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چکیده
ّجه زیادی را به خود معط سا هدرک فو تتت تتتت .در ای تسار ن ا   ،
مساله احیای مناطق روستایی و محیطی از طریق توسعه کارآفرینی ،تو ّج
شبرنده و موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکیددد ب نص ر ا یلیمکت و یلیدبت عی     
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پی 
کشاورزی در بخش کامفیروز شهرستان مرودشت انجام گرفت .رویکرد غالب تحقی ک ،ق ّمّم و ی

رب ینتبم نآ شور وب شیامیپ دددددد ددددددد.

جامعه آماری 041 ،کارشناس ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از روش سرش هعلاطم یرام   
شدند .در نهایت 621 ،پرسشنامه جمعآوری و تجزیهوتحلیل شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی آن با کسب
نظرات اساتید دانشگاه تأئید شد و پایایی آن نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که مقدار آن ب لماوع یار   
پیش برنده توسعه کارآفرینی روستایی  0/4 79و موانع ف نآ یورار

 0/ 914بدس مآ ت دد ددد .دادهها ای حاص هب ل    وس سسیله نرمممافزارهای

 SPSSwin22و  LISREL8.80تجزیهوتحلیل گردید .جهت تحلیل عاملی سازههای پیشبرنده و موانع فراروی توسعههه کا ینیرفآر

روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از تحلیل عاملی اکتشافی و بهمنظور بررسی شاخص نیکویی مدل تحقی زا ق
تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادالت ساختاری بهره گرفته شد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی مربوط به موانع فراروی نشا هک داد ن   
متغ ّیّیرها در پنج عامل عدم حمایت قانونی و ارائه تسهیالت دولتی ،موانع زیرساختی ـ فیزیکی ،عدم س مر اایه کا ـ یشناد فعض ،یف
فنی و ضعف سازمانی در بازاریابی قرار گرفتند که این پنج عامل  68 / 23درصد کل واریانس را تبی نی م ممیکننددد .در تحلی یلماع ل   
ش ها ا ی
تها ،عوامل حمایتی ،ارائههه آم زو ش ش
عوامل پیشبرنده ،شش عامل پذیرش فناوریهای مدرن ،سرمایهگذاری و توسعه زیرساخ 
الزم ،بهبود دانش فنی و تقویت سرمایه اجتماعی شناسایی شد که این شش عامل  70 / 52درصد کل واریانس را تبیین م ممیکننددد .به
عالوه ،یافتهها نشان داد که سهم عوامل پیشبرنده بیشتر از موانع فراروی بوده و در نتیجه با ایجاد زمینههه الزم م ممیت او ننن با تیوقت    
شبرنده و فائق آمدن بر موانع فراروی ،به توسعه کارآفرینی روستایی در بخش کامفیروز کمک کرد.
عوامل پی 
واژگان کلیدی :پیش برندهها ،موانع ،کارآفرینی روستایی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،بخش کامفیروز.
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مقدمه
نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی ـ اجتماعی با مسائل و مش عتم تالک ّدّد دو ینوگانوگ    
یآی یید ( .)Rezvani, 2011: 12اگرچههه فق یلکشم ر   
مواجه هستند ،که فقر و محرومیت از مهمترین آنها به شمار م مم 
جهانی است ،بروز وسیع و عمیق آن در بخش روستایی باعث شده است که بهعنوان مهمترررین مش  نیا لک ن یحاو    
مطرح باشد ( .)Chamhuri, 1996: 33به گونهای که امروزه بسیاری از نواحی روستایی در سطح جهانی ،بهههویژهه در
کشورهای در حال توسعه ،در حال تجربه کردن مشکالت ناشی از رکود ،ایستایی و کساد اقتصادی هس  دنت ( ( Heilig

ت.
 )& Gerhard, 2002: 2که از جمله دالیل آن کاستی در تنوع اقتص آ دننامه و ینیرفآراک هاگن دوبن ،یدا ن سا  تتتتتت تتتتتت
درنتیجه موارد بیان شده ،منا قط روستایی از چالشهاای راهب عتم یدر ّدّد دراکیب ،رقف لیبق زا ی ی بیرخت ،ناهنپ        
تها و منابع میان ن و یرهش یحاو
طزیست ،تداوم نابرابری در توزیع فرص 
محی 

یبرند د
جنر ییاتسور      م مم 
د ( Karimi,

 )2014: 107-112; Rezvani, 2011: 84-85که بیانکننده زمینههه نارض یئاتسور تیرثکا یتیا ا  ن از و یگدنز طیارش    
زیست اقتصادی در روستا است .البّتّته کاهش ارزش کشاورزی بهعنوان یک حرفه ،درآمد پ و نازرواشک نیئا

ضا افه    

شدن جمعیت روستایی به جمعیت شهری ،این مشکالت را دو چن  تسا هدرک ناد ((( (((( Petridou & Glaveli, 2008:

یتواننددد عوامل
 .)262با عنایت به این چالشها در جوامع روستایی ،افراد یا سازمانهای مو ّفّفق در مقام کارآفرین ،م مم 
تها را به سوی موفق ّیّیت سوق دهن  د ( ( Farahani
مختلف تولید را گرد آورند و با تالش و کوششهای خالقانه ،فعال ّیّی 

.)et al., 2014: 2
در کشورهای توسعهیافته ،کارآفرینی در محیطهای روستایی به جایگاه مناسبی دست یافته و در بعضی از کش یاهرو
در حال توسعه ،کارآفرینی روستایی بهعنوان راهبردی ج ّدّدی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها مطرح استتت.
ی فع رد لا زمینههه توسعههه
بهعنوان نمونه در کشور سوئد ،اتحادیه اقتصاد روستایی و جوامع کشاورزی از س امزا نننهای ی
کارآفرینی روستایی و ایجاد محیطی بهتر در شهرها و حومههه آنهاس  ت ( (.)Ahmad Pour Dariani et al., 2004: 299
ت  .از
بدین ترتیب ،توسعه کارآفرینی و خود اشتغالی در منا قط روستایی به ضرورت و نی سا هدش لیدبت یدج زا تتتتت تتتتت
اینرو ،برای غلبه بر چالشهای فوق الذکر پیشروی جوامع روستایی ،در چند دهه اخیر رویکرد کارآفرینی بهعن او ننن
یکی از راهبردهای مهم توسعه روستایی مورد تو ّجّجه برنامهریزان امر قرار گرفته است ( .)Chowdhury, 2007: 240به
بنظران ،این راهبرد بهعنوان موت  دشر رو (( ((( )Shah Hosseini, 2004: 74و توسعههه
گونهای که از دیدگاه اغلب صاح 
اقتصادی روستاها معرفی شده و عامل مؤثری در متح ّوّولسازی و پویایی اقتصاد مح ّلّلی ()Gurol & Astan, 2006: 23
یآید .لذا ،در چند سال اخیر بحث احیاء و پویاسازی مج ّدّد زا ییاتسور یحاون د
به شمار م 

قترا قیرط ا و ء    

توسعههه

کارآفرینی توجه زیادی را به خود جلب نموده و درواقع بسیاری از کارگزاران توسعه روستایی به کارآفرینی بهعن او ننن
ی اقتص ساسا رب اتسور یدا     
تهای ی
ینگرند .در این ارتباط ،تن ّوّوع بخشی به فعالیت ت
یک راهبرد توسعه م 

لهاا،
پتانس سسی 

یتواند تقویت کننده توسعه اقتص هاتسور یدا ا شاب  ددد دددد .از ای یینرو ،ص عیان
فرصتها و ظرفیتهای موجود در آنها ،م 
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در قالب شرک 
یتوان بهعنوان شرط الزم و مح ّرّر ک
تهای کوچک و متوسط  ۱را م 
توسعه این بخش محسوب داشت و از آن بهعنوان راهکاری مناسب در جهت تقویت

توسعههه ک قطانم رد ینیرفآرا

روستایی قلمداد کرد .به بیان دیگر ،این صنایع در جهت کمک به کاهش ضایعات محصوالت کش نیرفآراک ،یزروا ی   

شبرنده و موانع فراروی55 ...
تحلیل عوامل پی 

روستایی ،اشتغال پایدار ،افزایش ارزش افزوده ،دستیابی به امنیت غذایی و بهطورکلی توسعه پایدار روستایی ،نق و ش
تأثیر بسزایی ایفاء م 
ینماید (.)Hatamifard, 2012: 413
محوریت بخش کشاورزی در برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتم  روشک یگنهرف و یعا و زرا شیازفا ترورض  ش     
افزوده تولیدات و سودآوری ،بخش کشاورزی را ملزم به عبور از مسیر صنایع وابسته به کشاورزی کرده و از آنجا که
یگیرند .ای رد ،عیانص ن   
یگذرد ،صنایع کشاورزی در اولویت صنایع کشور قرار م 
مسیر توسعه کشور از کشاورزی م 
راستای جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی ،ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،افزایش س دمآرد حط   
روستائیان ،باال بردن بهرهوری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال ص زین و ییاتسور قطانم رد یتعن      بهههعن او ننن
جزئی از فرآیند توسعه روس یات ی شقن یافیا     

نر و ،
یکننددد ( .)Nouri & Nilipour Tabatabae, 2008: 162از ای یی 
م مم 

یت او ننن بهههعن او ننن ش ال طر ز و م
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در قالب شرکتهای کوچک و متوسط را م 
مح ّرّرک توسعه این بخش محسوب داشت و از آن بهعنوان راهکاری مناسب در جهت تقویت

توسعههه ک رد ینیرفآرا

یها در شهرستان مرودشت از توابع استان ف دراد نآ زا تیاکح ،سرا   
منا قط روستایی قلمداد کرد .حال آن که ،بررس 
که علیرغم وجود امکانات تولیدی مناسب در بخش کشاورزی این شهرستان (از جمله بخش کامفیروز) و نیز وج دو
مازاد مواد زراعی و باغی مطل شخب یدیلوت تالوصحم یخرب ،بو

 زوریفماک (((((( ((((((( Management of Agriculture

 )Township of Marvdasht, 2011از جمله صنایع تب رد یزرواشک یلیمکت و یلید

   منطقههه م قنور ،هعلاطم درو   

چندانی نداشته و این واحدها طی چند سال گذشته نتوانستهاند از نظر مقیاس و میزان تولیدات و می ناز اش اغت لللزایی ی
ی
یتوانددد از پتانس قطانم لی
رشد و توسعه الزم را داشته باشند .از اینرو ،گسترش این صنایع در بخ زوریفماک ش    م مم 
روستایی به نحو مطلوب استفاده نموده و باعث بهرهگیری از تولیدات مختلف ،نگاه علمی به تولیدات و بهرهب ادر ررری
اقتصادی از آنها ،افزایش درآمد ،توسعه درونزایی منا قط و در یک کالم ،کارآفرینی در منا قط روستایی را به لابند    
داشته باشد .به همین جهت ،این مطالعه با هدف کلی تحلیل عوامل پیشبرندهه و موان ارف ع ر یو    توسعههه ک ینیرفآرا
روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کامفیروز انجام پذیرفته است و در صدد است تا ض هبلغ نم   
بر موانع فراروی و اتخاذ سیاستهای پیشبرنده کارآفرینی روستایی در این واحدها ،بتوان رد رثؤم و دیفم یماگ د

  

جهت گسترش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در نواحی روستایی بر دارد.
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
به لحاظ معناشناختی ،واژه کارآفرینی از لغت فرانسوی  Entreprendreبه معنای "متعهد شدن" به انجام کاری مش قت
شده است .عمل کارآفرینی اشاره به و یبایزرا ،فشک 

تهاا ( )Shane et al., 2000: 219و
بهره هب ادر ررری از فرصت ت

یتوان آن را معادل نوآوری تعریف کرد که باع و ناجیه داجیا ث
شناسایی فرصتهای قابل دوام و پایدار است و م 
انگیزه و همچنین رشد و پیشرفت اقتصادی م 
یشود (.)Chowdhury, 2007: 240

توسعه روستایی و توسعه اقتصادی در روستا ،ارتباط تنگاتنگی با کارآفرینی در بخش کشاورزی دارد .هوی) 1983 ( 1
ی جدی قیرط زا لاغتشا د   
تهای ی
یکرد که کارآفرینی در محیطهای روستایی ،متمرکز بر فرصت ت
بر این حقیقت تأکید م 

1. Hoy
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یباشد؛ بدین ترتیب وی ابتکارات ک ار ییاتسور قطانم رد ینیرفآرا با     توسعههه ب یمو
ایجاد کسب و کارهای تازه م 
جوامع کشاورزی مرتبط م 
یدانست ( .)Petridou & Glaveli, 2008: 262درواقع ،حفظ جمع ّیّی و ییاتسور ت

قنور   

ی ک و کچوک ینیرفآرا
تهای ی
ی ،نیازمند فعالیت ت
بخشیدن به رشد آن بهمنظور رسیدن به ابعاد مختلف توسعه اقتص دا ی ی
متوسط مقیاس در سطح روستا است .در کشورهای در حال توسعه ،این بنگاهها مهمترین منبع درآمدند و مح ّلّلی برای
کارآفرینی و خلق ایدههای نو به شمار م 
یآیند ( )Kotelnikov, 2007: 137و نقش بسیار مه ّمّمی در اشتغالزایی بهویژه
برای کارگران با مهارت محدود و زنان کم درآمد دارند ( .)Amin Aghaee, 2006: 130لذا ،دستیابی به لباق حطس     
قبولی از توسعه در روستاها ،مستلزم بهرهگیری از گزینههای گون نتم و نوگا ّوّو ع هک تسا

ی کوچ و ک
تهای ی
    ش کر ت ت

متوسط کشاورزی در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی که البّتّته با مفه رد تعنص یعقاو مو

قابطنا ییاتسور یحاون       

یباشد.
زیادی دارد ،یکی از این زمینهها م 
ی آ ور د ،
یسازی روستایی ،بهعنوان فرآیندی که ابزارهای مناسب برای متن عّوّوععسازززی اقتص ارف ییاتسور دا هم     م مم 
صنعت 
رویکردی اقتصادی است که با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و توزیع متعادلتر درآمد ،منجر به بهبود س یگدنز حط   
روستائیان و بالطبع زمینه نیل به توسعه پایدار روستایی را فراهم م مم 
یآورد ( Lee, 2001: 3; Queiruga et al., 2008:
 .)185صنایع روستایی از یک سو بهواسطه نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مفی یحاون رد رثؤم و د    
روستایی و از سوی دیگر ،به دلیل پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزی ،نهتنهاا نق رد ییازسب ش    توسعههه روس یات ی رد 
یتواند سهم قاب ننک ییاتسور یحاون بیصن ار یلوبق ل دددددد ددددددد.
مقیاس مح ّلّلی دارند؛ بلکه در دستیابی کالن و م ّلّلی نیز م 
لیمکت ی قطانم رد یزرواشک      

ازاینرو ،تح ّوّول بخش کشاورزی وابسته به تح ّوّول صنعت بهههویژهه ص لیدبت عیان ی و 

یهای موجود در روستاها در بخ هراومه ،یزرواشک ش    
یها و شایستگ 
روستایی است .این صنایع با تکیه بر توانمند 
نقش مؤثر و تعیین کنندهای در جهت ایج و لاغتشا دا

 دمآرد ((( (((( Rezvani and Akbarpour Saraskanroud, 2011:

 )2;Zhang, 1994: 22بر نیروهای مازاد در بخش کش اک ،یزروا ه یراکیب ش    

دورهای و فص  یل ( ( Saidi Rezvani,

ی در روس  اهات ( ( Amirani, 1997:
نگرایی ی
 ،)1995: 22کاهش فقر روستایی و جلوگیری از مهاجرت ،اشاعه فرهنگ ف 

 )45; Azkia and Imani, 2008: 335و زمینههای آمادهسازی و بهسازی نیروی انسانی ماهر و تربیت کارآفرین را در
یآورد .به هر روی ،نکته مه هک تسا نیا م
محیط روستایی ،فراهم م 

و داجیا    

توسعههه ص لیدبت عیان ی و 

لیمکت ی    

یها و ظرافتهای خاص خود را م 
کشاورزی ،پیچیدگ 
یطلبد و باید به د ّقّقت و موشکافی الزم به اجراء درآید ت راثآ ا   
قابل قبولی از جمله کارآفرینی روستایی را به همراه داشته باشد.
در ادامه ،با تو ّجّجه به هدف اصلی پژوهش و با در نظر گرفتن محدوده موض ،قیقحت یعو

یخرب جیاتن رورم هب

زا    

  

مهمترین مطالعات مرتبط تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است (جدول .)1
این تحقیق از لحاظ کنترل متغیرها غیرآزمایشی ،به لحاظ هدف از نوع تحقیقات ک عون زا ،شور ظاحل زا و یدربرا    
تحقیقات توصیفی بوده که بهصورت پیمایشی انجام گرفته است .جامعههه آم یقحت نیا یرا ق ار  کا یداتس ناسانشر      
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت تشکیل دادن  د ( ( ،)N=041که شور هب    

سرش ندش هعلاطم یرام ددددددد .در

عآوری و تجزیهههوتحلیل ل
نهایت  126پرسشنامه با نرخ برگشتتتپذذذیری  90درصد جمع ع
ل ش  د ( (  .)n= 126بهههمنظوررر
گردآوری اطالعات ،پس از بررسی جامع ادب ّیّیات موضوع ،پرسشششنامهههای در بردارندهه سه و یدرف یگژیو شخب    

شبرنده و موانع فراروی57 ...
تحلیل عوامل پی 

شبرندهه و  20گوی ییه موانع
حرفهای کارشناسان در پنج متغیر و دیدگاه ایشان درباره هر یک از  24گوی ییه عوامل پ پپی 
فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیل ش نیودت و یحارط یزرواشک ی ددددد دددددد .روایی
محتوایی پرسشنامههه ب زا یلناپ زا هدافتسا ا ا و مولع دحاو یایفارغج هورگ دیتاس

تاقیقحت ت رظن و ناره ه و ا

      

پیشنهادهای تعدادی از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت ت ئأ ید شد .پایایی ابزار تحقیق اب زین    
0/ 914

انجام آزمون مقدماتی از طریق یک نمونه  30نفری خارج از نمونه اصلی با محاسبههه آزم خابنورک یافلآ نو    

شبرندهه (  )α=0/ 794محاس اشن هک دیدرگ هب ن     
برای بخش موانع فراروی (  )α=0/ 914و  0/ 794در بخش عوامل پی 
یدهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
م
شبرنده و موانع فراروی توسعه ک اب ییاتسور ینیرفآرا     تأکیددد بر
در ادامه ،جهت دستهبندی و تلخیص متغیرهای پی 
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در نمونه مورد مطالعه ،با اس هدافت از روش تحلی یلماع ل    اکتشاففی  ۱هم اب هار   
چرخش متعامد این کار صورت پذیرفت .پیش فرض اولیه محقق در این نوع تحلیل ،آن است که هر متغیری ممکن
است با هر عامل ارتباط داشته باشد ( .)Esfidani and Mohsenin, 2014: 89به عبارتی ،در ای حم شور ن ّقّق چیه ق    
تئوری اولیهای ندارد و سعی م 
یکند از بارهای عامل برای کشف ساختار عاملی دادهها استفاده کند ( Habibpour and
 .)Safari, 2011: 305-306درواقع ،هدف عمده تحلیل عاملی اکتشافی ،عبارت اس و فشک زا ت
صهاای م  هب طبتر ه تسا لماع ر
زیربنایی موجود در یک مجموعه از دادهها و تعیین شاخ 

لماوع جارختسا     

((((( (((((( Abdolmaleki and

صهای برازش نیکویی مدل تحقیق بدس دمآ ت ه زا    ،
 .)Rashidi, 2012: 80همچنین در پایان نیز ،جهت بررسی شاخ 
تحلیل عاملی تائیدی  ۲و مدل معادالت ساختاری  ۳بهره گرفته شد .این روش درصدد تعیین این مسئله است که آیا
یرفت ،انطباق دارد .به بی رگید نا   
تعداد عاملهای اندازهگیری شده ،با آن چه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار م 
یپردازد ( Habibpour and Safari, 2011:
به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق م 

.)307
جدول  .1خالصهای از مطالعات کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور
نتایج

پژوهشگر (سال انجام تحقیق)

عنوان پژوهش

حی  نابراس یرد (( ((( Heidari Sarban,

بررس قفوم رب رثؤم لماوع ی ّیّی ت          

نتایج نشان داد ،مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفق ّیّیت کارآفرینان روستایی شامل شش
)2015

کارآفرینان روستایی استان اردبیل

مؤلفه (توانمندس  تخاسریز تیوقت و یزا ا یوقت ،یداصتق ت ز  ی و ینوناق تخاسر      
یسازی کشاورزی ،نهادسازی و ظرفیتسازززی و
اطالعرسانی ،تقویت انگیزش و تجار 
تقویت مشارکت اجتماعی و تجمیع روس دنکارپ یاهات ه هک تسا )

سنایراو رادقم       

یباشد.
واریانس تجمعی تبیین شده توسط این شش عامل  88/ 07درصد م 
عامل اقتصادی ،فردی و زیرساختی مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی
ق و موصعم یرید

 ناراکمه ((( (((( Ghadiri

)masoum et al., 2014

تحلی عناوم ل      توسعههه ک نیرفآرا ی رد    

ی مناسب
یباشد .در ضمن اینکه ،پائین بودن احساس تع ّلّلق مکانی ،عدم فرصتهای ی
م

نواحی روستایی؛ مورد :دهس ینغ نات   

اشتغال ،عدم سرمایهگذاری کافی ،پائین بودن ریسک اشتغال و امک یغت نا ی رد لغش ر

بیگلو در شهرستان زنجان

نواحی روستایی از محرومیتهای مهم توسعه کارآفرینی در روس هعلاطم دروم یاهات    

  

بوده است.
احم راکمه و ناید ا  ن (( ((( Ahmadian et
)al., 2013

شناس و ییا

یلحت ل رب رثؤم لماوع            

توسعه دبت عیانص یگتفاین  ی و یل       
تکمیلی کش ؛یزروا

مطالعههه م :یدرو

موانع مالی و تسهیالتی ،مکانیزاسیون ،ضعف در عوامل تولید ،موانع ق و یرادا و ینونا
نیز موانع بازار بیشترین نقش و تأثیر را در نبود رشد و فقدان توسعههه مطل ص بو نن نننایع
رب گوجه و شوری ـ ترشیجات شهرستان مرودشت داشتهاند.

شهرستان مرودشت
یمیرزایی و همکاران ( Alimirzaei et
عل 
)al., 2012

موانع   توسعههه بنگاهههه اا ای کوچ و ک

بازدارندههای مورد توافق د یزرواشک یلیمکت و یلیدبت عیانص رد ر اهچ  ر لماع

متوسط کارآفرین روس یات ی ناتسا رد    

زیرساختی ،بازاریابی ،مدیریتی و سیاستگذاری دستهبندددی شده هانددد که عومجم رد    

خوزس ؛نات    مطالعههه م عیانص :یدرو     

یکردند.
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ت کم یل ی خ ر ما
)Lemmen et al (2012

رویکرده یا    ا الط عع عرسا نن نی درب را هه ه

اطالعرسانی صحیح در رابطه با فرآیند یکپارچهسازی اراضی در منا قط روستایی ،نقش

یکپارچهههسا زز زی اراضی    بهههعن او نن ن

یتواند ،زمینه کارآفرینی کش یزروا
مهمی در سرمایهگذاری در تولید و بازار داشته و م 

لگر کارآفرینی
تسهی 

را تقویت کند.
ی
تهای ی
آموزش در سطح تعاونی فراهم کننده زمینههایی چون شناخت و ش راک فرصت ت

)Petridou & Glaveli (2008

یها:
کارآفرینی زنان روستایی در تعاون 

شغلی ،همکاری مؤثر در تصمیمگیری ،ادراکهای مرتبط ب عسوت ا ه و 

ارائه خدمات آموزشی

شهای مثبتتر به کارآفرینی در زنان عضو تعاونی
همکاری ،توازن کار خانوادگی و نگر 

موادت و دشر     

یگردد.
روستایی م 
)Wang (2004

کهاای مس و لقت
بانک ک

یهاای س یراتخا
مشکالت مالی ویژگ 

تقویت رقابت در بازارهای مح ّلّلی ،منطقهای و جه ثادحا ،ینا   

شرکتهای کوچک و متوسط روستایی

غیردولتی و مؤسسات اعطای وام در ایجاد ،رقابت و همکاری الزم بر توسعه کارآفرینی

د ر چی ن

روستایی چین نقش مهمی داشته است.

Source: Research Findings, 2015

معرفی محدوده مورد مطالعه
بخش کامفیروز شهرستان مرودشت بر اساس تقسیمات کشوری دارای دو دهستان به ان  مم مممه یا

ک ککامفیروز جن و یبو

خ ّرّرممکان میباشد .شهر کامفیروز مرکز دهستان کامفیروز جنوبی و روستای خ ّرّرّرّر م مک ککان مرک ککز دهس خ نات ّرّرّرّرّرّر ممک ککان
یباشند؛ که  13روستا در دهستان خ ّرّرممک ککان
میباشد .بر اساس آمارنامه سال  5 38 1این دو دهستان دارای  20روستا م 
و  7روستا در دهستان کامفیروز جنوبی قرار دارند (شکل .)1
یباشددد .جمع ّیّیّیّی ت دهس نات
جمعیت روستاهای کامفیروز جنوبی  6980نفر و جمعی رهش ت    ک ککامفیروز  2530نف م ر یی یی
خ ّرّرممکان  8333نفر میباشد .همچنین تعداد خانوارهای کامفیروز جن و یبو خ مّرّرمم مک ککان ب ببه ترتیب

 1483و 1623

خانوار برآورد گردیده است.

شکل  -1محدوده مورد مطالعه Source: Authors, 2015

یافتههای تحقیق
یهای فردی و حرفهای کارکنان مدیریت جهاد کش تشدورم ناتسرهش یزروا    
ابتدا با استفاده از آمار توصیفی ،ویژگ 
بررسی شد (جدول .)2

شبرنده و موانع فراروی59 ...
تحلیل عوامل پی 
یهای فردی و حرفهای کارکنان ()n=621
جدول  :2ویژگ 
متغیر

سطوح متغیر

سن (سال)†

سابقه شغلی (سال)††
جنسیت
تحصیالت

فراوانی

درصد

 35سال و کمتر

30

23 / 81

36 - 45

53

42 / 06

 46سال و بیشتر

43

34 / 13

 51سال و باالتر

85

67 / 46

زیر  51سال

41

32 / 54

مرد

81

64 / 29

زن

45

35 / 71

زیر لیسانس

57

45 / 24

لیسانس و باالتر

69

54 / 76

† :میانگین  38 / 34سال با انحراف معیار  8/ 37سال † † :میانگین سابقه شغلی  51سال با انحراف معیار  8/ 36سال
Source: Research Findings, 2015

مطابق با یافتههای بدست آمده از جدول  ،2سن بیش از یک سوم کارکنان ب نی

 36 - 45س نانآ ینس نیگنایم و لا     

 38 / 34سال با انحراف معیار  8/ 37سال بود 67 / 46 .درصد (  85نفر) ،سابقه شغلی  51سال و بیش و دنتشاد رت
درصد (  41نفر) سابقه شغلی زیر  51سال دارند .توزیع فراوانی کارکنان ب اشن ،تیسنج ساسا ر ن د  اد هک

32 / 54
   

 81نفر

(  64 / 29درصد) از پاسخگویان مرد و  45نفر (  35 / 71درصد) زن میباشند .این امر حاکی از غال رد نادرم ندوب ب

  

یباشد .همچنین توزیع فراوان یلیصحت عطقم ساسا رب نانکراک ی       
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت م 
(میزان تحصیالت) ،بیانکننده آن است که اکثریت افراد شرکت کننده در این مطالعه (  69نفر 54 / 76 ،درصد) ب زا رتالا
لیسانس و مابقی (  57نفر یا  45 / 24درصد) زیر لیسانس بودهاند.
تحلیل عاملی موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی
در این بخش ،با هدف کاهش تعداد متغیرهای مربوط به موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید ب عیانص ر   
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به عوامل کمتر و تعیین سهم هریک از عام 
لها ،از تحلیل ع  یفاشتکا یلما (( ((( )EFAبه هر
گرفته شد.
تحلیل عاملی اکتشافی ،سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عاملها بهمنظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیره یا
مشاهده شده دارد .لذا ،بهمنظور تشخیص مناسب بودن دادههای موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از مقدار  ۱ KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .بر همین اس ،سا

محاسبههه آم یرا

گتررر از ص انیمرتد ندوب رف ن سیرتام      
اولیه پژوهش نشان داد که شرایط الزم جهت انجام تحلیل عاملی ،یعنی ب رز گ گ
گتر از  0/ 50جهت آگاهی از کفای ادعت ت د    نمونههههاا
یبردن به عدم همرسانی متغیرها KMO ،بزر 
همبستگی برای پ 
یدار بودن آزمون بارتلت که بی ب یگتسبمه دوجو رگنا ی اهریغتم ن      
( )Shahbazi, and Ali-beigi, 2006: 23و معن 
م
یدار شدن آزمون بارتلت و مناسب ب رادقم ندو   
یباشد ( )Pouratashi et al., 2009: 10وجود دارد .با توجه به معن 
یتوان استنتاج کرد که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند (جدول .)3
 ،KMOم 
یداری
جدول  :3مقدار  ،KMOضریب بارتلت و سطح معن 
تحلیل عاملی

مقدار KMO

موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی

0/168

Bartlett’s Test of Sphericity
938 / 40

Source: Research Findings, 2015

.Sig
0/000
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برای تحلیل موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،از روش تحلیل
مؤلفههای اصلی و معیار مقدار ویژه  ۳استفاده و بهمنظور باال ب ندر

لهاا از روش چ سکامیراو شخر   
عامل ل

گردید .بر این اساس در مجموع تعداد پنج عامل اس لماوع نیا هک ،دیدرگ جارخت      

اس هدافت

 68 / 233درص لک سنایراو د    

متغیرها را تبیین کردهاند که سهم هرکدام از این عوامل قبل و پس از چرخش مشخص شده است (جدول .)4
در رابطه با اختصاص متغیرها در هر عامل ،به بار عاملی متغیر در هر ردیف تو ّجّجه گردید .بدین ترتی هک یریغتم ب    
مقدار بار عاملی آن در هر عامل بزرگتر از  0/ 50بود به آن عامل اختصاص پیدا کرد .بنابراین ،از بین  20گویه م درو
     

مطالعه در خصوص موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید ب ود ،یزرواشک یلیمکت و یلیدبت عیانص ر

مورد از گویهها مقدار بار عاملی آنها کمتر از  0/ 50بود؛ لذا موانع فراروی در پنج دسته (عدم حمایت قانونی و ارائههه
تسهیالت دولتی ،موانع زیرساختی ـ فیزیکی ،عدم سرمایه کافی ،ضعف دانشی ـ فنی و ضعف سازمانی در بازاریابی)
جای گرفتهاند .بهمنظور نامگذاری موانع فراروی با تو ّجّجه به ماه ّیّیت متغیرهای موجود در ه و لماع ر

زین     مهمممترررین

متغیر موجود در هر مؤلفه تو ّجّجه گردید ،که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  :4موانع استخراج شده همراه با مقادیر ویژه واریانس تبیین شده قبل و پس از چرخش
قبل از چرخش
عوامل

مق راد      

پس ا ز چ ر خ ش
درص او د رر ری یی انس

درصد تجمعی واری ییانس

درص او د رر ری یی انس

درصد تجمعی واری ییانس

مق راد      

تبیین شده

تبیین شده

3/ 472

18 /907

18 /907

ویژه

تبیین شده

تبیین شده

ویژه

1

8/060

40 /103

40 /103

14 /141

32 / 851

13 /062

46 / 111

2

1/ 814

9/860

49 /863

2/828

3

1/184

7/704

56 / 775

2/ 652

57 /466
68 / 233

4

1/402

6/ 022

62 / 797

2/ 311

11 / 553

5

1/780

5/ 436

68 / 233

2/ 114

10 /865

Source: Research Findings, 2015

در خصوص عامل اول که  18 / 71درصد از واریانس مربوط به تحلی وآرب ار یلماع ل ر وت اب ؛تسا هدرک د ّجّج ه هب

      

متغیرهای موجود به نام عدم حمایت قانونی و ارائه تسهیالت دولتی نامگذاری گردید .در این عامل ،پ اب ریغتم جن    
یشود د 14 / 14 ،درصد
بارهای عاملی مشخص شده در جدول  4قرار گرفتهاند .عامل دوم هم که پنج متغیر را شامل م 
از واریانس تحلیل عاملی را به خود اختصاص داده است .این عامل با تو ّجّجه به ماه ّیّیت و طبیعت متغیره مان هب شیا    
موانع زیرساختی ـ فیزیکیی نامگذاری گردید .عامل سوم با تبیین  13 / 26درصد از واریانس تحلی راهچ زا یلماع ل    
متغیر تشکیل شده است که با تو ّجّجه به متغیرهایی که در این عامل طبقهبندی شده است ،ای اونع اب لماع ن ن      ع مد
سرمایه کافی نامگذاری شده است.
عامل چهارم با تبیین  11 / 55درصد از واریانس تحلیل عاملی از چهار متغیر تشکیل شده ،که به دلیل ای یینکههه متغیرها
یباشند ،با عنوان ض ـ یشناد فع
بیشتر در رابطه با ضعف دانشی ـ فنی روستائیان در توسعه کارآفرینی روستایی م 
فنی نامگذاری گردید .در پایان ،عامل پنجم با تبیین  10 / 57درصد از واریانس تحلیل عاملی از سه متغیر تشکیل یافته
بود که با تو ّجّجه به متغیرهایی که در این عامل طبقهبندی شده بودند با عنوان ضعف سازمانی در بازاریابی نامگ اذ ررری
گردید (جدول .)5

شبرنده و موانع فراروی61 ...
تحلیل عوامل پی 
لهای استخراج شده مربوط به هریک از مشکالت و موانع پس از چرخش
جدول  :5عام 
گویهها
قوانین و مق ّرّررات دست و پاگیر جهت ایجاد بنگاههای صنایع تبدیلی در روستا
تسهیالت دولتی
فنی

عدم سرمایه کافی

زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن نهادهای متو ّلّلی جهت ایجاد صنایع تبدیلی

0/ 711

عدم مساعدت الزم از سوی دولت جهت تخصیص منابع به کارآفرینان در منطقه

0/ 723

عدم ثبات بانکها در اعطای تسهیالت کم بهره و بلند م ّدّدت به کارآفرینان روستایی

0/ 507

عدم حمایت دولت و گرفتن مالیات و عوارض بیش از حد از واحدهای تولیدی

0/ 237
0/ 650

پائین بودن تجهیزات مدرن مکانیزاسیون در روستا

0/ 367

تهای نوین مانند دفاتر  ICTو موارد دیگر در روستا
نبود زیرساخ 

0/ 907

نبودن زمین مناسب جهت احداث شهرکها و نواحی صنعتی

0/ 347

کپذیر بودن آن در کشور
عدم سرمایهگذاری در صنایع کشاورزی به دلیل ریس 

0/ 087

کهای صنعتی و عدم تمایل سرمایهگذاری در آن
باال بودن قیمت زمین در شهر 

0/ 754
0/ 508

ضعف مالی و کمبود نقدینگی افراد روستا جهت راه اندازی کسب و کار
مهاجرت و انتقال سرمایه مالی روستائیان به کالنشهر شیراز و حومه

0/ 597

ضعف معلومات روستائیان در باره قوانین حقوقی و تجاری صنایع تبدیلی و تکمیلی

0/ 639

پائین بودن حضور مر ّوّوجان جهت آموزش در زمینه کارآفرینی مرتبط با صنایع تبدیلی

0/ 815

عدم دانش فردی افراد از منابع و قابلیتهای بخش اقتصادی روستا
در بازار یابی

ضعف سازمانی ضعف دانشی

0/ 734

یکپارچه نبودن اراضی کشاورزی و به زیر کشت نبردن محصوالت استراتژیک
فیزیکی

موانع زیرساختی ـ عدم حمایت قانونی و ارائه

موانع

بار عاملی

0/ 558

ضعف در تن ّوّوع و تبلیغ محصوالت صنایع تبدیلی و تکمیلی از نظر ک ّمّمی و کیفی

0/ 467

نبود نیازمندی فنی برای دستیابی به ارزش افزوده و فروش در سطح مح ّلّلی

0/ 367

Source: Research Findings, 2015

تحلیل عاملی تأئیدی موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی
شنامه و برازش الگ یو
در پایان تجزیهوتحلیل دادهها ،جهت بررسی اعتبار سازهای پرس 

ان زاد ه هگی ییری و س یاهراتخا

مربوط به موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کش یلماع لیلحت زا یزروا    
تائیدی ( )CFAبهره گرفته شد .در نگاره  1نتایج حاصل از این تحلیل آمده است .در نگاره  ،1الگ شزارب یو   

شدهه

موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی و بارهای ع درادناتسا یلما    شدهه گوی ییههاا بی نا گگگر ای زبا هک دنتسه ن ار     
اندازهگیری در وضعیت مناسبی از لحاظ اعتبار سازهای قرار دارد .در جدول  ،6شاخصهای برازندگی بیانگر ب شزار
خوب مدل مورد مطالعه با دادههاای مش دش هدها ه ه نتس ددد دددد .ب سا نیا ر اس ره  ،چه صخاش 

زارب ییوکین شششششششش شششششششش
ش

1

(  )GFI=0/ 90و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش )AGFI=0/39( 2به یک نزدیکتر باشد ،حاکی از برازش مناسب

مدل است .همچنین معیار ریشه میانگین باقیماندهههاا  )RMR=0/140( 3که یارب یصخاش      ان زاد ه هگی ییری متوسط

باقیماندههاست و هر چه کوچکتر باشد ،نشاندهنده برازش خوب مدل است .از سوی دیگر ،مجذور کای اسکوئر و
سطح معن 
یداری دادههای مش دش هدها ه   
یداری  )0/ 50حاکی از عدم تفاوت معن 
یداری و کمیتهای ( tدر سطح معن 
با مدل هستند (.)Hair et al., 2010: 221-222
صهای برازندگی
جدول  :6نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخ 
شاخص برازش

( Χ 2/dfنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی)
( P-Valueسطح معناداری)

معیار پیشنهاد شده
≥3

مقدار گزارش شده
1/ 250

≥0/ 05

0/ 028

( NFIشاخص برازندگی هنجار شده)

≥ 0/ 90

0/ 92

( NNFIشاخص برازندگی غیر هنجار شده)

≥ 0/ 90

0/ 94

( CFIشاخص تطبیقی برازش)

≥ 0/ 90

0/ 90

)1. Goodness of Fit Index (GFI
)2. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)3. Root Mean Square Residual (RMR
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( GFIشاخص نیکویی برازش)

≥ 0/ 90

0/ 91

( AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده)

≥ 0/ 90

0/ 39

( RMRریشه میانگین باقیماندهها)

≥0/ 05

0/ 038

( RMSEAریشه میانگین مجذور برآورد خطای تقریب)

≥0/ 10

0/ 540

Source: Research Findings, 2015

نگاره  :1مدل تجربی موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی با سهم هریک از عوامل
Source: Research Findings, 2015

یتوان اذعان داشت که  عناوم  ع ح مد م و ینوناق تیا    
با تو ّجّجه به نتایج جدول  7م 

ارائههه تسه عناوم ،یتلود تالی    

زیرساختی ـ فیزیکی ،عدم سرمایه کافی ،ضعف دانشی ـ فنی و ضعف سازمانی در بازاریابی ،تا ح داعبا یدایز دود    
مستقل و مجزای موانع فراروی توسعه ک اب ییاتسور ینیرفآرا     تأکیددد ب ار یزرواشک یلیمکت و یلیدبت عیانص ر   
یکنند و این موارد به ترتیب اولویت رتبه اول ت ب عناوم نیا نیودت رد ار مجنپ ا هه ههه هههههههه صاصتخا دوخ   
اندازهگیری م 
یدهند (جدول .)7
م
جدول  :7تحلیل عاملی تأئیدی ساختار نظری پرسشنامه (موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی)

عدم حمایت قانونی 2
عدم حمایت قانونی 3
عدم حمایت قانونی 4
عدم حمایت قانونی 5

سرمایه

زیرساختی ـ فیزیکی 2
زیرساختی ـ فیزیکی 3
زیرساختی ـ فیزیکی 4

کافی

عد م

عدم حمایت قانونی 1

SUPPORT 1

زیرساختی ـ فیزیکی 1
فیزیکی

موانع زیرساختی ـ عدم حمایت قانونی و ارائه

تسهیالت دولتی

موانع

گویهها

نماد متغیر مشهود ) مخفف)

عدم سرمایه کافی 1
عدم سرمایه کافی 2

SUPPORT 2
SUPPORT 3
SUPPORT 4
SUPPORT 5
INFRASTR 1
INFRASTR 2
INFRASTR 3
INFRASTR 4
CAPITAL 1
CAPITAL 2

*

بار عاملی اس درادنات

مقدار t

شده
0/ 82

کرونباخ
-

0/ 68

7/ 73

0/ 77

8/ 95

0/ 68

7/ 75

0/ 77

9/ 01

0/ 62

0/768

-

0/ 74

6/ 07

0/ 78

6/ 19

0/ 57

5/00

0/ 76

-

0/88

آلف یا          

7/ 40

0/767

0/ 728

  

شبرنده و موانع فراروی63 ...
تحلیل عوامل پی 
CAPITAL 3

عدم سرمایه کافی 3

CAPITAL 4

سازمانی در

KNOWLEDG 3

ضعف دانشی ـ فنی 3

MARKETIN 1

ضعف در بازاریابی 1

-

0/ 58

5/ 92

0/ 76

7/ 46

0/ 80

MARKETIN 2

ضعف در بازاریابی 2

0/ 32

3/ 32

0/ 74

KNOWLEDG 2

ضعف دانشی ـ فنی 2

بازار یابی

ضعف

ضعف دانشی ـ فنی 1
فنی

ضعف دانشی

عدم سرمایه کافی 4

KNOWLEDG 1

0/15

5/72

0/ 67

0/ 725

-

0/586

6/ 25

* :به دلیل این که در نرمافزار  LISRELفقط امکان تایپ  8کاراکتر موجود است ،متغیرهای مشه لکش ناهنپ و دو    
فوق ،بهصورت مخ ّفّفف ذکر گردیدند.

Source: Research Findings, 2015

شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی
تحلیل عاملی عوامل پی 
بهمنظور اندازهگیری عوامل پیشبرنده توسعه ک زا ییاتسور ینیرفآرا   

    بهههمنظوررر مطالعههه

 24گویه هک دش هدافتسا 

لهاا ،ابت زا اد
   عامل ل

ساختارهای عاملی نهفته در بین متغیرهای تبیین کننده عوامل پیشبرنده و تعی زا کیره ریثأت نی

تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد .محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی دادهها مناسب ب مجح و هدو   
نمونه برای بیان همبستگی بین متغیرهای تحقیق قابلتوجه اس  ت ( ( )KMO=0/ 753؛ زی نآ رادقم هک ار یالاب     
یدار بوده و ف رب ینبم رفص ضر
است .آماره بارتلت نیز در سطح  99درصد (  )P=0/ 01معن 

0/ 70

م یناسمه ا در سیرت    

  

یتوان عملیات تحلیل عاملی اکتشافی را انجام داد (جدول .)8
یشود و م 
م
یداری
جدول  :8مقدار  ،KMOضریب بارتلت و سطح معن 
مقدار KMO

تحلیل عاملی
شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی
عوامل پی 

Bartletts Test of Sphericity
1387 / 78

0/ 753

.Sig
0/000

Source: Research Findings, 2015

پس از چرخش عاملی به روش وریماکس ،متغیرهای مورد مطالعه در شش عامل دستهبندی ش ند ددد .مق ژیو راد ه هک     
یکند .این
درواقع ،مجموع مجذورات بارهای عاملی هر عامل است؛ واریانس تبیین شده به وسیله آن عامل را تبیین م 
مقدار کل واریانس ،ریشه مشخصه یا ارزش ویژه عامل است که هر چه قدر ارزش ویژه عاملی زی لماع نآ دشاب دا    
واریانس بیشتری را تبیین م 
یکند ( .)Pishbin et al., 2012: 502بر مبنای این مقدار در مطالعه حاضر ،شش عام اب ل   
مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شدهاند که سهم هرکدام از این عوامل قب م شخرچ زا سپ و ل ش هدیدرگ صخ      
است (جدول .)9
شبرنده استخراج شده همراه با مقادیر ویژه واریانس تبیین شده قبل و پس از چرخش
جدول  :9عوامل پی 
قبل از چرخش
عوامل

مق راد      

پس ا ز چ ر خ ش
درص او د رر ری یی انس

درصد تجمعی واری ییانس

درص او د رر ری یی انس

درصد تجمعی واری ییانس

ویژه

تبیین شده

تبیین شده

1

7/948

32 /507

32 /507

تبیین شده

تبیین شده

4/662

17 / 776

17 / 776

2/ 952

12 / 298

30 / 074

53 /247

2/ 930

12 /902

42 / 238

2

2/ 796

11 /846

3

2/ 253

9/983

2/237

11 /583

53 /866

2/842

9/963

63 / 037

4

1/045

6/ 415

60 / 158

5

1/ 377

5/ 738

65 / 896

1/ 796

7/484

70 /125

6

1/ 110

4/ 625

70 /125

44/ 353

مقدار ویژه

Source: Research Findings, 2015
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بهمنظور تحلیل متغیرهای مورد بررسی ،به تعیین عوامل پرداخته شده است .در رابطه  اب  ا اصتخ ص ره رد اهریغتم 

   

عامل ،به بار عاملی متغیر در هر ردیف توجه گردیده است؛ و بدین ترتیب متغیری که ره رد نآ یلماع راب رادقم 

   

عامل بزرگتر از  0/ 50بود به آن عامل اختصاص پیدا کرد (جدول  .) 10بر این اساس در مجم نیب زا ،عو   

 24گوی ییه

مورد مطالعه در خصوص عوامل پیشبرندهه توسعههه ک اب ییاتسور ینیرفآرا     تأکیددد ب یلیمکت و یلیدبت عیانص ر     
کشاورزی ،دو مورد از گویهها (این دو گویه عبارت بودند از :تقویت همبستگی در بین روس  تهج رد نایئات ت لیام    
به راهاندازی کسب و کار و مشارکت افراد در جهت ایجاد کسب و کار روس یات ی )هقطنم رد   ،،، ،،مق نآ یلماع راب راد
کمتر از  0/ 50گزارش گردیده بود که از تحلیل حذف گردید .لذا ،نتیجه حاصل از تقلیل  22متغیر شامل ش لماع ش   
یهای مدرن ،سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها ،عوامل حم ،یتیا
(پذیرش فناور 

ارائههه آم زو شششهاای الزم ،بهب دو

دانش فنی و تقویت سرمایه اجتماعی) بوده که  70 /125درصد از واریانس را تبیین نموده ،که نشان از رضایت بخش
بودن تحلیل عاملی و متغیرهای مورد بررسی است.
شبرنده پس از چرخش
لهای استخراج شده مربوط به هریک از عوامل پی 
جدول  :01عام 

دسترسی آسان به مواد و تجهیزات مورد نیاز کشاورزی مدرن

ارائه

تقویت سرمایه

0/ 573

حاصلخیزی خاک و یکپارچه بودن اراضی کشاورزی در ایجاد تن ّوّوع محصوالت

0/108

سهولت دسترسی به وامهای بانکی بدون وثیقه
سهم سرمایهگذاری دولت و افراد سرمایهگذار در روستا
وجود زیرساختهای فیزیکی مناسب و کافی (آب ،برق ،راه و  ICTدر سطح روستا)

تو ّجّجه سیاستهای دولت به کارآفرینی و خود اشتغالی روستایی با تأکید بر صنایع

اجتماعی

0/ 598

تن ّوّوع محصوالت تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه از نظر ک ّمّمی و کیفی

دسترسی به اعتبارات و خدمات حمایتی

بهبود دانش فنی

0/685

0/108

حهای خالقانه در محیط روستایی
تشویق و حمایت کردن از طر 

عوامل حمایتی

سرمایهگذاری و

استفاده از سیستمهای نوین آبیاری (بارانی و تحت فشار)

0/108

تو ّجّجه به اهم ّیّیت استفاده از بذور اصالح شده در کشاورزی

الزم

ش ها ی
آموز 

استفاده از ماشینآالت و تجهیزات مدرن در کشاورزی

0/167

تجمیع روستاهای پراکنده و مشارکت آنان در سرمایهگذاری مشترک در سطح روستا

تها
زیرساخ 

توسعه

یهای مدرن
پذیرش فناور 

شبرنده
پی 

گویهها

ب ا ر عا مل ی

0/ 631
0/ 728
0/207
0/ 950
0/449
0/ 950

بوکار مرتبط با صنایع تبدیلی
برگزاری کالسهای آموزشی و مشاورهای در زمینه کس 

0/887

آموزش در خصوص دانش فنی و مهارتهای تخصصی در زمینه کارآفرینی روستایی

0/248

آموزش ترویجی در آگاهی بخشی روستائیان به صنایع تبدیلی و تکمیلی

0/ 777

دسترسی به فناوریهای جدید و مدرن در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

0/ 550

دسترسی به مشاوران و متخصصان فنی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

0/ 593

یهای نوین در زمینه صنایع
مهارت باال در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناور 

0/ 822

یها از مراکز تحقیقاتی به کسب و کارهای روستایی
انتقال و دانش مؤثر نوآور 

0/ 730

باال بردن کارگروهی در میان روستائیان جهت ایجاد صنایع کوچک و متوسط

0/867

لهای مردمی در نواحی روستایی و تمایل آنها به راه اندازی کسب و کار
تقویت تشک 

0/135

Source: Research Findings, 2015

شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی
تحلیل عاملی تأئیدی عوامل پی 
در این مرحله با استفاده از مدل معادالت ساختاری ( )SEMو به روش تحلیل عاملی ت ئأ یدی ،اعتبار عوامل اس جارخت
یدهددد که یاهرگناشن    
شده مورد واکاوی قرار گرفتند .نتایج تحلیل عاملی ت ئأ یدی انجام ش رد هد نگ را هه  2نش نا م مم 
انتخابی جهت اندازهگیری متغیر پنهان از د ّقّقت الزم برخوردار بودهاند؛ زیرا که برای تم رادقم اهرگناشن ما      tاز حد

  

شبرنده و موانع فراروی65 ...
تحلیل عوامل پی 

بحرانی  1/ 96باالتر محاسبه شده و متغیرهای انتخاب شده از د ّقّقت الزم برای اندازهگیری یا آشکارسازی متغی ناهنپ ر   
برخوردار بوده است .در نهایت و در گام آخر برای آنکه بدانیم ت لک دح هچ ا

دم ل اب        دادههاای م هدافتسا درو   

صهاای گ دش شراز ه راد  ا لوبق لباق رادقم ی      
یشود ،تمام ش خا ص ص
سازگاری و توافق دارد؛ همانگونه که مالحظه م 
یهاای
یتوان اذعان داشت که سازههای پذیرش فناور 
بهمنظور برازش کلی مدل هستند .با تو ّجّجه به نتایج جدول  12م 
مدرن ،سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها ،عوامل حمایتی ،ارائه آم زو شششهاای الزم ،بهب تیوقت و ینف شناد دو     
شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی با تأکیددد بر
سرمایه اجتماعی ،تا حدود زیادی ابعاد مستقل و مجزای سازههای پی 
یکنند و این موارد به ترتی تیولوا ب   
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را اندازهگیری م 

رتبههه اول ت ش ا ش رد ار م   

یدهند (جدول .) 12
تدوین این عوامل به خود اختصاص م 
صهای برازندگی
جدول  :11نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخ 
شا خ ص ب ر ا ز ش

( Χ 2/dfنسبت کای اسکوئر به درجه آزادی)
( P-Valueسطح معناداری)

معیار پیشنهاد شده

مقدار گزارش شده

≥3

2/041

≥0/ 05

0/000

( NFIشاخص برازندگی هنجار شده)

≥ 0/ 90

0/ 98

( NNFIشاخص برازندگی غیر هنجار شده)

≥ 0/ 90

0/ 99

( CFIشاخص تطبیقی برازش)

≥ 0/ 90

0/39

( GFIشاخص نیکویی برازش)

≥ 0/ 90

0/ 94

( AGFIشاخص نیکویی برازش اصالح شده)

≥ 0/ 90

0/39

( RMRریشه میانگین باقیماندهها)

≥0/ 05

0/ 037

( RMSEAریشه میانگین مجذور ب یاطخ دروآر   

≥0/ 10

0/090

تقریب)

Source: Research Findings, 2015

شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی با سهم هر عامل
نگاره  :2مدل تجربی پی 
Source: Research Findings, 2015
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شبرنده توسعه کارآفرینی روستایی)
جدول  : 12تحلیل عاملی تأئیدی ساختار نظری پرسشنامه (عوامل پی 
شبرنده
عوامل پی 

گویهها

نماد متغیر مشهود (مخفف)

پذیرش فناوری مدرن 1

ADOPTION 1

پذیرش فناوریهای مدرن

ADOPTION 3

پذیرش فناوری مدرن 3

ADOPTION 4

پذیرش فناوری مدرن 4

ADOPTION 5

پذیرش فناوری مدرن 5

ADOPTION 6

پذیرش فناوری مدرن 6

ADOPTION 7

سرمایهگذاری و
ارائه

سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها 3

آموزش 2
آموزش 3
بهبود دانش فنی 1
بهبود دانش فنی 2
بهبود دانش فنی 3
بهبود دانش فنی 4

اجتماعی

تقویت

سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها 2

آموزش 1

بهبود دانش فنی
سرمایه

سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها 1

عامل حمایتی 3
الزم

شهای
آموز 

عامل حمایتی

توسعه

تها
زیرساخ 

پذیرش فناوری مدرن 7

عامل حمایتی 2

سرمایه اجتماعی 1
سرمایه اجتماعی 2

0/ 89

ADOPTION 2

پذیرش فناوری مدرن 2

عامل حمایتی 1

*

بار عاملی استاندارد شده

INVESTME 1
INVESTME 2
PROTECTI 1
PROTECTI 2
PROTECTI 3
EDUCATIO 1

-

0/ 69

8/ 79

0/ 69

8/ 62

0/ 60

7/ 17

0/ 70

8/ 94

0/ 81

11 / 04

0/ 52

6/ 07

0/ 27

INVESTME 3

مقدار t

0/ 52
0/ 77

7/ 00

0/ 97
0/ 39

19 / 80

EDUCATIO 2
EDUCATIO 3
TECHNICA 1
TECHNICA 2
TECHNICA 3
TECHNICA 4
SOCIAL 1
SOCIAL 2

0/ 78
0/ 57

5/ 33

0/ 89
0/ 52

4/ 64

0/ 84

6/ 34

0/ 62

0/ 807

6/ 40

0/ 68

0/ 958

6/ 40

0/ 57

0/ 716

22 / 77

0/ 70

0/ 879

5/ 05

0/ 39

آلفای کرونباخ ()α

4/ 25

0/ 794

0/ 711

* :به دلیل این که در نرمافزار  LISRELفقط امکان تایپ  8کاراکتر موجود است ،متغیرهای مشهود و پنهان شکل فوق ،بهصورت مخ ّفّفف ذکر گردیدند.
Source: Research Findings, 2015

بحث و نتیجهگیری
امروزه توسعه روستاها بیش از هر زمان دیگر ،با کارآفرینی مرتبط است .در حال حاضر اکثر افراد و مؤسس لاعف تا   
یتوانددد فرآیند
یداننددد که م مم 
در زمینه توسعه روستایی ،کارآفرینی را بهعنوان یک فعال ّیّیت و توسعهای استراتژیک م مم 
توسعه روستایی را تسریع نماید .با در نظر گرفتن اهم ّیّیت موضوع ،این پژوهش با ه فد

و ییاسانش

یلحت ل لماوع      

پیشبرنده و موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی با تأکیددد ب د یزرواشک یلیمکت و یلیدبت عیانص ر ر شخب 

    

کامفیروز شهرستان مرودشت انجام پذیرفت .نتایج تحلیل عاملی موانع فراروی توسعه کارآفرینی روس یات ی اد ناشن  د   
که پنج عامل عدم حمایت قانونی و ارائه تسهیالت دولتی ،موانع زیرساختی ـ فیزیک مدع ،ی    س مر اایه ک فعض ،یفا   
دانشی ـ فنی و ضعف سازمانی در بازاریابی در مجموع توانستهانددد  68 / 23درص یورارف عناوم سنایراو لک زا د      
توسعه کارآفرینی روستایی را تبیین نمایند .بر اساس مشکالت و موانع فراروی به دست آم مدع ،هعلاطم نیا رد هد     
ت .ب داهنشیپ ،روظنم نید    
حمایت قانونی و ارائه تسهیالت دولتی با درصد تبیین  18 / 71درصد ،در رأس ق فرگ رار تت تت
تهای الزم و به موق بحاص هب ار ع ان    
یگردد تا از یک سوی ،بانکهای ارائه دهنده تسهیالت در این حوزه مساعد 
م
صنایع داشته باشند و از سوی دیگر مدیریت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیز پیگیری ج ّدّدی در ج هیامرس بذ   
در گردش صنایع تبدیلی و تکمیلی را از محل اعتبارات تأمین کنند تا این صنایع بتوانن  تالکشم زا د ت دیلو ی دوخ      
کاسته و با رغبت و توان باالتری اقدام به تولید محصول نمایند.
از دیگر عوامل بازدارنده صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در منطقه م ید زا هعلاطم درو د عناوم ،نایوگخساپ هاگ      
زیرساختی ـ فیزیکی با واریانس تبیین شده  14 / 14درصد بود ..لذا با توجه به نتایج این قس رب زا تم ر داهنشیپ ،یس    

شبرنده و موانع فراروی67 ...
تحلیل عوامل پی 

یشود با تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه تأسیسات زیربنایی و خرید وس لیا
م
سیلوها ،همچنین تعدیل سازوکار اجرایی فرآیند واردات تجهی و نردم تاز

نقلی ییه مج ّهّه هب ز    س خدر انههههاا و

کدی تاعطق ی زاین دروم        بنگاهههاای
توسعههه ص عیان

کارآفرین ،از جمله مواردی هستند که با توجه به عامل زیرساختی ـ فیزیک دش ییاسانش ی هههههههه ،ب یار

یگردد .از دیگر عوامل بازدارنده صنایع تب هک یزرواشک یلیمکت و یلید
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی پیشنهاد م 
مطالعات متع ّدّددی به ک اّرّر ت به آن اشاره شده است ،ع مد

رد

  

ت .ل ورض اذ ر  ت تو ّجّج هبه تاسسؤم      
س مر اایه ک سا یفا تت تت

یتواند زمینهساز پایداری اقتصادی منطقه گردد.
خصوصی و دولتی مانند بانکها و سرمایهگذاری این بخش م 
بر اساس بخش دیگری از نتایج تحقیق ،،ضعف دانشی ـ فنی در حوزه این واحدها ،یکی دیگ لماوع زا ر    بازدارندهه
یباشد .در نهایت کمک به
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه م 
تأسیس واحدهای تحقیق و توسعه ،حذف مق ّرّررات دست و پاگیر و آشنا نمودن مالکان در جهت رفع موانع ق و ینونا
آنهاا ،از م یدراو

مق ّرّرراتی و همچنین نظرخواهی از صاحبان صنایع در تعیین سیاستهای کشاورزی مرتبط با ام رو
یگردد.
هستند که با تو ّجّجه به ضعف دانشی ـ فنی پیشنهاد م 

آخرین عامل که بهعنوان عوامل بازدارنده در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در این مطالعه به آن پرداخته دش  ه   ،
یگماننن ب هام نتفرگ رظن رد ا ّیّی یلیمکت و یلیدبت عیانص ت        
یباشد .ب بب 
ضعف سازمانی در بازاریابی این واحدها م 
کشاورزی و اشتغال در این بخش از نظر ارتباط نزدیک با محیط و فعال ّیّیت کاربردی در روس مزاس فعض ،ات ا رد ین

  

بازاریابی این صنایع ،اثربخشی مناسبی را نخواهد داشت .لذا بهمنظور رفع موانع سازمانی در بازاری هب ندیسر و یبا    
یگردد تا با ارائه تدوین چشمان اد ززز راهب و تاعالطا یروانف ییاناوت ،یدر   
چابکی سازمانی در بازاریابی ،پیشنهاد م 
ی نوظهوررر ب ت دروم دیدج تالوصحم یفرعم رد رازا و ّجّج ج ه ّدّد ناریدم ی
تهای ی
استفاده از فرصت ت

شخب نیا و    

    

یربط قرار گیرد.
یهای دولتی ذ 
کارگزار 
بر اساس بخش دیگری از یافتههای تحقیق ،در بررس لماوع ی    پ پپیشبرندهه توسعههه ک شخب رد ییاتسور ینیرفآرا    
یهای مدرن (  17 / 776درصد)،
کامفیروز ،شش عامل شناسایی گردید که به ترتیب اهم ّیّیت عبارتاند از :پذیرش فناور 
سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها (  12 / 298درصد) ،عوامل حم  یتیا ( ( 12 /902درص )،د ارائههه آم زو شششهاای الزم
( 11 /583درصد) ،بهبود دانش فنی ( 9/963درص تیوقت و )د   

س مر اایه اجتم  یعا ( ( 7/484درصد)) .عوام روکذم ل   

شبرندهه به  هدمآ تسد  در ،هعلاطم نیا      
مجموعًاًا  70 / 52درصد از واریانس را تبیین کردهاند .بر اساس سازههای پی 
یت او ننن
پذیرش فناوریهای مدرن در کشاورزی با درصد تبیین  17 / 78درصد ،در رأس عوامل قرار گرفت .ازاینرو م مم 
این چنین بیان داشت که استراتژی توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی بایستی تو ّجّجه و تمرکز بر توسعههه خالقانههه
ابعاد مختلف نوآوری در زمینه کشاورزی داشته باشد؛ بدین ترتیب این گونه استنتاج میگردد که کارآفرینی در محیط
روستایی دارای گستردگی زیادی است ولی به دلیل تس ّلّلط بخش کشاورزی در اغلب منا قط روستایی ،تأکید عمده بر
یگردد:
کارآفرینی در بخش کشاورزی است .لذا با تو ّجّجه به نتایج این قسمت از بررسی ،موارد زیر پیشنهاد م 
 منطقهبندی فعالیتهای کشاورزی در تناسب با توان و ظرفیتهای اکولوژی در منطقه مورد مطالعه؛ی م  روشک رد یروانف دازا و
 توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانننهای یحوزههای دارای توان توسعهای باال در صنایع جدید؛

تأکیددد وی رب هژ   
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یها و افراد بومی در منطقه؛
 تجمیع اراضی پراکنده از طریق واگذاری زمین به تعاون  باال بردن سطح فناوری در روستاها از طریق تأمین ماشین آالت کشاورزی روستائیان به وسیله وامهای ک رهب م ه و در قالب تعاونی کشاورزی یا روستایی؛
 بهرهبرداری متوازن و مؤثر از منابع طبیعی و حفاظت از تن ّوّوع زیستی در راستای توسعه پایدار.  

تها در حوزه ای دحاو ن ه کی ،ا ی د  ی زا رگ
بر اساس بخش دیگری از نتایج تحقیق ،سرمایهگذاری و توسعه زیرساخ 
عوامل پیشبرنده توسعه کارآفرینی روستایی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کش رد یزروا منطقههه م هعلاطم درو   
ی ای شخب ن   
میباشد .لذا ضرورت تو ّجّجه به مؤسسات خصوصی و دولتی مانند بانکهاا و س مر اایهگ راذ ی ی

م ممیتوانددد

زمینهساز پایداری اقتصادی منطقه گردد .همچنین در خصوص توسعه زیرساختها ،م ممیبایستتت اق تهج رد یتاماد   
ی اطالع  رد یطابترا و یتا ر اتسو ه جیا و ا ا زکارم د      
تهای ی
تقویت زیرساختهای فیزیکی روستاها ،تقویت زیرس خا ت ت
تخصصی حمایت از طرحهای کارآفرینانه در منا قط روستایی در دستور کار برنامهریزان امر ق ریگ رار دد ددد .همچن رد نی
تهای کارآفرینی زیادی در منا قط روستایی وجود دارد ،لیکن کارکن نا
خصوص عامل حمایتی ،با وجود این که فرص 
ستادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت معتقدند که حمایتهای الزم از روستائیان بهههمنظوررر ک ینیرفآرا
یبایست با طراحی برنامههاای مناس و یلمع و ب
صورت نمیگیرد .در چنین وضعیتی سازمانها و نهادهای متو ّلّلی م 
نگونه فعال ّیّیتها اقدام کنند.
هماهنگ با یکدیگر ،به ترغیب روستائیان (به خصوص جوانان) به ای 
نتایج تحلیل عاملی بیانگر این واقعیت است که ارائه آموزشهای الزم بعد از عوامل حمایتی بیشترین تأثیر و اهم ّیّیت
را بهعنوان عامل پیشبرنده در گرایش روستائیان به نیرفآراک  ی و 

نرو ،پیش داهن م ممیشودد
راد یلاغتشا دوخ دد دد ددددد .ازاین ن

دورههای آموزش فنی و حرفهای در منا قط روستایی در جهت ارتقای عملی روستائیان برگزار شودد .تأس زکارم سی   
مشاورهای کارآفرینی نیز از دیگر اقداماتی است که میتواند برای توسعه خود اشتغالی در منا قط روستایی مثم رمث ر   
یتوان به بهبود دانش فنی روس رک هراشا نایئات ددد دددد .در ای ،هنیمز ن   
باشد .از دیگر عوامل پیشبرنده توسعه کارآفرینی م 
مطلوب است برنامههای آموزشی بهصورت کاربردی بهمنظور ارتق گ راک گنهرف یا ر نیب یهو

متم دارفا ا هب لی     

   

راهاندازی کسب و کار در قالب صنایع تبدیلی و تکمیلی ،ایجاد و تقویت مهارت نیروی ک اب مأوت را     آم زو شششهاای
تخصصی ،طراحی و در منا قط روستایی اجراء شود.
آخرین عامل که بهعنوان عامل تسهیلگر توسعه کارآفرینی روس یات ی ب هعلاطم نیا رد  ه دش هتخادرپ نآ ه ،تیوقت       
سرمایه اجتماعی روستائیان میباشد .لذا پیشنهاد میگردد با آموزشهای الزم پیرامون مزایای نهادهای مدنی و مردمی
و اثرات مثبت در زندگی خود آنها ،دانش و آگاهی روستائیان را ارتقاء بخشیده و روستائیان را ترغیب کرد تا دانش
و اطالعات خود را با همدیگر تسهیم کنند و از این طریق به نهادینه ش فآراک گنهرف ند ر رد ینی

ییاتسور قطانم      

کمک کنند.
شبرنده و موانع فراروی توسعههه ک رد ییاتسور ینیرفآرا    مح دود هه
در پایان ،نتایج در ارتباط با مقایسه سهم عوامل پی 
مورد مطالعه از دیدگاه کارشناسان حکایت از آن دارد ،که سهم عوامل پیشبرنده (با تبیین  70 /125درصد) بیشتررر از
موانع فراروی توسعه کارآفرینی روستایی (با تبیین  68 / 233درصد) بوده است .این مهم ،نوید بخش وجود زمینههاای
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مساعدتری برای توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه است؛ که در صورت تدوین برنامههای مناسب
.یتوان به این مهم در منطقه ُاُامیدوار بود
 و رفع موانع مطرح شده م
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