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ABSTRACT 
 

The goal of this research was to investigate the effect of farmers' entrepreneurship mentality as 

effective variable on demand – driven agricultural extension. Statistical population included of 250 

farmers who participated in the plane of "Targeted Template Site" that with using of stratified 

random sampling method with appropriate assignment and by Kerjessy and Morgan table, the 

number of 148 farmers selected as research sample. The instrument of gathering information was 

questionnaire that validity investigated based on view of experts of Buali Sina and Tehran 

universities and necessary reforms has done. Also realibility of questionnaire showed that alpha 

coronbakh coefficient was 0.90 and more that revealed very good realibility for different parts of 

questionnaire. The gathered datas through SPSS and AMOS analyzed. Demand – driven 

agricultural extention as dependent variable analyzed on two dimentions: client- oriented and 

market- oriented. Finally farmers' enteprenuership and empowerment have positive and significant 

effect on demand – driven agricultural extension. 

 

Keywords: Farmers's entrepreneurship mentality, Demand – driven agricultural extension, Client-

oriented, Market oriented, Isfahan Province. 

 

Objectives 

In the demand – driven agricultural extension approach, extension services should be based on 

the demand of the farmers. The logic of this extension system is that if farmers' needs and demands 

are taken into account in the design of extension programs, farmers can receive more ffective 

extension services. The researchers considered entrepreneurs' personality traits to be important in 

their propensity to demand – driven agricultural extension. Farm entrepreneurship is an important 

key to strengthening demand-driven agricultural extension. Therefore, This study has three 

important goals:1:Identifying the Components of the Entrepreneurial Spirit of Farmers in Demand-

Based Agriculture extension. 2: Identification of Components or Dimensions of Demand-Based 

Agriculture eatension and 3:  Investigating the Impact of Entrepreneurial Morality on Demand-

Based Agriculture extension. 

 

Methods 

This study is non-experimental. In terms of purpose, it is practical and in terms of data 

collection method is survey research. The main research instrument was a questionnaire containing 

two categories of independent and dependent variables. The dependent variable is demand-driven 

agriculture extension, which is examined in two dimensions: Client -oriented and market-oriented. 

Independent variables also include individual and professional characteristics and entrepreneurial 

spirit of farmers. The statistical population includes farmers who work in model sites in Isfahan 

province (n = 250). Sample size was selected based on Krejcie and Morgan table. (N = 148) The 
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validity of the research instrument was approved by faculty members of Agricultural Extension and 

Education Department at Bu Ali Sina University and Department of Economics and Development 

of Tehran University and several experts in Agricultural Jihad Organization in Isfahan Province. 

Cronbach's alpha coefficient for different sections was 0.85 and higher, indicating appropriate 

reliability of the research instrument. Statistical methods used in this study were correlation 

analysis, one-sample Wilcoxon test using SPSS software and structural equation modeling by 

AMOS software. 

 

Findings 

From the farmers' point of view: "Communication with people who have new ideas" is the most 

important indicator in assessing the entrepreneurial spirit of farmers. After this option it is 

important to "be the progressive in getting new information". Also, From the farmers' point of 

view, the most requirements for development of demand – driven agricultural extension approach 

is capacity building so that they can clearly identify their needs and demands. Evaluation of the 

analytical model shows, All of the selected indices are necessary and sufficient to measure the 

structure of entrepreneurial spirit of the farmers and their validity and reliability are confirmed. 

Also, the measurement model for measuring demand-driven agriculture extension in its two 

dimensions (Client -oriented and market-oriented) indicates that all the selected indicators for 

measuring demand-driven agriculture structure are sufficiently accurate and their validity and 

reliability are confirmed. 

 Based on the evaluation of structural models of entrepreneurial spirit, there is a strong and 

significant relationship between the five dimensions of market orientation and Client -oriented with 

the five components of success motivation, innovation and creativity, independence, risk taking 

and opportunity identification. According to the conceptual model, entrepreneurial spirit directly 

influences the demand – driven agricultural extension approach. 

 

Conclusion 

To expand the demand – driven agricultural extension approach between farmers: First, identify 

creative and innovative farmers. Because there is a strong and meaningful relationship between 

entrepreneurial spirit and innovation and acceptance of demand – driven agricultural extension 

approach.. In other words, instead of focusing on all farmers, we need to identify model farms and 

develop this approach with the help of creative farmers.   
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 تحلیل تاثیر روحیه کارآفرینی کشاورزان در ترویج کشاورزی تقاضا محور 
 با استفاده از مدل معادالت ساختاری

 (اصفهان استان کشاورزان: موردی مطالعه ) 
 

 3، شعبانعلی فمی *2، حشمت اله سعدی 1فاطمه عباسی
 دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایراندکتری ترویج کشاورزی،  انشجوید، 1

 ، ایرانکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ترویج دانشیار، 2
 ،، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیپردیس کشاورزی و منابع طبیعیترویج و توسعه کشاورزی، استاد  ،3

 دانشگاه تهران، ایران
 (24/11/97 تاریخ تصویب: - 3/5/97 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده

  
 کشاورزی ترویجدر  کشاورزان یآفرین کار روحیه تأثیر بررسی تحقیق، این کلی هدف

 سایت "طرح در که بود کشاورزانی از نفر 250 پژوهش این آماری هجامعت. اس محور تقاضا

 ایطبقه گیرینمونه روش از استفاده با که اندداشته مشارکت اصفهان استان در " هدفمند الگویی

 نمونه عنوان به نفر 148، مورگان و کرجسی جدول از استفاده با و متناسب انتساب با یتصادف

 کسب با آن صوری رواییکه  بود پرسشنامه ،اطالعات آوریجمعند. ابزار شد انتخاب تحقیق

 دانشگاه و سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی و آموزش ترویج اتید گروهاس و متخصصان نظرهای

های . پایایی پرسشنامه نشان داد که بخشگرفت صورت الزم اصالحات و شد بررسی تهران
های و بیشتر بودند که حاکی از پایایی بسیار مناسب بخش 90/0مختلف دارای آلفاکرونباخ 

 مورد AMOS و  SPSS یافزارهانرم توسط شده گردآوری هایداده مختلف پرسشنامه است.

 مخاطببعد  دو در تحقیق وابسته متغیر عنوانبه محورتقاضا کشاورزی ترویجشدند.  واقع تحلیل

 کار روحیهدهد که مورد سنجش قرار گرفت. نتایج  تحقیق نشان می محوری بازار و محوری

 گذارد.می داریمعنی و مثبت تأثیر محور تقاضا کشاورزی ترویج بر کشاورزان آفرینی

 

 مخاطب محور، تقاضا یشاورزکترویج  کشاورزان،روحیه کارآفرینی  :های کلیدیواژه

 ی، استان اصفهانمحور بازار ی،محور

 

 مقدمه 

 و دانش دهد،های مختلف نشان مینتايج پژوهش

 رشد موجبمهم عنصر يک عنوانبه کشاورزی اطالعات

 پايدار توسعه اهداف به دستيابی و کشاورزی بخش

 پذيرش جهت کشاورزان به کمک طريق از کشاورزی

  شودمی کشاورزی جديد هایلوژیتکنو و هافعاليت

(Kahan, 2011., Labatrhe & Laurent, 2013., Davis 

& Suleiman, 2016, Laoubi et al., 2010., )   ترويج 

 هایسازمان سوی از ترويجی خدمات عرضه در کشاورزی

 عرضه يا پايين به باال رويکرد با متمادی ساليانتی، دول

 تکنولوژی انتقال بر رکزمتم و است داشته فعاليت محوری

 FAO،راستا اين دربوده است.  محورمخاطب کمتر و بوده

 انتقال و عرضه در کشاورزی ترويج قشن  (2014)

 تغييراتو اعتقاد دارد،  دانسته تامل قابل را تکنولوژی

-می. اين امر شودنمی عملياتی عرصه وارد بخوبی فناوری

 با تکنولوژی و نوآوری ويژگی همسانی نا دليلبه تواند
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 است کرده گزارش  IFAD (2011).باشد مخاطبان شرايط

 رويکردهای از هم هنوز توسعه، حال در کشورهای در که

-نمی، با اين رويکرد شودمی استفاده محورعرضه سنتی

داد و تاثير کافی بر پذيرش  بسط را فناوری خوبیه ب توان

 طرفی، در های کشاورزی پايدار گذاشت. ازو ارتقاء شيوه

 هایو فعاليت هاکشاورزی برنامه پايدار توسعۀ فرايند

 و نيازهای توليد با مناسب الزاماً کشاورزی ترويج فعلی

و  نتايج و نبوده کشاورزی بخش بردارانبهره تقاضای

به  کشاورزی بخش بردارانبهره برای مطلوبی پيامدهای

ت و با توجه به اين مشکال (.Raab, 2002همراه ندارد )

ها، نظام ترويج کشاورزی نيازمند بازنگری، محدوديت

 (.Shabanali Fami et al., 2004) تحول و بازسازی است

 ديدگاه در تکاملی اخير هایدهه در ،راستا اين در

 وجودبه روستايی خدمات و کشاورزی پايدار هایرهيافت

 انتقال از فراتر ترويجی خدمات مفهوم امروزه .است آمده

 مفاهيمی شامل و است کشاورزان به تکنولوژی صرف

 سازماندهی جهت کشاورزان به کمک گری،تسهيل مانند

 مانند بازار با مرتبط هایمهارت آموزش و هاگروه درون

 آورندگان فراهم از وسيعی طيف با همکاری و بازاريابی

می افزايی هم ايجاد جهت (کنشگران) ترويجی خدمات

 تغييرات، اين   (Davis & Suleiman, 2016) .باشد

 که گرديد کشاورزی ترويج در اصالحاتی ايجاد ساززمينه

 تقاضا کشاورزی ترويج رويکرد آنها، ترينمهم از يکی

1محور  معنی به را تقاضا واژه ) 2006Chipetta( است. 

 آن دريافت برای و دارند نياز آن به مخاطبان که آنچه

 تعريف هستند، قتو گذاشتن و هزينه پرداخت به تمايل

-فراهم Blum & Chipeta ( (2016. از ديد است کرده

 مخصوصا) مخاطبان به نسبت بايستی خدمات آورندگان

 باشند، پاسخگو (خدمات محتوای و کيفيت تامين درًً

 و باشد کشاورزان تقاضای بايد ترويجی خدمات محور

 فراهم خودشان تا دارند حق اين مخاطبان ،همچنين

 منطق. کنند انتخاب آزادانه طورهب را ماتخد آورندگان

 تقاضاهای و نيازها اگر که است اين محوریتقاضا

 نظر در توسعه و ترويجی هایبرنامه طراحی در کشاورزان

 ترويجی خدمات توانندمی کشاورزان شود، گرفته

مطالعات انجام  قابل ذکر است  .کنند دريافت را موثرتری

                                                                                  
1. Demand – Driven Agricultural Extension 

تقاضا محور، دو سطح را  شده راجع به ترويج کشاورزی

 مخاطب بعد اند:عنوان ابعاد اصلی آن در نظر گرفتهبه

2محوری 3محوری بازار و   (., Swanson, 2006Chipate, 

2008., Swanson and Rajalahti, 2010., 

Cheristopolof, 2010., Anderson, 2008). 

 رهيافت از جهت تغيير ،بعد مخاطب محوری در

در   .است نظر مد حورم - اطبمخ به حورم - محصول

تمرکز ترويج   Labarthe & Laurent (2013)مطالعه 

 خدمات و است کشاورزان بر محور تقاضاکشاورزی 

 کشاورزان که است فعاليتی عنوانبه محورتقاضا ترويجی

 فراهم با موثر ارتباط ايجاد طريق از تا سازدمی قادر را

اثربخش و تربيش مهارت و دانش به خدمات، آورندگان

 سازوکارهاینيز  Swanson (2008)  .يابند دست تری

 با همدلی حس ايجاد را محوری تقاضا ترويج تقويت

تسهيل امر  کشاورز، بومی دانش به احترام کشاورز،

 مانند مشارکتی هایرهيافت مشارکت مانند استفاده از

 و اطالعات فناوری از استفاده و مزرعه در مدرسه

های در اين ميان، ايجاد تعاونی .انددمی ارتباطات

 تواند به تسهيل امر مشارکت کمک کندبازاريابی نيز می

(Jalalzadeh et al., 2016 .)که واقعيت اين به توجه با 

 تقاضاهای و نيازها با مطابق بايد ترويجی خدمات

 که برود سمتی به بايد ترويجی خدمات باشد کشاورزان

 فرآيند ،بنابراين. باشد کشاورزان تقاضای راستای در

 را کشاورزان مداری، مخاطب بر تاکيد با تقاضامحوری

 به نسبت را خدمات آورندگان فراهم و سازدمی توانمند

در    (Blum & Chipetta, 2016).کند می ترپاسخگو آنها

 فرآيند در Khan (2013)بعد بازار محوری و به اعتقاد 

 ارزش و باال ارزش با تمحصوال توليد بر تکنولوژی انتقال

 خود اين که شودمی تاکيد بازار تقاضای بر تاکيد با افزوده

 شناخت برای کشاورزان به کمک و موجود بازار به

 و دانش انتقال .دارد بستگی بازاريابی فرآيند و محصوالت

 کشاورزان، به کمک راستای در ترويجی خدمات

 ارزشی يرهزنج در کنشگران ديگر و روستايی کارآفرينان

-فرصت و سازیتجاری تقويت برای بستری ايجاد جهت

 & Collett) شودمی گرفته نظر در کشاورزی جديد های

Gala, 2009)  .ترويج بازار محور به کشاورزان کمک می-

                                                                                  
2. Client-oriented 
3. Market-oriented 
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سازی خدمات حرکت سوی متنوعتدريج بهکند تا به

های توسعه و ترويج کنند و بر تغيير جهت فعاليت

رکز بيش از حد به توليد و تک کارکردی کشاورزی از تم

محور بودن کشاورزی در بودن کشاورزی و گذار بر تقاضا

کند که يکی از نظام ترويج کشاورزی نيز تاکيد می

های مديريت ها برای آموزش مهارتترين رهيافتمناسب

منظور ايجاد منبع درآمد مکمل مزرعه به کشاورزان به

-و نزديکی به بازارها می مطابق با منابع در دسترسشان

، باشد. در گذار از فرآيند تکنولوژی محور به بازارمحور

اولين اصل عملياتی کردن اين نظام اين است که بازاری 

 Swanson and) برای محصول وجود داشته باشد

Rajalahti, 2010 .) بخش ترويج کشاورزی چنانچه

-می بخشیرضايت و مناسب نتايج به دستيابی خواهان

 آشنا هدف هایمختلف گروه و متنوع اهداف با بايد باشد،

 هاروش به و کند را شناسايی جديد هدف هایگروه باشد،

 کشور کشاورزی برای آيندۀ که نوينی راهکارهای و

 مهم شرطپيشاز آنجا که  .يابد دسترسی باشند، مناسب

-ظرفيت عمل، در محوریتقاضا رويکرد کارگيریهب برای

( Swanson & Rajalahti, 2010) است زانسازی کشاور

 مستمر ایبرنامه وجود مستلزم بنابراين، اين موضوع

است  روستايی مناطق در کشاورزان توانمندسازی جهت

های مناسبی را برای توسعه کشاورزی تا بتوان فرصت

در اين راستا،  (.Van den ben et al.,2006) فرآهم آورد

 راهکاری عنوانبه ورزانکشا بين در آفرينی کار يجادا

 در کشاورزان سازیظرفيت جهت توسعه نظريه در جديد

مطرح گشته است که برای کنترل  روستايی مناطق

تغييرات در جهت اصالح و بهبود نظام ترويج کشاورزی 

(. همچنين، (Swanson, 2008نيز امری ضروری است 

تقويت ظرفيت بخش تحقيق، توسعه و کشاورزان برای 

بهتر به اطالعات بازار و تکنيکی برای بهبود دسترسی 

گيری کشاورزان با هدف ايجاد روحيه و فرآيند تصميم

آفرينانه در ميان جوامع روستايی ضروری و فرهنگ کار

 ,Cheristy & Robinson). باشداجتناب ناپذير می

بنابراين، کارآفرينی کشاورزان که يک کليد و ابزار  (2004

تواند منجر به تقويت آوری است میاصلی برای بروز نو

زيرا (. Scase, 2000)محور گردد ترويج کشاورزی تقاضا

کنند اگر بخش ترويج کشاورزی پژوهشگران اظهار می

بخواهد تعقيب کننده فرآيند توسعه پايدار باشد و به 

تواند از طريق ايجاد بازارهای جديد بينديشد، می

با تسريع  "نکارآفرينی کشاورزا"فرآيندی به نام 

ها ترويج را در غلبه بر مشکالت رايج ياری کند نوآوری

(Miles, 2009; Morris, 2008 .)مطالعات اساس بر 

 توانايی به کشاورزی کردن محور تقاضا فرآيند فراوان،

 هایفعاليت در نوآوری ايجاد برای روستايی اجتماع

 در نيازهای کردن برآورده و کشاورزی غير و کشاورزی

 ,Swanson) دارد بستگی کننده مصرف جامعه تغيير حال

2008., Swanson & Rajalahti, 2010., Chipeta, 2006 

and FAO, 2014 .)در اين راستا، محققانی مانند (De 

lauwere, 2005., Lescevica, 2002)   هایويژگی 

رويکردهای تقاضا  به گرايش در را کارآفرينان شخصيتی

 محققان که است حالی در ايند. ننمود تلقی مهممحوری 

(Laspita et al., 2012) اساس برکه  اندگزارش کرده 

که  آفرينی کار روحيه ا استدالل شده است کههپژوهش

 شودمی محسوب روستايی توسعه عوامل ترينمهم از يکی

(Hosseini & Soleimanipour, 2006). بيشتری قدرت 

 متغيرهای ساير به نسبت آفرينیرکا بينیپيش در بايد

 داشته وجود شخصی صفات و باور نگرش، همچون فردی

را  آفرينی کار روحيه. (Pillis & Reardon., 2007) باشد

تعريف نمود  کار و کسب ايجاد برای نيت داشتن توانمی

 توسعه و ايجاد برای روستاييان توانمندی افزايش در که

 Motiei Langeroudi et) دارد تأثيرمحصوالت و بازار 

al., 2012). و توافق مورد هایويژگی از ،ميان اين در 

 روحيه سنجش در محققان اکثريت مطالعات در مشترک

 طلبی،استقالل پذيری،ريسک طلبی، توفيق کارآفرينی

 روپيش و موجود هایفرصت شناسايی و درک و نوآوری

 ,.McClelland, 1965) )باشند می طلبی()فرصت

Howard, 2004راساس تحقيقات انجام شده، ب که

های ذکر شده در افراد باعث تقويت پرورش ويژگی

 Gurel et  گفته به .شودهای کارآفرينی آنان میقابليت

al. (2010) هستند قبيل اين از صفاتی دارای که فرادیا، 

از توانمندی باالتری برخوردار  که دارد بيشتری احتمال

  دنماي جديد کار و کسب يک شروع به اقدام باشند و

.(Drucker, 1998)(1934) توسط که تالقيخ مولفه 

Schumpeter  معتقد است  شد بيان نوآوریعنوان تحت

که خالقيت و نوآوری با کارآفرينی الزم و ملزوم 
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حدی که کارآفرينی بدون خالقيت و يکديگرند، به

 . ( ,.2006Badri et al) نوآوری حاصلی ندارد

ر ويژگی است که فرد برای پذيری مشتمل بريسک

کند انجام کاری يا پذيرش مسئوليتی اعالم آمادگی می

که احتمال شکست در آن وجود دارد. کارآفرينان اعتدال 

-کنند، کاری را انجام میدر خطرپذيری را رعايت می

دهند که عالوه بر چالش برانگيز بودن، نه خيلی سهل 

(. عنصر Nemati, 2013)الوصول و نه غير ممکن باشد

پذيری معقول کليدی برای مديريت موفق مزارع، ريسک

های معقول نيز نياز به درک بهتر است. شناخت ريسک

کشاورزان از منابع و همچنين شانس وقوع و پيامدهای 

ارآفرينان ک .Kahan, 2013)اجرای آن کسب و کار دارد )

 برای، کار را اکتساب انگيزهيا  نتيجهبه  تمايل دليلبه

دهند. انجام و نه به خاطر پاداش انجام می حسن

 آميزمخاطره شرايطاز  آگاهی دليلاين افراد به همچنين،

خود، در مواجهه با ابهامات دست به  فعاليتدر حوزه 

 سايراز  بيشترزنند و قدرت تحمل ابهام آنها می خالقيت

 Ahmadpour Dariani & Moghimi. تعبير افراد است

باشد که میمستقل  طلبی، تفکرلالتقعامل اساز  (2006)

در اين رابطه گفته شده کارآفرينان افرادی هستند که 

خواهند کار را به شيوه خود انجام دهند و کار کردن می

(. توفيق Nemati, 2013) با ديگران برايشان مشکل است

به   McClelland (1961) ديگری است که مولفه طلبی

است و بيانگر  اشاره کرده آنبه  موفقيتبه  نيازعنوان 

تمايل به ارزيابی عملکرد با تاکيد بر استانداردهای 

متعالی، تالش به منظور بهبود عملکرد و برخورداری از 

لذتی که با پيشرفت در کار همراه است. فرصت طلبی به 

و سپس جست و جوی  هاجست و جوی فرصتتعبيری 

 (. Nemati, 2013) تمنابع مورد نياز اس

ورد تاثير روحيه کارآفرينی کشاورزان بر در م

 .است گرفته انجام کشاورزی تقاضا محور تحقيقاتی

-بازار و فعاليتکارآفرينی کشاورزان عامل تاثيرگذار بر 

 صاحب برخی تا جايی که .آيدهای بازاريابی به شمار می

-می بر کارآفرينی ساززمينه را اقتصادی شرايط نظران

 نيروی نيز کارآفرينی ر عين حال،د که معتقدند و شمارند

توسعه خوداشتغالی در بين  و اقتصادی توسعه اصلی

 خدمات توليـد و رشد نوآوری، و تغيير و ستا انروستايي

 Cowdhury, 2007 & Alam Beigi et). دارد همراه به را

al., 2017) کشاورزی،  توسعه در تسريع منظور بهGroot 

et al (2009)  اندکرده تاکيدی بر بازار مبتن کشاورزیبر 

اند اذعان نمودهو  است بازار نيروهای تاثير تحت قويا که

 خالق، بايستی کند عمل موفقکشاورز  آنکه برای که

 کار بايد ديگر عبارتی به و بوده شناس فرصت و نوآور

نظام  .دولت هایسياست کننده اجرا فقط نه و باشد آفرين

ای از به عنوان شبکهتواند نوآورانه بازار محور می

ها و کسب و کار و افراد درگير در ارايه سازمان

محصوالت، خدمات و فرآيندهای جديد تعريف شود. 

بازيگران کليدی اين نظام، کشاورزان کارآفرينی هستند 

اند که چه محصوالت، که با موفقيت تعيين کرده

های بازاريابی در عرضه ها و سيستمخدمات، تکنولوژی

ت مختلف با ارزش برای بازارهای در حال رشد محصوال

اهداف استراتژيکی کليدی در طرح  تر هستند.سودآور

کارآفرينی کشاورز محور شامل دستيابی به اطالعات 

-هبرای کشاورز ب بازار، بهبود مکانيسم بازار، ايجاد انگيزه

ها و مراحل مختلف، او در فعاليت ويژه از طريق مشارکت

باشد. های آموزشی میعه و برنامهتحقيقات سر مزر

کشاورز با روحيه کارآفرينی تمايل به يادگيری بيشتر و 

طوری که با هبهتری دارد، )يادگيری از طريق عمل( ب

داشتن روحيه نوآوری و خالقيت از طريق تعامل و 

1های يادگيری کشاورز محورفعاليت تمايل به برقراری  

ساير  ،همچنين ارتباطات بهتر با ديگر کشاورزان و

کنشگران دارد. از جمله تاثيرات کارآفرينی در تقاضا 

سازی کشاورزی است. محوری، بعد اقتصادی و تجاری

، تنوع تسهيل دسترسی به بازار و توسعه بازار محوری

2سازی مزارع ها و محصوالت و ، دسترسی بهتر به نهاده

 ,Bergvinson)باشند )های سر مزرعه میتوسعه فعاليت

در ترويج  Kumar et al. (2012)طبق مطالعه . 2015

محور و در بعد بازار محوری، کشاورزان کشاورزی تقاضا

شوند که تنوععنوان افراد کار آفرين در نظر گرفته میبه

ای يک ضرورت برای مشاوره –سازی خدمات ترويجی 

های محلی در راستای تقويت و کشاورزان و سازمان

 باشد. نيازهای متنوع کشاورزان می گسترش بازار و رفع

                                                                                  
1. Farmer led 
2. Diversifying Farm 
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تمايل به توليدات با ارزش و مورد تقاضای بازار از 

های طريق بهبود ارتباط با بازار، دسترسی به نهاده

مناسب و گسترش شبکه اطالعات بازاريابی همگی در 

طلبی روستاييان جهت تقويت انگيزه پيشرفت و توفيق

 ,Swanson & Rajalahtiويژه کشاورزان نقش دارد )هب

(. از آنجا که رهيافت بازار محوری، به توسعه 2010

های های کشاورزان در شناسايی و تحليل فرصتمهارت

بازار برای محصوالت جديد تاکيد دارد، وجود روحيه 

آفرينی در کشاورزان به توسعه فعاليت جمعی برای کار

های محلی و خدمات محلی بازاريابی و تقويت شبکه

 ,Kaaria et alنمايد )کار کمک وافری میکسب و 

آفرين بسته به ارتباط موفقيت يک کار ،از طرفی (.2007

قوی او با ديگر کشاورزان و ارايه دهندگان خدمات دارد. 

های مشارکتی جهت گيری از رهيافتبنابراين، بهره

تقويت مهارت ارتباطات برای کشاورزان ضروری است 

Schelske & Seidl , 2002). ) 

 اطالعاتی نيازهای در که تغييراتی و تنوع دليل هب

 بخش نتايج اينکه و است دادن رخ حال در کشاورزان

 گرفته کارهب عمل در شايد و بايد که طورآن تحقيقات

 به نسبت بيشتر شناخت و دستيابی ضرورت شود،نمی

 عبارتست خود که دارد وجود محور تقاضا ترويجی رويکرد

 به تکنولوژی انتقال فرآيند بتواند که تاس مکانيسمی از

 ؛سازد مهيا بخش اثر طورهب را برداران بهره و توليد سطح

 همسو کشاورزان نيازهای با تحقيقات نتايج که ایگونهبه

 ترويج مختلف ابعاد شناخت به نياز بنابراين،. باشد

-می ديده آن بر تاثيرگذار عوامل و تقاضامحور کشاورزی

 ترويج تقويت موجب هامولفه اين تقويت با بتوان تا شود

 و عملکرد ارتقای موجب و شد محور تقاضا کشاورزی

 بتوان تا شوند محور تقاضا کشاورزی ترويج اثربخشی

 پيشرفت های چشمگيری شد. شاهد

 سؤال اين به پی پاسخگويی در رو پيش پژوهش لذا

يج کارآفرينی کشاورزان در زمينه ترو هایمؤلفه که است

ترويج بر چه تأثيری و اندشاورزی تقاضا محور کدامک

 ترتيب اين به کشاورزی تقاضا محور و ابعاد آن دارند؟

 باشد:شامل موارد زير می تحقيق اهداف

 زانروحيه کارآفرينانه کشاور هایمؤلفه . شناسايی1 

 .محورترويج کشاورزی تقاضا در زمينۀ

زی ترويج کشاور ابعاد يا هامؤلفه شناسايی .2

  محور.تقاضا

ترويج  در روحيه کارآفرينی کشاورزان تأثير بررسی .3

 .محورکشاورزی تقاضا

 

 (.1شد )شکل  تدوين زير شکل به  پژوهش اين نظری چارجوب تحقيق، ادبيات اساس بر
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 تحقیق روش

روحيه  تاثير بررسی حاضر تحقيق کلی هدف 

 از تقاضامحور کشاورزی ترويج درکارآفرينی کشاورزان 

 نظر از که باشدمی اصفهان استان در کشاورزان ديدگاه

 غير نوع از متغيرها کنترل يزانم نظر از و کمی پارادايم

 از و کاربردی هدف، نظر از. شودمی محسوب آزمايشی

 مايشیپي تحقيقات نوع از هاداده آوریگرد شيوه لحاظ

 نوع از نيز خاص زمان يک در آوریگرد دليلبه که است

 نوع از هاداده گردآوری شيوه لحاظ از. باشدمی مقطعی

 تحقيق، اصلی ابزار. است همبستگی - توصيفی

 و مستقل متغيرهای دسته دو بردارنده در پرسشنامه

 محورتقاضا کشاورزی ترويج وابسته متغير. بود وابسته

 محوری مخاطب بعد د:گردي بررسی بعد دو در که است

 يک در هاگويه گويه(. 5) محوری بازار بعد و (گويه5)

 تا کم خيلی دامنه در ليکرت طيف از ایگزينه 5 مقياس

 مستخرج هاگويه اين. گرفت قرار بررسی مورد زياد خيلی

 محورتقاضا کشاورزی ترويج زمينه در قبلی مطالعات از

 مقدماتی مطالعه انجام و روايی يدتائ از پس که بودند

 شامل نيز مستقل متغيرهای .شدند استاندارد و تلخيص

 یکارآفرين روحيه و ایحرفه و فردی هایويژگی

 بر مشتمل و ترکيبی سازیشاخص طريق از کشاورزان

 نوآوری ،گويه( 6) طلبیتوفيق گانهپنج ابعاد در گويه 26

 5) پذيریيسکر گويه(، 7) طلبیاستقالل گويه(، 4)

 قالب در گويه( و 4) هافرصت شناسايی و درک و گويه(

 موافقم کامالً تا مخالفمًً کامال مقياس در و ليکرت طيف

 کشاورزانی شامل تحقيق آماری جامعه. شدند سنجيده

 فعاليت و حضور هدفمند الگويی هایسايت در که است

 مدت به دهدفمن الگويی هایسايت طرح (N=250). دارند

 توانمند جهت اصفهان استان سطح در که است سال 5

 حجم برآورد برای باشد.می اجرا حال در کشاورزان سازی

 شيوۀ از استفاده با آماری جامعه بين از آماری نمونه

 گيرینمونه قالب در و جغرافيايی و ایمنطقه بندیتقسيم

 استان جغرافيايی منطقه چهار هر از تصادفی ایطبقه

 که هايیاستان (شرق و غرب جنوب، مال،ش) اصفهان

 ،هدفمند الگويی هایسايت ی که درکشاورزان شامل

 آنها ميان از ،سپس و انتخاب ،اندحضور و مشارکت داشته

 نمونه تصادفی شيوه به و متناسب انتساب رعايت با

 جدول اساس بر نمونه حجم .رديدگ انتخاب تحقيق

 ابزار روايی (n= 148). گرديد انتخاب مورگان و کرجسی

 و آموزش کشاورزی در ترويج گروه اساتيد توسط تحقيق

 گروه توسعه و اقتصاد دانشگاه و سينا بوعلی دانشگاه

و آشنا با موضوع  مرتبط مسئولين از تن چند و تهران

 اصفهان استان کشاورزی جهاد ترويج بخش در تحقيق

 روی بر مقدماتی مطالعه انجام با و گرفت قرار تائيد مورد

 کرونباخ آلفای ضريب آماری، جامعه از خارج کشاورز 30

 که آمد دست بهو بزرگتر  85/0 مختلف هایبخش برای

 آماری هایروشبود.  پژوهش ابزار مناسب پايايی نشانگر

، آزمون همبستگی تحليل پژوهش اين در استفاده مورد

 و SPSS افزارنرم از استفاده بايک نمونه ای ويلکاکسون 

  AMOS افزارنرم توسط ساختاری معادالت سازیمدل

 .بودند
 
 با تصادفی ایطبقه روش طبق نمونه جمعيت تعداد -1 جدول

 (n=148) متناسب انتساب

 منتخب کشاورزان تعداد منتخب های شهرستان

 22 نطنز و کاشان

 50  شهر شاهين شهر، خمينی اصفهان،

 26 چادگان و کرون و تيران

 50 آباد نجف و مبارکه ن،لنجا فالورجان،

 148 مجموع

 

 نتایجبحث و 

 پاسخگويان ايحرفه و فردي هايويژگی

 اصفهان استان کشاورزان از نفر 148 ،مطالعه اين در

 روحيه بين ارتباط ارزيابی جهت آماری نمونه عنوانبه

 تقاضامحور کشاورزی ترويج و توانمندسازی کارآفرينی،

 مورد افراد بيشتر که دهدمی نشان نتايجد. انکرده شرکت

 داشتند سن سال 50 از بيشتر تحقيق اين در مطالعه

 سن کمتر و سال 35 نيز درصد (8/12)  و درصد 3/47

 متاهل و( 5/35) ديپلم تحصيالت آنان اکثر داشتند،

 درصد 29 به نزديک. بودند درصد( درصد متاهل 5/48)

 فقط و داشتند 15 از بيشتر کشاورزی سابقه کشاورزان

 .داشتند کشاورزی از غير درآمدی منبع آنان درصد 4/26

 26 کشاورزان کارآفرينی روحيه بندیاولويت برای

 و نوآوری طلبی، توفيق انگيزه: مؤلفه متشکل از پنج گويه
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 شناسايی و پذيریريسک طلبی،استقالل خالقيت،

 کامالً) ليکرت طيف قالب درطلبی( و فرصت) هافرصت

 مورد ارزيابی قرار گرفته است. (موافقم کامالً تا مخالفم

 و هاسازه روايی سنجش برای تاييدی عاملی تحليل

 هایمولفه پايايی بررسی برای کرونباخ آلفای ضريب

 شده گزارش مطالعه ادامه در کشاورزان کارآفرينی روحيه

-گويه استاندارد انحراف و ميانه ميانگين، 2 جدول .است

 ميان اين در د.دهمی نشان را یکارآفرين روحيه های
 جديد هایايده دارای که افرادی با معاشرت به"گويه 

 در" و 99/3 ميانگين با "باشممی عالقمند هستند

 سرمايه برای زيادی هایزمينه کشاورزی هایفعاليت
 ميانگين بيشترين "89/3 ميانگين با "دارد وجود گذاری

 کشاورزان ديد از گفت توانمی ،بنابراين د.داشتن را

 آزمون نتايج .آوردند دستهب را اولويت باالترين

 توزيع بودن نرمال غير از حاکی اسميرنوف - کولموکروف

 با آنها ميانگين مقايسه نتايج و (P<0/05) باشدمی هاگويه

 روحيه هایگويه همه است آن از حاکی ،3 متوسط مقدار

 ميانگين داریمعنی طورهب کشاورزان در کارآفرينی

 نتايج .(P<0/001) داشتند 3 متوسط حد از تربزرگ

 بودن نرمال غير از حاکی اسميرنوف - کولموکروف آزمون

 مقايسه نتايج و (P<0/05) باشد می هاگويه توزيع

 همه است آن از حاکی ،3 متوسط مقدار با آنها ميانگين

-معنی طورهب کشاورزان در کارآفرينی روحيه هایگويه

  داشتند 3 متوسط حد از بزرگتر يانگينم داری

(P<0/001). 

 

 کشاورزان کارآفرينی روحيه سنجش بندیاولويت .2 جدول

 Statistics* P-value ميانه Mean SD کشاورزان آفرينی کار روحيه سنجش رديف

 به که آنهايی نه و دهد افزايش مرا تواناييهای که دارم دوست را هايیفعاليت 1

 .هستند شدن نجاما قابل آسانی

39/3 99/0 3 90/0 001/0> 

 <001/0 88/0 4 91/0 47/3 .هستم پيشقدم کشاورزی زمينه در آگاهی و اطالعات کسب در 2

 <001/0 86/0 4 93/0 34/3 .ميشوم شناخته هستم، فراوانی پشتکار دارای که شخصی عنوان به 3

 <001/0 90/0 3 97/0 22/3 .دهم ادامه زياد موانع دوجو با حتی را خود محصول يا مزرعه توسعه ميکنم سعی 4

 حل راه ميتوانم نباشد کارساز ام مزرعه در مشکلی حل برای خاصی شيوه وقتی 5

 .کنم پيدا ديگری

68/3 84/0 4 81/0 001/0> 

 <001/0 80/0 4 87/0 48/3  .کنم فدا را آسايشم حاضرم کردهام، تعيين که اهدافی به رسيدن برای 6

 <001/0 84/0 4 91/0 99/3 .باشم می عالقمند هستند جديد های  ايده دارای که افرادی با معاشرت به 7

 <001/0 87/0 4 87/0 74/3 .هستم مشکل حل يا و ها-فعاليت انجام برای جديد روشهای دنبال به معموال 8

 <001/0 87/0 4 91/0 61/3 هستم جديد کارهای شروع فکر به هميشه 9

 روشهای با را کارها اينکه بجای کنم امتحان را جديد روشهای تا دهم می ترجيح 10

 .ببرم پيش معمول

64/3 90/0 4 87/0 001/0> 

 <001/0 83/0 4 88/0 87/3 .دارم را خود شغل به مربوط فعاليتهای و وظايف انجام توانايی 11

 به اهميتی و دهم انجام ميدانم صالح خودم که طريقی به را کارها دارم تمايل 12

 .نميدهم ديگران تفکر

64/3 94/0 4 88/0 001/0> 

 <001/0 86/0 4 90/0 52/3 .دارم اعتماد وظايف انجام در خودم توانمنديهای به من  13

 <001/0 82/0 4 76/0 82/3 .ميدهم انجام اشتياق روی از را خود وظايف  14

 <001/0 82/0 4 77/0 77/3 .باشد تاثيرگذار خود سرنوشت در تواند می انسان  15

 <001/0 88/0 4 03/1 17/3 .ندارد شانس به ربطی و است کوشی سخت و تالش حاصل موفقيت 16

 <001/0 77/0 4 71/0 66/3 .ميکنم دنبال ديگر طرق به را فم اهدا نگرفتن، نتيجه و شکست بار هر از پس 17

 <001/0 85/0 4 92/0 45/3 .شوم نمی نااميد فعاليتها توسعه در خوردن شکست از  18

 روش بستن بکار يا مشاورهای خدمات برای هزينه تامين در مشارکت به تمايل 19

 .دارم (آن نتيجه از اطالع عدم رغم علی ( جديد های

27/3 1 3 90/0 001/0> 

 <001/0 85/0 3 79/0 41/3 ( ترجيح می دهممطمئن اما یميقد (یسنت یروشها به را نو یروشها  20

 <001/0 88/0 3 98/0 30/3 ندارم ترسی جديد بازارهای به ورود و کارها توسعه در بودن قدم پيش و ابتکار از 21

 ديگران مخالفت وجود با حتی ارزد، بی کردنش خطر به کاری انجام نتيجه اگر 22

 .ميدهم انجام آنرا

32/3 99/0 4 87/0 001/0> 

 <001/0 82/0 4 81/0 89/3 دارد وجود سرمايهگذاری ایبر زيادی زمينههای کشاورزی فعاليتهای در 23

 <001/0 86/0 4 90/0 74/3 .کرد ايجاد روستا و مزرعه در ميتوان مختلفی کارهای و کسب 24

 <001/0 89/0 4 96/0 41/3 .دارم ام مزرعه در را جديد کارهای و کسب ايجاد توانايی  25

 <001/0 86/0 4 80/0 70/3 .هستم بازار های فرصت شناسايی به عالقمند 26

  Kolmogorov-Smirnov نرماليتی آزمون    *  
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 هایگويه استاندارد انحراف و ميانه ميانگين، 3 جدول

 .دهدمی نشان را محور تقاضا کشاورزی ترويج سنجش

 با مرتبط گويه 10 در محور تقاضا کشاورزی ترويج توسعه

 و محور تقاضا یکشاورز ترويج توسعه و تقويت الزامات

 مؤلفه دو در و محور تقاضا ترويج خدمات هایشاخص

 که است شده گيریاندازه حوریم خاطبم و محوری بازار

 زياد خيلی تا (1 امتياز) کم خيلی ليکرت پاسخ با هاگويه

 بيشترين کشاورزان نظر از .اندشده گذارینمره (5 امتياز)

 به مربوط تقاضامحور کشاورزی ترويج توسعه الزامات

 قادر که ایگونه به کشاورزان سازی ظرفيت" هایگويه

 بتوانند  و دهند تشخيص را شان تقاضاها و نيازها باشند

 ترويجی خدمات تناسب " و  "نمايند بيان شفاف و واضح

  .است بوده  "نکشاورزا تقاضاهای و نيازها با

 
 هاگويه بودن نرمال ارزيابی و محور تقاضا شاورزیک ترويج هایگويه استاندارد انحراف و ميانگين .3جدول 

 Statistics* P-value ميانه انحراف استاندارد ميانگين محور تقاضا کشاورزی ترويج رديف

 ارزش با محصوالت توليد در بويژه زراعی نظامهای به بخشيدن تنوع 1

 بازارها گسترش جهت باال

02/4 74/0 4 81/0 001/0> 

 <001/0 79/0 4 81/0 90/3 هدف بازار خواست و کشاورزان نيازهای غييرت اصول از اطالع 2
 برای های جديدبازار وجود و باال پتانسيل با کشت مناطق شناسايی 3

 ترويجی خدمات

98/3 80/0 4 80/0 001/0> 

 بهبود 4
 قابل و معتبر بازارهای و کشاورزی هاینهاده به کشاورزان دسترسی

 اعتماد

4 72/0 4 81/0 001/0> 

 و بازار های فرصت و بازار با آشنايی جهت کشاورزان آموزش 5
 محصوالت توليد در مديريتی مهارتهای

91/3 81/0 4 83/0 001/0> 

 تاکيد 6
 کشاورزان نيازهای شناسايی بر

15/4 70/0 4 80/0 001/0> 

 <001/0 80/0 4 73/0 18/4 کشاورزان تقاضاهای و نيازها با ترويجی خدمات تناسب 7
 تقاضاها و نيازها باشند قادر که ای گونه به کشاورزان سازی ظرفيت 8

 .نمايند بيان شفاف و واضح بتوانند  و دهند تشخيص را شان

19/4 68/0 4 79/0 001/0> 

 و صدا کند حس کشاورز که طوری کشاورز، با همدلی حس ايجاد 9
 .شودمی شنيده او دغدغه

11/4 70/0 4 80/0 001/0> 

 جهت جديد اطالعات و دانش به دسترسی جهت کشاورزان به کمک 10

 گيریتصميم توان بهبود و یاجتماع یها چالش با رويارويی

16/4 76/0 4 80/0 001/0> 

 Kolmogorov-Smirnov نرماليتی  آزمون    *  
 

 تحقيق هايمؤلفه تاييدي عاملی تحليل

 عاملی تحليل هایمدل دهندهنشان 3 و 2 هایشکل 

 کار روحيه هایمؤلفه سازه روايی ارزيابی برای ييدیتا

در   .باشندمی محورتقاضا کشاورزی ترويج و آفرينی

ها کنار دليل پرت بودن از تحليلهنمونه ب 5 ،ادامه

 143بر اساس  SEMو  CFAهای گذاشته شده و مدل

 برای شده استاندارد عاملی بارهایاند. نمونه آناليز شده

 5 با آفرينیکار روحيه هایمولفه تبيين هایگويه همه

(، ترويج تقاضا محوری با دو مولفه )شکل 2)شکل  مؤلفه

 و دارمعنی عاملی بارهای همه و بوده 50/0 از تربزرگ( 3

 برای گيریاندازه مدل  (t>2) (P<0/05) هستند صفر غير

 ترويج زمينه در کشاورزان کارآفرينی روحيه سنجش

 نشانگرهای تمامی که دهدمی نشان تقاضامحور کشاورزی

 از کشاورزان کارآفرينی روحيه هساز سنجش برای انتخابی

 نيز آنها پايايی و روايی و برخوردارند کافی و الزم دقت

 ۀيافت برازش مدل اساس بر توانمی پس .است تأييد مورد

 سنجش برای استفاده مورد نشانگرهای که گفت تحقيق

 کشاورزی ترويج ۀزمين در یکارآفرين روحيه هایهساز

 .دارند قبولی قابل تطابق آن عاملی بنای زير با تقاضامحور

 کشاورزی ترويج سنجش برای گيریاندازه مدل ،همچنين

 (مداری بازار و مداری مخاطب (آن بعد دو در تقاضامحور

 برای انتخابی نشانگرهای تمامی که است آن از حاکی

 و الزم دقت از حورتقاضام کشاورزی ترويج هساز سنجش

 تأييد مورد نيز آنها پايايی و روايی و برخوردارند کافی

 تحقيق ۀيافت برازش مدل اساس بر توانمی لذا، .است

 مخاطب سنجش برای استفاده مورد نشانگرهای که گفت

 قابل تطابق آن عاملی بنای زير با محوری بازار و محوری

 .دارند قبولی
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 قابل سطح و CFA هایمدل برازش هایشاخص 

 4) جدول (فوق مدل دو برای برازش هایشاخص قبول

 هامتغير تاييدی عاملی تحليل مناسب برازش از حاکی

 و آفرينی کار روحيه متغير سه برای سازه روايی و بوده

 .شودمی تاييد محور تقاضا کشاورزی

 

  برازش یهاشاخص قبول قابل سطح و CFA هایمدل برازش هایشاخص .4 جدول
شاخص های 

 برازش
سطح قابل  نام فارسی نام کامل

 قبول
روحيه 

 کارآفرينی
توانمند 

 سازی

ترويج 
 تقاضا 

2χ Chi Square 13/101 13/101 10/1216 ندارد کای دو 

DF Degree of Freedom 27 27 289 ندارد درجه آزادی 

 

Chi-Square to DF 74/3 74/3 21/4 < 4 کای دو بر درجه آزادی 

RMSEA Root of Mean Square 
Error Approximation 

مجذور ميانگين مربعات 
 خطای تقريبی

08/0 > 072/0 056/0 064/0 

SRMR Standardized Root 
Mean Residuals 

مجذور ميانگين خطای 
 استاندارد

10/0 > 08/0 038/0 058/0 

GFI Goodness of Fit Index 90/0 91/0 94/0 > 90/0 شاخص نيکويی برازش 

CFI Comparative Fit Index 95/0 94/0 93/0 > 90/0 شاخص برازش مقايسه ای 

NFI Normed Fit Index 92/0 92/0 90/0 > 90/0 شاخص برازش نرمدار 

IFI Incremental Fit Index 95/0 94/0 94/0 > 90/0 شاخص برازش افزايشی 

TLI Tucker-Lewis Index 94/0 92/0 91/0 > 90/0 لويس-شاخص تاچر 

 

 مقدار ،تحقيق هایمولفه سازه روايی تاييد از پس

 و محاسبه کرونباخ آلفای ضريب استفاده با هامولفه پايايی

 هامولفه همه پايايی مقدار (.5 جدول) است شده گزارش

 متناسب پايايی از حاکی که بوده 70/0 از تربزرگ

 تغيرهایم گيریاندازه برای شده طراحی هایپرسشنامه

 حاصل از هامولفه از کدام هر نمره .باشدمی تحقيق

 .است آمده دستهب مشمول هایآيتم نمرات ميانگين

 شده گيریاندازه هایمولفه استاندارد انحراف و ميانگين

 .است شده گزارش 5 جدول در

 

 های تحقيقمولفه پايايی ضريب  .5 جدول

 *Alpha تعداد هاآيتم هامولفه عامل

 حيهرو

 کارآفرينی

 95/0 6 1-6 طلبی توفيق انگيزه

 91/0 4 7-10 خالقيت و نوآوری 

 95/0 7 11-17 طلبی استقالل 

 96/0 5 18-22 پذيری ريسک 

 95/0 4 23-26 فرصت شناسايی 

 96/0 26 1-26 کل 

 ترويج

 کشاورزی

 محور تقاضا

 92/0 5 1-5 محوری بازار

 93/0 5 6-10 مداری مخاطب

 92/0 10 1-10 کل

 *ضريب پايايی آلفا کرونباخ

  ساختاري معادالت دلم

 آماری سازی مدل فن ساختاری، معادالت سازیمدل 

 تجزيه متغيره، چند رگرسيون مثل ديگری فنون که است

 و گيردمی بر در را مسير تحليل و تجزيه و عاملی تحليل و

 با که است) سازه( پنهان متغيرهای بر آن اصلی تمرکز

 نشانگرها يا آشکار متغيرهای و پذيراندازه هایخصشا

 روابط توانمی روش اين از استفاده با .شوندمی تعريف

 قابل مستقيم طوربه که را متغيرهايی ميان معلولی و علّی

 ميزان و استنتاج خطاها به توجه با نيستند، مشاهده

 تجزيه ديگری بر را يک هر اثرگذاری شدت و همبستگی

 همين به (Bentler & Weeks, 1980). کرد تحليل و

 و تجزيه عنوان با ساختاری، معادالت سازی مدل ،دليل

 شناخته نيز علّی سازی مدل يا پنهان متغيرهای تحليل

 با ساختاری معادالت مدل پژوهش، اين در .است شده

 شامل مدل اين .شد آزموده AMOS افزارنرم از استفاده

 در .است ساختاری مدل و گيریاندازه مدل قسمت دو

 متغيرهای چگونه که شودمی مشخص اول، قسمت

-می سنجيده مشاهده قابل متغيرهايی حسب بر مکنون

 قسمت در .است ميزان چه به آنها روايی و اعتبار و شوند

 را نهانی متغيرهای بين علّی روابط ساختاری مدل دوم،
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 تبيين واريانس ميزان و علّی اثرات و کندمی مشخص

 نتايج طبق (Temme et al., 2002). دهدمی شرح را دهش

 ارتباط ساختاری و مفهومی مدل 4 شکل حاضر، تحقيق

 کارآفرينی روحيه .دهدمی نشان را تحقيق هایمؤلفه بين

 خالقيت، و نوآوری طلبی،توفيق انگيزه مؤلفه پنچ با

 دو با هافرصت شناسايی و پذيریريسک طلبی،استقالل

 بر .اندشده گيریاندازه مداری مخاطب و حوریم بازار بعد

 مستقيماً آفرينی کار روحيه تاثير مفهومی، مدل اساس

 .است شده ارزيابی محور تقاضا کشاورزی ترويج روی

 5 شکل زير در که ساختاری مدل برازش هایشاخص

 ساختاری مدل مناسب برازش از حاکی است شده گزارش

 مستقيم تاثير ختاری،سا مدل نتايج اساس بر .باشدمی

 (P=0/002,  β=0/40) تقاضا ترويج در آفرينی کار روحيه

  ست.ا بوده دارمعنیمثبت و 

 

 
/DF=2.00, RMSEA=0.08, SRMR=0.04, GFI=0.95, CFI=0.97, NFI=0.94, 2=26.01, DF=13, χ2Fit indices: χ

IFI=0.97, TLI=0.95 
 محور تقاضا کشاورزی ترويج بر آفرينی کار روحيه تاثير ساختاری مدل .6شکل

 

 گيرينتيجهبحث و 

 انتقال در کشاورزی ترويج اساسی نقش دليلبه  

 ارتقای کشاورزی، توليدات سازیتوانمند و تکنولوژی

 دستور در غالب استراتژی يک عنوانبه بايد ترويج سيستم

 در تاثيرگذاری منظوربه و گيرد قرار کشاورزی بخش کار

 و ساختار بايد کشاورزی ترويج سيستم توسعه، فرآيند

 در تغييرات ترينمهم از يکی. دهد ارتقا را خود کارکرد

-سال در که کشاورزی پايدار توسعه به دستيابی راستای

 محوری تقاضا رويکرد است شده توجه بدان اخير های

 برای تقاضا به بيشتری توجه ااخيرً راستا، اين در .است

 (،مداری عرضه بجای قاضامداریت) تحقيقاتی هایيافته

 تقويت و ايجاد و مشارکت مانندی سازتوانمند هایديدگاه

 هايیسياست و اقدامات و کشاورزان ميان در کارآفرينی

 فناوری و دانش از استفاده فرصت که است شده مبذول

 و نياز با متناسب و توليد عرصه در را تحقيقات از برخاسته

 برای را زمينه و سازندیم مهيا کشاورزان تقاضای

 آنجايی از. آورندمی فرآهم کشاورزان بيشتر سازیظرفيت

 از و روستاييان بين در کارآفرينی روحيه به توجه که

 توسعه راهکارهای ترينمهم جمله از کشاورزان جمله

 سازیظرفيت بر تاثيرگذار مهم عوامل از يکی و روستايی

 روحيه تأثير ناختش بنابراين شود،می محسوب کشاورزان

حائز  محور تقاضا کشاورزی ترويج بر کشاورزان یآفرينکار

 درصدد تحقيق اين که سؤالی ،واقع در .استاهميت 

 یآفرين کار روحيه که بود اين بود، آن به پاسخگويی

 چه از محور تقاضا کشاورزی ترويج زمينۀ در کشاورزان

 بر ریتأثي چه و است شده تشکيل هايیمؤلفه يا ابعاد

 يا ابعاد منظور، اين به .دارد محور تقاضا کشاورزی ترويج

 ترويج هایمؤلفه يا ابعاد و آفرينی کار روحيه هایمؤلفه

 تأييدی عاملی تحليل از استفاده با محور تقاضا کشاورزی

 و شدند اعتباريابی و شناسايی گيریاندازه مدل قالب در و

 بين روابط وصخص در تحقيق نظر مورد الگوی نهايت، در

 در و ساختاری معادالت مدل از استفاده باها متغير اين

 برای گيریاندازه مدل. شد ترسيم آموس افزارنرم قالب

 ترويج زمينه در کشاورزان کارآفرينی روحيه سنجش

 تمامی که دهدمی نشان محور تقاضا کشاورزی

 کارآفرينی روحيه سازۀ سنجش برای انتخابی نشانگرهای

 و روايی و برخوردارند کافی و الزم دقت از انکشاورز

 مدل نتايج به توجه با. است تأييد مورد نيز آنها پايايی
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-می کشاورزان کارآفرينی روحيه خصوص در گيریاندازه

-به که است بعدی چند مفهومی سازه اين که گفت توان

 نوآوری، مؤلفه يا بعد پنج از متشکل کلی سازۀ يک منزله

 و درک و طلبیتوفيق طلبی،استقالل پذيری،ريسک

 شده گرفته نظر در (طلبی فرصت) هافرصت شناسايی

 است. 

 کشاورزی ترويج خصوص در گيریاندازه مدل نتايج  

 نشانگرهای تمامی که دهدمی نشان آن ابعاد و محورتقاضا

 از محوراتقاض کشاورزی ترويج سازه سنجش برای انتخابی

 نيز آنها پايايی و روايی و رندبرخوردا کافی و الزم دقت

 عاملی تحليل نتايج اساس بر ه،نتيج در .است تأييد مورد

 و ادبيات مرور پايه بر که بررسی مورد نشانگرهای تأييدی،

-شکل در را خود اثر است، شده گردآوری گانخبر نظر

 مخاطب) محورتقاضا کشاورزی ترويج مختلف ابعاد گيری

 دهند،می نشان داریمعنی شکل به (مداری بازار و مداری

 سازه دو هر داریمعنی به توجه با حاضر مدل ساختار لذا

 بين ارتباط پذيرش منظوربه قبولی قابل زيربنای دارای

 نتايج به توجه با بنابراين. است آماری لحاظ به هاسازه

 محور،تقاضا کشاورزی ترويج خصوص در گيریاندازه مدل

 و است بعدی چند مفهوم يک هساز اين که گفت توانمی

 مخاطب مؤلفه دو از متشکل کلی سازه يک منزله به

اندازه مدل نتايج به توجه با. است مداری بازار و مداری

 کننده تعيين بعد دو اين که گفت توانمی مزبور گيری

 تقويت برای ،بنابراين .هستند محورتقاضا کشاورزی ترويج

 اين به بايد ترويج انسازم محورتقاضا کشاورزی ترويج

 برای را زمينه و کند توجه پيش از بيش ابعاد و هامؤلفه

 نتايج اساس بر. گيرد بکار هازمينه اين تقويت و بهبود

 ترويج که است ذکر قابل تحقيق ساختاری مدل

 انهکارآفرين روحيه از متأثر محور تقاضا کشاورزی

 و قيممست تاثير توانمیدر واقع  .باشدمی کشاورزان

 کشاورزی ترويج بر کشاورزان آفرينیکار روحيه دارمعنی

اهميت اين خود حاکی از  را مشاهده کرد. محورتقاضا

محور روحيه کار آفرينی در توسعه ترويج کشاورزی تقاضا

 Groot et al., 2009., Swanson and)است که با مطالعه 

Rajalahti, 2010., Kilenthong, 2011) د خوانی دارهم

محوری کنند سازگار شدن با پارادايم تقاضامی اظهارکه 

ها و روحيه کار آفرينانه تا حد زيادی به توسعه مهارت

 ترديدکشاورزان و توليدکنندگان بستگی دارد. بی

 در را کشاورزان بخش ترويج کشاورزی کارآفرينی

 و کندکمک می و تشويق مفيد و مثبت نتايج به دستيابی

نوآوری و اقدامات خالقانه و سازماندهی  توسطتواند می

قبيل  از متنوعی نتايج هاسازمان برای مجدد منابع

 به را جديد فرايندهای جديد، خدمات جديد، محصوالت

 در که جا آن از. (Hough et al.,2008) باشد داشته همراه

 دانش و اطالعات محور، تقاضا کشاورزی ترويج رهيافت

1باال به کشاورز صورتبه کشاورزی  اشتراک به و توسعه 

نقش کشاورزان در اين رويکرد  ،بنابراين ؛شودمی گذاشته

بيش از پيش حايز اهميت است. توجه به کشاورزان و 

 کشاورز اگر تالش برای ظرفيت سازی انها بصورتی که

نياز کشاورز را  ترويجی خدمات و بشناسد را خود نياز

 بهترين کشاورز اين امکان وجود دارد تا مرتفع سازد،

 Dolinska and ، محققانراستا. در اين بپذيرد را فعاليت

D'Aquino (2016) تقويت کارآفرينی ميان  برای

خصوص در زمينه نوآوری، تاکيد بر تعامل هکشاورزان ب

بين کشاورزان و ساير کنشگران دارد و اينکه فضايی 

طور جمعی به دنبال هايجاد شود تا کشاورزان بتوانند ب

-ايجاد و تسهيم دانش و مذاکره باشند که اين خود می

تواند باعث ايجاد انگيزه در آنها جهت شناسايی و تحليل 

های بازار برای گسترش محصوالت جديد شود. فرصت

وجود روحيه کار آفرينی در کشاورزان به  ،همچنين

-های جمعی برای بازاريابی و تقويت شبکهتوسعه فعاليت

 ,.Kaaria et alنمايد )ری میهای محلی کمک واف

از آنجا که رويکرد بازار محوری به توسعه (. 2007

های های کشاورزان در شناسايی و تحليل فرصتمهارت

طوری که هبازار برای محصوالت جديد تاکيد دارد، ب

(Mankelow & Merrilees, 2001 در مطالعه خويش )

ل های موجود را اولين مرحله از مدشناسايی فرصت

اند؛ بازاريابی کار آفرينانه برای زنان روستايی معرفی کرده

های آموزشی مناسب و فراهم آوردن برنامه ،بنابراين

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت افزايش 

 طلبیفرصت ،طلبی کشاورزان و همچنينانگيزه توفيق

(. از آنجا که  (Rayasawath, 2018شود پيشنهاد می

طلبی اقتصادی نيز تاثير زيادی بر انگيزه توفيقمسايل 

، بهبود ارتباط با بازار، (Kerbler, 2012کشاورزان دارد )
                                                                                  
1.  Farmer- up 
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های مناسب و گسترش شبکه اطالعات دسترسی به نهاده

بازاريابی همگی در جهت تقويت انگيزه پيشرفت و 

ويژه کشاورزان نقش بسزايی هطلبی روستاييان بتوفيق

  راستا، اين در(. Swanson & Rajalahti, 2010دارد )

(Sanginga et al., 2004)  رهيافتی تحت عنوان

1بازار مشارکتی حقيقاتت ويژه هظرفيت سازی ب جهت را 

ن در راستای اهداف کشاورزا تقويت روحيه کارآفرينی

 بر رهيافت اين .است داده پيشنهاد ترويج تقاضا محوری

 شناسايی در روستايی جوامع جمعی هایفعاليت روی

 سودمند هایگذاریسرمايه توسعه و بازار هایفرصت

 مرحله چند در مهم اين تحقق. دارد تمرکز کشاورزی

 با بخش اثر همکاری و شراکت ايجاد: است اجرا قابل

 و بومی دانش متوجه که کشاورزان سازیظرفيت هدف

  (Asenso-Okeyere, 2009) است تحقيقات بخش توسعه

 تقويت موجود، هایفرصت مشارکتی شناخت و تشخيص

 جديد، هایگروه دهیشکل تسهيل و موجود هایگروه

 شناخت هدف با مهم بازارهای با ارتباط سازماندهی

 کشاورزانی با و آنها با ارتباط ايجاد و خريداران پتانسيل

 شناخت اند،بوده موفق محصوالتشان بازاريابی در که

 با آن کردن سازگار هتج بازار در موجود تقاضای بهترين

 برای روستايی جامعه اقتصادی – اجتماعی هایپتانسيل

 تجارب به توجه شده، شناخته بازارهای به عرضه يا توليد

 هایفرصت کشف و شناخت دنبال به که کشاورزانی

 ميان از را توليد هایمحدوديت بتوانند تا هستند موجود

 ظرفيت ايجاد و شرايط با توليدات کردن سازگار و بردارند

-می که توليد مشکالت برای حلراه يافتن جهت محلی

                                                                                  
1.  Participatory Market Research 

 مديريت زمينه در مناسب هایانتخاب به منجر تواند

 هایتکنيک مانند؛ گردد کشاورزی در گذاریسرمايه

 تسريع و حمايتی خدمات در تسهيل موجب که مشارکتی

 .شودمی روستايی جوامع در آفرينانه کار فرهنگ رشد در

 از تقاضاهای شود سازمان ترويجاد میپيشنه 

 آگاه شودمی درخواست مخاطبان سوی از که جديدی

کارآفرينانۀ  رفتارهای از حمايت گسترش و از طريق باشد

به توسعه فرهنگ کارآفرينی در ميان  کشاورزان

کشاورزان بپردازد. در اين ميان، دستيابی به آموزش 

پذيری برای عطافها و بينش باز و انافراد را به مهارت

 سوی از .کندهای آن مجهر میهای بازار و فرصتقابليت

 متغيرهای و عوامل با تقويت کشاورزی ترويج ديگر،

 توسعۀ در سعی ، بايدکشاورزان کارآفرينی بر گذارتأثير

 و پيامدهای نتايج به رسيدن در تا کند پديده اين بيشتر

 و مزايا از ای آنهو مکانيسم ويژه در زمينه بازارهمثبت ب

از آنجا که . ببرد بيشتری پديده بهرۀ اين هایسودمندی

محيط فعاليت در ايجاد روحيه کارآفرينی کشاورزان 

در ايجاد  ،براينبنا (Karani et al., 2014)تاثير دارد 

-همحيط خالقانه و فضايی جهت بهبود مهارت مذاکره ب

-ان میهای مشارکتی تاکيد فراوويژه از طريق رهيافت

شود. از سوی ديگر، دسترسی به بازار فروش محصوالت 

از عوامل محيطی تاثيرگذار بر ايجاد روحيه کارآفرينی 

های کارآفرينی در شود فعاليتاست و پيشنهاد می

 .ای صورت بگيردصورت زنجيرهههای کشاورزی بمحيط

بدين معنا که در طول فرايند کارآفرينی، هر سه بخش 

صورت هفرآيند توليد و عرضه محصول بتامين نهاده، 

 سيستماتيک و متصل به هم سازماندهی شوند. 
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