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   روستایی توسعه راستاي در کشاورزي کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل
  )کرمانشاه شهرستان :مطالعه مورد(

  

  4سلیمانی معین و 3ژیان مهتاب ،2رستمی سحر ،*1رضایی بیژن

 ایران کرمانشاه، رازي، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده کارآفرینی، و دیریتم گروه استادیار1
 ایران قزوین،، )ره( خمینی امام المللیبین دانشگاه پژوهی،آینده دکتري دانشجوي2

 ایران کرمانشاه، رازي، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده کارآفرینی، مدیریت ارشدکارشناسی3
 ایران کرمانشاه، رازي، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده کارآفرینی، مدیریت دارشکارشناسی دانشجوي4

  

 29/08/1397؛ تاریخ پذیرش:  14/06/1397تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشـاورزي در شهرسـتان کرمانشـاه اسـت. ایـن      

ها از روش  و براي تحلیل داده گیرد میظر پارادیم در گروه تحقیقات کیفی قرار پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از ن
آوري گردیـد. جامعـه    ساختارمند جمع نیمهتحلیل محتواي استقرایی استفاده شد. اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه 

بخش کشاورزي بـود.   علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي و کارآفرینان اتآماري پژوهش حاضر شامل اعضاي هی
اشـباع   مصاحبههدفمند بهره برده شد و در نهایت پس از انجام ده  گیري از روش نمونه کنندگان مشارکتبراي انتخاب 

کننـدگان و کارشناسـان و    هـا نیـز از روش بـازنگري مشـارکت     نظري حاصل گردید. براي بررسی قابلیت اعتبار یافتـه 
کـد مفهـومی کـه     52ها بهره گرفته شد. با تحلیل محتواي مـتن مصـاحبه    دادهزمان  آوري و تحلیل هم همچنین از جمع

دهنده عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزي بود به دست آمد. فهرسـت کامـل کـدها، بـا توجـه بـه قرابـت         نشان
و  هـا  ییژگـ و یتـی، حما -لیما یهسرما یعی،منابع طببندي شد که شامل:  مفهومی، در قالب شش طبقه موضوعی گروه

  است. یرساختیو عوامل ز ها یاستمقررات و س ین،قوان ، و آموزش یبانیپشت ینی،فرهنگ کارآفر
  

  کارآفرینی کشاورزي، توسعه کشاورزي، توسعه کارآفرینی، شهرستان کرمانشاه.: هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
 و نقش مورد در تحقیقات زیادي اخیر يها دهه در
و  اقتصـادي  توسـعه  زمینه در کشاورزي بخش اهمیت
 توســعه متخصصــان. اســت داشــته وجــود يا منطقــه
 کشاورزي نقش توسعه تحریک و حمایت که معتقدند

                                                   
 نویسنده مسئول:*

 اصلی اساس و دارد روستایی توسعه در اي کننده عیینت
 Tohidyan-Far( شـود  مـی  محسوب روستایی توسعه

and Rezaei-Moghaddam, 2019( .ــه کشــاورزي  ب
 در( خودکفایی منابع، از حفاظت در اصلی عامل عنوان

 اییــــ روست توسعه ،)کشوري هر اساسی محصوالت
ــافع و ــاعی من ــی محســوب فرهنگــی و اجتم ــود م  ش
)Wilson, 2007 .(ماننـد  یـی ها چالش از برخی دلیل به 
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ــابرابري ــرج و نـ ــرج و هـ ـــاشتغ در مـ ــدم ال،ــ  عـ
ــــــک ــت، یاســتس یـارآی ــاي دول ــدم ه ــعه ع  توس
 فرسـایش  ی،حمـایت  سیسـتم  ناکارآمدي ها، یرساختز

 انسانی ضعف سرمایه تولید، ظرفیت و عیـــطبی منابع
 ,.Karbasioun et al( غیـره  و کشـاورزي  بخـش  در

 ایـران  در روسـتایی  مناطق و کشاورزي بخش) 2008
انـد   مانـده بـراي پیشـرفت دور    واقعی پتانسیلاز  هنوز

)Darvishi, 2003 .(راهکـار  یـک  عنـوان  به کارآفرینی 
 Tohidyan-Far( شود می حسوبمها  چالش براي این

and Rezaei-Moghaddam, 2019(.  
 است اقتصادي توسعه براي مهمیعامل  کارآفرینی

 Arafat et( کنـد  مـی ایجاد  سطح هر در را اشتغال که

al., 2018 کارآفرینـان  بـراي  جدیـدي  هاي فرصت) و 
دهنـد   افزایش را خود دارایی و درآمد تا کند می فراهم

)Rezaei-Moghaddam and Izadi, 2019بخــش .( 
ــه کشــاورزي ــراي جــذاب اي زمین ــال ب ــتفع ــاي ی  ه
کارآفرینی در  .)Arafat et al., 2018است ( کارآفرینی
 کشـاورزي،  بخـش  در با افـزایش اشـتغال   کشاورزي،

 عامـل  روسـتایی،  يهـا  مهاجرتکاهش  و فقر کاهش
 Lanjouw andاسـت (  اقتصـادي  توسـعه  براي مهمی

Lanjouw, 2001; Van de Walle and Cratty, 2004; 
Gries and Naudé, 2010; Sohns and Revilla Diez, 

الزم  هاي مینهز يرشد و توسعۀ بخش کشاورز ).2017
و  سازد يها را فراهم م بخش یگررشد و توسعۀ د يبرا

 یـر سا یتفعال يالزم برا يها بدون آن، عوامل و نهاده
). 1384 یی،(شکو شود میفراهم ن ياقتصاد يها بخش
و کسـب و   هـا لیتفعا ي،محصوالت کشاورزلید با تو
 يفـرآور  یـی، روسـتا  يمثل گردشـگر  ید،جد يکارها

 ,.Hassink et al( شوندمی... آغاز و ییمحصوالت غذا

 محصـوالت  توسعه امر، این مبناي بر بنابراین ).2016
 کشاورزي بخش در جدید کارهاي و کسب و نوآورانه

گـذاري   سـت سـیا  در اصلی اولویت یک عنوان به باید
 Wiklund and( شـود  گرفتـه  نظر مناطق روستایی در

Shepherd, 2005 .(  

کـه شهرسـتان کرمانشـاه بـا دارا بـودن       ییاز آنجا
(از نظـر   يمناسب توسعه بخش کشـاورز  هاي یژگیو

 يعنوان قطب مهم کشـاورز  د بهتوان میمنطقه)  فیتظر
اقتصـاد   یشـرفت در پ مهمـی نقـش   ینده،کشور در آ

) و 1390 ان،و همکـار  یـد داشته باشد (پورجـاو  یرانا
 بـین  لیبر وجود رابطه ع مبنیشواهد محکم  نینهمچ

غلبه بـر   يو کاهش فقر، برا يرشد اقتصاد ینی،کارآفر
 ییجوامع روستا يرو پیش عیاجتما -يمسائل اقتصاد
 یکیعنوان  را به ینیکارآفر یکردرو ،خیردر چند دهه ا

مورد توجـه قـرار    ییامهم توسعه روست ياز راهبردها
با توجـه بـه اینکـه     .)Chowdhury, 2007داده است (

ثیر تأمختلفی بر ایجاد کارآفرینی در کشاورزي  عوامل
)، Rezaei-Moghaddam and Izadi, 2019گذارند ( می
 اءـارتق براي برنامه یا سیاست گونه هر طراحی از قبل

 مـؤثر بـر   عوامـل  که که است مهم کارآفرینی، فعالیت
 Arafatکارآفرینی در هر منطقه شناسایی شود ( روعش

et al., 2018( .ــدان ــن درســت درك فق ــوع ای  موض
هـاي   قابلیت از استفاده حداقلی به منجر است ممکن"

 زنـدگی  پایین آمدن کیفیت نتیجه در و انسانی سرمایه
ــاي سیاســت اجــراي و ــه ه ــی و پرهزین ــر ب  شــود "اث
)Langowitz and Minniti, 2007, p. 341.( ینبه هم 

عوامـل مـؤثر    يبررس يپژوهش در راستا ینا یل،دل
توسـعه   يدر راسـتا  يکشـاورز  ینـی بر توسعه کـارآفر 

  گرفت. صورت ییروستا
 

  مبانی نظري
 تالشـی  را کشـاورزي  ) کـارآفرینی 2004( 1وارن

  مواد تولید حالت از شدن رها و تولید تنوع ایجاد براي
 سـمت  به کت`و حر محصوالت عرضه در چرخه خام

و  کشـاورزان  سـایر  بـه  خدمات ارائه بازار، براي تولید
 کشـاورزي  هـاي  ظرفیـت  از استفاده روستایی، شاغلین

و  پنـاه  سـپه ( کنـد  مـی  تعریـف  اشتغالزایی براي مزارع

                                                   
1- Varen 
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 کشورهاي ویژه به دنیا نقاط اغلب در. )1394موحدي، 
 فعالیـت اقتصـاد   الگـوي  غلبه جهت به توسعه، حال در

 در نقش کنندگان ایفا ترین اصلی کشاورزان کشاورزي،
قیــداري و  يســجاس(خــود هســتند  منطقــه اقتصــاد

 عـادي  کشـاورزان  عنـوان  بـه  هـا  آن ).1390همکاران، 
 مانع که بوده معیشتی و سنتی زندگی شیوه داراي اغلب

ــوآوري، ــت از نــ ــارآفرینی و خالقیــ ــت  کــ اســ
).(Habbershon, 2006 هـاي  بـازار، سیاسـت   تغییـرات 

 عـواملی  از اشتغال و محیطی زیست مباحث کشاورزي،
 پـیش  از بـیش  را کشـاورزي  در کـارآفرینی  کـه  هستند
). 1394، پـور  دهقـان پـور و   يخسـرو ( کنـد  می نمایان

گفت که کارآفرینی کشـاورزي یعنـی فراینـد     توان می
ها، تهدیدها، و نقاط قـوت و ضـعف    شناسایی فرصت

شناسـی   هاي فعالیت از جمله کشاورزي با روش محیط
گزینی خاص و جدید براي ایجاد تحـول و   یاستو س

دگرگونی در کشاورزي است. این تحول با ارائۀ تفکر، 
روش و تدبیري نـو بـراي حـل مشـکالت گذشـته و      
کنونی کشاورزي همراه است، که حاصل همکاري بین 
عامالن اصلی کشاورزي (فعاالن بخش کشـاورزي) و  

الن) با در ریزان، مدیران و مسئو عامالن بیرونی (برنامه
نظر گرفتن شرایط و تحوالت جهانی، فنـاوري نـوین،   

هاي زیست محیطی در  فرهنگ روستایی، و محدودیت
راستاي دستیابی به الگوهاي نو در کشاورزي براي باال 

وري و کارآیی و دستیابی به بازارهاي نو در  بردن بهره
تر است. در کل، چنین فراینـدي بـه    هاي بزرگ مقیاس

ویـژه کشـاورزان    اقتصادي روستاییان و بهبهبود وضع 
هـاي   انجامد. بنابراین، کارآفرینی کشـاورزي شـیوه   می

جدید در بخش کشاورزي براي افزایش و خلق درآمد 
ــتغال اســت (  ــز ایجــاد اش ــروت و نی ــارو ث ي و افتخ

  ). 1389همکاران، 
بنابراین، با توجه به هدف پژوهش، در این بخـش  

لعات تجربی مرتبط انجام مطا ینتر مهمنتایج برخی از 
 ) در1388افتخاري و همکـاران ( . شود میگرفته مرور 

 کـارآفرینی  بـر توسـعه   مـؤثر  عوامـل  و ابعـاد  تحلیـل 
 روسـتاهاي  محدوده در که روستایی، مناطق کشاورزي
 و کارآفرین افراد از گروه دو روي و خدابنده شهرستان

 چهـار  بـه  مؤثر عوامل است، گرفته انجام غیرکارآفرین
 مـورد  گـروه  هـر  نظر از ها آن تأثیر و شده تقسیم دسته

 ،عـادي  کشـاورزان  دیدگاه از .است گرفته قرار بررسی
 زیرســاختی،-محیطــی اقتصــادي، ترتیــب عوامــل بــه

 ایـن  تأثیرگـذاري  .انـد  اهمیـت  حائز نهادي و اجتماعی
 عوامـل  اسـت:  ترتیـب  این به کارآفرینان نظر از عوامل

 زیرسـاختی و نهـادي.   -محیطـی  اجتماعی، قتصادي،ا
اي بر روي دو گروه  ) در مطالعه1391ساربان ( یدريح

کشاورز موفق (کارآفرین) و کشاورز عادي به بررسـی  
عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزان در منـاطق  
روستایی در شهرستان مشگین شهر نشـان داد کـه در   
هر دو گروه نمونه براساس اولویت عوامل اقتصـادي،  

ی، رفتاري و روانشناختی بر تقویت کـارآفرینی  ترویج
مؤثر است و عامل اقتصـادي تاثیرگـذارترین و عامـل    
روانشناختی از کمترین تأثیر براي تقویـت کـارآفرینی   

در پــژوهش  بــین دو گــروه نمونــه برخــوردار اســت.
 بنـدي  اولویـت ) بـا عنـوان   1396مظهري و همکاران (

 توسـعه  در يکشاورز کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل
 شـهر  کوهسـتان  دهسـتان : مـوردي  مطالعـه ( روستایی
 بـا  اجتمـاعی  عوامل شاخص که نشان دادند )رستمکال
 عوامـل  شـاخص  و مـؤثرترین ، 84/2اي  رتبـه  میانگین
 در عامـل  اثرترین کم ،93/1اي  رتبه میانگین با محیطی

 نهادي عوامل و باشند می کارآفرینی بر مؤثر عوامل بین
انـد.   گرفتـه  قـرار  سـوم  و دوم هـاي  رتبه در اقتصادي و
 داشـتن  ماننـد  عـواملی  کـه  داد نشـان  نتایج طورکلی به

 اجتماعی شبکه و ارتباطات وجود و گرایی گروه روحیه
 خالقیـت  ابتکـار،  نفـس،  بـه  اعتماد روستاییان، میان در

 توسـعه  بر اثرگذاري بیشترین داراي باال انگیزه و فردي
 هـاي  مهـارت  سـطح  افـزایش  و روسـتایی  کـارآفرینی 

ــه  ــتاییانکارآفرینان ــوده روس ــت ب ــیدي  .اس پورجمش
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) در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بـر توسـعه   1396(
ــورد    ــتایی (م ــاطق روس ــاورزي در من ــارآفرینی کش ک
مطالعه: شهرستان سلسله، استان لرستان) با اسـتفاده از  
مدل معادالت ساختاري مشخص کـرد کـه متغیرهـاي    

مایـت دولتـی و قـوانین و    امنیت شـغلی، آمـوزش، ح  
مقررات اثر مستقیم بر توسـعه کـارآفرینی کشـاورزي    
دارنـد و متغیــر امنیـت شــغلی بیشـترین میــزان تــأثیر    

) در مطالعه 1996( 1مولن هویز) را داشته است. 21/0(
خود به این نتیجه رسیده است که براي برقراري پیوند 
منطقی میان بخش کشاورزي و توسعه اقتصـادي ملـی   

هـاي خـاص    کمک افرادي نیاز است که با ویژگـی به 
خود، بین این دو رابطه برقرار کنند؛ او از این افراد بـه  

. بنابراین، عوامل کند میعنوان کارآفرین کشاورزي یاد 
هـاي فـردي،    موثراز این دیـدگاه تمرکـز بـر گـرایش    

 باشـد  مـی ... هاي شخصیتی و سن، تحصیالت و ظریهن
ــب دو  رویکــرد شخصــیتی و کــه در مجمــوع، در قال

 2بنـدي هسـتند. جانسـن    شناختی قابـل دسـته   جمعیت
هاي میدانی خود در کشور سودان  ) در پژوهش2006(
دریافـت کـه    "تعـاون و توسـعه کـارآفرینی   "رامون پی

هـاي کشـاورزي بـه     يتعـاون عضویت کشـاورزان در  
ها در مناطق روستایی به  يتعاونعبارت دیگر تشکیل 

زایی، توانمندسازي و کمک گسترش کارآفرینی، درآمد
چون که  شود میبه کاهش فقر در بین کشاورزان منجر 

ها زمینـه حـل مشـکل را بـه صـورت       اعضاي تعاونی
گروهی و تشریک مساعی در تأمین نیازهاي اساسی و 

)، نیـز  2006( 3آورنـد. مـک الـوي    راهبردي فراهم می
مشکالت کسب و کارهـاي کوچـک را دسترسـی بـه     

هـاي مرسـوم از    یـت حماتوزیع، و سرمایه، مجراهاي 
کسب و کار دانسته است. همچنین، براساس رویکـرد  

منـد، عوامـل متعـدد درونـی و بیرونـی همچـون        نظام
تخصیص مشترك منابع تولیـدي، مـدیریت مخـاطره،    
                                                   
1- Molenhuis 
2- Jansen 
3- McElwee 

ریـزي تولیـد، قـدرت ابتکـار کشـاورز، شـرایط        برنامه
بـوم کشـاورزي (ماننـد آب،     خانوادگی، شرایط زیست

)، قیمت بازار، و ثبـات سیاسـی نیـز بـر     خاك و اقلیم
موفقیت کسب و کارهـاي کشـاورزي تـأثیر گذارنـد.     

توسـعه  ") در مطالعـات خـود پیرامـون    2007( 4کارتر
دریافـت بـین    "کشاورزي و کارآفرینی در کشور هنـد 

تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمـد، افـزایش سـطح    
اســتانداردهاي آموزشــی در مــدارس، برگــزاري دوره 

داري  زشی مهارتی و توسعه کارآفرینی رابطه معنـی آمو
ــایج  ــود دارد. نت ــژوهش وج ــایی پ ــاران و رج  5همک

 هـتوسع در مؤثر عوامل بررسی وانــعن اــــب) 2011(
 زنجـان  اسـتان  کشـاورزي  هـاي  تعـاونی  در کارآفرینی

 تقویت عوامل مهمترین مدیران دیدگاه از که داد نشان
 تـأمین : از عبارتند زيکشاور هاي تعاونی در کارآفرینی

 تنظـیم  و بانکی قوانین اصالح مالیاتی، تخفیف و مالی
 سـند  تهیه و ارآفرینانـــک شرایط تنظیم براي مقررات
هـاي پـژوهش عبـداهللا و     یافتـه  .کارآفرینی ملی توسعه

 يور بهـره  بـر مؤثر  عوامل") با عنوان 2013( 6سلیمان
ــان ــارآفرینی در جوان ــالزي) ک ــاورزي (م ــان  "کش نش

 که هستند عواملی دانش و پذیرش که نگرش، دهد می
 کارآفرینـان  تـا  دهنـد  يم قرار یرتأث تحت را جوانان

دولت و  همچنین حمایت و پشتیبانی .شوند کشاورزي
تمایل به کارآفرینی کشاورزي  ي کارآفرینان،ها خانواده

) در 2017( 7. پینــدادو و ســانچزدهــد مــیرا افــزایش 
خـانوار،   ، جنسیت، درآمدپژوهشی بیان کردند که سن

کـارآفرینی،   يها مهارتکارآفرینی،  تحصیالت، تجربه
کـارآفرینی،   گیري جهتشخصی کارآفرین،  يها شبکه

ین عوامل تر مهم، ها پشتیبانعوامل اقتصادي و نهادها و 
کشـاورزي در کشـورهاي    بر توسـعه کـارآفرینی   مؤثر

                                                   
4- Carter 
5- Rajaei, Yaghoubi and Donyaei 
6- Abdullah and Sulaiman 
7- Pindado and Sánchez 



 و همکاران ییرضا یژنب 

85  

ــات  ــتند. عرف ــایی هس ــاران و اروپ  در) 2018( 1همک
 کـارآفرینی  کننده یینتع عوامل تعیین هدف با یپژوهش

 جنسـیت،  سـن، ( شـناختی  جمعیت عوامل کشاورزي،
 ،)التــتحصی حـسط اشتغال، وضعیت خانوار، درآمد

ــل ـــشن عوام ــت، درك( یـاخت ــک درك فرص  و ریس
 هـکـشب( یـــاجتماع سرمایه عوامل و) خودکارآمدي

 عوامـل  تـرین  مهم) کار و کسب فرشتگان و اجتماعی
 شـروع  بـه  تمایـل  و کشاورزي کارآفرینی کننده عیینت

   .هستند کشاورزي بخش در گذاري ایهـسرم یک
 بـا  پژوهشـی  در) 2019( 2ایـزدي  و مقـدم  رضایی

 و کوچـک  اورزيـــکش ایعــصن در کارآفرینی عنوان
 و مؤثر عوامل شاخص، یک توسعه: ایران در زودبازده

 صـنایع  در کـارآفرینی  توسـعه  عوامـل  ترین مهم موانع
 فـــردي عوامـــل زودبـــازده و کوچـــک کشـــاورزي

 ،)مـدیریتی  هـاي  مهارت و خودمدیریتی هاي آموزش(
 و) دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ( سازمانی عوامل
 هـاي  سیاسـت  کـار،  و کسـب  محـیط ( محیطی عوامل

ــی، ــت انگیزش ــاي سیاس ــایتی، ه ــت حم ــاي سیاس  ه
 نشـان  پژوهش این. کردند معرفی) آموزشی سرپرستی

 فرآیند یک عنوان به باید کارآفرینی توسعه که هدد می
 آید نمی دست به کارآفرین توسط تنها که شود شناخته

 عوامـل  و محیطـی  عوامـل  کـارآفرین،  عامل سه هر و
  .هستند دخیل آن ایجاد در سازمانی

که  شود میهاي یاد شده، مشاهده  شینهپیبا بررسی 
شـی از  با روش کمی و با تمرکز بر بخ ها پژوهشاکثر 

کشاورزي انجام شده  کارآفرینی توسعه بر عوامل مؤثر
و  )2018عرفـات و همکـاران (  ي هـا  پـژوهش است. 
ــا ــیرض ــدم ی ــزديو ا مق ــزد2019( ی ــک) ن ــرین  ی ت

ي انجام شده به پژوهش حاضر هسـتند. در  ها پژوهش
به عوامل محیطی  )2018عرفات و همکاران (پژوهش 

 مقدم ییرضاتوجه کمتري شده است و تمرکز پژوهش 

                                                   
1- Arafat, Saleem, Dwivedi and Khan 
2- Rezaei-Moghaddam and Izadi 

ي کشاورزي اسـت کـه   ها شرکتبر  )2019( یزديو ا
با پژوهش حاضر متفاوت است. از طرفـی دیگـر، بـا    

 دریافت کـه ترکیـب عوامـل    توان می ها پیشینهبررسی 
در مناطق مختلف  کشاورزي کارآفرینی توسعه بر مؤثر

متفاوت است، لذا با توجه به اینکـه کـارآفرینی عامـل    
 پـایین  يور بهـره  بـر  بـه غل و فقـر  براي کاهش مهمی

 ,Aggarwal( کشــاورزي در روســتاها اســت بخــش

بـر آن در هـر منطقـه     مـؤثر )، و ترکیب عوامـل  2018
)، شناسـایی عوامـل   Isenberg, 2011متفاوت اسـت ( 

مؤثر بر توسـعه آن در هـر منطقـه ضـروري بـه نظـر       
تحلیل با روش  حاضر پژوهش اساس، این رسد. بر يم

و ابـزار مصـاحبه بـا     تقرا)اسـ  بـر  محتوا کیفی (مبتنـی 
  زیر است: پرسش به پاسخگویی دنبال خبرگان به

 در کشـاورزي  کـارآفرینی  توسـعه  بـر  چه عواملی -
ــتاي ــعه راس ــتایی توس ــتان روس ــاه  در شهرس کرمانش

 تاثیرگذار است؟

  
  شناسی پژوهش روش

، باشـد  مـی پژوهش حاضر از نظر هدف کـاربردي  
نجـام  چرا که در پـی توسـعه کـارآفرینی کشـاورزي ا    

ـ  مـی و نتـایج حاصـل از آن    گیـرد  می راهنمـاي   دتوان
در زمینه امور کشاورزي باشـد. از لحـاظ    زانير برنامه

و  شـود  میپارادایم، از گروه تحقیقات کیفی محسوب 
 بـر  از روش تحلیـل محتـوا مبتنـی    ها دادهبراي تحلیل 

ي هـا  مصـاحبه استقرا استفاده شده است. بـراي انجـام   
 سـؤال  8تکـل مصـاحبه (شـامل    ، پروسـاختارمند  نیمه

انجام شد.  ها مصاحبهمحوري) تدوین گردید و سپس 
جامعه آماري این پژوهش از کارآفرینان کشـاورزي و  

علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي  اعضاي هیات
هدفمنـد (هـدف    گیـري  نمونـه تشکیل شد و از روش 

یی است که اطالعات زیادي در ها نمونهمحقق انتخاب 
وع تحقیق داشته باشند) بهـره بـرده شـد و    مورد موض

نیز تا زمان رسیدن به اشـباع نظـري ادامـه     گیري نمونه
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نفـر مصـاحبه    10یافت و بدین ترتیب در نهایـت بـا   
با استفاده  ها دادهي آور جمعصورت گرفت. همزمان با 

از شیوه تحلیل محتواي کیفی مبتنی بر استقرا به تجزیه 
 محتواي تحلیل فرایند . درپرداخته شد ها دادهو تحلیل 

ي هـا  مقولـه بـاز   در ابتدا با کدگذاري استقرا، بر مبتنی
 تحتها  طبقه از لیستی و سپس شود میاولیه شناسایی 

 از هـدف . شـوند  مـی  يبنـد  طبقه بزرگتر سرفصل یک
 تلفیـق  بـا ها  طبقه تعداد دادن کاهش ،ها داده يبند طبقه
ـ  وسـیع  يهـا  طبقـه  ایجـاد  یا و مشابه موارد . اسـت  رت

 ایـن  تحقیـق  بعـدي  مراحل در .)1394، مهربان عادل(
 از تعـدادي  و شـوند  می مقایسه یکدیگر با نیز مقوالت

 مقـوالت  زیرمجموعه دارند، بیشتري نزدیکی کهها  آن
  ).1 شکل() 1393(تبریزي،  گیرند می قرار تري عام

 
استقرایی  وايمحت تحلیل در مقوالت بندي   تقسیم -1شکل 

  )126: 1393 تبریزي،(
  

از روش  نیـز  هـا  یافتـه اعتبار  قابلیت سیبرر يبرا
 نـین و همچ یـی گـرا  کثرت، کنندگان مشارکت يبازنگر
بهـره بـرده    نیـز هـا   زمـان داده  همتحلیل و  يآور جمع

  .)2(جدول  شد
  

  اعتبار پژوهش يها شاخص -1 جدول
  شکل اجرا  شاخص

  يبازنگر
  کنندگان مشارکت

نفر از  5 يپژوهش برا هاي فتهیا
نظر با و  یدشوندگان ارسال گرد مصاحبه

کدهاي استخراج شده اصالح ها  آن
  .شدند

  ییگرا کثرت
و بررسی  نظران مصاحبه با صاحب

در  يها داده یدتائ يبراپیشینه پژوهش 
  حال ظهور

و  يآور جمع
زمان  هم یلتحل

  ها داده

پس از هر مصاحبه، کدگذاري و تحلیل 
  انجام شد. ها هداد

  
  ها یافته

ها با استفاده از تحلیل محتواي کیفی استقرایی،  داده
سـازي   ابتدا به صورت کدگـذاري بـاز و اولیـه مفهـوم    

هـاي حاصـل از    شده، در این مرحله کل محتواي پیـام 
هـا،   نـویس کـردن مصـاحبه    ها، پس از دسـت  مصاحبه

چندین بار مورد بازخوانی و بررسـی قـرار گرفـت و    
هاي معنایی به صورت جمالتی از بیانات و متون واحد

هاي اولیــه از آنهــا هــا مشــخص شــد و کــد مصــاحبه
م و انسـجام  و سـپس بـه منظـور نظـ     استخراج گردید

هـاي کدگـذاري شـده، بـا      دست آمده، داده هاي به داده
یکدیگر مقایسه شدند و با ادغام موارد مشابه، طبقـاتی  

  ). 2با مفاهیم جدید ایجاد گردید (جدول 
  

  پژوهش يها طبقات گسترده حاصل از داده یجادو ا يساز مفهوم -2جدول 

  مقوله میانی  خرده مقوله  تکرار  ردیف
مقوله 
  اصلی

  مناسب يو آب و هوا قلیماتنوع   7   1
  منابع طبیعی

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفر
ینی

 
کشاورز

 ي
(مورد مطالعه: 

شهرستان کرمانشاه)
  

 اصلخیزحمرغوب و  خاك  6   2

  ینمز الکیتم  5   3
 -سرمایه مالی
  حمایتی

  الیم یهبه سرما دسترسی  6   4
  خانواده و دوستانالی م حمایت  4   5
  گذار یهسرما فرشتگان  4   6
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7   4  
 بابهره  کم يها وام يمانند اعطا ي،بانک هاي یستمسدولت و  ياز سو لیما هاي حمایت

 کشاورزان يواقع یازهاينبراساس  طوالنی بازگشت دوره

  )استراتژیکیرغمحصوالت  ي(حت يتمام محصوالت کشاورز يبرا يکشاورز هاي یمهب  4   8
  کشاورزان يتوان اقتصاد یتتقو يبرا ییبه کشاورزان روستا یارانه اعطاي  3   9

  به کشاورزان یالتدادن تسه يبرا يبخش خصوص ورود  3   10
  در افراد پذیري یسکر یتاز قابل يبرخوردار  5   11

ها و  یژگیو
هنگ فر

  ینیکارآفر

  از اراده و پشتکار باال در افراد برخورداري  4   12
  ییانمشارکت در روستا یهروح وجود  3   13
  افراد ينفس باال  به اعتماد  5   14
  افراد خالق و نوآور در روستا وجود  4   15
  کوش افراد سخت وجود  4   16
  در افراد ینانهشوق کارآفر وجود  6   17
  اه فرصت شخیصت توانایی  6   18
  یشروپکشاورزان  یلاز پتانس استفاده  3   19
  آنان ودکیکفرزندان در دوران  ینانهکارآفر تربیت  4   20
  ي مشوقها خانوادهو دوستان  وجود  4   21
  به کسب و کارمحلی مثبت جامعه  نگرش  5   22
 افراد تغییرپذیري  3   23

  کشاورزي بخش در روز به دانش و ها روش از آگاهی  4   24
  کشاورزي جدید هاي روش و فناوري تجهیزات، ابزار، از استفاده ییتوانا  3   25
  کشاورزي محصوالت مناسب بازاریابی توانایی  5   26
  کشاورزي بخش در روستایی جوانان دانشگاهی تحصیالت از برخورداري  3   27

28   3  
 و امکانات از استفاده با کشاورزي سوانح و ها بیماري و آفات کنترل و بینی پیش

  روز به هاي لوژيتکنو
  ها آن یاتاز تجرب گیري و افراد باتجربه و بهره ینانبا کارآفر مشاوره  4   29

پشتیبانی و 
  آموزش

  یهبا متخصصان دانشگا ارتباط  3   30
31   4    
  يکشاورز يها در سازمان نگیزهاافراد جوان، ماهر، متخصص و با  گیريکار به  5   32
  یجیترو يها آنان در کالس گاهیآش و سطح دان یشکشاورزان و افزا آموزش  6   33
  در روستا یابیبازار يها کارگاه برگزاري  4   34
  ییگردش صحرا تکنیکو استفاده از  یشینما -یشآموز يها برنامه ایجاد  3   35

36   4  
  انجام شده در خارج از کشور و استفاده  يکارشناسان سازمان از کارها بازدید

  به کشاورزان جربیاتتآنان و انتقال  جربیاتتاز 
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 و پیشنهادها گیري  نتیجه

ــعه     با توجه به جدول با ــر توس ــؤثر ب ــل م ال عوام
دسـته   6کارآفرینی روستایی در بخـش کشـاورزي در   

 -لیما یهسرما ،طبیعیمنابع بندي شد که شامل:  تقسیم
ها و فرهنگ کـارآفرینی، پشـتیبانی و    یژگیویتی، حما

و عوامـل   هـا  سیاسـت ت و مقـررا یـن،  قـوان آموزش، 
با توجه به تاکیداتی که در اوضاع . باشد میزیرساختی، 

فعلی اقتصادي جامعه بر اقتصاد مقاومتی و رونق تولید 
؛ کارآفرینی در روستا و به خصوص در شود میداخلی 

در تولید داخلی  مهمینقش  دتوان میبخش کشاورزي 
کسـی   کشاورز کارآفرین اساساًو اشتغال داشته باشد. 

 هـاي  ویژگـی است که بـا تکیـه بـر ترکیـب منـابع و      
ـ  ریسککارآفرینانه ( ، طلبـی  توقیـف ، خالقیـت،  ذیريپ

ي کشـف  هـا  فرصـت نوآوري و...) اقدام به شناسـایی  
ــاورزي   ــش کش ــده در بخ ــینش ــد م ــال  کن ــه دنب و ب

و ایجاد تغییر و تحول در روستاها و بـه   آفرینی ارزش
و  توسـعه کسـب  خصوص در بخش کشاورزي است. 

شناخت  پایهکارهاي کشاورزي در مناطق مختلف، بر 
 توسـعه هر منطقه، راهبردي مناسب بـراي   هاي ظرفیت

بخش کشاورزي است. روستاهاي شهرستان کرمانشاه 
بسترهایی  ندتوان میکه دارد  هایی قابلیتنیز با توجه به 

در روستاها "را براي کارآفرینی کشاورزي فراهم کنند. 
ویـژه   جوانـان روسـتایی بیکـار بـه    به وجـود  با توجه 

در بخـش کشـاورزي، در زمینـه     کـرده  تحصیلجوانان 
نیروي کار مشکلی وجود ندارد و به این شکل مانع از 

. از طـرف دیگـر،   شـود  مـی مهاجرت آنان به شـهرها  
شهرستان کرمانشاه از لحاظ اقلیم، آب و هوا و خـاك  

ـ  مـی حاصلخیز در وضعیت مناسبی قـرار دارد و    دتوان
. "ینه را براي ایجاد کارآفرینی کشاورزي فراهم کندزم
و همکـاران   يپـژوهش افتخـار   یـج با نتـا  ها یافته ینا
ــر1388( ــاران ( ي)، مظه ــو )،1396و همک ــک ال  يم
  دارد. خوانی هم )2006(

 تـوان  مـی یتـی  حما -مالی یهسرمااز لحاظ عوامل 
ي الزم در آغاز هر کسـب و  ها ضرورتعنوان کرد، از 

مــالی اســت. بــراي ایجــاد و توســعه کــاري ســرمایه 
را  مهمـی کارآفرینی کشاورزي نیز سرمایه مالی نقـش  

. البته حیطه کشاورزي در مقایسه با صنعت کند میایفا 
فـاکتور   نيتـر  مهمبه سرمایه مالی کمتري نیاز دارد و 

با توجـه  "در این بخش داشتن زمین کشاورزي است. 
 غالبـاً  هـا  نآبه زندگی معیشتی بسیاري از روسـتاییان،  

فاقد سرمایه مالی الزم براي ایجاد این کسب و کارهـا  
هستند و احتیاج به منابع حمایتی دیگري دارند، ماننـد  

یی با سود کم و دوره بازگشت طـوالنی  ها وامدریافت 
 هـا  بانـک ، اما چنین شرایطی از سوي ها بانکمدت از 

یی هم که از طرف دولـت بـه   ها رانهیا. شود مینفراهم 
از . "بسیار کم و نـاچیز اسـت   شود میورزان ارائه کشا
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ي کشاورزي بـه علـت وسـعت    ها ریسکطرف دیگر، 
دامنه آنها جزء وقایع پرخطر هستند و جبران خسارت 
وارده از حدود توانایی مالی مؤسسات بیمه خصوصی 
خارج است. به همین جهت غالباً بیمه کشـاورزي بـه   

خسـارت،  ي تـأمین  ها صندوقکمک دولت، با تشکیل 
. بیمـه دام، آبزیـان، طیـور و    شـود  مـی عملـی و اجـرا   

ي میـوه نیـز در زمـره بیمـه کشـاورزي عملـی       هـا  باغ
بـا هـدف    صندوق بیمـه کشـاورزي کشـور   . شوند می

یی را از ها طرح يکشاورز بیمه عملیات کیفیت يارتقا
و  زیربنـایی ، مطالعـات  پـذیرس  بیمـه مطالعـات  جمله 

ــی ــاربرد تطبیق ــات ک ــد ي ، مطالع ــا ه ــدف ب و  تمهی
 یـا کـاهش   يمناسـب بـرا   يراهکارها استانداردسازي

زا، اسـتفاده از   از آثار سوء عوامـل خسـارت   گیريجلو
(مانند سنجش  خسارت ارزیابیدر  نوین يها يآور فن

و  علمـی مراجـع   يبا همکار) و... GISو  R.Sاز دور 
در دستور کار خود دارد که از نظـر مقایسـه    تحقیقاتی

بار صرف شده رشد خوبی را در پـی  تعداد و مبلغ اعت
داشته است. اما این بیمه فقط از محصوالت زراعـی و  

و بــراي توســعه کــارآفرینی  کنــد مــیبــاغی حمایــت 
هـایی وجـود    کشاورزي الزم است که  بیمـه یـا بیمـه   

هاي کشاورزي را تحت  داشته باشند که تمامی فعالیت
اجراي طرح بیمه کشـاورزي  حمایت خود قرار دهند. 

لزم تهیـه آمارهـاي ملـی و محلـی، تربیـت کـادر       مست
متخصص و ماهر، تأمین سرمایه و منابع مالی کـافی و  

ي ایـن طـرح وسـیع،    ا منطقـه بررسی امکانات اجراي 
با نتایج پـژوهش   ها فتهیا. این باشد میمتنوع و پیچیده 

و همکــاران  يمظهــر ،)1388و همکــاران ( يافتخــار
  دارد. خوانی مه) 2017و سانچز ( پیندادو، )1396(

ینی کشـاورزان نیـز در   و فرهنگ کارآفر ها یژگیو
ي ا برجسـته توسعه کارآفرینی کشـاورزي داراي نقـش   

یک کارآفرین کشاورزي بایـد خـالق، نـوآور،    "است. 
هـا را   و هوشیار باشند تـا بتوانـد فرصـت    یرپذ یسکر

ــد، از  ــتتشــخیص ده ــا فرص ــره ه ــردار به ــد، ب ي کن

ئل شناسایی کند، توانایی یی را براي حل مساها حل راه
ــا   مــدیریت کســب و کــار خــود را داشــته باشــد و ب

سعی در رشـد و گسـترش    نگاري آیندهو  پروري آینده
یـک کـارآفرین بایـد    "کسب و کار خود داشته باشد. 

خالقیـت،   نـوآوري،  پذیري، ریسک هاي ویژگیداراي 
 گرا فرصت بودن، قدم پیش زیاد، پشتکار نفس، اعتماد به
گرایی،  هدف گرایی، آینده بودن، عمل و کار لبودن، اه
ایسـتادگی، اراده،   کامیـابی،  بـه  نیـاز  پـذیري،  انعطـاف 
ــخت ــیکو س ــوق، ،ش ــاال، ش ــرژي ب ــردم ان  ي،دار م

 و خوداشـتغالی  شناسـی  منفعـت  انتقادپذیري، ابتکـار، 

 عصـر  در اقتصادي توسعه و رشد عامل کلیدي عنوان به
ارشناســان بسـیاري از کشـاورزان و ک   ."مـدرن باشـند  

اشاره کردند که آینده روشنی براي کشـاورزان وجـود   
 يا گونـه به  شان مزارع مدیریت نحوهها در  اگرآندارد، 

طلب باشند و  فیقتوباید  ها آنعمل کنند.  تر آفرینانهکار
طور روز افزون براي کسب سود بیشـتر و حتـی در    به

ي تــالش کننــد. الملــل نبـی اختیـار گــرفتن بازارهــاي  
نان این بخش باید نـوآور باشـند در غیـر ایـن     کارآفری

 آور سرسامصورت کسب و کار آنها زیر فشار تغییرات 
 هـا  راهبه دنبال  باید ها آن .رود میاز بین  ها پیچیدگیو 
بـراي  کـاراتر و مـوثرتر   و  سودآورتر هاي جایگزینو 

ویژگـی بسـیار   بـودن   نـوآور . کسب و کار خود باشند
، بـه ویـژه   باشد میفرین براي یک کشاورز کارآ مهمی

 باشـد  میزمانی که کسب و کار با رقابت شدید روبرو 
بـا   هـا  یافتهاین . کند مییا در یک محیط متغیر فعالیت 

)، عرفات 1396)، مظهري (1996نتایج پژوهش مولن (
) 2019) و رضایی مقدم و ایزدي (2018و همکاران (

 عوامل فردي و شخصیتی بـر کـارآفرینی   اثیرتمبنی بر 
  .باشد میکشاورزان هم راستا 

دسترسـی  "در زمینه عوامل پشـتیبانی و آموزشـی   
 دتوان مینداشتن کشاورزان به مشاوران فنی و ترویجی 

یی ها سازمانمانع توسعه کسب و کار کشاورزي گردد. 
ي هـا  کارگـاه با برگزاري  دتوان میمثل جهاد کشاورزي 
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و  گـرا  اقدام گیريي یادها کارگاهي و ساز آگاهآموزشی 
ي کارآموزي سعی در ارتقاي فرهنگ ها دورهبرگزاري 

. "ي کارآفرینانه در روستاییان داشته باشـد ها مهارتو 
 تـرین  يکشور به عنوان اصـل  يآموزش کشاورز نظام

مـاهر و متخصـص در بخـش     نیروي کننده تامینعامل 
در توسـعه و گسـترش    مهمـی  بسـیار نقش  يکشاورز
 یـج کـه تـرو   يا ه گونـه ب دارد. ینیکارآفر يها آموزش
 یـن تـر  از مناسـب  یکی يدر بخش کشاورز ینیکارآفر

و  يکشـاورز  يرونـق کسـب و کارهـا    يبرا ها ینهگز
   .باشد می يارزش افزوده محصوالت کشاورز افزایش

از دیگر عوامل بسیار  ها سیاستمقررات و  ،قوانین
 نـه مهم در زمینه توسعه کارآفرینی کشاورزي است که 

مقررات حمایتی از کشاورزان کـارآفرین   قوانین و تنها 
در  ها يبوروکراسوجود ندارد، بلکه کشاورزان درگیر 

ي مربوطه هستند. از بـین  ها ارگانبسیاري از ادارات و 
و رفع  ها سازماندر  ها يکاغذبازو  ها سیبوروکرابردن 

ـ  مـی قوانین دست و پـاگیر   در توسـعه کسـب و    دتوان
ها با نتایج  شد. این یافتهبا مؤثرکارهاي روستایی بسیار 

پورجمشـیدي   ،)1396و همکـاران (  يمظهرپژوهش 
رضـایی مقـدم و   )، 2017پیندادو و سانچز ()، 1396(

  است. راستا هم) 2019ایزدي (
بــه  ســیدستر"در زمینــه عوامــل زیرســاختی   

فروش محصـوالت   يبازار براي، کشاورز آالت  ماشین
ــاورز ــده ي، کش ــالح ش ــذر اص ــوالت، ب ــار محص  ،انب
بـه کـود، مـواد و فنـون      و دسترسـی  آبیاري تسهیالت

ینـی  به کـارآفر  یابی دست يبرا، کنترل آفات و امراض
 اهمیـت . "است يالزم و ضرور ي، امریاپو کشاورزي

هـا   آن از تـوان  مـی است کـه   يا به اندازه ها یرساختز
د؛ کـر  یـاد  ینـی کارآفرهاي  فعالیتانجام عنوان بستر  به

 یردر کنار سا ،که دارد مثبتی یجبا نتا این عاملکه  چرا
کـارآفرینی کشـاورزي و توسـعه     سعهتوزمینه عوامل، 

در اینجـا بـا توجـه بـه      د.کرخواهد  فراهم روستاها را
  : گردد میپژوهش پیشنهادهایی ارائه  هاي یافته

محیطـی و اقلیمـی اسـتان     هاي ویژگیبا توجه به  -
 تان در زمینـه کرمانشاه، همچنین پیشرو بودن ایـن اسـ  

ي هـا  قطـب کـه یکـی از    طـوري  کشاورزي ارگانیک به
تولید محصوالت ارگانیک در کشور مطرح شده اسـت  

ي اخیــر بــا وجــود کمبــود بارنــدگی و هــا ســالو در 
خشکسالی جایگاه خود را حفظ کرده و با اخذ برند به 

صادرات نیز رسـیده اسـت و از طـرف دیگـر      مرحله
تاها و ر روسـ دلکرده حصیتوجود نیروي کار جوان و 

سایر مزیتهـاي غیرقابـل انکـار ایـن اسـتان در زمینـه       
 ربـط  يذي هـا  سازمانکه  گردد میکشاورزي، پیشنهاد 

ــی     ــام مهندس ــازمان نظ ــاورزي، س ــاد کش ــد جه مانن
در این  نظران صاحبکشاورزي و منابع طبیعی و سایر 

یـی در زمینـه   هـا  نشستحوزه با برگزاري سمینارها و 
ر سطح روستاها به ارائه توسعه کارآفرینی کشاورزي د

ي کسـب و کارهـاي   انداز راهراهکارهایی براي تسهیل 
یـی از  ها نشستکشاورزي بپردازند، همچنین در چنین 

کارآفرینان کشاورزي دعوت به عمل آید کـه از نقطـه   
ــه   ــداماتی ک ــا اســتفاده شــود. یکــی از اق نظــرات آنه

ي مربوطه بـراي تسـهیل کسـب و کارهـاي     ها سازمان
 هـا  سـاخت زیرارائه دهنده توسعه  ندتوان میکشاورزي 

... بـراي  مانند جاده، گازکشی، خطوط بـرق و  باشد می
 ندتوان میهمچنین  ها سازمان. باشد میمناطق روستایی 

تا حد ممکن بروکراسی اداري را از سر راه کارآفرینان 
عنوان یک تسهیلگر ظاهر شـوند نـه یـک     بردارند تا به

ات حمایتی دولـت در زمینـه   مانع. کارآفرینان به اقدام
و بیمـه محصـوالت بـه شـدت      ها وامتسهیل پرداخت 

نیازمندند و از آنجا که در طول پژوهش به آن پرداخته 
شد مسئله اقتصادي در تصمیم به شروع یـک فعالیـت   

انتظار  بطیرذهاي  است از سازمان تاثیرگذارکارآفرینانه 
  این مشکالت را مرتفع سازند. رود می
ي کشاورزي در منـاطق  ها هنرستانرس و ایجاد مدا -

روستایی در جهت باال بردن آگاهی و دانش جوانان 
روستا و ایجاد مهارت در آنان و کمک بـه ارتقـاي   
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ــدارس و از   ــان در م ــه در جوان ــگ کارآفرینان فرهن
همان سنین ابتدایی، جهت هدایت آنهـا بـه سـمت    
ایجاد کسـب و کارهـاي نـو کارافرینانـه در بخـش      

است. این مدارس باید  مؤثرر روستاها کشاورزي د
عالوه بر ارائه مطالب به صورت نظري باید مشتمل 

ــر  ــا دورهب ــی و ه ــارورزي واقع ــؤثري ک ــند. م  باش
نیاز سـنجی آموزشـی در حـوزه کسـب و     همچنین 

و  هــا دورهکارهـاي کشـاورزي و سـپس برگـزاري     
، منـدان  عالقـه یی براي کشاورزان و سـایر  ها کالس

ي ایجـاد  هـا  مینهزو  ها لیتقاببا  جهت آشنایی آنان
کسب و کارهاي کارآفرینانه در روسـتاها از سـوي   

ي ا حرفـه سازمان جهاد کشاورزي و سازمان فنی و 
استان و سایر مراکز آموزشـی فعـال مربوطـه بایـد     

 انجام گیرد.

ــت  - ــیدول ــ م ــکیل   دتوان ــت از تش ــق حمای از طری
ارتبـاط مسـتقیم    يبازاریـابی و برقـرار   هـا  يتعاون

رآفرینان با مصرف کنندگان و صنایع زمینه حذف کا
را فـراهم آورد و بیشـتر سـود را نصـیب      ها واسطه

تسـهیل کـردن قـوانین    همچنـین   کارآفرینان سازد.
 يبه طـور ي کارآفرینان کشاورز، درخواست وام برا

ي که روند طـوالنی فراینـد درخواسـت وام از سـو    
کمک  کارآفرینان به دتوان میکاهش یابد  کارآفرینان

  کند.

سازمان جهـاد کشـاورزي    شود میدر نهایت پیشنهاد  -
به نقش ویژه نیروهاي ترویجی و توسعه آن جهـت  

یی و حمایتی به کشاورزان در ا مشاورهارائه خدمات 
جهت توسـعه کسـب و کارهـاي کشـاورزي توجـه      

 بیشتري داشته باشد.
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Abstract 
The main objective of this study is to investigate the factors affecting the development of 

agricultural entrepreneurship in Kermanshah. This research is applied in terms of the purpose of 
the paradigm in the qualitative research group. For analysis of the data, the inductive content 
analysis method was used. The required information was collected through semi-structured 
interviews. The statistical population of the present study was faculty members of the Faculty of 
Agriculture of Razi University and entrepreneurs of the agricultural sector. Targeted sampling 
was used to select the participants and finally the theoretical saturation was performed after ten 
interviews. To verify the reliability of the findings, the method of reviewing the participants and 
experts as well as collecting and analyzing data simultaneously was used. By analyzing the 
content of the text, an interview was conducted on 52 codes indicating the factors affecting the 
development of agricultural entrepreneurship. The complete list of codes, classified according to 
conceptual relation, is grouped into six subject categories including Natural resources; financial-
supporting capital; characteristics and culture of entrepreneurship; support and training; rules, 
regulations and policies and infrastructure factors. 
 
Keywords: Agricultural Entrepreneurship, Agricultural Development, Entrepreneurship 
Development, Kermanshah County.1 
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