماعی  758/0  
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833/0 عوامل خانوادگی  

799/0 عوامل نهادی و قانونی  

محیطی –عوامل زیرساختی   815/0  

844/0 عوامل فنی  

776/0 عوامل اخالقی  

789/0 عوامل زیست محیطی  

923/0 پرسشنامهکل   

های تحقیقماخذ: یافته  

            

 بندی عوامل و معیارهای کارآفرینی کشاورزیاولویت -4-4

 بندی عوامل و ابعاد اصلیاولویت - 4-4-1
بندی عوامل اصلی کارآفرینی کشاورزی با استفاده از ماتریس مقایسات در این مرحله اقدام به اولویت

 زوجی شده است. 

شود، از میان دو عامل اصلی درونی و بیرونی، عوامل بیرونی با وزن دیده می 2-4که در جدول همچنان

می  0دارای اهمیت دوم بوده اند )نرخ ناسازگاری  394/0دارای اولویت اول و عوامل درونی با وزن  606/0

 باشد که حاکی از اعتبار مدل است(.

 بندی ابعاد پژوهشاولویت -2-4جدول

 

 

 
 

 

 

 

 بندی معیارهای عوامل درونی موثر بر کارآفرینی کشاورزیاولویت -4-4-2

بعد از اولویت بندی ابعاد و عوامل اصلی، به اولویت بندی زیر بخش های هر کدام از آن ها پرداخته می 

 شود.

 بندی معیارهای عوامل روانشناختی )فردی(اولویت 3-4جدول

 ردیف ابعاد پژوهش وزن اولویت

2 394/0  1 عوامل درونی 

1 606/0  2 عوامل بیرونی 

 00/0   نرخ ناسازگاری 
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 اولویت وزن معیار ردیف

 11 043/0 فرصت شناسی و توانایی مدیریت 1

 14 036/0 کانون کنترل درونی و تحمل ابهام 2

 7 064/0 سطح مهارت های فردی )فنی و حرفه ای( 3

 9 054/0 داشتن روحیه کارآفرینی 4

 12 040/0 طلبیاستقالل  5

 6 068/0 تهعد و مسئولیت پذیری 6

 8 057/0 انعطاف پذیری 7

 5 080/0 سطح سواد، دانش فردی و آگاهی 8

 2 125/0 انگیزه و اراده پیشرفت 9

 10 053/0 ریسع پذیری 10

 13 038/0 توفیق و کمال طلبی 11

 4 100/0 اعتماد به نفس 12

 3 109/0 خالقیت، ابتکار و نوآوری 13

 1 134/0 تمایل به کار گروهی 14

 08/0 نرخ ناسازگاری

 

معیار عوامل درونی و فردی عوامل تمایل به کار گروهی، انگیزه  14از میان   3-4بر اساس نتایج جدول 

و اراده پیشرفت، خالقیت و ابتکار و نوآوری و اعتماد به نفس به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند 

ن داد نرخ ناسازگاری برای این و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشا

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می 08/0گیری تصمیم

 بندی معیارهای عوامل بیرونی موثر بر کارآفرینی کشاورزیاولویت -4-4-3

 در ادامه به اولویت بندی زیربخش های عوامل بیرونی پرداخته می شود.

 موثر بر کارآفرینی کشاورزیبندی معیارهای عوامل بیرونی اولویت 4-4جدول 

 اولویت وزن معیار ردیف

 2 136/0 عوامل اقتصادی 1

آموزشی -عوامل ترویجی 2  063/0 7 

فرهنگی-عوامل اجتماعی 3  122/0 4 

 8 051/0 عوامل خانوادگی 4

 3 134/0 عوامل نهادی و قانونی 5
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محیطی –عوامل زیرساختی  6  269/0 1 

 5 098/0 عوامل فنی 7

 6 082/0 عوامل اخالقی 8

 9 045/0 عوامل زیست محیطی 9

 08/0 نرخ ناسازگاری

 

 محیطی، –عوامل زیرساختی معیار عوامل بیرونی معیارهای  9از میان   4-4بر اساس نتایج جدول  

به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم  فرهنگی-عوامل اجتماعیو  عوامل نهادی و قانونی عوامل اقتصادی، 

بوده اند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این 

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می 08/0گیری تصمیم

 

 بندی معیارهای عوامل اقتصادی) عوامل بیرونی(اولویت 5-4جدول

 اولویت وزن ارمعی ردیف

 7 079/0 کسب درآمد پایدار 1

 (تامین سرمایه برای راه اندازی کسب و کار جدید 2

 )وجود منابع مالی

086/0 2 

 10 066/0 زمینه اشتغال 3

افزایش توانایی مالی و اعطای تسهیالت خاص  4

 کارافرینی کشاورزی

088/0 1 

 9 070/0 وجود صندوق های اعتباری 5

 5 083/0 بازاریابی 6

 6 080/0 دسترسی به بازار مناسب 7

 3 085/0 دسترسی به عوامل تولید 8

 11 060/0 بیمه محصوالت 9

 8 076/0 دسترسی بی واسطه به مشتریان و بازارهای جدید 10

 5 083/0 آشنایی با بازارهای منطقه ای و ملی 11

 4 084/0 آشنایی با اصول خرید و فروش )قدرت چانه زنی( 12

آشنایی با روش های نوین جذب مشتری و  13

 تبلیغات

057/0 12 

 02/0 نرخ ناسازگاری
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افزایش توانایی مالی و اعطای معیار عوامل اقتصادی معیارهای  13از میان   5-4بر اساس نتایج جدول  

 ، )مالی وجود منابع (تسهیالت خاص کارافرینی کشاورزی، تامین سرمایه برای راه اندازی کسب و کار جدید

به ترتیب دارای اولویت اول آشنایی با اصول خرید و فروش )قدرت چانه زنی( و   دسترسی به عوامل تولید

تا چهارم بوده اند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری 

 ل است.  باشد که نشان از اعتبار مدمی 02/0گیری برای این تصمیم

 بندی معیارهای عوامل ترویجی اموزشی ) عوامل بیرونی(اولویت 6-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

 5 123/0 شرکت در دوره های آموزشی کارآفرینی 1

 4 130/0 استفاده از رسانه های ارتباطی و جمعی 2

برگزاری کالس های ترویج کارآفرینی و ارتباط با  3

 مروج

111/0 6 

برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت  4

 آموزی

235/0 1 

 3 173/0 آشنایی با کانال ها و منابع اطالعاتی 5

 2 228/0 دانش فنی کافی در زمینه کارآفرینی 6

 03/0 نرخ ناسازگاری

 

برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای ترویجی اموزشی معیار عوامل  6از میان  6-4بر اساس نتایج جدول  

و مهارت آموزی، دانش فنی کافی در زمینه کارآفرینی، آشنایی با کانال ها و منابع اطالعاتی و استفاده از 

به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند و سایر عوامل در رتبه های بعدی رسانه های ارتباطی و جمعی 

باشد که نشان از می 03/0گیری ج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیمقرار گرفته اند. همچنین نتای

 اعتبار مدل است.  

 فرهنگی ) عوامل بیرونی( -بندی معیارهای عوامل اجتماعیاولویت 7-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

عضویت در گروه های اجتماعی )دولتی و غیر  1

 دولتی(

036/0 8 

 1 177/0 فضای کسب و کار 2
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 3 136/0 داشتن فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی 3

 2 149/0 اعتماد اجتماعی 4

داشتن الگوی موفق کارآفرینی در بین اطرافیان با  5

 مقبولیت اجتماعی

108/0 4 

 6 098/0 تمایل به شرکت در سرمایه گذاری های جدید 6

 5 099/0 ارتباط با سایر کارآفرینان 7

 2 149/0 اجتماعیثبات و پایداری  8

 7 049/0 حفاظت و انتقال ارزش های فرهنگی 9

 09/0 نرخ ناسازگاری

 

اعتماد  فضای کسب و کار، فرهنگی معیارهای  -اجتماعیمعیار عوامل  9از میان  7-4بر اساس نتایج جدول 

الگوی موفق داشتن و   داشتن فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی ثبات و پایداری اجتماعی، و  اجتماعی

به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند و سایر عوامل  کارآفرینی در بین اطرافیان با مقبولیت اجتماعی

 09/0گیری اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیمدر رتبه های بعدی قرار گرفته

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می

 بندی معیارهای عوامل خانوادگی ) عوامل بیرونی(یتاولو 8-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

 2 187/0 حمایت و همکاری خانواده در امور کسب و کار 1

 1 377/0 قدرت تصمیم گیری در خانواده 2

 5 126/0 بعد خانوار 3

 3 171/0 سطح تحصیالت و شغل 4

 4 139/0 وضعیت مالی خانواده 5

 06/0 نرخ ناسازگاری

 

،  قدرت تصمیم گیری در خانوادهعوامل خانوادگی معیارهای معیار  5از میان  8-4بر اساس نتایج جدول  

بعد و   وضعیت مالی خانواده،  سطح تحصیالت و شغل،  حمایت و همکاری خانواده در امور کسب و کار

به ترتیب دارای اولویت اول تا پنجم بوده اند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.   خانوار

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می 06/0گیری همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیم
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 قانونی ) عوامل بیرونی( -بندی معیارهای عوامل نهادی اولویت 9-4جدول

 اولویت وزن معیار دیفر

 3 206/0 حمایت نهادهای دولتی 1

وجود قوانین و اجرای سیاست های حمایتی از  2

 کارآفرینان

463/0 1 

وجود سازمان های متولی خاص کارآفرینان  3

 کشاورزی

331/0 2 

 04/0 نرخ ناسازگاری

 

وجود قوانین و اجرای سیاست قانونی معیارهای  -نهادی معیار عوامل  3از میان  9-4بر اساس نتایج جدول 

 حمایت نهادهای دولتیو  وجود سازمان های متولی خاص کارآفرینان کشاورزی های حمایتی از کارآفرینان، 

گیری به ترتیب دارای اولویت اول تا سوم بوده اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیم

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می 04/0

 محیطی ) عوامل بیرونی( –بندی معیارهای عوامل زیر ساختی اولویت 10-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

مناسب )جاده و راه های  وجود شبکه حمل و نقل 1

 ارتباطی(

251/0 1 

 8 049/0 کشاورزی-وجود مراکز رشد روستایی 2

 6 056/0 بسته بندی –انبار  -وجود صنایع کشاورزی 3

 7 050/0 وجود بازار متمرکز برای عرضه محصوالت 4

 5 103/0 قابلیت های طبیعی 5

بهبود زیرساخت های مناسب در مناطق کشاورزی، اب ،  6

 برق و گاز، مخابرات و پست بانع و ...

164/0 3 

 4 133/0 نیروی انسانی ماهر و با تجربه 7

امکان استفاده از سرمایه گذاران برای ایجاد کسب و  8

 کارهای جدید کشاورزی

194/0 2 

 06/0 نرخ ناسازگاری

 

وجود شبکه حمل و محیطی معیارهای  –زیر ساختی معیار عوامل  8از میان   10-4بر اساس نتایج جدول 

نقل مناسب )جاده و راه های ارتباطی(، امکان استفاده از سرمایه گذاران برای ایجاد کسب و کارهای جدید 
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بهبود زیرساخت های مناسب در مناطق کشاورزی، آب ، برق و گاز، مخابرات و پست بانع و ...  کشاورزی، 

ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند و سایر عوامل در رتبه های به  و  نیروی انسانی ماهر و با تجربه

باشد که می 06/0گیری بعدی قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیم

 نشان از اعتبار مدل است.  

 

 بندی معیارهای عوامل فنی ) عوامل بیرونی(اولویت 11-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

داشتن مهارت های فنی جهت تولید و فرآوری  1

 محصوالت

193/0 3 

مهارت کافی در زمینه استفاده از ابزار آالت و  2

 فناوری های موجود از قبیل رایانه و اینترنت

086/0 5 

مهارت کافی در مورد چگونگی راه اندازی طرح  3

 تولیدی

149/0 4 

 2 219/0 دسترسی به فناوری های نوین 4

 1 353/0 دسترسی به متخصصان و مشاوران فنی 5

 06/0 نرخ ناسازگاری

 

 دسترسی به متخصصان و مشاوران فنیفنی معیارهای معیار عوامل   5از میان  11-4بر اساس نتایج جدول 

مهارت کافی ،  داشتن مهارت های فنی جهت تولید و فرآوری محصوالت دسترسی به فناوری های نوین، ، 

 مهارتو  مهارت کافی در مورد چگونگی راه اندازی طرح تولیدی،  مورد چگونگی راه اندازی طرح تولیدیدر 

ت به ترتیب دارای اولوی کافی در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناوری های موجود از قبیل رایانه و اینترنت

باشد که می 06/0گیری این تصمیم اول تا پنجم بوده اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای

 نشان از اعتبار مدل است.  

 بندی معیارهای عوامل اخالقی ) عوامل بیرونی(اولویت 12-4جدول

 اولویت وزن معیار ردیف

 4 236/0 تولید محصول سالم 1
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سازگاری با آداب و رسوم اجتماعی و هنجارهای  2

 اخالقی

249/0 2 

 1 278/0 فراتر از قانونبه رسمیت شناختن اخالقیت  3

جلوگیری از اتالف محصول در مراحل برداشت،  4

 انبار و بسته بندی

238/0 3 

 03/0 نرخ ناسازگاری

 

به رسمیت شناختن اخالقیت فراتر اخالقی معیارهای معیار عوامل   4از میان  12-4بر اساس نتایج جدول

جلوگیری از اتالف محصول در مراحل ،  هنجارهای اخالقیسازگاری با آداب و رسوم اجتماعی و  از قانون، 

به ترتیب دارای اولویت اول تا  چهارم بوده اند. همچنین   تولید محصول سالمو   برداشت، انبار و بسته بندی

 باشد که نشان از اعتبار مدل است.  می 03/0گیری نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیم

بندی معیارهای زیست محیطی ) عوامل بیرونی(اولویت 13-4جدول  

 اولویت وزن معیار ردیف

 5 112/0 محافظت از تنوع زیستی 1

 4 128/0 نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و محیط زیستی 2

 1 354/0 صرفه جویی در مصرف آب در روند فعالیت ها 3

 3 185/0 عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیت ها 4

 2 222/0 عدم استفاده بیش از از سموم شیمیایی 5

 05/0 نرخ ناسازگاری

 

صرفه جویی در مصرف آب زیست محیطی معیارهای معیار عوامل   5از میان  13-4بر اساس نتایج جدول

عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیت ،  عدم استفاده بیش از از سموم شیمیایی در روند فعالیت ها، 

ویت به ترتیب دارای اول محافظت از تنوع زیستیو   نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و محیط زیستی،  ها

باشد که می 05/0گیری اول تا پنجم بوده اند. همچنین نتایج نشان داد نرخ ناسازگاری برای این تصمیم

 نشان از اعتبار مدل است.  
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یزی استراتژیع برای توسعه کارآفرینی کشاورزی از ردر مرحله بعد به منظور بررسی همه جانبه و برنامه

یه و ریزی و تجزترین فنون برنامهاستفاده شده است. این تکنیع به عنوان یکی از مناسب 53تکنیع سوات

وات گیرد. در مدل سریزی استراتژیع مورد استفاده قرار میتحلیل راهبردی، برای تحلیل عملکردها و برنامه

 ها،ها و چالشها به عنوان عوامل داخلی و  فرصتها و ضعفبیرونی بررسی شدند. قوت ابتدا عوامل درونی و

 عوامل بیرونی هستند.

اهمیت( تا یع هایی از صفر )بیپس از بررسی و تعیین عوامل داخلی، خبرگان به هر یع از عوامل وزن

اند. بدین اهمیت( از یع الی چهار داده)ضریب  هایی)بسیار مهم( داده و همچنین به هر یع از عوامل، رتبه

واکنش در حد  2واکنش از حد متوسط باالتر، عدد  3به معنی واکنش بسیار عالی، عدد  4ترتیب که عدد 

باشد. سپس وزن هر عامل را در رتبه مربوط به آن ضرب کرده تا نمره واکنش ضعیف می 1متوسط و عدد 

ند، شونظر از تعداد عواملی که موجب قوت یا ضعف میخلی، صرفمحاسبه شود. در ماتریس ارزیابی عوامل دا

نخواهد شد. الزم به ذکر است درک عواملی که در  1وقت کمتر از  و هیچ 4ای بیش از وقت نمره هیچ

ای است که به این عوامل تر از وزن یا نمرهروند، بسیار بااهمیتکار میماتریس ارزیابی عوامل داخلی به

شوند. برای تعیین نمره عوامل خارجی مانند عوامل ها مشخص میها و ضعفصورت قوتبدیندهند و می

ریزی استراتژیع و تحلیل سوات، ابتدا ماتریس همچنین در این مطالعه، به منظور برنامهشود. داخلی عمل می

آفرینی های کارهای مناسب جهت توسعه مهارتعوامل داخلی و خارجی تشکیل شده و سپس استراتژی

  اند و نتایج در ادامه بیان شده است.بندی شدهکشاورزی، ارائه و رتبه

 ماتریس عوامل داخلی و خارجی -4-5
 نتایج ارزیابی عوامل داخلی و خارجی توسط خبرگان ارائه گردیده است.  15-4و  14-4در جدول 

 نتایج ارزیابی ماتریس عوامل داخلی -14-4جدول 

                                                 
53. SWOT  
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 هاقوت

 

 وزن

 

ضریب 

 اهمیت

 

 نمره

 

1S  اعتبارات اختصاص یافته به شرکت های دانش بنیان در

 زمینه تحقیقات و کاربرد 

0.031274 4 0.125095 

2S 0.086244 3 0.028748 توسعه تکنولوژیکی کشاورزی 

3S  مشارکت سرمایه گذاران، خانواده و دوستان در کسب و

 کارهای کارآفرینانه

0.026445 3 0.079336 

4S 0.079782 3 0.026594 جلوگیری از اتالف محصول در مراحل مختلف تولید و توزیع 

5S 0.105781 4 0.026445 برگزاری دوره های آموزشی 

6S 0.105113 4 0.026278 تالش برای توسعه روستا و بخش کشاورزی 

7S  بررسی عملکرد مرکز رشد و شتابدهنده های موجود

 کشاورزی

0.02288 3 0.068639 

S8 0.100136 4 0.025034 پذیرش فناوری 

S9 0.11113 4 0.027782 استفاده از مواد اولیه بومی 

S10 0.102216 4 0.025554 استفاده از نیروی انسانی بومی 

S11 0.094267 3 0.031422 توجه به اشتغالزایی در منطقه 

  هاضعف

 

 وزن

 

 ضریب

 اهمیت

 نمره

 

1W  کشاورزان با پتانسیل های مناطق عدم آشنایی کارشناسان و

 کشاورزی

0.010846 2 0.021691 

2W 0.053633 2 0.026817 ضعف خدمات زیربنایی 

3W 0.033428 1 0.033428 عدم آشنایی با تکنولوژی 

4W 0.049771 2 0.024885 مشکالت بازاریابی 

5W 0.056753 2 0.028377 ضعف مالی کشاورزان 

6W  اغلب محصوالت کشاورزی و درآمد عدم سودآوری مناسب

 پائین کشاورزان

0.028674 2 0.057348 

7W 0.020725 1 0.020725 خرد بودن زمین های زراعی 

8W 0.056902 2 0.028451 کمبود آب 

W9 0.028451 1 0.028451 ضعف مدیریت 
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W10 0.025702 1 0.025702 مهاجرت های روستاییان 

W11  0.059428 2 0.029714 کمبودهای بازار و منطقهعدم اطالع از نیازها و 

W12 0.055268 2 0.027634 عدم توانایی رقابت با سایر رقبا 

W13 0.046799 2 0.0234 عدم توانایی بهره گیری از فرصت ها 

W14  0.029714 1 0.029714 عدم تجاری سازی ایده ها 

W15 0.055862 2 0.027931 ضعف اطالعاتی کشاورزان 

W16 0.061359 2 0.03068 کمبود سرمایه در میان کشاورزان 

W17 0.042936 2 0.021468 ضعف امکانات برای عرضه و فروش محصوالت بدون واسطه 

W18 0.056902 2 0.028451 ریسع گریز بودن صاحبان کسب و کارهای کشاورزی 

W19 0.02704 1 0.02704 فعالیت محدود صاحبان کسب و کارهای کشاورزی 

W20 0.026371 1 0.026371 کمبود و فرسوده شدن امکانات فیزیکی 

W21  عدم وجود تشکل ها و انجمن های حوزه کسب و کارهای

 کشاورزی

0.029714 2 0.059428 

W22 0.027634 1 0.027634 سطح پایین دانش و آگاهی 

W23 0.052742 2 0.026371 عدم فرهنگ سازی مناسب 

W24  0.062399 2 0.0312 تسهیالتعدم دریافت به موقع 

W25 عدم تغییر نگرش و عالقه به تولید غذای سالم 

 

0.027188 1 0.027188 

 جمع نمرات

  

1  2.214571 
 

 

 نتایج ارزیابی ماتریس عوامل خارجی -15-4جدول 

 هافرصت

 

 وزن

 

ضریب 

 اهمیت

 نمره

 

1O 0.126319 4 0.031579667 توسعه فناوری در همه بخش های اقتصادی 

2O 0.164345 4 0.041086245 رشد تحصیالت در کشور 

3O  0.113054 3 0.037684673 توسعه مالی و توسعه اقتصادی 

4O  0.110603 3 0.036867701 انعطاف پذیری قوانین بازار کار 

5O  0.122457 3 0.040818873 رشد و تراکم جمعیت 
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6O  0.137296 3 0.045765265 کارآفرینیتوجه به نقش آموزش در توسعه فرهنگ 

7O 0.142064 4 0.035515984 تامین زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

8O 0.192568 4 0.048141909 مشوق های قانونی 

9O  آموزش عمومی، فرهنگی و ترویجی برای کارافرینی و

 خود اشتغال در جامعه

0.046909025 3 0.140727 

O10  0.154601 4 0.038650185 های دانش بنیانتوسعه شرکت 

O11 0.167019 4 0.041754677 توسعه پارک علم و فناوری و مراکز رشد 

O12  میزان دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر در

 جامعه

0.045364206 4 0.181457 

     

ضریب  وزن تهدیدها

 اهمیت

 نمره

1T 0.079647 2 0.039823653 پائین بودن احساس امنیت اقتصادی 

2T 0.062803 2 0.031401418 غلبه مشاغل کاذب 

3T 0.056356 2 0.028178094 ضعف ساختار اداری 

4T 0.066546 2 0.033273026 ضعف قوانین و مقررات و بی ثباتی آن ها 

5T 0.031817 1 0.031817331 شکاف درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی 

6T  0.02849 1 0.028490028 نابرابر رقابت در بازار یا سایر حوزه هاشرایط 

7T 0.060931 2 0.030465614 نگرانی نسبت به تاثیرات منطقه ای و اجتماعی 

8T 0.073201 2 0.036600329 تغییرات اقلیمی 

9T 0.060931 2 0.030465614 تحریم ها و محدودیت ها 

T10  اجرایی توسعه عدم وجود راهبردهای مدون و

 کارافرینی در برنامه های دولت

0.035664525 1 0.035665 

T11 0.081311 2 0.040655479 ضعف حمایت مالی 

T12 0.036912 1 0.036912263 عدم همکاری سازمان های مربوطه 

T13 0.070913 2 0.035456568 کاستی های نظام حمل و نقل 

T14 0.067586 2 0.033792917 عدم زیرساخت های کافی 

T15 عدم ثبات اقتصاد کالن 

 

0.036808285 1 0.036808 

 2.602426 1  جمع نمرات
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شود؛ به این معنی است که  5/2بر طبق مبانی تئوری، اگر مجموع نمرات ماتریس عوامل داخلی کمتر از 

دانشجویان دارای ضعف و ای های کارآفرینی و حرفهبخش کشاورزی از نظر عوامل داخلی در پرورش مهارت

شود؛ به  5/2باشد، دارای قوت است. اگر مجموع نمرات ماتریس عوامل خارجی کمتر از  5/2اگر بیشتر از 

های کارآفرینی دانشجویان دارای این معنی است که آموزش عالی از نظر عوامل خارجی در پرورش مهارت

 باشد، دارای فرصت است. 5/2تهدید و اگر بیش از 

ها، با استفاده از تکنیع سوات اقدام به انتخاب دهی به آنبررسی عوامل داخلی و خارجی و نمره پس از

تا  اندرکاران کمع کردهبهترین استراتژی شده است. ماتریس سوات با استفاده از مقایسه اطالعات به دست

ها نظور گسترش فرصت(: استفاده از نقاط قوت داخلی به مSOتهاجمی ) -1یکی از چهار نوع استراتژی؛ 

استراتژی  -3(: بهبود نقاط ضعف داخلی با استفاده از فرصت خارجی، WOاستراتژی بازنگری ) -2خارجی، 

استراتژی تدافعی  -4های خارجی و (: استفاده از نقاط قوت داخلی برای اجتناب از چالشSTاقتضایی )

(WTحداقل کردن نقاط ضعف داخلی و اجتناب از چالش :)ارجی؛ را توسعه دهند )های خBaghizadeh et 

al. 2019.) 
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  هااستراتژی نوع تعیین و سوات . ماتریس2-4شکل 

محاسئئئبه  602/2و  214/2در این مطالعه مجموع نمرات ماتریس عوامل داخلی و خارجی به ترتیب 

سترا سوات، ا ساس نمودار  سب پرورش مهارتتژیشدند که بر ا شجویان های منا های کارآفرینانه در دان

های اقتضئایی )رقابتی( هسئتند. در این حالت الزم اسئت با اسئتفاده از نقاط قوت بیوتکنولوژی، اسئتراتژی

 های خارجی اقدام شود. داخلی برای اجتناب از چالش

 

سترا -16-4جدول  سب جهت پرورش مهارتتژیا شجویان بیوتکنولوژی های منا های کارآفرینی در دان

ساس روشبندی آنو اولویت سط خبرگان را  ها را بر ا سات زوجی تو سله مراتبی و ماتریس مقای سل تحلیل 

 دهد. نشان می

 های کارآفرینی کشاورزیتوسعه مهارتهای مناسب بندی استراتژیاولویت -16-4جدول 

 رتبه
 

 وزن
 

 استراتژی
 

1

0 

058/

0 

 اصالح قوانین برای تسهیل کارآفرینی

1 146/

0 

 توسعه دانش و مهارت های کارافرینی

5 101/

0 

 تسهیل سرمایه گذاری در مراحل اولیه راه اندازی کسب و کار

4 112/

0 

 تجدید نظر و بازنگری در ساختار آموزش عالی

8 067/

0 

 کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزیترویج و توسعه فرهنگ راه اندازی 

9 061/

0 

تقویت روحیه کارآفرینی، ایجاد نگرش مثبت و ترویج و توسعه فرهنگ 

 کارآفرینی

3 123/

0 

 مشاوره با افراد متخصص و با تجربه

2 140/

0 

همکاری بخش های دولتی و خصوصی در تامین مالی کسب و کارهای نو 

 پا
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6 100/0 فنی، حقوقی و مالیاتی برای کارآفرینان و شرکت تامین زیرساخت های  

 های دانش بنیان کشاورزی

7 090/0  تقویت مهارت های رهبری و  مدیریتی و ارتباطی 

08/0  نرخ ناسازگاری 

 

 

 جمع بندی – 4-6
با توجه به اهمیت اشتغال نیروی انسانی در توسعه کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با تکیه 

زایی در بخش کشاورزی دارای جایگاهی ویژه است. به همین دلیل مطالعه بر کاهش بیکاری، اشتغال

است. بنابراین ها در بخش کشاورزی ضروری زایی و کاهش مهاجرتکارآفرینی کشاورزی به منظور اشتغال

در این مطالعه عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کشاورزی توسط خبرگان با استفاده از 

 تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسات زوجی مورد بررسی قرار گرفت. 

شاورزی کتوسعه کارآفرینی کشاورزی در برگیرنده دو دسته عوامل اصلی درونی و بیرونی است. کارآفرینی 

فی مثل های مختلای و محلی و در بین رشتهترکیبی از ابعاد مختلف درتمام سطوح بین المللی، ملی، منطقه

کشاورزی، علوم سیاسی، اقتصاد و اکولوژی است. این ابعاد به یکدیگر وابسته و یکدیگر را تحت تاثیر قرار 

 دهند.  می
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 فصل پنجم

 

پشنهادهابحث، نتیجه گیری و   
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 مقدمه -5-1
ایجاد کار آفرینی در بین کشاورزان به عنوان راهکاری جدید در نظریه توسعه جهت ظرفیت سازی کشاورزان 

در مناطق روستایی مطرح گشته است که برای کنترل تغییرات در جهت اصالح و بهبود نظام ترویج کشاورزی 

ظرفیت بخش تحقیق، توسعه و کشاورزان برای دسترسی بهتر به همچنین، تقویت . نیز امری ضروری است

اطالعات بازار و تکنیکی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری کشاورزان با هدف ایجاد روحیه و فرهنگ 

 . باشدکارآفرینانه در میان جوامع روستایی ضروری و اجتناب ناپذیر می

 بحث -5-2
مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه اقتصاد است. بر همین اساس، بدون شع سرمایه گذاری یکی از ابزارهای 

سرمایه گذاری همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی در توسعه اقتصادی جوامع مطرح بوده و در راستای 

دستیابی به یع اقتصاد توسعه یافته همواره در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. بطور 

زیادی بر روند سرمایه گذاری اثرگذارند که در این بین محیط نهادی فضای کسب و کار از کلی عوامل 

اهمیت ویژه ای برخوردار است و ضعف در این بخش از موانع مهم سرمایه گذاری در کشورهای درحال 

 تتوسعه به شمار می آید. لذا، بهبود فضای کسب و کار گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارک

بخش خصوصی در عرصه اقتصاد محسوب می شود. در نتیجه توجه به بهبود فضای کسب و کار امری است 

 کشورها در ضروری که می تواند با گسترش جلب سرمایه گذاری زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد.

ی گوناگونی به کار سراسر جهان برای به دست آوردن سطوح باالتری از رشد و توسعه، سیاست ها و ابزارها

می برند. یکی از این ابزارها، تالش در جهت گسترش ساختار تجاری به کمع ادغام بیشتر و شرکت در 



 

 

93 

 

فضای تجارت جهانی است، گسترش تجارت تحت تاثیر عوامل مختلفی است که به نظر می رسد فضای 

  شد.نیز جز این عوامل باو کارآفرینی کسب و کار 

ر بسیار کلیدی اقتصاد است، بطوریکه هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه سرمایه گذاری یع متغی

اقتصاد و هم در پویایی رشد هر اقتصاد نقش برجسته ای ایفاء می کند. بنابراین تحلیل صحیح در اقتصاد 

کالن ملزم داشتن تحلیلی صحیح از سرمایه گذاری است تجربه بسیاری از کشورها نیز بیانگر این واقعیت 

سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی قلب تپنده اقتصاد و عامل اصلی در دستیابی به رشد و توسعه  ت کهاس

سرمایه گذاری بخاطر در بر داشتن ریسع، استعداد بی ثباتی و نوسان را در درون خود دارد. از  .پایدار است

ذاری ه به نوسانات سرمایه گآنجا که تغییرات ریسع پیش بینی شده با تغییرات در محاسبات ریسع آیند

 ناسبها درصدد هستند تا ریسع را کاهش داده و پوشش دهند. سرمایه گذار با م منجر می شود، بنگاه

کار و همچنین داشتن یع چشم انداز مناسب و روشنی انتظارات بازدهی و  تشخیص دادن فضای کسب و

دی را به گونه ای فراهم کرد که هزینه های باید شرایط اقتصا بتهسود، راغب به سرمایه گذاری می شود ال

ریسع و اطمینانی مربوط به سرمایه گذاری را کاهش داد و با ایجاد نهادهای حقوقی، قانونی و اقتصادی 

حمایت کننده از سرمایه گذاری، سرمایه گذار را به سمت فعالیت های مولد سوق داد. از این رو یکی از 

. د بهتر سرمایه گذاری وجود فضای نهادی مناسب کسب و کار استعوامل مهم در کاهش ریسع و عملکر

میالدی و در پی مطالعات هرناندو  1980بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 

دسوتو معتقد است که بهبود فضای کسب و کار یکی از  گرفت.ی مورد مطالعه قرار یدسوتو، اقتصاددان پرو

و اصلی ترین راههای ایجاد توسعه حتی با تکیه بر سرمایه های کوچع است و مقررات ساده تر و مهمترین 

کمتر از جانب دولت و انکا بیشتر بر حکومت قانون می تواند شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم سازد. 

ها با مالکان بنگاه های اقتصادی است که مدیرانکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاهمنظور از محیط کسب و 

ت ها، ای از سیاسها را تغییر داده با بهبود بخشند. به عبارتی دیگر محیط کسب و کار مجموعهتوانند آننمی

اند. امروزه نیز با جهانی شدن  شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب و کار حاکم
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ها و شاخص های مقایسه ای بین  داده ،یکدیگر، آمارهااقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با 

کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. از این رو یکی از مهمترین متغیرهایی که می تواند بر سرمایه 

گذاری اثرگذار باشد مناسب بودن محیط نهادی کسب و کار است فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه گذار 

اده د است. منظور قوانینی است که بتوانند هزینه ها را کاهش مناسب و موثررات مستلزم وجود قوانین و مقر

مستلزم فراهم بودن  سرمایه گذاری در خالء انجام نمی شود و. و همچنین حقوق مالکیت را ایجاد کنند

محیط نهادی مناسب و امنیت بخش کسب و کار، در کشورها است. اصالح قوانین و مقررات فضای کسب و 

 .منجر به بهبود محیط کسب و کار شده و موجب رشد سرمایه گذاری می شودکار 

کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل رونق اقتصادی و محرک اصلی رشد اقتصادهای نوظهور شناخته شده 

برای دستیابی .است. بنابراین وسیله مناسبی برای کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود 

پایدار و طوالنی مدت باید توسعه مشاغل کوچع به شیوه ای کارآفرینانه باشد. در بازارهای به یع رشد 

نامشخص و آشفته امروز با وجود پیچیدگی و چالش های ناامنی غذایی، فقر، نابرابری، تخریب زیست محیطی 

لم، سیاست و تغییرات آب و هوایی،  اهمیت حمایت از انعطاف پذیری سیستم های کشاورزی و غذایی در ع

 برای جامعه مدنی هم در سراسر جهان اهمیت زیادی دارد.

ارد و ها دجایگاه ویژه ای در تداوم حیات اقتصادی ملت و توسعه کشاورزی در عصر کنونی، توسعه روستایی

امروزه تردیدی . رودبه ویژه در کشورهای غیر صنعتی، محور برنامه های توسعه اقتصاد ملی به شمار می

به عنوان یکی از اولویت ها و البته چالش های مهم برنامه های  کشاورزی و روستاییندارد که توسعه وجود 

کالن توسعه به ویژه در کشورهای غیر صنعتی دنیا، به چیزی فراتر از یع استراتژی ساده نیازمند ااست، 

 ملکرد شایسته یع نظامچنانکه دستیابی به آن تنها در صورت برنامه ریزی دقیق نظام مند و از طریق ع

و به دنبال آن و کشاورزان مشکالت کمبود درآمد روستاییان . پذیر خواهد بود کارآمد و کثرت گرا امکان

عواقب و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ناشی از آن را نمی توان تنها با انتقال دانش فنی و فناوری 

 عنصر مهم روستایی، حل شده پنداشت، بلکهشاورزی و یا کها و نیز انتقال سرمایه های مادی به مناطق 
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تری که بایستی مورد توجه سیاست گذاران و کارشناسان توسعه قرار گیرد، تأکید بر توسعه کسب و کارهای 

 توسعه کارآفرینیو روستایی به ویژه کسب و کارهای خانگی و فراهم ساختن بسترهای کشاورزی کوچع 

باال بودن نرخ رشد بیکاری پنهان و آشکار در جامعه روستایی  .آنها می باشد برای رشد و توسعهکشاورزی 

در مقایسه با جامعه شهری از یع طرف و عدم امکان سرمایه گذاری گسترده برای توسعه صنایع بزرگ از 

که اغلب کشاورزی  طرف دیگر، دولت مردان را به گسترش کسب و کارهای کوچع در جوامع روستایی

تمایل دارند چیزهایی را  بار نموده است. افرادی که به استعدادهای خود اعتقاد زیادی دارند، غالوادا هستند

ایجاد کنند که از خود آنها باشد. آنها خواهان مستولیت، نیاز شدید به مطرح کردن خود و آزادی بیشتر 

نشود، ناکام شده و ناکامی هستند هنگامی که آنها از چنین آزادی برخوردار نباشند و نیازهای آنان تأمین 

شده و به دنبال کار مفید  باعث می شود که بهره وری فرد کاهش یافته و حتی فرد ممکن است سرخورده

 نباشد. 

کارآفرینی کشاورزان که یع کلید و ابزار اصلی برای بروز نوآوری است می تواند منجر به تقویت ترویج 

 اورزی بخواهد تعقیب کننده فرآیند توسعه پایدار باشد و بهاگر بخش ترویج کش .کشاورزی تقاضامحور گردد

ها  کشاورزان با تسریع نوآوری ،ایجاد بازارهای جدید بیندیشد، می تواند از طریق فرآیندی به نام کارآفرینی

  استفاده نمایند.بر مشکالت رایج  برای غلبه

که مورد حمایت قرار نمی گیرند با تشویق و حمایت سرمایه گذاران مخاطره کشاورزی اغلب کارآفرینان 

خروج از بازار اقتصادی می گیرند. برای جلوگیری از  یاپذیر از دور اقتصادی خارج شده و تصمیم به انفعال 

می  هبروز چنین مشکالتی و حفظ منابع انسانی توانمند و خالق، شیوه هایی برای ترویج روحیه کارآفرینی ک

 . تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی داشته باشد مورد نظر است

 ،ودمحسوب می ش کارآفرینی و کارآفرینی کشاورزیروحیه کار آفرینی که یکی از مهم ترین عوامل توسعه 

یت برای ایجاد کسب و کار تعریف نمود که در افزایش توانمندی روستاییان برای ایجاد نرا می توان داشتن 

در این میان، از ویژگی های مورد توافق و مشترک در مطالعات اکثریت  .سعه محصوالت و بازار تأثیر داردو تو
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محققان در سنجش روحیه کارآفرینی توفیق طلبی، ریسع پذیری، استقالل طلبی، نوآوری و درک و 

ی ویژگریسع پذیری مشتمل بر  . عاملشناسایی فرصت های موجود و پیش رو فرصت طلبی می باشند

است که فرد برای انجام کاری با پذیرش مسئولیتی اعالم آمادگی می کند که احتمال شکست در آن وجود 

دارد. کارآفرینان اعتدال در خطرپذیری را رعایت می کنند، کاری را انجام می دهند که عالوه بر چالش 

اورزی و کشای مدیریت موفق کلیدی بر نصر. عبرانگیز بودن، نه خیلی سهل الوصول و نه غیر ممکن باشد

ریسع پذیری معقول است. شناخت ریسع های معقول نیز نیاز به درک بهتر کشاورزان از منابع  کارآفرینی،

کارآفرینان به دلیل تمایل به نتیجه با  .و همچنین شانس وقوع و پیامدهای اجرای آن کسب و کار دارد

دهند. همچنین، این افراد به دلیل اگاهی از  اش انجام میکار را برای حسن انجام و نه به خاطر پاد، انگیزه

شرایط مخاطره آمیز در حوزه فعالیت خود در مواجهه با ابهامات دست به خالقیت می زنند و قدرت تحمل 

از عامل استقالل طلبی، تفکر مستقل می باشد که در این رابطه افراد است. تعبیر  ابهام آنها بیشتر از سایر

آفرینان افرادی هستند که می خواهند کار را به شیوه خود انجام دهند و کار کردن با دیگران گفته شده کار

طلبی مولفه دیگری است که بیانگر تمایل به ارزیابی عملکرد با تاکید بر  توفیق. برایشان مشکل است

 در کار همراه استانداردهای متعالی، تالش به منظور بهبود عملکرد و برخورداری از لذتی که با پیشرفت

 .است. فرصت طلبی به تعبیری جست و جوی فرصت ها و سپس جست و جوی منابع مورد نیاز است

 برخی که جایی تا. آید می شمار به بازاریابی های فعالیت و بازار بر گذار تاثیر عامل کشاورزان کارآفرینی

 آفرینیکار حال، عین در که معتقدند و شمارند نی بر میکارآفری ساز زمینه را اقتصادی شرایط نظران صاحب

 و رشد ،نوآوری و تغییر و است روستاییان بین در خوداشتغالی توسعه و اقتصادی توسعه اصلی نیروی نیز

 دارد.  همراه به را خدمات تولید

 ر کشاورزی مبتنی بر بازار تاکید کرده اند که قویا تحت تاثیر نیروهایببه منظور تسریع در توسعه کشاورزی، 

نوآور و فرصت شناس بوده و به عبارتی دیگر  ،بازار است و برای آنکه کشاورز موفق عمل کند بایستی خالق

نظام نوآورانه بازار محور می تواند به عنوان . باید کار آفرین باشد و نه فقط اجرا کننده سیاست های دولت
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ت، خدمات و فرآیندهای جدید تعریف شبکه ای از سازمان ها و کسب و کار و افراد درگیر در ارایه محصوال

شود بازیگران کلیدی این نظام، کشاورزان کارآفرینی هستند که با موفقیت تعیین کرده اند که چه محصوالت 

خدمات، تکنولوژی ها و سیستم های بازاریابی در عرضه محصوالت مختلف با ارزش برای بازارهای در حال 

کارآفرینی کشاورز محور شامل دستیابی به  ی کلیدی در طرحرشد سودآورتر هستند. اهداف استراتژیک

اطالعات بازار، بهبود مکانیسم بازار ایجاد انگیزه برای کشاورز به ویژه از طریق مشارکت او در فعالیت ها و 

کشاورز با روحیه کارآفرینی تمایل به  .مراحل مختلف، تحقیقات سر مزرعه و برنامه های آموزشی می باشد

بیشتر و بهتری دارد، )یادگیری از طریق عمل( به طوری که با داشتن روحیه نوآوری و خالقیت از یادگیری 

طریق تعامل و فعالیت های یادگیری کشاورز محور تمایل به برقراری ارتباطات بهتر با دیگر کشاورزان و 

 ازی کشاورزی است.از جمله تاثیرات کارافرینی، بعد اقتصادی و تجاری س ،همچنین، سایر کنشگران دارد

به  ند وببینهای کسب و کار را فرینی یع قابلیت اساسی است که کشاورزان را قادر می سازد تا فرصتآکار

تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ دهند و منابع درآمد خود را تنوع بخشند تا بتوانند سبع زندگی 

سود شخصی، باید در تالش برای سودرسانی مادی کارآفرینان عالوه بر کنند.  روستایی را در گذر زمان حفظ

آوری، مشتریان وفادار  نواستفاده از مزایایی مانند منحصر به فرد بودن . و غیرمادی برای جامعه خود باشند

و فعال، سرمایه گذاران متعدد و شبکه اجتماعی مناسب همگی تأثیر مثبتی بر رشد حجم معامالت کسب و 

حجم معامالت مالی، منحصر به فرد بودن نو آوری و سرمایه اولیه از اهمیت بیشتری  کار نوپا دارند. برای رشد

 ،برخوردار بودند، همچنین، رابطه مثبتی بین رشد اشتغال و استفاده از مشاوران بیرونی و میزان سرمایه

 . سرمایه گذاران وجود داشته است

نظر تنوع اقلیمی، وجود منابع و ذخایر غنی، های فراوان بخش کشاورزی کشور از با وجود اهمیت و قابلیت

امکان ایجاد اشتغال مولد کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصوالت، مهم این 

وجود انواع مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی فعالیت بخش در اشتغال کشور روز به روز در حال کاهش است. 

گان محصوالت کشاورزی با شرایط نامطمئنی رو به رو باشند و در های کشاورزی باعث شده تولید کنند
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نتیجه درآمد آن ها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه باشد. دامنه ای گسترده از ریسع ها در درآمد 

بدست آمده از تولیدات کشاورزی تاثیرگذار است. از جمله این ریسع ها می توان به ریسع تولید، قیمت یا 

ریسع مالی و ریسع انسانی اشاره کرد. نقش و اهمیت هر یع از این منابع ریسع در هر منطقه با  بازار،

توجه به شرایط زمانی و مکانی و سیاست های دولت متفاوت است. بازار مالی کشاورزی به سبب نقشی موثر 

رزی دارد، از اهمیتی که در تامین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاو

در خور توجه برخوردار است. وجود یع بازار مالی کارآمد که نیازهای مالی کشاورزان را با هزینه مبادله 

نسبتا پائینی تامین کند، از جمله پیش نیازهای بنیادی توسعه بخش کشاورزی بشمار می رود. کشاورزان 

ز به گرفتن وام دارند اما متاسفانه در فرایند گرفتن افرادی کم درآمد هستند که برای تامین مالی خود نیا

وام نیز با مشکالتی رو به رو می باشند. پائین بودن نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در بخش تولید 

نسبت به دیگر فرصت های سرمایه گذاری، پائین بودن قیمت محصوالت کشاورزی نرخ تورم باال سبب 

د. استفاده از دانش و داده های فنی به وسیله کارشناسان ترویج می تواند کاهش سرمایه گذاری می شو

نقشی کلیدی و مهم در بهبود کارایی و بهره برداری مناسب از عوامل تولید ایفا کند. ترویج از راه ارتقا سطح 

 دانش و مهارت های کشاورزان در توسعه کشاورزی می تواند موثر باشد. 

بعاد ایع سو متاثر از از  به نحویاست به نحوی که از یع سو،  چند وجهی خشی و فراب ایپدیدهکارآفرینی 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد و از سوی دیگر، بر این ابعاد تأثیر گذار است. از این رو، 

ار از کبسیاری . توسعه کارآفرینی در گرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های متعدد می باشد

سیاست های دولت به کار گیری سیاست های سلیقه ای،  یدگرگون همچونآفرینان در ایران با موانعی 

، یتناسالم بودن محیط کسب و کار، بی ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی، وجود قوانین نامناسب و غیر حمای

ناسب ی، نامنو فرهنگی از کار آفریزیرساخت های تجاری، نبود حمایت اجتماعی  نبود، یطینبود اطمینان مح

بودن بازار، بهره باالی وام های بانکی و ... رو به رو هستند که فضای نامساعد کسب و کار را پیش روی آنها 

ای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران سبب انگیزش افراد در راستای ضدر کل، ف. قرار داده است
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کارآفرینی در ایران رهیافت جامع نگر وجود ندارد و دادن مشوق های توسعه  در نظام. نیستکار آفرینی 

رهنگی زمینه ها و بستر های ف گیبه آماد نیمالی مصرف برای ترویج کارآفرینی کافی نیست توسعه کارآفری

حمایتی  و اجتماعی، همکاری نظام های آموزشی و پژوهشی، ساختار های اداری و مالی و سایر ساز و کارهای

ه ب دارد. در نتیجه، توسعه کارآفرینی در کشور مستلزم نگاه نظام مند مسئوالن به کار آفرینی استنیاز 

طوری که به عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مقررات مرتبط با کار آفرین به طور هم زمان توجه کنند 

ه شبکه این، توسعه کارآفرینی بو در تدوین سیاست های توسعه کار آفرینی همه ابعاد را در نظر بگیرند؛ بنابر

خاذ . لذا اتنامیداکوسیستم کار آفرینی  می توان نیاز دارد که این شبکه را ییرها و زمینه ها بستای از 

کار آفرینی در سطح ملی، منطقه ای و محلی اهمیت  متوسعه اکوسیت رویکردهای مناسب برای دستیابی به

 بسیاری دارد.

زیست شکست بازار و شکست سیاستهای رشد گرایانه توسعه  د رفاه و محیطای سنتی اقتصاه مطابق نظریه

های مختلف اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بوده البته با وجود این و برای ادبیات  علت بروز ناپایداری

کارافرینی این شکست منبع ایجاد فرصت هایی برای رسیدن به سوداوری و ریشه اصلی فعالیتهای 

تخریب کننده محیطزیست را کاهش داده و  صادیی است که به طور همزمان رفتارهای اقتاهناکارافرین

این فرصت ها شامل ایجاد کسب و کارهای خواهد شد.  اجتماعی فموجب بهبود محیطزیست و تحقق اهدا

پذیرش یا ایجاد فناوری  ،توسعه محصوالت و خدمات جدید ،پایدار با پایدار نمودن کسب وکارهای موجود

و مدل  مجدد رویه هاروش های نوین بازاریابی و شکل دهی  ،ای پایدار، ارتقای کارایی سازمان های موجوده

فرینی پایدار می باشند که پا آفرینی به نام کارآدر واقع زمینه ظهور مدلی از کار و وکار های موجود کسب

ادی قانونی و وضعیت بازار تاکید می نماید را فراتر از موفقیت در بازار نهاده و بر ایجاد تغییرات اجتماعی، نه

توسعه پایدار  ،در این چارچوب. کندو همزمان ارزش های اقتصادی، اجتماعی وزیستمحیطی خلق می 

کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق توانمندسازی ذی نفعان و ظرفیت سازی محیطی به ایجاد اشتغال 

مفید، پایدار و مولد، توسعه نوآوری های تاثیرگذار در عرصه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و افزایش 
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یدار به توسعه کارآفرینی پا .تسهیل می کندثروت و رفاه منجر شده و دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی را 

رویکرد رفتاری و نظریه . طور عام و در بخش کشاورزی به طور خاص در گرو وجود زمینه مساعد است

های متعدد زمینه سازی مساعد کارآفرینانه میباشند. طبق این نظریه،  تلفیقی کارآفرینی مبین مؤلفه

یاست که در آن بروز رفتار و فعالیتهای کارآفرینانه، شدیدا متأثر کارافرینی فرایندی پیچیده، چندبعدی و پو

  .های چندبعدی معرفی شده اند د مختلف، در قالب مدلنااز عوامل متعدد محیطی است که در اس

له جاری از جم توسعه کارآفرینی در کشور ضمن فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه پایدار، مسائل و مشکالت

جتماعی و فرهنگی، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل انبوه سایر بیکاران را مرتفع فقر، نابسامانی ا

خواهد کرد. در واقع، کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در 

محسوب می  حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، پایه و اساس توسعه همه جانبه

چارچوب نظری نگاهی به روند توسعه در کشورهای توسعه  روستایی نیز از قاعدة . جوامع کشاورزی وشود

یافته نشان می دهد که کارآفرینی ابزار کارآمدی برای کاهش چالش هایی مانند رشد روزافزون جمعیت، 

دید فرآروی کشورهای در حال کمبود منابع و امکانات موجود و پیدایش نیازهای اجتماعی و اقتصادی ج

توسعه به شمار می رود. امروزه، مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است و توانسته نقش مهمی در 

زمینه توسعه کسب و کار داشته باشد. اهمیت آن به نحوی است که کارآفرینی را قلب فعالیت های توسعه 

ینی، آن را اصطالحی اقتصادی میدانست که فرایند تحمل اولین تعریف از کارآفر .اقتصادی تعریف کرده اند

خطر خرید با قیمت های خاص و فروش با قیمت های نامشخص را توصیف می کند. با این حال، مفسران 

بعدی این تعریف را گسترش دادند و مفهوم گردآوری عوامل تولید را در بر گرفتند. بعدها مفهوم نوآوری 

یف کارآفرینی افزوده شد. این نوآوری می تواند در فرایند، بازار، محصول، در توسط تئوری پردازان به تعر

 . فاکتور و حتی نوآوری سازمانی باشد

 نتیجه گیری -5-3
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کارآفرینی عبارت است از ایجاد کسب و کار جدید که با خطر پذیری و عدم قطعیت همراه است. کارآفرینی 

، خلق تغییر، خلق کار، خلق ارزش و رشد است. این فرایند عامل خلق ثروت، خلق کسب و کار، خلق نوآوری

 کارآفرینی روستایی در تعریف. و پیگیری فرصت و حداکثرسازی ارزش ناشی از آن استد شامل جست وجو

می توان بیان داشت که این نوع از کارآفرینی هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی ندارد. فقط و کشاورزی 

از جمله باالتر بودن ریسع، کمبود امکانات و ضعف مدیریت در  و کشاورزی روستاییشرایط خاص مناطق 

 مبتنی بر تحریع و کشاورزی کارآفرینی روستایی .این نواحی، متفاوت با سایر نواحی و فعالیت هاست

 هاز نظر گاه های مختلفی بررسی شده است. نظری ،عوامل مرتبط با کارآفرینی استعداد محلی کارآفرینی و

پردازان اقتصادی شرایط و عوامل اقتصادی را موجب کارآفرینی می دانند. از این نظر، موفقیت کسب و کارها 

وابسته به در دسترس بودن سرمایه در شروع فعالیت های کارآفرینانه و همچنین کنترل مالی مناسب برای 

وآوری در تولید محصول و جلب هزینه کرد منابع مالی هستند. در نظریه های اقتصادی، بیشتر به بحث ن

سرمایه گذاری، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ایجاد مبادله و گردش پول در اقتصاد، فراهم آوردن ابزار و 

تولید محصوالت جدید قابل عرضه به بازار، تحمل عدم قطعیت، داشتن مهارت های مدیریتی، جابه جایی 

ی از فرصت های سودآور و کشف نشده اشاره کرده اند. در منابع اقتصادی براساس اصول بهره وری، آگاه

مقابل نظریه های روان شناسان برای توسعه کارآفرینی، ویژگیهای روان شناختی کار آفرینان از جمله 

مخاطره پذیری، میل به استقالل طلبی، اعتماد به نفس، ویژگی های انگیزشی و شخصیتی و پشتکار را شرط 

محیطی و  اما در رویکرد رفتاری، عالوه بر ویژگی های شخصیتی، عوامل. دانند الزم برای کارآفرین می

ویژگی های رفتاری فرد نیز مورد توجه قرار می گیرد. در نهایت شرایط محیطی با محیط کارآفرینی شامل 

عوامل اقتصادی، سیاسی، صنعتی، جمعیتی و فرهنگی شناخته شده در جهت ایجاد یا تضعیف فرصت های 

 .رینی و دسترسی به تسهیالت و خدمات حمایتی، که فرایند راه اندازی را تسهیل می کنند، مؤثرندکارآف

استان کرمان دارای پتانسیل هایی مناسب در رشد و توسعه بخش کشاورزی است. این استان به دلیل 

نه های در زمیگستردگی وسعت و تنوع اقلیمی جغرافیایی، استعدادهای فراوانی به صورت بالفعل و بالقوه 
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گوناگون بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی دارد و در صورت استفاده بهینه 

از تمام ظرفیت ها می تواند در امنیت غذایی کشور تاثیرگذاری بیشتری نسبت به وضعیت موجود ایفا نماید. 

امل موثر بر توسعه کارآفرینی و موانع برای افزایش نرخ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان شناخت عو

آن برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری ضروری است. به این منظور بعد از تفکیع عوامل به دو بخش 

رکیبی ت عوامل درونی و بیرونی، به رتبه بندی شاخص های مربوطه اقدام گردید. بدیم صورت که با استفاده از

مل و عواای اسنادی( و میدانی )پرسشنامه(  اده از شیوه کتابخانهاز روشهای توصیفی و تحلیلی با استف

ط ای با کمع اسناد موجود به بسدر شیوه کتابخانه معیارهای موثر بر کارآفرینی کشاورزی شناسایی شدند.

موثر بر کارآفرینی کشاورزی و شاخص های  عوامل و و تبیین نظری مسئله پرداخته و درنهایت لیستی از 

اعتبار روایی این پژوهش بر اساس اعتبار محتوایی است. اعتبار  های مربوطه استخراج شدند.کسب و کار

محتوایی یع آزمون، معموال توسط افرادی متخصص در موضوع موردمطالعه تعیین می شود. برای افزایش 

 تا مطالعه اعتبار این پژوهش، پرسشنامه تهیه شده در اختیار تعدادی از کارشناسان مطلع قرار داده شده

محاسبه  SPSSنموده و نظر خود را بیان نمایند. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ از بسته نرم افزاری 

پایایی پرسشنامه در سطح مناسبی قرار داشته و قابل اعتماد نتایج ضرب آلفای کرونباخ نشان داد که گردید. 

 برای پژوهش میدانی است. 

نشان داد که از میان  Expert choiceظر خبرگان و متخصصان و نرم افزار نتایج مطالعه با استفاده از ن

عوامل درونی و بیرونی موثر بر کارآفرینی کشاورزی، عوامل بیرونی از اهمیت بیشتری برخوردارند هر چند 

که امتیاز عوامل درونی نیز بسیار قابل توجه بوده است. همچنین از میان معیارهای مختلف عوامل بیرونی، 

فرهنگی -دی،  عوامل نهادی و قانونی و عوامل اجتماعیمحیطی، عوامل اقتصا –معیارهای عوامل زیرساختی 

معیار عوامل اقتصادی معیارهای افزایش توانایی  13به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

وجود  (مالی و اعطای تسهیالت خاص کارافرینی کشاورزی، تامین سرمایه برای راه اندازی کسب و کار جدید

دسترسی به عوامل تولید  و آشنایی با اصول خرید و فروش )قدرت چانه زنی( به ترتیب دارای  ، )منابع مالی
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معیار عوامل ترویجی اموزشی برگزاری آموزش های فنی و حرفه  6اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

ع اطالعاتی و استفاده ای و مهارت آموزی، دانش فنی کافی در زمینه کارآفرینی، آشنایی با کانال ها و مناب

معیار عوامل  9از رسانه های ارتباطی و جمعی به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

فرهنگی معیارهای فضای کسب و کار،  اعتماد اجتماعی و ثبات و پایداری اجتماعی،  داشتن  -اجتماعی

رآفرینی در بین اطرافیان با مقبولیت اجتماعی به فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی  و داشتن الگوی موفق کا

معیار عوامل خانوادگی معیارهای قدرت تصمیم گیری  5ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

در خانواده ، حمایت و همکاری خانواده در امور کسب و کار ، سطح تحصیالت و شغل ، وضعیت مالی خانواده  

قانونی معیارهای  -معیار عوامل نهادی  3ترتیب دارای اولویت اول تا پنجم بوده اند. از میان  و بعد خانوار  به

وجود قوانین و اجرای سیاست های حمایتی از کارآفرینان،  وجود سازمان های متولی خاص کارآفرینان 

معیار عوامل زیر  8ان کشاورزی و حمایت نهادهای دولتی به ترتیب دارای اولویت اول تا سوم بوده اند. از می

محیطی معیارهای وجود شبکه حمل و نقل مناسب )جاده و راه های ارتباطی(، امکان استفاده از  –ساختی 

سرمایه گذاران برای ایجاد کسب و کارهای جدید کشاورزی،  بهبود زیرساخت های مناسب در مناطق 

ی انسانی ماهر و با تجربه به ترتیب دارای کشاورزی، آب ، برق و گاز، مخابرات و پست بانع و ... و  نیرو

معیار عوامل فنی معیارهای دسترسی به متخصصان و مشاوران   5اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

فنی ، دسترسی به فناوری های نوین،  داشتن مهارت های فنی جهت تولید و فرآوری محصوالت ، مهارت 

ح تولیدی ، مهارت کافی در مورد چگونگی راه اندازی طرح تولیدی و کافی در مورد چگونگی راه اندازی طر

مهارت کافی در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناوری های موجود از قبیل رایانه و اینترنت به ترتیب دارای 

تر معیار عوامل اخالقی معیارهای به رسمیت شناختن اخالقیت فرا 4اولویت اول تا پنجم بوده اند. از میان 

از قانون، سازگاری با آداب و رسوم اجتماعی و هنجارهای اخالقی، جلوگیری از اتالف محصول در مراحل 

برداشت، انبار و بسته بندی  و تولید محصول سالم  به ترتیب دارای اولویت اول تا چهارم بوده اند. از میان 

ها، عدم استفاده بیش از د فعالیتجویی در مصرف آب در رونمعیار عوامل زیست محیطی معیارهای صرفه 5
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از سموم شیمیایی، عدم استفاده از کودهای مضر در روند فعالیت ها، نگرانی نسبت به مشکالت اخالقی و 

 محیط زیستی و محافظت از تنوع زیستی به ترتیب دارای اولویت اول تا پنجم بوده اند.

شاورزی، قوتبندی عوامل و معیارهمچنین در این مطالعه بعد از اولویت ضعفهای کارآفرینی ک ها، ها، 

ها و تهدیدهای کارآفرینی کشاورزی و کسب و کارهای نو پا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بر فرصت

ستراتژی ساس نظر خبرگان ا شاورزی ا شاورزی  کارآفرینی ک سعه کسب و کارهای ک سب جهت تو های منا

 بندی شدند. تدوین و رتبه

بررسی نفاط قوت و ضعف کارافرینی کشاورزی حاکی از آن است که عوامل اعتبارات اختصاص نتایج حاصل از 

یافته به شرکت های دانش بنیان در زمینه تحقیقات و کاربرد، توسعه تکنولوژیکی کشاورزی، مشارکت 

راحل سرمایه گذاران، خانواده و دوستان در کسب و کارهای کارآفرینانه، جلوگیری از اتالف محصول در م

مختلف تولید و توزیع، برگزاری دوره های آموزشی، تالش برای توسعه روستا و بخش کشاورزی، بررسی 

عملکرد مرکز رشد و شتابدهنده های موجود کشاورزی، پذیرش فناوری، استفاده از مواد اولیه بومی، استفاده 

اط قوت و عوامل عدم آشنایی از نیروی انسانی بومی و توجه به اشتغالزایی در منطقه، از مهمترین نق

کارشناسان و کشاورزان با پتانسیل های مناطق کشاورزی، ضعف خدمات زیربنایی، عدم آشنایی با تکنولوژی، 

مشکالت بازاریابی، ضعف مالی کشاورزان، عدم سودآوری مناسب اغلب محصوالت کشاورزی و درآمد پائین 

ضعف مدیریت، مهاجرت های روستاییان، عدم اطالع از کشاورزان، خرد بودن زمین های زراعی، کمبود آب، 

نیازها و کمبودهای بازار و منطقه، عدم توانایی رقابت با سایر رقبا، عدم توانایی بهره گیری از فرصت ها، عدم 

تجاری سازی ایده ها، ضعف اطالعاتی کشاورزان، کمبود سرمایه در میان کشاورزان، ضعف امکانات برای 

والت بدون واسطه، ریسع گریز بودن صاحبان کسب و کارهای کشاورزی، فعالیت عرضه و فروش محص

محدود صاحبان کسب و کارهای کشاورزی، کمبود و فرسوده شدن امکانات فیزیکی، عدم وجود تشکل ها و 

انجمن های حوزه کسب و کارهای کشاورزی، سطح پایین دانش و آگاهی، عدم فرهنگ سازی مناسب، عدم 
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قع تسهیالت و عدم تغییر نگرش و عالقه به تولید غذای سالم مهمترین نقاط ضعف کارافرینی دریافت به مو

 و توسعه کسب و کارهای کشاورزی بوده اند. 

همچنین در زمینه نقاط فرصت کارآفرینی کشاورزی عوامل توسعه فناوری در همه بخش های اقتصادی، 

، انعطاف پذیری قوانین بازار کار، رشد و تراکم رشد تحصیالت در کشور، توسعه مالی و توسعه اقتصادی

جمعیت، توجه به نقش آموزش در توسعه فرهنگ کارآفرینی، تامین زیرساختهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات، مشوق های قانونی، آموزش عمومی، فرهنگی و ترویجی برای کارافرینی و خود اشتغال در جامعه، 

پارک علم و فناوری و مراکز رشد و میزان دسترسی به نیروی کار  توسعه شرکت های دانش بنیان، توسعه

ماهر و نیمه ماهر در جامعه از مهمترین عوامل بوده اند و عوامل   پائین بودن احساس امنیت اقتصادی، غلبه 

مشاغل کاذب، ضعف ساختار اداری، ضعف قوانین و مقررات و بی ثباتی آن ها، شکاف درآمدی در مناطق 

کشاورزی، شرایط نابرابر رقابت در بازار یا سایر حوزه ها، نگرانی نسبت به تاثیرات منطقه ای و  روستایی و

اجتماعی، تغییرات اقلیمی، تحریم ها و محدودیت ها، عدم وجود راهبردهای مدون و اجرایی توسعه کارافرینی 

تی های نظام حمل و در برنامه های دولت، ضعف حمایت مالی، عدم همکاری سازمان های مربوطه، کاس

 نقل، عدم زیرساخت های کافی و عدم ثبات اقتصاد کالن از تهدیدهای کارافرینی کشاورزی بوده اند. 

ترین استراتژی توسعه کارآفرینی های بازنگری، مناسببر اساس نتایج حاصل از مدل سوات، استراتژی

 هایتراتژی های گوناگون استراتژیباشند. خبرگان از میان اسکشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی می

توسعه دانش و مهارت های کارآفرینی، همکاری بخش های دولتی و خصوصی در تامین مالی کسب و 

کارهای نو پا، مشاوره با افراد متخصص و با تجربه، تجدید نظر و بازنگری در ساختار آموزش عالی، تسهیل 

کار، تامین زیرساخت های فنی، حقوقی و مالیاتی برای سرمایه گذاری در مراحل اولیه راه اندازی کسب و 

های رهبری و  مدیریتی و ارتباطی، ترویج و بنیان کشاورزی، تقویت مهارتکارآفرینان و شرکت های دانش

توسعه فرهنگ راه اندازی کسب و کارهای نوپا در بخش کشاورزی، تقویت روحیه کارآفرینی، ایجاد نگرش 

رهنگ کارآفرینی و اصالح قوانین برای تسهیل کارآفرینی را برای بهبود و توسعه مثبت و ترویج و توسعه ف
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از جمله سایر استراتژی ها و راهبردهای قابل کاربرد اند. کارآفرینی کشاورزی دارای اولویت اول تا دهم دانسته

 نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ی ای از کارآفرینی، انتقال دانش کشاورزازار، حمایت رسانهتوانایی تغییر محصول با توجه به تغییر شرایط ب

موفق به دیگر کشاورزان، حمایت رسانه ای از کارآفرینی، حمایت فرهنگی از ریسع پذیری، نوآوری و 

خالقیت، تجلیل از کارآفرینان موفق، اصالحات فرهنگی برای ارزش گذاری کارآفرینی، حمایت از تحقیق و 

ز کارآفرینی و اعطای وام های کم بهره، تشکیل انجمن های های تجاری در زمینه توسعه، حمایت مالی ا

کارآفرینی، سازگاری فعالیت ها با قوانین محلی و عرف جامعه، افزایش دسترسی به بازارهای داخلی و 

خارجی، حمایت از کسب و کارهای نوپای موفق و قوی، تالش برای رفع نیازهای نسبی منطقه از طریق 

های اجتماعی در رشد کارآفرینی، نگاه مثبت جامعه به مناسب، توجه به نقش رسانه ها و شبکه محصول

کارافرینان، همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی، آموزش خالقیت و 

 نوآوری، شکل گیری شبکه فعاالن کسب و کارهای کشاورزی نو پای کشاورزی. 

مؤثر  درک عوامل .دشنتواند هم به نفع کارآفرین و هم به نفع کشور کارآفرین باکارآفرینی میهای موفقیت

 بر فعالیت های کارآفرینانه برای کارآفرینان و حکومت های مشتاق که ارتقاء نوآوری را به عنوان وسیله ای

ه رآفرینی وجود دارد کبرای ترویج رونق ملی می دانند، بسیار مهم است. رویکردهای مختلفی نسبت به کا

از آنجایی که کارآفرینی به عنوان دلیل آن را می توان در رشته های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. 

ابزاری مناسب برای تحریع و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی عوامل تعیین کننده فعالیت 

وری و رشد اقتصادی در یع اقتصاد بهره های مناسب برای افزایشدهد تا سیاستکارآفرینی امکان می

 طراحی شود. 

های مختلف توسعه پایدار کشاورزی، مانند رقابتی شدن بازار، توسعه در حال حاضر با توجه به چالش

پایدار در بخش کارآفرینی کشاورزی بویژه کارآفرینی توسعه  زیست، های جدید و حفظ محیطفناوری

به توسعه پایدار کشاورزی مطرح شده است بدین  ابیستیدخش برای ب کشاورزی به عنوان راهبردی اثر
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ل حاص. نتایج های مناسب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ضروری استتاسذ سیامنظور، اتخ

های دولت در جهت حمایت از کارآفرینان و نیز برای گذاریها و سیاستاز مطالعه حاضر برای تصمیم گیری

 های کارآفرینی بسیار حائز اهمیت هستند.لیل آگاهی از تأثیرات این عوامل بر فعالیتکارآفرینان بد

 فهرست منابع
طراحی الگوی توسعه (. 1399احمدپور داریانی، محمود.، عبدلی محمدآبادی، طیبه و سخدری، کمال )

 اطالعات(.قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا )مطالعه موردی: کسب و کارهای حوزه فناوری 

 .161-180(، 2) 13، توسعه کارافرینی

های موثر و موانع تحقق توسعه سازه(. 1395) علی، کورش و اسداله پور، رضایی مقدم.، ایزدی، بنت الهدی

علوم ترویج و آموزش . مناطق روستایی شیراز کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در

 .31-59(، 1) 12 کشاورزی،

طراحی مدل توسعه (. 1398) حسین، شعبانعلی قمیو حسین  ،یادآور.، کوهستانی، حسین .،سنور احمدی،

شاورزی کنشریه دانش . )مطالعه موردی استان کردستان( کارآفرینی کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی

 . 237-251(، 3) 29، و تولید پایدار

اولین همایش ملی . ایران، نقش بومی سازی و راهکارهاموانع کارآفرینی در (. 1391باقری، م و نمازیان، م )

 کارآفرینی. 

تبیین مدل راهبردی (. 1399) بزی، افشین.، شجاعی، سامره.، اسفندیاری مقدم، علیرضا و سمیعی، روح ا...

تجارت الکترونیع در بخش صادرات محصوالت کشاورزی و توسعه کارآفرینی روستایی با تاکید بر 

 .124-153(، 33) 9، تعاون و کشاورزی. مقاومتی سیاست های اقتصاد

 استان تعاونیهای در روستایی زنان کارآفرینی هایویژگی(. 1392بابایی، م.، نیع نامی، م و ثمری، د )

 .69-86(، 5) 2، فصلنامه تعاون و کشاورزی. سمنان
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تجارت خارجی: مطالعه تاثیر فضای کسب و کار بر (. 1397برقی اسکویی، محمد مهدی و ولی زاده، سمیه )

 .125-144(، 3) 1، مدیریت کسب و کارهای بین المللی موردی شرکای عمده تجاری ایران.

 سامانه اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چند معیاری،(. 1385پرهیزگار، اکبر و غفاری گیالندیده، عطا )

 .597، صفحه 1056انتشارات سمت، شماره انتشار 

 .، دانشگاه کاشانکارگاه آموزشی خالقیت، ایده پردازی پایه شکوفایی خالقیت(. 1392حسن زاده، مجید )

تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب ابعاد (. 1398) وحید، علی آبادیو حسینی نیا، غالمحسین 

عاون ت .شرکت های دانش بنیان کشاورزی در استان های همدان و کرمانشاه اکوسیستم کارآفرینی در

 .57-77 (،29) 8، و کشاورزی

موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران. (. 1390حسین زاده بحرینی، م.ح و ملع الساداتی، س )

 .49-59(، 68) 15، بازرگانی-فصلنامه اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی

طراحی (. 1396)امیرحسین ، علی بیگی و رصغعلی ا، رکزادهیم رث.،ومیک، ینرافشا.، زمژگان، خوش مرام

صلنامه ف. های کارافرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاهو تبیین الگویی برای تشخیص فرصت

 .55-70(، 2) 8، پژوهش های روستایی

بررسی و شناخت موانع و محدودیت های (. 1397س.د ) ، حسین پور، ا.، نجفی، ع و حسینی،دلفانی، م.

 . 1-13(، 1) 1، مجله جغرافیا و روابط انسانی، در بخش کشاورزیکارآفرینی در بخش کشاورزی 

شناسایی موانع توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی (. 1397رضایی، ب.، نجف پور، ه و کهریزی، د )

 .55-72(، 101) 26 اقتصاد کشاورزی و توسعه،، شهرستان کرمانشاه

های کسب و اثربخشی آموزش(. 1398) محمود ،ارسالن و منسوب بصیری، ایرچی راد.، رحمتی، نسرین

، شماره کشاورزی آموزش مدیریت پژوهش نامه فصل. کار کشاورزی در کار آفرینی زنان روستایی

49 ،160-145. 
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تحلیل عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری (. 1391زرآبادی، زهرا سادات سعیده و مردوخی، ناهیده )

 4، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری. TOPSISپایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی 

(12) ،73-61 . 

تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر (. 1391زالی، محمدرضا.، سید مصطفی رضوی و الهام کابلی )

ایران، شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی عملکرد کسب و کارهای نو پا در 

(GEM). 41-62(، 8) 4، پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 

مروری سیستماتیع بر عوامل اقتصادی (. 1391)رضا ، مظهریزیوری، امینه .، محمدی خیاره،  محسن و  

 .32-43(، 2) 16 ،مه رشد فنیافصلن. مؤثر بر کارآفرینی

سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی (. 1398)علی ، واعظ طبسی و حمید، شایان.، قیداری، حمداهللسجاسی 

های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی )مورد مطالعه: دهستان های شهرستان های  شرکت

 .200-213(، 2) 1. های روستاییفصلنامه پژوهش .کاشمر و بردسکن و خلیل آباد(

تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان (. 1396شاطریان، م.، نصرآبادی، ز و منصوریان، ف )

 .181-196، 21(، پیاپی 3) 6، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی .کاشان

(. 1395علی ) دهکردی، مبینی مرتضی؛ اکبری، غالمحسین؛ زاده، عبداهلل شریف؛ محمد زاده، شریف

  سازمان جهاد دانشگاهی تهران.، کارآفرینی و پایداری: به سوی کارآفرینی پایدار

تأثیر فضای کسب و کار بر سرمایه (. 1399) امیر، محمد کاظم و جمشیدی، نظیری.، اه آبادی، ابوالفضلش

دیریت و م تصادقامدیریت کسب و کارهای بین المللی دانشکده . گذاری کشورهای منتخب منطقه منا

 .61-80،  2سال سوم، شماره  ،دانشگاه تبریز

 های کسب و کار کوچع توانمند سازی و ایجاد کارآفرینی روستایی در محیط(. 1398)على ، شجاعی فرد

-196(، 3) 9 ،فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای .شهرستان بندرعباس( -مورد: دهستان آیسین 

185. 
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تاثیر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه (. 1391شاه آبادی، ا و دهقانی احمدآباد، ه )

D8 .49-75، 22و  21، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین . 

تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان (. 1399عباسی، فاطمه.، سعدی، حشمت اله و شعبانعلی فمی )

حور با استفاده از مدل معادالت ساختاری )مطالعه موردی: کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا م

 .178 -163(، 51) 2، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران استان اصفهان(.

 http://www.khoshfekri.comاستارت آپ چیست؟ (. 1392عباسی، سهیل )

 تبیین چالش های کار آفرینی کسب و کارهای کوچع روستایی،(. 1399فراهانی، حسین و الوندی، مینا )

 (،57) 20، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. مطالعه موردی روستاهای شهرستان بیجار

119-105.  

 صنعتی دانشگاه انتشارات تهران،.  AHPسلسله مراتبی فرآیند تحلیل(. 8113سیدحسن) پور، قدسی

 امیرکبیر.

تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی . چاپ چهارم، فرایند تحلیل سلسله مراتبی(. 1384قدسی پور، سیدحسن)

 امیر کبیر.

 هران.ت انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فرایند تحلیل سلسله مراتبی،(. 1385قدسی پور،  سیدحسن )

گیری رابطه متضاد میان بخش بررسی عوامل موثر در شکل(. 1391قدمی، مصطفی و صالحی، صادق)

-203،  (17) 7، مطالعات مدیریت گردشگری. کشاورزی و گردشگری مطالعه موردی چالوس و نوشهر

173. 

 هایمختلف مهارت ابعاد استراتژیع برنامه ریزی و شناسایی(. 1400سلیمه و ضیاآبادی، مریم ) قنبری،

مجله . کرمان باهنر شهید دانشگاه: موردی بیوتکنولوژی مطالعه رشته کارآفرینی دانش آموختگان

 .78-102(، 2) 13، بیوتکنولوژی کشاورزی

http://www.khoshfekri.com/
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. چاپ اول، ریزی توریسمهای برنامهها و مدلتکنیع(. 1391فر، محمدرضا )کریمی، جعفر و محبوب

 .انتشارات ارکان دانشاصفهان، 

 روزنامه دنیای اقتصاد.؟ چگونه ارزش گذاری می شونداستارت آپ ها (. 1395لطفی زاده، طلیعه )

 حسین، امیر و مهدی زاده، علم بیگی .،احمد، رضوانفر .،زهره، مستعدی نیا .،سید حمید موحد محمدی،

دل سرعت بخش رشد بوم سامانه کار آفرینی کشاورزی دانشگاهی از دیدگاه خبرگان م(. 1398)

 .  39-56 ،50شماره ، یریت آموزش کشاورزیفصل نامه پژوهش مد. و کارهای نوپا کسب

(. 1396) حسین، شمالی فمی و مهدی، پور طاهری.، رکن الدین افتخاری، عبدالرضا.، مریدسادات، پگاه

. واکاوی وضعیت کارآفرینی پایدار در سیاستهای کالن و بخش کشاورزی جمهوری اسالمی ایران

 .83-96(، 1) 8، فصلنامه پژوهش های روستایی

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی (. 1398) محمد باقر ،آرایش و مرجان واحدی،.، ملکی، معصومه

 .52-69 (،32) 6 ، تعاون و کشاورزی  .استان ایالم های تولیدی کشاورزی

 تحلیلی بر موانع ترویج کارآفرینی کشاورزی در استان سیستان(. 1398مالشاهی، ملیحه و مرادی، ابراهیم )

 .193-216(، 1) 11. تحقیقات اقتصاد کشاورزی و بلوچستان.

تاثیر هوش تجاری در مزیت رقابتی با نقش (. 1398مهرآرا، اسداهلل.، قاسمی همدانی، ایمان و عطف، زهرا )

میانجی گری راهبرد گرایش به کارافرینی در کسب و کارهای کشاورزی )مطالعه موردی صنعت کاشت 

 .79-109(، 29) 8، کشاورزیتعاون و زعفران(. 

اولویت بندی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش (. 1386نوری، هدایت اهلل و نیلیپور طباطبایی، شهره )

، های جغرافیاییمجله پژوهش. کشاورزی با استفاده از روش دلفی، شهرستان فالورجان، استان اصفهان

61، 161-178. 

شناسایی  اولویت بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای (. 6139ندافی، راضیه و احمدوند، مصطفی )

 . 517-534، (3) 10، توسعه کارآفرینی. نو پا )استارت آپ ها( با استفاده از روش شناسی کیو
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بررسی متدولوژی های سبع استارت آپ ناب و (. 1393یراقی، شکوفه.، طاهری، علی و طاهری، زینب )

 .فناوری های نوین، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایداراولین کنگره سراسری  کانبان،

 .فراتحلیل کیفی ابعاد توسعه کارآفرینی زنان روستایی(. 1400)معصومه ، نوروزی نژاد و مجید یاسوری،

 . 21-41، 1(1) 19، زن در توسعه و سیاست
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Identify and prioritize the factors affecting entrepreneurship and 

development of agricultural businesses 

 

Abstract 

Due to the rapid growth of emerging technologies in the field of business, the importance 

of entrepreneurship and the creation of innovative businesses is increasing. Entrepreneurs are 

therefore a key element in societies that have a significant impact on productivity, innovation, 
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employment and economic and social growth and development. The purpose of this study is 

to identify and prioritize the factors affecting agricultural entrepreneurship and related 

businesses. For this purpose, first, by reviewing previous studies and interviewing experts in 

the field of entrepreneurship, agriculture and owners of agricultural businesses in Kerman 

province, a set of components of agricultural entrepreneurship were extracted. Then, using 

questionnaire tools and statistical software Excel, Spss and Expert choice, data and statistics 

were collected and analyzed. Finally, based on the pairwise comparison matrix, internal and 

external factors affecting agricultural entrepreneurship were identified and prioritized. In the 

following, SWOT matrix has been used to review the current situation and formulate 

effective strategies in this research. In this technique, strengths and weaknesses were 

expressed based on the internal analysis of the organization and opportunities and threats 

were expressed based on the analysis of the external environment of the organization. The 

results of the study indicate that the development of entrepreneurship requires the preparation 

of cultural and social contexts and contexts, cooperation of educational and research systems, 

administrative and financial structures and other support mechanisms. Finally, by 

formulating appropriate strategies, an effective step has been taken to improve 

entrepreneurship, develop agricultural businesses and develop the agricultural sector of 

Kerman province. 

Keywords: Entrepreneurship, Agriculture, SWOT Analysis, Strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identify and prioritize the factors affecting 

entrepreneurship and development of 

agricultural businesses 
 

Project Number: 705/1400/257 

 

Maryam Ziaabadi 

 

 

 

 

 

 
 

 Copyright © 2021 by Higher Education Complex of Bam 

 
 September 2021 

 

 
Ministry of Science, Research and Technology 

Higher Education Complex of Bam 

Deputy of Research and Technology 

  
 



 

 

126 

 

 

 


