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 مقدمه
 اجرای شامل تحوالت این. است بوده گوناگونی اساسی تحوالت شاهد ایران روستایی جامعة

 زاده، لهسایی) اسالمی انقالب ارضی، اصالحات ،(1365 ازکیا،) روستایی توسعة های برنامه

 تغییر ،(Abbaspour et al., 2009) آب منابع به آسیب ،(1385 زاده،سید) شدن جهانی ،(1382

 از کیهر. است (Keshavarz et al., 2013; Keshavarz & Karami, 2014) خشکسالی و اقلیم

 جمعیت سهم. است شده ایران روستایی جوامع اجتماعی نظام در تغییر موجب مذکور تحوالت

 در درصد 5/28 به 1335 سال در درصد 9/68 از کشور، کل جمعیت به نسبت ایران روستایی

 از یکی فقط شناختی جمعیت تحول این .(1394 آمار، ملی درگاه) است یافته تقلیل 1390 سال

 فقر جمله از دیگر پیامدهای هرچند و است روستایی جوامع رد نگوناگو تحوالت پیامدهای

 .نیستند سنجش قابل راحتی به ،دارند وجود اجتماعی رفاه کاهش و (Adger, 2009) تاییروس

 آن تبع به و اقتصادی پیامدهای موجب آب منابع کیفیت و کمیت در تحول با اقلیم تغییر

 یمعنبه اقلیم تغییر(. Keshavarz et al., 2013; Dang et al., 2014) است شده اجتماعی پیامدهای

 عوامل از ناشی که است زمان طول در... و بارش دما، مانند اقلیمی پارامترهای در تغییر

 ای، گلخانه آثار تشکیل حرارتی، -زیستی تحوالت انسانی، های فعالیت جمله از گوناگونی

 (.Bast, 2010) است خورشیدی تغییرپذیری و سیارات حرکت

 نواحی در ویژه به جهان کشاورزی بر مهمی آثار اقلیم تغییر ،موجود های گزارش اساسبر

 اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری ،مبنا ینا بر(. Aydinalp & Cresser, 2008) دارد استوایی

 (.Mertz et al., 2009) ددار زیادی اهمیت

 کاهش کشاورزان درآمد ،رو این از و است برانگیز چالش کشاورزی بخش برای اقلیم تغییر

 Keshavarz) است پذیری آسیب معرض در اقلیم تغییر دلیل به کشاورزان معیشت بنابراین، ؛یابد می

et al., 2013.) اقداماتی دادن انجام به اجتماعی و اقتصادی حیات تداوم برای کشاورزان ،رنتیجهد 

 ملزم اقلیم تغییر با سازگاری برای انکشاورز ،ترتیب اینبه .دهند بهبود را خود معیشت تا دارند نیاز

 کشاورزان سازگاری به محققان. (Ntalen & Litondo, 2013) هستند کارآفرینانه رفتار بروز به

 کارآفرینانه رفتار و( Below et al., 2012) اند کرده توجه اقلیم تغییر به پاسخ در رفتار یک عنوان به

 تنوع همچنین،(. Momodu et al., 2011) است هشد مطرح سازگاری راهبرد یک عنوان به نیز
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 رفتار بروز است ذکر شایان .شود می محسوب کارآفرینانه رفتار بروز برای یشاهد معیشت

 پاسخ در که هنگامی رفتار این و( Hall, 2006) ردپذی می تأثیر گوناگونی متغیرهای از کارآفرینانه

 اثر اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری ادبیات در دیگر متغیرهای از کند، می پیدا بروز اقلیم تغییر به

 رفتار بروز نگیچگو تحلیل درصدد حاضر تحقیق ،درنتیجه(. Below et al., 2012) پذیرد می

 . است اقلیم تغییر با مواجهه در کشاورزان کارآفرینانة

 

 تحقیق پیشینة و نظری نیمبا بر مروری
 کشاورزان بین در کارآفرینانه رفتار

 ثیروت  خلیق  فراینید  را کیارآفرینی  اسیمیت  آدام کیارآفرینی،  ادبییات  کالسییک  های نظریه در

 خلق فرایند را کارآفرینی کانتیلون ریچارد به استناد با( 2008) همکاران و هستریچ .است دانسته

 1شیومییتر  نظیر  از .اند هکرد اضافه کارآفرینی تعریف به را ریسک مفهوم و اند گرفته درنظر سود

. دباشی  اقتصیادی  یمحرکی  تا کند می ترکیب را تولید عوامل که است فردی کارآفرین ،(1934)

 ییا  تغیییر  دنبیال  بیه  هیا  فرصیت  از استفاده با کارآفرین دکر بیان متفاوت نگاهی با (1994) دراکر

 3کرزنیر  و( 1931) کیانتیلون  از نقیل  بیه ( 2013) 2لیتونیدو  و تیالن  ،همچنیین . است تغییر به پاسخ

 .دانند می کارآفرینانه یرفتار ریسک، وجود دلیل به را کشاورزی ،(1985)

 در تنوع با و است زیست محیط به پاسخ در خالقیت نوعی کشاورزان برای کارآفرینانه رفتار

 رفتار(. Chaudhari et al., 2010) آید می پدید ها آن بین در( اشتغال تنوع) کشاورزان معیشت

 درآمد یشافزا و تولیدات افزایش موجب که است اقداماتی شامل کشاورزان برای کارآفرینانه

 سطح در کارآفرینانه های فعالیت با درآمد افزایش ،درواقع(. Lyngdoh & Pati, 2013) دشو می ها آن

 در ایجادشده وکارهای کسب( 1999) 4کارتر ،همچنین. است پذیر امکان مزرعه از فراتر و مزرعه

. کند می معرفی کارآفرینانه رفتار ،دشو می کشاورزان معیشت بهبود موجب هک را کشاورزی کنار

 .شد گرفته نظردر کارآفرینانه یرفتار وکار کسب ایجاد حاضر، تحقیق در اساس براین

                         

1. Schumpeter 
2. Ntalen and Litondo 
3. Kirzner 
4. Carter 
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 ینیارآفرک یها نهیزم لیتحل و یبررس» عنوان با را پژوهشی( 1387) نجارزاده و رضوانی

 شهرستان) یجنوب براآن دهستان: یمورد مطالعة ییروستا ینواح ةتوسع فرایند در انییروستا
 بررسی کارآفرینی های مهارت با یانیروستا آشنایی ،تحقیق این در .اند داده انجام «(اصفهان

 متوسط و کوچک های بنگاه توسعة موانع( 1390) انهمکار و میرزایی علی. است شده
 نیز( 1392) حسینی و رضایی. اند کرده بررسی خوزستان استان در را روستایی کارآفرین

 وهشپژ این. اند داده انجام روستایی ةتوسع های تعاونی کارآفرینی ةتوسع زمینة در را پژوهشی
 .است گرفته صورت روستایی جوامع در کارآفرینی زمینة در

 که است گرفته انجام اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری مورددر زیادی تحقیقات ،همچنین
 دهش تدوین مختلف های سبک به کشاورزان سازگاری اصول و راهبردها ها، مدل ها آن در

 یکیبه عنوان  د،شو می معیشت تنوع موجب که کارآفرینانه رفتار تحقیقات، از برخی در. است
 (Paavola, 2010; Osbahr etاست مطرح شده ییراقلیمکشاورزان با تغ یسازگار یاز راهبردها

(al., 2008. 
 بیه  یید با انید  گرفتیه  درنظیر  سیازگاری  راهبرد را کارآفرینانه رفتار که هایی پژوهش زمینة در
در بیروز   یمحل یها نقش سازمان یقتحق یندر ا. کرد اشاره( 2008) همکاران و 1اوسبهر مطالعة

 کیاهش  عنیوان  بیا  تحقیقیی ( 2011) 23همکیاران  و مومیدی . شده است یبررس ینانهرفتار کارآفر
 رفتیار  ةتوسیع  ،پیژوهش  این در. اند داده انجام نیجریه در کارآفرینی از استفاده با اقلیم تغییر آثار

 در تحقیقیی ( 2009) 3همکیاران  و مرتیز . است شده گرفته درنظر سازگاری راهبرد ،کارآفرینانه
 را معیشیت  ةتوسیع  در کارآفرینانیه  رفتار و اند داده انجام اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری زمینة

 درک و زمیین  مسیاحت  سن، متغیرهای ،تحقیق این در. اند دانسته اقلیم رتغیی با سازگاری راهبرد
 و نیانگیییا. اسیییت شییده  محسیییوب کارآفرینانیییه رفتییار  بیییر اثرگیییذار متغیرهییای  اقلییییم تغییییر 

 کشاورزی و اقلیم تغییر از مالک خرده کشاورزان درک عنوان با پژوهشی در( 2011)4همکاران
 و انید  هکیرد  بررسیی  اقلییم  تغیییر  بیا  کشاورزان سازگاری در را کارآفرینانه رفتار نقش ،حفاظتی

 .اند دانسته یمیاقل شرایط به پاسخ را کشاورزان سوی از خرد وکار کسب ایجاد
                         

1. Osbahr et al. 
2. Momodu et al. 
3. Mertz et al. 
4. Nyanga et al 
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1همکاران و بیلوو
 به توجه با اقلیم تغییر با را تانزانیا کشاورزان سازگاری تحقیقی در( 2012) 

 بندی طبقه سازگاری راهبردهای پژوهش، این در. اند کرده بررسی ها آن اجتماعی و اقتصادی شرایط

 مساحت و سن متغیرهای از که است شده معرفی مزرعه از فراتر راهبرد یک کارآفرینانه تاررف و شده

 تغییر از غنا کشاورزان درک میزان پژوهشی در( 2013)23همکاران و اوکونا. است پذیرفته تأثیر زمین

 تغییر با سازگاری راهبردهای از یکی را کارآفرینانه رفتار و اند کرده بررسی را آن با سازگاری و اقلیم

 با کشاورزان سازگاری بر اثرگذار عوامل از کشاورزان زمین مساحت ،تحقیق این در. اند دانسته اقلیم

 عنوان به کارآفرینانه رفتار و نگرش عنوان با تحقیقی در( 2006)35هال. است شده معرفی اقلیم تغییر

 کاهش و سازگاری زمینة در را روستایی توریسم نقش ،اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری راهبرد

 موجب کارآفرینی ةتوسع با روستایی توریسم ،تحقیق این در. است کرده بررسی اقلیم تغییر آثار

 درک عنوان با تحقیقی( 2011)46همکاران و ناینگا. شود می اقلیم تغییر با کشاورزان سازگاری

 این در. اند داده انجام زامبیا کشاورزان بین در حفاظتی اقدامات و اقلیم تغییر از پا خرده کشاورزان

 و است هشد گرفته نظردر اقلیم تغییر با سازگاری رفتار ی به عنوانکارآفرین رفتار ،پژوهش

 شده محسوب سازگاری رفتار بروز بر اثرگذار متغیر یک اقلیم تغییر از کشاورزان پذیری آسیب

 کشاورزان ةکارآفرینان رفتار بر کشاورزان سازگاری رفتار بر رگذاراث عوامل است ذکر شایان. است

اثرگذار بر  یرهایاز متغ یگرد یکی یانسجام اجتماع یرفوق، متغ یرهایعالوه بر متغ. دگذار می تأثیر

 یکبه عنوان  یقتحق یندر ا که  (Deressa et al., 2010; Deressa et al., 2009)است ینانهرفتار کارآفر

 ،«اقلیم تغییر درک» ،نهایتدر مورد توجه قرار گرفت. ینانهاثرگذار بر رفتار کارآفر یرمتغ

به عنوان  «مالکیت تحت زمین مساحت» و «سن» ،«اجتماعی انسجام» ،«شده ادراک پذیری آسیب»

 .است شده گرفته نظردر کارآفرینانه رفتار بروز بر اثرگذار تغیرهایم

 

 تحقیق  روش
ها پیمایش است. در این  آوری داده تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و شیوة جمع

                         

1. Below et al 

2. Okonya et al 
3.

.
Hall 

4. Nyanga et al 
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که درک کشاورزان از روند تغییر  هایی است اقلیم شامل گویه پژوهش، متغیرهای درک تغییر

کند.  پارامترهای اقلیمی بارش، حداکثر دما، حداقل دما و منابع آب دردسترس را بررسی می

اقلیم است که براساس تحقیقات  شدة متغیر تغییر پذیری شامل آثار درک آسیب متغیر

ه منابع آب و گرفته شامل کاهش درآمد، نبود سرمایه، کاهش تولید کشاورزی، آسیب ب انجام

خاک، بیکاری، فقر و گرسنگی، آسیب سالمت روحی و جسمی، رشد بزهکاری و سرقت 

( 2014) 1گیری این متغیر از مقیاس لیکرت تحقیق دانگ و همکاران . برای اندازهباشد یم

متغیر انسجام اجتماعی به میزان همگنی کشاورزان اشاره دارد و با استفاده از  استفاده شد.

گیری با  . روایی صوری ابزار اندازهگیری شد اندازه( 2003( بانک جهانی )SC-IQ) 2پرسشنامه

علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت و  استفاده از نظرهای هیئت

ای با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از  روایی سازه

گیری متغیرهای مورد  تفاده شد. گویة مورد استفاده برای اندازهضریب آلفای کرونباخ اس

 شود. ارائه می 1مطالعه، نتایج تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب آلفای کرونباخ در جدول 
 

 تحقیق گیری اندازه مقیاس پایایی و ای سازه روایی نتایج. 1 جدول

 گرنشان سازه
 بار

 عاملی
 خطای

 استاندار
 t آمارة

 سطح
 داری معنی

 آلفای ضریب
 کرونباخ

 اقلیم تغییر درک

 - - - 4/0 منطقه بارش روند

664/0 
 ** 249/3 294/0 255/0 ها تابستان دمای روند

 * 219/2 350/0 159/0 ها مستانز دمای روند

 ** 717/4 327/0 649/0 آب منابع به دسترسی

 پذیری آسیب
 شده ادراک

 محصوالت تولیدات کاهش
 کشاورزی

783/0 - - ** 

914/0 
 سرمایةو خسارات به  آسیب

 مالی
751/0 071/0 361/15 ** 

 ** 932/13 106/0 693/0 فقر افزایش و درآمد کاهش

 ** 290/13 760/0 666/0 آب منابع به آسیب

 ** 770/15 076/0 767/0 خاک یربارو کاهش

                         

1. Dang et al 
2. Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital (SC-IQ), 2003 
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 تحقیق گیری اندازه مقیاس پایایی و ای سازه روایی نتایج. 1 جدول

 گرنشان سازه
 بار

 عاملی
 خطای

 استاندار
 t آمارة

 سطح
 داری معنی

 آلفای ضریب
 کرونباخ

 ** 050/15 072/0 739/0 روستا سطح در بیکاری

 ** 628/13 086/0 680/0 یکاف یبه غذا نداشتن دسترسی

 ** 840/16 074/0 808/0 جسمی های بیماری شیوع

 و سرقت ،نظمی یب رشد
 روستا در کاریبزه

728/0 084/0 776/14 ** 

 و خوردی اعصاب افسردگی،
 مردم ناراحتی

645/0 071/0 802/12 ** 

 اجتماعی انسجام

 ** - - 739/0 برادری و نزدیکی احساس

833/0 
 ** 561/13 083/0 739/0 ثروت لحاظ از مردم شباهت

 ** 119/13 084/0 716/0 مردم یندر ب یکپارچگی

 ** 402/14 085/0 785/0 عقاید لحاظ از مردم شباهت

 درصد 95 سطح در*      درصد، 99 سطح در** 

 

 استان مرودشت شهرستان عتواب از کر و کامفیروز های بخش تحقیق این مطالعة مورد جامعة

 وهوای آب اقلیمی لحاظ از و دارد قرار فارس استان غربی الشم در منطقه این. است فارس

 .است منطقه این کشاورزان اصلی محصول برنج، و دارد یمعتدل

 مورگان جدول از نمونه حجم تعیین برای که دارند حضور بخش دو این در خانوار 6843

 تحقیق این در گیری نمونه روش. شد بررسی پیمایش با خانوار 364 آن ةپای بر و شد استفاده

 مکان خرم و جنوبی کامفیروز دهستان شامل کامفیروز بخش. بود «متناسب انتساب با ای طبقه»

 تصادفی صورت به روستا سه دهستان هر از ابتدا. است کر دهستان شامل نیز کر بخش و است

 است ذکر  شایان. شد گردآوری نمونه آن، خانوار تعداد با متناسب روستا هر از و دش انتخاب

 تحقیق این. است داشته مشارکت پژوهش این در پاسخگو عنوان به روستایی خانوار سرپرست

 ،(پاسخگو 114) یجنوب کامفیروز دهستان از کردک دزد و منگان مشهدبیلو، روستاهای نیز

 روستاهای و( پاسخگو 91) مکان خرم دهستان از بادامک و چغا قعله باد، آب روستاهای

 تحلیل روش. گیرد دربرمی را( پاسخگو 159) کر دهستان از کنگری چم و گرمه آباد، حسین

 ادامة
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CHAID رویکرد با 1تصمیم درخت حاضر، تحقیق آماری

 دنبال به یآمار تکنیک این. است 2

 مشاهدات ،روش این در. است تصمیم درخت شکل بر مبتنی شده بندی طبقه مدل یک ایجاد

 متغیرهای ارزش اساسبر وابسته متغیر بینی پیش مقادیر و دشو می بندی طبقه ها گروه داخل

 اکتشافی شکل به بندی طبقه لیلتح برای معتبر یابزار روش این. دیآ می دستبه مستقل

 تفکیک روش که دارد وجود گوناگونی های روش تصمیم درخت برای. شود می محسوب

 انتخاب را مستقلی متغیر روش این .دارد را کاربرد بیشترین اسکویر کای متعامل خودکار

 مستقل متغیرهای از یکهر طبقات و دارد وابسته متغیر با را برهمکنش بیشترین که کند می

 ذکر شایان. شوند می تلفیق یکدیگر با نباشند، متفاوت هم با وابسته متغیر زمینة در که صورتیدر

 (.IBM, 2012) ده استش انجام SPSS19 افزار نرم از استفاده با تصمیم درخت روش است

 

 ها یافته
 اقلیم تغییر با سازگاری و کارآفرینانه رفتار

 ترین جوان که است بوده سال 46 تقریباً پیمایش مرحلة در پاسخگو کشاورزان سنی میانگین

 پاسخگویان آبی زمین مساحت میانگین. داشت سال 75 ها آن ترین مسن و سال 28 پاسخگو

 10 ها آن بیشترین و( مترمربع 1000) هکتار 1/0 زمین مساحت کمترین و است هکتار 8/1

 ةنمر کمترین ،اقلیم تغییر درمورد کشاورزان درک گیری اندازه مقیاس اساسبر .است هکتار

 10 بین کشاورزان پذیری آسیب مقیاس طیف .است 20 شده کسب ةنمر بیشترین و 5 شده کسب

 .است 70/38 نیز اقلیم تغییر های آسیب از کشاورزان ادراک میانگین. است 50 تا

 برعالوه ها آن از نفر 205 و کردند می کشت برنج مطالعه مورد کشاورزان همة ،درضمن

 تعمیرکاری، و برقکاری جوشکاری، نفر 11 دامیروری، نفر 108) داشتند دوم شغل برنج کشت

 (.دولتی و استخدامی مشاغل نفر 6 کارگری، نفر 58 خدماتی، مشاغل نفر 22

 کنار در را اقتصادی های فعالیت کشاورز، 364 از نفر 109 ،قتحقی این یها یافته اساسبر

 اکتشاف و بررسی برای. کردند معرفی اقلیم تغییر با سازگاری رفتار یک عنوان به برنج کشت

                         

1. Decision Tree Analysis 
2. Chi-Squared Automatic Interaction Detection (CHAID) 
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 درخت روش از حاضر تحقیق مستقل متغیرهای و سازگاری رفتار این انتخاب بین روابط

 .دوش می ارائه 1 شکل در نتایج که شد استفاده تصمیم

 
 اقلیم تغییر با سازگاری منظور به نانهیارآفرک رفتار بروز تصمیم درخت .1 شکل

 
 اقلیم تغییر با سازگاری منظور به نانهیارآفرک رفتار بروز تصمیم درخت بینی پیش صحت نتایج .2 جدول

 شده مشاهده
 صحت درصد شده بینی پیش

 کارآفرینانه رفتار عدم کارآفرینانه رفتار بینی پیش
 3/74 28 81 کارآفرینانه رفتار

 3/95 243 12 کارآفرینانه رفتار دمع
 0/89 - - شده بینی پیش درست موارد کل درصد

 

 بیان برای حد این و است 110/0 با برابر 1 شکل تصمیم درخت استاندار ریسک ضریب

 با برابر خطا رااستاند دهد می نشان و( IBM, 2012) است قبول قابل تصمیم درخت برازش

 با سازگاری منظور به نانهیارآفرک رفتار بروز تصمیم درخت بینی پیش صحت نتایج. است 016/0

 مطرح بینی پیش دقت و صحت ،جدول ینا در. است هشد داده نشان 2 جدول در اقلیم تغییر

 است درصد 89 با برابر شده ارائه تصمیم درخت کلی بینی پیش صحت جدول این طبق .دشو می



1395 پاییز، 3 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                      406 

 
 از را کشاورزان از گروه دو اطمینان، درصد 89 با حاضر تصمیم درخت دهد می نشان و

 .کند می تفکیک یکدیگر

 پذیری آسیب مستقل متغیرهای باید ،1 شکل در دهش ارائه تصمیم درخت تفسیر برای

 انسجام و اقلیم تغییر درک سن، مالکیت، تحت زمین مساحت ،اقلیم تغییر از کشاورزان

 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4» 1های گره شده ارائه تصمیم درخت در. شود گرفته نظردر اجتماعی

 دهندة نشان تصمیم درخت ترمینال. دشو می محسوب تصمیم درخت ترمینال «14 و 13 ،12

 کند می بیان ترمینال هر ،گرید عبارت به ؛است مستقل متغیرهای اساسبر نهایی بندی طبقه

 رفتار با طبقه دو درصدی تفکیک با و شوند می مربوط طبقه کدام به بیشتر کشاورزان

 تفسیر ها ترمینال از کیهر ،ادامهدر. دهد می نشان را کارآفرینانه رفتار دمع و کارآفرینانه

 .دشو می

 تغییر درمورد را پذیری آسیب کمترین که است کشاورزانی شامل 4 گرة :4 گرة ترمینال

 از گروه این .اند داشته را زمین مساحت کمترین خود روستایی ةجامع در و اند کرده درک اقلیم

 .کنند نمی انتخاب را کارآفرینانه رفتار اقلیم تغییر به پاسخ در کشاورزان

 درمورد را پذیری آسیب کمترین که است کشاورزانی شامل گره این :5 گرة ترمینال

 اینکه احتمال. است هکتار 2 تا 1 بین ها آن زمین مساحت و است کرده رکد اقلیم تغییر

 .است درصد 39 نزدیک ،کنند انتخاب را معیشت تنوع یادشده کشاورزان

 تغییر از را آسیب کمترین که است کشاورزانی ةدربرگیرند گره این :6 گرة ترمینال

 کشاورزان این. دارند زمین مساحت بیشترین خود روستایی جامعة در و اند کرده دریافت اقلیم

 .کنند می انتخاب اقلیم تغییر با سازگاری رایب را کارآفرینانه رفتار ندرت به

 و اند کرده دریافت را اقلیم تغییر از متوسط آسیب ترمینال این کشاورزان :8 گرة ترمینال

 به پاسخ در کشاورزان این تصمیم درخت نتایج اساسبر و است سال 44 از باالتر ها آن سن

 .کنند می انتخاب را کارآفرینانه رفتار اقلیم تغییر

 ماقلی تغییر با همواجه در شدت به که است کشاورزانی شامل ترمینال این :9 گرة ترمینال

                         

1. Node 
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 به پاسخ در ندرت به نیز کشاورزان از گروه این. دارند اقلیم تغییر از کمی درک و ندپذیر آسیب

 .کنند می انتخاب را کارآفرینانه رفتار اقلیم تغییر

 دمانن پذیری آسیب لحاظ از که است کشاورزانی شامل ترمینال این :10 گرة ترمینال

 70 احتمال به کشاورزان این. ندا متوسط حد در اقلیم تغییر درک لحاظ از ولی هستند، 9 گرة

 .کنند می انتخاب اقلیم تغییر با سازگاری رایب را کارآفرینانه رفتار درصد

 از پذیری آسیب لحاظ از که ستا کشاورزانی ةدربرگیرند گره این :11 گرة ترمینال

 ترمینال این. دندار قرار سطح باالترین در خود قطاران هم با مقایسه در آن، درک و اقلیم تغییر

 .ددار را شدن کارآفرین احتمال درصد 25 حدود

 تغییر از متوسط پذیری آسیب جمله از یهای ویژگی کشاورزان این :12 گرة ترمینال

 احتمال به ها آن. دارند «17 و 15 ،8 ،5» اجتماعی انسجام نمرة و سال 44 از کمتر سن ،اقلیم

 .کنند می انتخاب را کارآفرینانه رفتار اقلیم تغییر به پاسخ در باال خیلی

 18 و 16 ،14 ،11 اجتماعی انسجام ةنمر که است ورزانیکشا شامل گره این :13 گرة ترمینال

 .کنند می انتخاب اقلیم تغییر به پاسخ در را کارآفرینانه رفتار درصد 77 احتمال به کشاورزان این. دارند

 تغییر  از پذیری بآسی نظر از که است کشاورزانی شامل ترمینال این :14 گرة ترمینال

 این اجتماعی انسجام نمرة. است سال 44 از کمتر ها آن سن و دارند قرار متوسط سطح در اقلیم

 رفتار اقلیم تغییر به پاسخ در هرگز کشاورزان این و است «13 و 12 ،10 ،6» با برابر ترمینال

 انسجام برای «14 و 13 ،12» های گره میانگین است ذکر شایان .کنند نمی انتخاب را هکارآفرینان

 گرة در ،گره شدن کارآفرین احتمال و است 25/10 و 75/14 ،25/11 با برابر ترتیببه اجتماعی

 .تاس ممکن حالت ترین پایان 14 گرة در و درصد 100 اول
 

 اقلیم تغییر با سازگاری در کارآفرینانه رفتار از شواهدی

 نفر 74 اند، کرده انتخاب سازگاری رایب را کارآفرینانه رفتار که انکشاورز از نفر 109 بین در

 که اند کرده انتخاب را دولتی مشاغل نفر 2 خدماتی، مشاغل نفر 11 فنی، مشاغل نفر 11 دامیروری،

 را معیشت تنوع اند گفته نیز پاسخگویان از نفر 11 ،بین این در .شود می کشاورز 98 شامل درمجموع

 تحلیل دادن انجام برای ،بنابراین ؛اند نکرده بیان را مذکور مشاغل از یک هیچ ولی ،اند کرده انتخاب
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 98 و شد حذف تحلیل و تجزیه از نمونه 11 این کشاورزان ةکارآفرینان رفتار نوع تصمیم درخت

 جوامع و دانشجویان برای دولتی و استخدامی مشاغل هرچند. شد تحلیل تصمیم درخت در کشاورز

 مسیری به دولتی مشاغل روستایی جوامع در ،دشو نمی محسوب کارآفرینانه رفتار شهری

 در که فردی مثال، برای ؛است متفاوت کارآفرینانه رفتار جوامع این در زیرا ؛دارد نیاز فرینانهکارآ

 قشربندی در تحرک و پدری شغل تغییر دنبالبه روستایی خانوادگی ةپیشین با و روستایی محیط

 .دارد آفرینی ارزش یا کارآفرینانه رفتار نوعی ،است اجتماعی

 تصمیم درخت استاندار ریسک ضریب. دوش می ارائه 2 شکل در دوم تصمیم درخت نتایج

 درااستاند) است قبول قابل تصمیم درخت برازش دهد می نشان که است 102/0 با برابر 2 شکل

 در کشاورزان کارآفرینانة رفتار تصمیم درخت بینی پیش صحت نتایج(. 031/0 با برابر اخط

 .است  شده  بینی پیش درست موارد درصد 90 حدود .شود می مشاهده 3 جدول

 مستقل متغیرهای دهد می نشان 2 شکل در کشاورزان کارآفرینانة رفتار تصمیم درخت

 تفکیک قدرت اجتماعی انسجام و اقلیم تغییر از کشاورزان پذیری آسیب ،اقلیم تغییر درک

 ةکارآفرینان رفتار تصمیم درخت. دندار ها آن ةکارآفرینان رفتار اساسبر را کشاورزان

 .دشو می تفسیر ترمینال 7 ادامهدر که دارد الترمین 7 و گره 10 کشاورزان

 تغییر با سازگاری در و دارند اقلیم تغییر از پایینی درک کشاورزان این :1 گرة ترمینال

 .گیرند می درنظر کارآفرینانه رفتار را دامیروری ،اقلیم

 تغییر به پاسخ در و دارند اقلیم تغییر از متوسط درک کشاورزان این :2 گرة ترمینال

 .کنند می انتخاب را خدماتی مشاغل ،اقلیم

 سایر به نسبت و دارند اقلیم تغییر از باالیی درک کشاورزان از گروه این :4 گرة ترمینال

 مشاغل زیاد احتمال به گروه این. دارند قرار تری یینپا سطح در پذیری آسیب نظر از کشاورزان

 .کنند می انتخاب خود معیشت ةتوسع برای را فنی

 پذیری آسیب لحاظ از و دارند اقلیم تغییر از باالیی درک کشاورزان این :5 گرة ترمینال

 به پاسخ در کشاورزان این بیشتر .دارند قرار 4 گره عنیی خود جوار هم گره از باالتری سطح در

 .کنند می انتخاب را دامیروری ،اقلیم تغییر
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 کنند می انتخاب را خدماتی مشاغل اقلیم تغییر به پاسخ در کشاورزان این :6 گرة ترمینال

 .دهستن باالیی سطح در اقلیم تغییر درک و پذیری آسیب لحاظ از که
 

 کشاورزان کارآفرینانة رفتار تصمیم درخت بینی پیش صحت. 3 جدول

 شده مشاهده
 صحت درصد شده بینی پیش

 دولتی مشاغل خدماتی مشاغل فنی مشاغل دامپروری بینی پیش
 6/98 0 0 1 73 دامپروری

 5/54 0 3 6 2 فنی مشاغل
 8/81 0 9 1 1 خدماتی مشاغل

 0 0 1 1 0 دولتی مشاغل
 موارد کل درصد
 شده بینی پیش درست

- - - - 8/89 

 

 
 

 کشاورزان کارآفرینانة رفتار تصمیم درخت. 3 شکل
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 لحاظ از و دارند اقلیم یرتغی پدیدة از باالیی درک کشاورزان این :8 گرة ترمینال

 دریافت را 14 و 13 ،11 ،9 های نمره اجتماعی انسجام لحاظ از ،همچنین .ندتر حساس پذیری آسیب

 .کنند می انتخاب را فنی مشاغل کارآفرینانه رفتار ةزمین در زیاد احتمال به افراد این .اند کرده

 اقلیم تغییر درک و پذیری آسیب لحاظ از 8 گرة با کشاورزان، از طبقه این :9 گرة ترمینال

 18 و 15 با برابر آنان اجتماعی انسجام نمرة .است اجتماعی انسجام در ها آن تفاوت و ندا همگن

 .کنند می انتخاب کارآفرینانه رفتار را دامیروری زیاد، خیلی احتمال به کشاورزان این. است

 

 گیری نتیجه و بحث
 کشاورزان ةکارآفرینان رفتار و اقلیم تغییر درک ةرابط تحلیل تصمیم، درخت نتایج اساسبر

 آن بر مختلفی متغیرهای و است پیچیده کارآفرینانه رفتار بروز و اقلیم تغییر درک دهد می نشان

 ،دارند اقلیم تغییر از یزیاد خیلی یا کم ادراک که کشاورزانی تیب،رت این هب. دگذار می راث

 متوسط ماقلی تغییر از ها آن درک که کشاورزانی اما آورند، می روی کارآفرینانه رفتار به کمتر

 تغییر از متوسط درک با کشاورزان ،درواقع. دهند می بروز خود از کارآفرینانه رفتار ،است

 رفتار کشاورزان از طبقه این ،رو این از .دارند را کارآفرینانه رفتار ریسک پذیرش قابلیت ،اقلیم

 .کنند می انتخاب را کارآفرینانه

 کمتری آسیب و دارند اقلیم تغییر از باالیی درک که کشاورزانی ها، یافته ساسابر ،همچنین

 آن ریسک و دارد نیاز یکمتر مالی گذاری سرمایه به که فنی مشاغل انتخاب با اند، دیده

 افزایش با کهدرحالی ،هستند نآ با سازگاری و اقلیم تغییر به پاسخ دنبال به ،است تر پایین

 مشاغل دامیروری جای به و دارند تمایل تولید بخش از خروج به کشاورزان نیز پذیری آسیب

 بیشتری اجتماعی انسجام که کشاورزانی شد مشخص ،ادامهدر. کنند می انتخاب را خدماتی

 رفتار انتخاب بر اجتماعی انسجام اثرگذاری یعنی یافته این. کنند می انتخاب را دامیروری ،نددار

 و مومدی ،(2008) و همکاران اوسبهر های یافته با اقلیم تغییر با سازگاری و کارآفرینانه

 و( 2012) همکاران و بیلوو ،(2011) کلیندا ،(2011) همکاران و مرتز ،(2001) همکاران

 یا رفتار یک کارآفرینانه رفتار ،شدهیاد مطالعات در. ددار همخوانی( 2011) همکاران و اوکونا
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 رفتار بروز چگونگی و فرایند حاضر، تحقیق در اما ،شود می محسوب سازگاری راهبرد

 ،تحقیق نتایج به توجه با. شد بررسی اقلیم تغییر با سازگاری رفتار یک عنوان به کارآفرینانه

 .شود می ارائه مطالعه مورد ةمنطق کشاورزان شرایط بهبود برای هایی پیشنهاد

 کارآفرینانه رفتار بروز بر مؤثری نقش اجتماعی انسجام ،شده استخراج نتایج به توجه با .1

 توسعة و شود می محسوب اجتماعی سرمایة های مؤلفه از یکی یاجتماع انسجام. دارد

 .شود می گرفته درنظر کلی راهبرد اجتماعی سرمایة

 یرتغی با کشاورزان سازگاری سازوکار توان می روستا در اشتغال های فرصت افزایش با .2

 وکارهای کسب توسعة با را اشتغال های فرصت توان می همچنین،. کرد تسهیل را اقلیم

 .است روستایی محیط در درونی و یبیرون های سرمایه نیازمند که کرد ایجاد روستایی

 رفتار بروز موجب آن از ناشی های آسیب و اقلیم تغییر از بینانه واقع درک و آگاهی .3

 توسعة در کشاورزی مروجان نقش ،رو این از .دشو می اقلیم تغییر با سازگاری مناسب

 مربوطه سازمان دشو می پیشنهاد بنابراین، ؛دشو می مشخص کشاورزان درک و آگاهی

 .باشد داشته نظردر مهم ةمقول این برای را الزم تمهیدات

 جوانان و روستایی زنان کارآفرینانة رفتار زمینة در هایی پژوهش دادن انجام همچنین،

 .دگذار می اثر موضوع این ادبیات ةتوسع بر ،اقلیم تغییر با سازگاری راستای در روستایی
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