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 چکیده

ن زنان روستایی استان های توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار در بیهدف از پژوهش حاضر، سنجش تعیین کننده       

زنان کارآفرین ساکن در مناطق روستایی استان کردستان حاضر شامل تمامی  جامعه آماری پژوهشکردستان است. 

، در زمینه کشاورزی مشغول به فعالیت 0171تا پایان سال  0171های سنندج، مریوان، سقز و بانه( که از سال )شهرستان

انتخاب و اطالعات الزمه با استفاده از ابزار  ساده ای تصادفیمذکور به صورت طبقه نفر از افراد 011باشد. بوده، می

ای است که روایی آن به ی محقق ساختهپرسشنامه شامل این پژوهش در استفاده مورد آوری شد. ابزارتحقیق جمع

ها داده ید قرار گرفته است. تحلیلای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیصورت محتوایی )صوری( و سازه

 انجام  Smart PLSو   SPSS افزارهای نرم از استفاده با ساختاری و معادالت الگویابی و همبستگی تحلیل طریق از

سازی معادالت بود. مدل برخوردار قبولی قابل برازندگی هایشاخص از پژوهش در ارزیابی شده شده است. مدل

 =111/1) گذاری(، سیاستγ، 80/1  =t =11/1) (، بازاریابیγ، 11/5  =t =819/1های اجتماعی )هداد، مولف نشان ساختاری

γ، 99/8  =t ،) فردی ـ روانی(298/1= γ، 7/1  =t و ) فنی(210/1= γ، 12/2  =tتبیین کننده ) درصد از تغییرات  12ی حدود

 از تغییراتدرصد  2/81( جمعاً تببین کننده γ، 12/9  =t =555/1متغیر قابلیت کارآفرینی کشاورزی و این متفیر نیز )

 باشد.توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار زنان روستایی مورد مطالعه می
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Abstract 

       The aim of this study was to design the model of Sustainable Agricultural Entrepreneurship 

Development among rural women in Kurdistan. The statistical population of this study was all women 

entrepreneurs living in rural areas of Kurdistan province (Sanandaj, Marivan, Saghez and Baneh 

Township). These people have been active in the field of agriculture since 2011 to the end of 2017. 100 

women (female entrepreneur) selected and collected using appropriate stratified random sampling method 

from among the women. The required information was obtained using Research tool. The tool used in this 

research is a researcher-made questionnaire whose validity has been formally (formal) and structural and its 

reliability has been confirmed using combination reliability. Data analysis was performed through correlation 

analysis and structural equation modeling using SPSS and Smart PLS software. The model evaluated in the 

study had acceptable fitness indices. Results showed that the results of modeling of structural equations, 

social components (γ = 0.438, t = 5.66), marketing (γ = 0.36, t = 3.41), policy making (γ = 0.336, t=4.88), 

individual - psychological (γ = 0.284, t = 3.7) and technical (γ = 0.231, t = 2.62) explained that about 62 

percent of the variability of agricultural entrepreneurship capabilities and this variable (γ = 0.5555, t = 8.68) 

is a total of 40.2% of the variations in the Sustainable Agricultural Entrepreneurship Development in rural 

women studied. 

 

Keywords: Entrepreneurship Development, Entrepreneurship Women, Agricultural Entrepreneurship, 

Kurdistan, Structural Equations 

 

  مقدمه

 هاینظریه در جدید راهکاری روستایی کارآفرینی      

 مناطق در ازیسظرفیت و توانمندسازی برای توسعه

 در. است پایدار توسعة به دستیابی رستای در روستایی

 اقتصاد اساسی و پایه هایبخش از کشاورزی میان، این

. است آن توسعة و رشد ساز زمینه و کشور و روستا

 برای الزم هایزمینه کشاورزی بخش توسعة و رشد

 بدون و سازدمی فراهم را هابخش دیگر توسعة و رشد
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-بخش سایر فعالیت برای الزم هاینهاده و لعوام آن،

الدین افتخاری )رکن شودنمی فراهم اقتصادی های

 و اشتغال اهمیت به توجه با دیگر، سوی از .(2101

 و رشد به دستیابی و کشور توسعة در انسانی نیروی

 زاییاشتغال بیکاری، کاهش بر تکیه با اقتصادی توسعة

 به .است ویژه اهیجایگ دارای نیز کشاورزی بخش در

-)به روستاییان برای اشتغال راهبرد اتخاذ ، دلیل همین

 عمومی هایسیاست از حمایت با ویژه زنان روستایی(

 به خدمات و اشتغال گذاری،سرمایه راهیابی مبنای بر

 انتخاب به مردم اجبار راهبرد برابر در روستایی مناطق

 از (2111 شکویی) ناخواسته اغلب هایمهاجرت

، ن. بنابرایرودمی شمار به روستایی توسعة ضروریات

دست  پرداختن به توسعه کارآفرینی کشاورزی، برای

اندرکاران این بخش از اهمیتی حیاتی برخوردار است؛ 

دالیلی از  برداران بخش کشاورزی باچرا که اگر بهره

گذاری در کشاورزی، ضعف جمله عدم جذابیت سرمایه

های الزم از طرف دولت مایتح فضای کسب و کار، عدم

وری پایین افراد و منابع، های محلی، بهرهو سازمان

ای و کمبود نیروی انسانی های حرفهتوانمندی فقدان

 توانند منابع را به نحوخالق و پویا مواجه نباشند، می

صورت فقر، توسعه در غیر این گیرند.مطلوب به کار 

ارمغان  و مهاجرتنیافتگی، نابرابری فزآینده، بیکاری 

آن خواهد بود. بنابراین یکی از راهبردهای مهم، توسعه 

در این  .است کارآفرینی کشاورزی، در سطح روستاها

اند ( نشان داده2105پناه و موحدی )زمینه سپه

های ممکن برای مدیریت کارآفرینی پایدار یکی از راه

رود و یکی از ابعاد محیط زیست به شمار می تخریب

همچنین، در این مطالعه  .در بخش کشاورزی استمهم 

 پایدار در عوامل اثرگذار بر کارآفرینی مجموعه

کشاورزی را به صورت عناصری میداند که به یکدیگر 

اجتماعی عوامل شامل عوامل مهم  این که پیوسته هستند

توجه به و نهادی ساختاری ـفرهنگی، اقتصادی،  ـ

توان گفت، بنابراین می است. زیست بوم طبیعی

ویژه در بین زنان کارآفرینی در مناطق روستایی، به

ها از تواند برطرف کننده بسیاری از چالشروستایی، می

جمله بیکاری، درآمد پایین، فقدان تنوع اقتصادی و 

مهاجرت باشد. باتوجه به نقش غیرقابل انکار زنان در 

-توسعه روستایی، تقویت کارآفرینی زنان روستایی می

ند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در مناطق توا

روستایی نقش مؤثری را ایفا نماید )جمشیدی و 

 (.2105همکاران 

کارآفرینی کشاورزی را تالشی برای  (2118) وارن

ایجاد تنوع تولید و رها شدن از حالت تولید مواد خام 

رکت به سمت تولید حدرچرخه عرضه محصوالت و 

شاغلین  مات به سایر کشاورزان وبرای بازار، ارائه خد

های کشاورزی مزارع برای روستایی، استفاده از ظرفیت

مهمترین اهداف  کند. از طرفیزایی تعریف میاشتغال

توان نوسازی توسعه کارآفرینی در کشاورزی را می

محیط کشاورزی  پا و ایجادساختار کشاورزی خرده

جدید به منظور توسعه مشاغل جدید در مناطق 

به طور کلی (. 2115 روستایی در نظر گرفت )مک الوی

های کارآفرینی و به کارآفرینی کشاورزی یکی از زمینه

حاصل از یک واحد تولیدی،  معنی پذیرش مخاطرات

های بخش خدماتی، بازرگانی مرتبط با فعالیت

. در (2102و یعقوبی فرانی  کشاورزی است )موحدی

توان گفت این می تعریف دیگر از کارآفرینی کشاورزی

فراهم کننده زمینه اشتغال، افزایش  نوع کارآفرینی

درآمد و تولید ثروت، بهبود کیفیت زندگی و کمک کننده 

برای مشارکت در  به ویژه در بین زنان، محلی به افراد

تغییرات  (. امروزه به علت 2112اقتصاد است )ریگان 

عیت، متعدد از جمله توسعه بازار، جهانی شدن، رشد جم

زیست، آلودگی محیط دگرگونی در بازار کار کشاورزی،

عدم پایداری و... بخش کشاورزی کشورها را تحت 

رویارویی با این مشکالت  تأثیر قرار داده است که

-نیازمند استفاده از کارآفرینی در کشاورزی و بهره

پایدار و در نهایت رسیدن به  گیری از مبانی توسعه

باشد )هیگین و مورگان ورزی میکارآفرینی پایدار کشا

( در پژوهش خود بدین نتیجه 0771مولنهویس ) (.2111



 8931 پاییز/   9شماره  93نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                          احمدی، کوهستانی                       942

 

دست یافت که برای برقراری پیوند منطقی بین 

کشاورزی و توسعه اقتصادی ملی، به کمک افرادی نیاز 

های خاص خود، بین این دو رابطه است که با ویژگی

ن برقرار کنند. او از این افراد به عنوان کارآفری

کند. از سوی دیگر، شناسایی کشاورزی یاد می

استعدادهای کارآفرینی روستاییان به ویژه زنان 

روستایی و تالش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در 

های فرایند توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زمینه

فرانی و همکاران یعقوبیاولیه آن اهمیت ویژه دارد )

ز راهبردهای بلندمت توسعه (. براین اساس یکی ا2105

کارآفرینی روستایی توجه به زنان روستایی و فراهم 

هایی برای توانمندسازی آنهاست کردن زمینه

( نیز 2101ساتیاباما ) (.2109زاده مرادانشاهی و نظام)

با بررسی توانمندسازی زنان روستایی و توسعه 

کارآفرینی، بدین نتیجه رسیده است که زنان کارآفرین 

الوه بر اینکه با موانع بازاریابی برای تولیداتشان ع

های اند، عوامل دیگری همچون مسئولیتمواجه

ها بعضی از فرصت خانوادگی نیز مانع دستیابی آنها به

شود؛ افزون بر این، آنها در بعضی از کشورها با می

اند. مواجههایشان موانعی در زمینه حق مالکیت دارایی

-( برای شناسایی قابلیت2115اده )زپرداختچی و شفیع

های کارآفرینی افراد، به سنجش مولفه انگیزش، 

اما  اند.صالحیت، ارتباط و مشارکت ، حمایت پرداخته

روی ( در بررسی موانع عمده پیش2117وندی و چانگ )

وکار زنان کارآفرین روستایی در جهت توسعه کسب

عی، خود نشان دادند که موانع عمده را طبقه اجتما

فضای حیاتی، پایین بودن آگاهی، کمبود تقاضا، 

دسترسی نداشتن به منابع، انزوای روستا، دسترسی 

شمارد. نداشتن به دانش فنی و پایین بودن مهارت بر می

خود  ( در پژوهش2100)از طرفی، چودهاری و رایالوار 

های زنان روستایی ها و فرصتدر خصوص چالش

های کارآفرینی توسعه مهارتکارآفرین در هند، الزامات 

زنان روستایی را تغییر در نگرش سنتی، خدمات 

حمایتی از قبیل آموزش، تخصیص بودجه جداگانه برای 

های مناسب، تقدیر زنان کارآفرین، تأمین زیرساخت

دولت از کارآفرینان نمونه و رقابت در بازارهای محلی 

ران همکاهمچنین، نتایچ جمینی و و ملی عنوان کردند. 

داد که از نظر زنان روستایی، عوامل  ( نشان2105)

اقتصادی، محیطی، فردی ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی، 

ترین عوامل زیرساختی، آموزشی ـ ترویجی و فنی مهم

یاسوری و اند. موثر در توسعه کارآفرینی شناخته شده

نتیجه گرفتند که سه عامل انگیزش  ( نیز2105همکاران )

های فردی زنان از های طبیعی و قابلیتقابلیتو پشتکار، 

کارآفرینی در بین زنان  توسعه عوامل موثر بر

 زاده نبی .روندروستایی مورد مطالعه به شمار می

 مؤثر عوامل بررسی با(  2105)  همکاران و ذوالپیرانی

: موردی مطالعه) کشاورزی کارآفرینی هایانگیزه بر

 فرد تحصیالت ایشافز که دریافتند( گیالن استان

-فعالیت در مشارکت خانواده، اعضای تعداد کارآفرین،

 شدهداده اختصاص کاری ساعات تعداد کارآفرینی، های

 کارآفرینی، از حاصل درآمد و کارآفرینی فعالیت به

 و کرمی. دهدمی افزایش را کشاورزی کارآفرینی انگیزه

 هایمدل و رویکردها بررسی با(  2105)  آگهی حسین

 کشاورزی کارآفرینی توسعه در کارآفرینی، توسعه

 مدل و چندبعدی نگاه با اکولوژیکی، رویکرد که دریافتند

 بلکه مطلق، مدلی صورتبه نه کارآفرینی جهانی باندیده

 توسعه مناسب فضایی، ـ مکانی هایتفاوت اساس بر

)  همکاران و یوسفی. باشدمی کشاورزی کارآفرینی

 کارشناسان دیدگاه بندیاولویت و بررسی به(  2105

 به نسبت کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان

 مناطق در کشاورزی کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل

 از حاکی پژوهش از حاصل نتایج. پرداختند روستایی

 محیطی عوامل پاسخگویان، دیدگاه از که است آن

 را تاولوی ترینپایین اجتماعی عوامل و اولویت باالترین

 در کشاورزی کارآفرینی توسعه بر تأثیرگذاری نظر از

همچنین، براساس نتایج  .داشتند روستایی مناطق

( سه عامل نداشتن 2105پژوهش قادرمرزی و همکاران )

انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن پشتوانه مالی و پس
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برای استفاده از اعتبارات دولتی و عدم توانایی رقابت با 

ترین عرصه تجارت و اقتصاد به ترتیب مهممردان در 

موانع کارآفرینی زنان روستایی و به عبارتی مانع 

توسعه کارآفرینی زنان روستایی مورد مطالعه بوده 

 است.

 تحت پژوهشی در ،(2101)  همکاران و فراحسانی 

 بخش در کارآفرینی توسعه راهکارهای و موانع عنوان

-سیاست موانع که رسیدند نتیجه این به کشاورزی

 فرهنگی، موانع اقتصادی، موانع ریزی،برنامه و گذاری

-اطالع و آموزشی موانع حمایتی، و پشتیبانی موانع

 توسعه موانع مهمترین از زیرساختی موانع و رسانی

 رفع برای و باشندمی کشاورزی بخش در کارآفرینی

 دولتی، هایزیرساخت حوزه در راهکارهایی موانع این

از طرفی دیگر،    .کردند پیشنهاد غیرمادی و آموزشی

)  همکاران و احسانیفر( 2101رییسی و همکاران )

نشان ( 2117چانگ )و( 2107و همکاران ) مظهری (2101

 و رفتاری محیطی، اجتماعی،اقتصادی،  عامل پنجاند داده

 اندداشته نقش کشاورزی کارآفرینی توسعه در ترویجی

 بیشترین 25/1 ایرتبه ینمیانگ با اقتصادی عوامل که

 از پس و داشته کشاورزی کارآفرینی بر را تأثیرگذاری

 به ترویجی و رفتاری اجتماعی، محیطی، عوامل آن

 کشاورزی کارآفرینی بر را تأثیر بیشترین ترتیب

 .اندگذاشته

 بندیاولویت و بررسی( با 2107ن )و همکارا مظهری

 مناطق در کشاورزی کارآفرینی توسعه مؤثر بر عوامل

 عوامل شاخص که، نشان دادند رستمکال شهر روستایی

 اثرترینمحیطی کم عوامل شاخص و مؤثرترین اجتماعی

 و باشندمی کارآفرینی بر مؤثر عوامل بین در عامل

 قرار سوم و دوم هایرتبه در اقتصادی و نهادی عوامل

 مانند عواملی که داد نشان نتایج طورکلیبه. اندگرفته

 شبکه و ارتباطات وجود و گراییگروه روحیه داشتن

 ابتکار، نفس، به اعتماد روستاییان، میان در اجتماعی

 بر اثرگذاری دارای بیشترین باال انگیزه و فردی خالقیت

 هایمهارت سطح افزایش و روستایی کارآفرینی توسعه

مراکز  ایجاد لذا. است بوده روستاییان کارآفرینانة

 منظوربه کارآفرینی ایشاورهم و ترویجی آموزشی،

 استعدادهای از استفاده و کارشناسی توصیه ارائه

با این اوصاف،  ضرورت دارد. روستاییان کارآفرینی

برای توسعه کارآفرینی ضروری است که عوامل موثر 

بر قابلیت کارآفرینی نیز مورد بررسی قرار گیرد. 

دف ای با هدر مطالعه (2109زاده )نظاممردانشاهی و 

شناسایی عوامل موثر بر قابلیت زنان روستایی 

داری بین شهرستان بهشهر نشان دادند که رابطه معنی

گذاری، اجتماعی ـ فرهنگی، فنی و عوامل سیاست

بنابراین، بر  اقتصادی با قابلیت کارآفرینی وجود دارد.

پایه مطالعات صورت گرفته و به منظور بررسی عوامل 

نی کشاورزی زنان روستایی، موثر بر توسعه کارآفری

چهارچوب نظری تحقیق بدین صورت تدوین شده است 

 (. 0)شکل 
 

 هامواد و روش

 با کمی، تحقیقات نوع از ماهیت نظر از تحقیق این      

 لحاظ به و کاربردی تحقیقات نوع از هدف به توجه

ـ  توصیفی تحقیقات جزء ها،داده گردآوری ینحوه

 از همبستگی، هایروش بین از که باشدمی همبستگی

. است برده بهره واریانس ـ کوواریانس تحلیل روش

ساکن  زنان کارآفرین شامل تحقیق این آماری یجامعه

های در مناطق روستایی استان کردستان )شهرستان

تا پایان  0171که از سال سنندج، مریوان، سقز و بانه( 

، در زمینه کشاورزی مشغول به فعالیت 0171سال 

ا توجه به تعریفی که در ب باشد. در این مطالعه،میبوده، 

تحقیق حاضر برای کارآفرین کشاورزی در نظر گرفته 

وکاری را در زمینه که کسب بودهشامل افرادی  ه،شد

ت جدید جهت ارائه به بازار، ارائه خدمات التولید محصو

های جدید کارگیری فناوری و شیوهبه جدید کشاورزی،

های مربوط به مینه کشاورزی و فعالیتتولید در ز

 .اندکشاورزی، آغاز کرده فرآوری و صنایع تکمیلی
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

های موجود نمونه مورد مطالعه باتوجه به محدودیت

کارآفرین آمار دقیق در زمینه تعداد زنان  )مانند نبود

ایت حد و رع (روستایی و فعال در بخش کشاورزی

نصاب در تحقیقات توصیفی و پیمایشی )حداقل حجم 

زن کارآفرین  011 (،2102نیا حافظنفر( ) 011نمونه 

ای گیری طبقهو با استفاده از روش نمونه انتخاب

از بین زنان  نفر( 25)از هر شهرستان تصادفی 

آوری کارآفرین مورد نظر انتخاب و اطالعات الزمه جمع

ت که در این مطالعه از اطالعات شد. الزم به ذکر اس

استانداری و سازمان جهاد کشاورزی در زمینه زنان 

استفاده  فعال در بخش کشاورزی کارآفرین روستایی

 تحقیق این در هاداده گردآوری ابزار شده است.

 هایمشخصهالف(  بخش چهار از که بود ایپرسشنامه

 با مرتبط هایپرسش و پاسخگویان ایحرفه و فردی

قابلیت کارآفرینی کشاورزی زنان  هایمؤلفهب(  سنجش

روستایی )انگیزش، صالحیت، ارتباط ـ مشارکت و 

عوامل تأثیرگذار بر قابلیت که  هایمؤلفهج( حمایت(، 

اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، فنی، شامل عوامل 

گذاری در فرهنگی، فردی، روانی، بازاریابی و سیاست

 توسعه هایمؤلفهد(  وکار مورد نظر وزمینه کسب

شامل بعد اجتماعی ـ که  کشاورزی کارآفرینی پایدار

بوم، بعد اقتصادی و بعد ساختاری ـ فرهنگی، بعد زیست

ابزار تحقیق  .(0 جدول) بود شده نهادی تشکیل

ای محقق ساخته که برگرفته از ادبیات تحقیق پرسشنامه

د بوده، روایی آن با نظرخواهی از کارشناسان و اساتی

دانشگاه )روایی صوری( و همچنین، به صورت همگرا 

مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای سنجش 

( و 7/1پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی )بزرگتر از 

شود که در ( استفاده می7/1آلفای کرونباخ )بزرگتر از 

توان گفت، ابزار صورت مناسب بودن این ضرایب می

-مشاهده می 0طور که در جدول پژوهش پایاست. همان

شود، وضعیت پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ 

در سطح مناسبی بوده و  متغیرهای مورد بررسی

 دهنده پایایی ابزار مورد تحقیق است.نشان

 برای توصیفی، بخش در که است ذکر شایان البته،       

توسعه کارآفرینی  هایمؤلفه از یک هر سطح تعیین

های قابلیت کارآفرینی ورزی، مولفهپایدار کشا

های تأثیرگذار بر کشاورزی زنان روستایی و مولفه

 فنیعوامل  

 بازاریابیعوامل 

 گذاریسیاست  عوامل

توسعه 

کارآفرینی پایدار 

 در کشاورزی

 بعد اجتماعی

 اقتصادیبعد 

 زیست بومبعد 

 بعد ساختاری

کارآفرینی قابلیت 

 زنان روستایی

 حمایت ارتباط و مشارکت صالحیت انگیزش

 عوامل اجتماعی

 عوامل  فرهنگی

 عوامل  فردی ـ روانی

 اقتصادیعوامل 

 آموزشیعوامل  
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 جمع از پسقابلیت کارآفرینی کشاورزی زنان روستایی 

 تفاوت فرمول از مؤلفه هر در آشکار متغیرهای جبری

 بر. شد استفاده (ISDM) میانگین از معیار انحراف

 فاصله به توجه با مؤلفه هر سطح فرمول، این اساس

 همان مؤلفه معیار انحراف و میانگین از نظر مورد مؤلفه

که در ادامه  فرمول این در. شودمی تعیین جامعه، کل در

 میانگین M، شده بررسی مؤلفه  C آورده شده است:

)رضایی و  باشدمی مؤلفه معیار انحراف SD و مؤلفه

 (.2107همکاران، 

 ½ -M: متوسط طبقه  -C < M- ½ SD     2طبقه پایین:  -0

SD ≤ C≤ M+ ½ SD     2- باال:  طبقهC > M+ ½ SD. 

 از هاداده تحلیل و تجزیه برای حاضر پژوهش در       

 فراوانی، درصد توصیفی )فراوانی، آمار دو روش

 استنباطی )تحلیل آمار معیار( و انحراف و میانگین

ساختاری(  معادالت مدل و رگرسیون همبستگی،

-الزم به توضیح است، یکی از روشاست.  هشد استفاده

سازی معادالت های آماری مورد استفاده در زمینه مدل

-ساختاری، روش حداقل مربعات جزئی است. نرم

سازی معادالت ساختاری بر پایه افزارهایی که از مدل

کنند، نسبت به وجود این روش آماری استفاده می

رمال نبودن خطی متغیرهای مستقل، نشرایطی مانند هم

ها و کوچک بودن نمونه سازگار هستند )هانلین و داده

-داده تحلیل و تجزیه راستا برای این در(. 2118کاپالن، 

  Smart PLS و  SPSSنظیر  مرتبط افزارهاینرم از ها

  شده است. استفاده

 

 روستایی و پایایی ابزار تحقیقن زنا ی کشاورزی پایدارکارآفرین توسعهتأثیرگذار بر  یهاها و مولفهشاخص -1جدول 
 هاگویه مفاهیم

پایایی ترکیبی 
(Alpha>0.7) 

آلفای کرونباخ 
(Alpha>0.7) 

میانگین 
واریانس 

(AVE>0.5) 

توسعه 
 پایدارکارآفرینی 

 کشاورزی  در

 

 بعد اجتماعی ـ فرهنگی

972/1 917/1 17/1 
 بوم بعد زیست

 بعد اقتصادی   

 ادیبعد ساختاری ـ نه

قابلیت کارآفرینی 
کشاورزی زنان 

 روستایی

 نگیزشا

912/1 717/1 591/1 
 صالحیت

 ارتباط ـ مشارکت

 حمایت

 عوامل اجتماعی

 داشتن الگوی موفق زن کارآفرین در بین اطرافیان 

771/1 725/1 510/1 

 موفق و کارآفرین زنان اجتماعی مقبولیت

 روستایی کارآفرین  نانز با سایر ارتباطات

 حمایت و همکاری خانواده در امور کسب و کار

  ثانویه هایگروه در عضویت

 عوامل اقتصادی

 شرایط سهولتویژه ) بانکی دسترسی به تسهیالت
  (پایین بهرة باو  بازپرداخت گرفتن،

 بیمه محصوالت  577/1 777/1 951/1

 روستایی قرض الحسنه اعتبارات هایصندوق وجود

 واسطه  به مشتریان و بازارهای جدیددسترسی بی
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 1ادامه جدول 

 عوامل آموزشی

ای و مهارت آموزی و حرفههای فنیبرگزاری آموزش

 در روستا 

 زنان مختص ترویج کارآفرینی هایکالس برگزاری 110/1 795/1 957/1

 اتیها و منابع اطالعآشنایی با کانال

 دانش فنی کافی در زمینه کارآفرینی

 عوامل فنی

 های فنی جهت تولید و فراوری محصوالتمهارتداشتن 

972/1 922/1 59/1 

 فناوری و ابزارآالت از استفاده زمینة در کافی مهارت

 موجود از قبیل کامپیوتر و اینترنت

 یاندازی طرح تولیدمهارت کافی در مورد چگونگی راه

 های نویندسترسی به فناوری

 دسترسی به متخصصان و مشاوران فنی

 عوامل فرهنگی

 وکارباور و اعتماد به توانایی زنان در زمینه ایجاد کسب

 وظایف زیاد زنان در خانوار )تقسیم وظایف( 182/1 721/1 981/1

 وابستگی زنان به همسر )یا جنس مذکر( خانوار

ـ  ل فردیعوام

 روانشناختی

 کارآفرینانه هایفعالیت جهت انجام  قوی انگیزه و ارادة

991/1 910/1 117/1 

 استقالل مالی نیاز به موفقیت و

 کار و مسئولیت پذیرش در به نفس اعتماد

 و کسب و کار فعالیت در پشتکار وجود

 اطمینان به موفقیت بیشتر در آینده دور یا نزدیک 

 کارآفرینانه فعالیت به زیاد عالقه

 انگیزه های درونی برای کسب موفقیت بیشتر

 عوامل بازاریابی

 ای و ملیآشنایی با بازارهای منطقه

 زنی(آشنایی با اصول خرید و فروش )قدرت جانه 110/1 758/1 958/1

 های نوین جذب مشتری )اصول تبلیغات(آشنایی روش

-مل سیاستعوا

 گذاری

 وجود سازمان متولی خاص زنان کارآفرین روستایی

989/1 711/1 155/1 
های  حمایت از تصویب  قوانین و اجرای سیاست

 های اقتصادی زنانفعالیت

-های حمایت از فعالیتتصویب قوانین  و اجرای سیاست

 زنان های تولید کشاورزی و روستایی

 0177، های تحقیقمأخذ: یافته

 

 نتایج و بحث

 یابی معادالت ساختاریمدل

گیری و ساختاری مدل قبل از بررسی بخش اندازه        

بندی صحیح معادالت ساختاری، برای اطمینان از طبقه

متغیرهای تحقیق، به بررسی اعتماد و اعتبار مدل 

شود. به عبارتی در ابتدا بررسی شده است پرداخته می

های مورد نظر مناسب برای شاخص که آیا متغیرهای و

اند یا نه؟ که نتایج در ادامه انجام مدل ساختاری بوده

 تشخیصی اعتبار برآورد برای نشان داده شده است.

استفاده  الرکر و فورنل ماتریس روش از مدل )واگرا(
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 متغیر یک ، AVEشاخص  جذر معیار این طبق. شد

 با هانمتغیر پن آن همبستگی از بیشتر باید پنهان

نشانگر آن است که  امر این باشد دیگر پنهان متغیرهای

همبستگی آن متغیر پنهان با مشاهده پذیرهای خود 

اش با دیگر متغیرهای مورد مطالعه بیشتر از همبستگی

شود، مشاهده می 2جدول طور که در است. همان

براساس نتایج ماتریس فورنل و الرکر، مقادیر جذر 

AVEکه در در  تغیرهای پنهان )ابعاد(، برای تمامی م

های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار دارند، از خانه

های زیرین قطر مقدار همبستگی میان آنها که در خانه

توان اند، بیشتر است؛ بنابراین میاصلی قرار گرفته

اذعان نمود که متغیرهای مکنون در مدل حاضر، تعامل 

های بیشتری با مشاهده پذیرهای خود دارند تا با سازه

دیگر، به عبارتی اعتبار واگرای مدل در حد مناسبی 

 باشد. بوده و مورد تأیید می

 

 براساس نتایج ماتریس فورنل و الرکر روایی افتراقی متغیرهای مورد مطالعه -2جدول 
 01 7 9 7 1 5 8 1 2 0 متغیرها

          921/1 پایدار توسعه کارآفرینی کشاورزی

         775/1 080/1 عوامل آموزشی

        111/1 5821/1 211/1 عوامل اجتماعی

       77/1 121/1 821/1 212/1 عوامل اقتصادی

      901/1 111/1 879/1 810/1 851/1 عوامل فنی

     917/1 521/1 277/1 177/1 182/1 012/1 روانیعوامل فردی ـ 

    777/1 817/1 808/1 507/1 150/1 807/1 09/1 عوامل بازاریابی

   910/1 118/1 118/1 571/1 827/1 870/1 555/1 270/1 گذاریعوامل سیاست

  710/1 872/1 177/1 817/1 117/1 270/1 158/1 007/1 519/1 عوامل فرهنگی

 751/1 589/1 817/1 859/1 229/1 577/1 257/1 577/1 257/1 555/1 آفرینیقابلیت کار

 0177های تحقیق، مأخذ: یافته

 

تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق نیاز به بررسی سایر 

های تأثیرگذار دارد، برای تأیید پایایی باید شاخص

باشد که براساس نتایج  7/1بارهای عاملی باالتر از 

-مورد نیز مورد تأیید قرار می ، این2کل شموجود در 

، پایایی 7/1گیرد. همچنین، آلفای کرونباخ باالتر از 

 5/1، پایایی اشتراکی باالتر از 75/1و  7/1ترکیبی بین 

ها تمامی شاخص 0باشد که باتوجه به نتایج جدول 

باالتر از مقدار مورد قبول بوده و در نتیجه پایایی ابزار 

باشد. همچنین، برای تایید روایی می تحقیق مورد تأیید

دار باشند؛ ب( ی بارهای عاملی معنیباید: الف( همه

باشند؛ ج( میانگین  7/1ی بارهای عاملی باالتر از همه

های مورد مطالعه ی سازهواریانس استخراج شده همه

باشد و د( پایایی ترکیبی بزرگتر از  5/1باالتر از 

طور در ه باشد که همانمیانگین واریانس استخراج شد

های مورد شود، تمای شاخصمشاهده می 0جدول 

استفاده در این پژوهش شرایط الزم برای تأیید روایی 

توان عنوان نمود روایی ابزار را نیز دارند و در نتیجه می

 تحقیق نیز مورد تأیید است. 

 

 بخش ساختاری مدل

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از        

ترین معیار شود، ابتداییچندین معیار استفاده می

ها در مدل )بخش ساختاری(، ی بین سازهسنجش رابطه

است. در صورتی که که مقدار این  tاعداد معناداری 

ی بیشتر باشند، نشان از صحت رابطه 71/0معیار از 

های پژوهش در ها و در نتیجه تأیید فرضیهبین سازه

بررسی نتایج نشان داد،  است. %75سطح اطمینان 

روابط مورد نظر این  اکثریتبدست آمده برای  tضریب 

دهنده بوده و این امر نشان 71/0مطالعه بزرگتر از 
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درصد است.  75داری آن روابط در سطح اطمینان معنی

-نتایج کلی بخش ساختاری مدل را نشان می 1جدول 

مل عوا، ارتباط بین متغیر 1دهد. براساس نتایج جدول 

قابلیت کارآفرینی کشاورزی به میزان  و اجتماعی

، این ارتباط t 11/5است که باتوجه به مقدار  819/1

عوامل دار است. همچنین، ارتباط بین متغیر معنی

 11/1قابلیت کارآفرینی کشاورزی به میزان  و بازاریابی

 و گذاریعوامل سیاست، ارتباط بین t 80/1و مقدار 

 tو مقدار  111/1شاورزی به میزان قابلیت کارآفرینی ک

 و و ارتباط بین متغیر قابلیت کارآفرینی کشاورزی 99/8

 555/1به میزان  ی توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار

دهنده بدست آمده و این نتایج نشان t 17/9و مقدار 

براساس نتایج جدول ر است. داری روابط مورد نظمعنی

ع عوامل اجتماعی، توان گفت در مجمومی 2و شکل  1

گذاری و فنی از طریق متغیر میانجی بازاریابی، سیاست

قابلیت کارآفرینی کشاورزی زنان روستایی مورد 

توسعه درصد واریانس متغیر وابسته  80مطالعه، حدود 

در بین زنان روستایی  کارآفرینی کشاورزی پایدار

 کنند.مورد مطالعه در استان کردستان را تبیین می

    

 داری مدل ساختاری مورد تحقیقنتایج رابطه مستقیم و ضرایب معنی -3دول ج

ضریب  مسیر

 مسیر

خطای 

 استاندارد

t سطح معنی-

 داری

 111/1 11/5 177/1 819/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- عوامل اجتماعی

 109/1 0 117/1 117/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- عوامل اقتصادی

 110/1 80/1 015/1 11/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- بیعوامل بازاریا

 111/1 99/8 117/1 111/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- گذاریعوامل سیاست

 111/1 7/1 177/1 298/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- عوامل فردی ـ روانی

 120/1 87/1 017/1 151/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- عوامل فرهنگی

 117/1 12/2 199/1 210/1 قابلیت کارآفرینی کشاورزی <- عوامل فنی

 111/1 17/9 118/1 555/1 توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار <-قابلیت کارآفرینی کشاورزی

 111/1 1/02 15/1 118/1 عوامل فرهنگی <- گذاریعوامل سیاست

 111/1 27/9 111/1 507/1 عوامل فردی ـ روانی <- عوامل اقتصادی

 111/1 51/9 155/1 870/1 عوامل اجتماعی <- عوامل فرهنگی

 0177های تحقیق، مأخذ: یافته         

 

 
 های اصلی. مدل ساختاری مطالعه همراه با ضریب استاندارد بارهای عاملی و اثرات کلی سازه2شکل 
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 برازش کلی مدل ساختاری

ازش مدل برای تأیید کیفیت مدل تحقیق تعیین بر      

کلی پژوهش ضروری است، به عبارتی برای محاسبه 

توان از از روش شاخص تناسب در مدل پی ال اس می

GOF  (، 0که در ادامه نشان داده شده است )رابطه

(، مجذور ضرب دو GOFاین شاخص )استفاده نمود. 

مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین 

قوی برای مدل پژوهش برازش براساس نتایج، است. 

 (. 529/1) شودتأیید می

        
(0رابطه )  

     

       

 نییتع بیضری تحقیق، از مدل ساختاربرای ارزیابی 

(2R)  ی مورد نظر مدل ساختار یابیارز یاصل اریمعکه

 ریشده متغ نییتب انسیوار زانینشان دهنده مبوده و 

زای دیگر است، ی برونتوسط متغیرها زاپنهان درون

به صورت کلی، مقدار ضریب تبیین شود. استفاده می

به عنوان مالک  17/1و  11/1، 07/1براساس سه معیار 

ارزیابی به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی در نظر گرفته 

 مشاهده 2شکل در که  طورهمان(. 0779شود )چاین می

مناسب و قابل مدل در سطح  یحیقدرت توضشود، می

توسعه کارآفرینی ) قرار دارد (0779ین اچبولی )ق

 قابلیت کارآفرینی کشاورزی، 812/1=  کشاورزی پایدار

عوامل فردی ـ ، 119/1=  عوامل فرهنگی، 101/1= 

 از. (222/1=  عوامل اجتماعیو  217/1=  روانی

 مورد بررسی قرار گرفت، زمینه این در دیگر معیارهای

-اندازه هایمدل کیفیت یارمع این. است  اشتراکی مقادیر

کند و همچنین، این معیار بیان می دهدمی نشان را گیری

 سازه توسط هاشاخص تغییرپذیری از مقدار چه که

بدست آمده در که نتایج  شودمی تبیین خود با مرتبط

مورد مدل مورد نظر این مطالعه نشان از کیفیت مناسب 

نی کشاورزی توسعه کارآفری)باشد )های اندازه میمدل

، 751/1=  قابلیت کارآفرینی کشاورزی، 921/1=  پایدار

 777/1=  عوامل فردی ـ روانی، 910/1=  عوامل فرهنگی

یکی از معیارهای  (. همچنین،111/1=  عوامل اجتماعیو 

-یسنگبررسی برازش بخش ساختاری مدل، معیار 

بینی مدل است. این معیار قدرت پیش 2Q سریگا

 هنسلر و همکاراننماید. میص ساختاری را مشخ

بینی مدل در مورد مورد شدت قدرت پیش ( در2117)

را  15/1و  05/1، 12/1زا سه مقدار های درونسازه

براساس نتایج ) ضعیف، متوسط و قوی(.  اندتعیین کرده

-بینی سازه درونبدست آمده مقدار معیار قدرت پیش

روستایی زنان  توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدارزای 

بوده و این نتیجه نشان از  110/1برابر استان کردستان 

بینی مناسب و باالی مدل در خصوص این قدرت پیش

توان گفت برازش مناسب مدل سازه دارد و می

الزم به شود. ساختاری پژوهش بار دیگر تأیید می

زای ی درونسازهتوضیح است که این معیار برای 

زنان روستایی استان  قابلیت کارآفرینی کشاورزی

   بود.  101/1کردستان برابر با 

 

 کلی نتیجه گیری

 توسعه در که زیادی سهم به توجه با کشاورزی          

 تحوالت و تغییرات اعمال با دارد روستاها اقتصاد

 و امور بسط ها،فعالیت دامنه گسترش جهت در مطلوب

 اهدخو دنبال به را روستایی توسعه عملکردها، افزایش

 کشور اقتصاد اساسی هایبخش از کشاورزی. داشت

 و اشتغال ایجاد موجب آن توسعه و رشد که است

 الزم راستا این در .شودمی روستاها در بیکاری کاهش

 مهیا روستاها در کشاورزی کارآفرینی هایزمینه است
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 یکی عنوانبه کارآفرینی رویکرد اخیر هایدهه در. گردد

 گرفته قرار توجه مورد روستایی توسعه راهبردهای از

های علمی گویای این واقعیت از سوی دیگر، یافته است.

است که توسعه و رشد اقتصادی در مناطق روستایی 

شود مگر اینکه زنان روستایی در تمام جهات محقق نمی

و ابعاد توسعه مداخله مستقیم داشته باشند. همچنین، 

نیز بر افزایش های توسعه پایدار روستایی در نظریه

ویژه برای زنان های برابر بهمشارکت و ایجاد فرصت

لذا، باتوجه به خاص  روستایی بسیار تاکید شده است.

از طرفی توسعه کارآفرینی در توسعه روستایی و بودن 

دیگر باتوجه به اهمیت مشارکت زنان در این رویکرد، 

طراحی مدل توسعه  و در این مطالعه به بررسی

 کشاورزی پایدار در بین زنان روستایی کارآفرینی

از عوامل مطالعه  نیااستان کردستان پرداخت شد. در 

 اجتماعی، ،اقتصادیمانند عوامل  ایتعیین کننده

گذاری، آموزشی، فنی، بازاریابی، فرهنگی، سیاست

فردی ـ روانشناختی با میانجیگری متغیر قابلیت 

ینی توسعه کارآفر بررسی یبراکارآفرینی زنان 

مورد استفاده قرار گرفت و با  کشاورزی پایدار 

هدف مورد نظر تحلیل  یاستفاده از روش مدل ساختار

  .شده است

 اجتماعی،عوامل  ،این مطالعه یدر مدل ساختار

گذاری، فردی ـ آموزشی، فنی، بازاریابی، سیاست

داری بر متغیر دارای آثار مثبت و معنی روانشناختی

رآفرینی زنان روستایی مورد مطالعه میانجیگر قابلیت کا

 75باشند و متغیر میانجیگر مورد نظر نیز در سطح می

با  555/1درصد اطمینان دارای تأثیر مثبتی برابر با 

بر توسعه کارآفرینی کشاورزی پایدار  t 17/9مقدار 

، الزم به ذکر است. زنان روستایی استان کردستان دارد

برتری  گرید یهاندهکن نییبر تعاجتماعی  عامل نقش

 نیا( بوده است. 819/1تر )داشته و دارای اثری قوی

داشتن مانند  اجتماعیعامل  هایمولفه دهد کهینشان م

 مقبولیت و یا الگوی موفق زن کارآفرین در بین اطرافیان

باعث توجه دیگر زنان  موفق و کارآفرین زنان اجتماعی

شده و به  وکار نوینبه بحث کارآفرینی و ایجاد کسب

ویژه در بین زنان روستایی عبارتی دیگر این عوامل به

خالق و مشتاق در زمینه مور نظر باعث جذب هرچه 

وکار و توسعه آن شود. بیشتر آنها به بحث کسب

توان گفت زنان روستایی مستعد با دیدن همچنین، می

زنان موفق دیگر و فهمین این موضوع که زنان 

ویژه در جامعه روستایی چه کارآفرین در جامعه به

جایگاه مثبتی دارند، به راحتی قابلیت و استعداد خود را 

حمایت و همکاری خانواده نشان خواهند داد. در این بین 

-های بسیار مهم و تعییناز مولفه در امور کسب و کار

مردانشاهی و  نتیجه بدست آمده با نتایجباشد. کننده می

(، چانگ 2107همکاران )و  مظهری، (2109زاده )نظام

 مطابقت دارد.( 2101و رییسی و همکاران ) ( 2117)

 اجتماعیی که در زمینه عامل گرید یمولفه همچنین

و به  های ثانویهعضویت در گروه ،استقابل توجه 

های دولتی و فعالیت و مشارکت در گروهعبارتی 

غیردولتی که مربوط به امور روزمره روستا، 

باشد، است. از های کارآفرینی میتکشاورزی و فعالی

طریق این مولفه، افراد مورد مطالعه با افراد مختلف در 

ارتباط بوده و عالوه بر به اشتراک گذاردن اطالعات 

توانند از مربوط به هدف اصلی گروه مورد نظر، می

مختلف دیگر به ویژه در  هایاطالعات بروز در زمینه

کشاورزی آگاه  بخشدر وکارهای نوین زمینه کسب

تجربیات دیگر  توانند با استفاده ازمی شوند. همچنین،

 هایزنان کارآفرین و نوآور مشکالت و محدودیت

 وکار به راحتی فائق آیند.سر راه ایجاد کسب موجود بر

مدل توسعه کارآفرینی  کننده دیگرعامل تعیین         

این که در  کشاورزی پایدار زنان روستایی مورد مطالعه

آن تأیید شد، عامل  یدارااثر مثبت و معنمطالعه 

د مهمی از رتوان به موادر این زمینه میبازاریابی است. 

آشنایی با  ،ای و ملیآشنایی با بازارهای منطقه قبیل

 با آشناییو زنی(اصول خرید و فروش )قدرت جانه

اشاره های نوین جذب مشتری )اصول تبلیغات( روش

فرد کارآفرین یا توان گفت می نهنمود. در این زمی
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وکار در صورتی که با بازار و به عبارتی صاحب کسب

با مشتریان و سلیقه آنها آشنا نباشد و تولید محصول 

خود را براساس نیاز بازار انجام ندهد، قطعاً عالوه بر 

اینکه در کوتاه مدت برای فروش به مشکل برخواهد 

ز دست خواهد داد و خورد، در بلندمدت توان رقابت را ا

وکار(. در این بین، اجباراً کنار خواهد رفت )تعطیلی کسب

وکار مورد نظر و عامل دیگری که در آینده کسب

 همچنین در توسعه آن تأثیرگذار است، خرید مواد اولیه

ای در است. هزینه خرید مواد اولیه نقش تعیین کننده

ر سود قیمت نهایی محصول تولیدی و به عبارتی دیگر د

آشنایی با اصول و جذب مشتری خواهد داشت. لذا، 

ای در نقش تعیین کننده زنی(انهچخرید و فروش )قدرت 

وکار مورد نظر خواهد داشت. همچنین، آینده کسب

کارآفرین مورد نظر چنانچه قصد توسعه فعالیت خود را 

داشته باشد و برای ورود به بازارهای بزرگتر و رقابت 

ید برای محصول خود تبلیغات مناسبی را با دیگران، با

فراهم نماید تا مشتریان در نقاط دورتر با محصول 

مورد نظر آشنا شده و تصمیم به خرید نمایند. بنابراین، 

براساس موارد گفته شد اهیمت و ضرورت عامل 

بازاریابی در توسعه کارآفرینی پایدار به ویژه 

 ن،یبنابرا باشد.کارآفرینی کشاورزی پایدار مشخص می

های آموزشی در زمینه اصول کالس شود،می شنهادیپ

بازاریابی، تبلیغات و سایر مواردی که به زنان 

وکار کارآفرین در جهت خرید و فروش مروبط به کسب

نتیجه بدست آمده با نماید، برگزار شود. خود کمک می

( 2101ساتیاباما )، (2109زاده )نظاممردانشاهی و  نتایج

 در مطابقت دارد. (2101)  همکاران و یفراحسان و

 توسعه اهمیت به توجه با گفت توانمی مجموع

 عصر درویژه در بین زنان روستایی به کارآفرینی

 حمایت مورد بیشتر کارآفرینان که اندازه هر امروزی،

 بخش در آنها کارآفرینانه فعالیت برای و گیرند قرار

 توسعه ود،ش فراهم بیشتری هایزیرساخت کشاورزی

 برای تقاضا شده، تقویت کشاورزی بخش در روستایی

عالوه بر اینکه  یابد،می افزایش کشاورزی محصوالت

-سرمایه به گذارانسرمایه تمایل و کشاورزان درآمد

، درآمد زنان شودمی بیشتر کشاورزی بخش در گذاری

 افزایش به منجر نهایت در که کارآفرین افزایش یافته
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