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  یکشاورز نانیکارآفر یبر توانمندساز رگذاریتأث هایسازه لیتحل
 

 ، حسین آگهی 2و   شهره کرمی1

 
 Shohrehkarami20@gmail.com ،کرمانشاه یدانشگاه راز ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یتوسعه کشاورز یدکتر یدانشجو 1

  کرمانشاه یدانشگاه راز ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یو توسعه کشاورز جیگروه ترو اریدانش 2
 

  

 چکیده
. شدی خواهد کشاورز ینیکارآفرموجب رشد و توسعه  ،یریتیو مد یمهارت یکارکردها ،هاتوانمندی با یکشاورز هاییتدر فعال یو نوآور یتخلاق یقتلف      

 ریتیو مد یی. لذا شناسادهدرا شکل میتوسعه فرآیند  هاارتو مه هایتدر نحوه انجام فعال تغییر و هاارزش و عواطف ها،نگرش ها،در دانسته ییربا تغ یتوانمندساز

-یفیک یتاساس هدف پژوهش حاضر، با ماه یناست. بر ا یرانکارناپذ ی، ضرورتیکشاورز ینانکارآفر یتوانمندساز یردر مس نقاط ضعف و قوت تهدیدها، ها،فرصت

بر و  های گوناگون کیفی حاصلتکنیک ر اساسب یرگذارتأث هایکرمانشاه بود. سازه شهرستان یکشاورز ینانکارآفر توانمندسازی بر تأثیرگذار هایتحلیل سازه ی،کم

به منظور  تیدر نها .تکمیل گردید ینیکارشناسان کارآفر یدگاهاعتبار از د یزانم یینتعجهت  ایپرسشنامه این تحلیل،بر اساس شد.  یلتحل SWOTاساس مدل 

 تهدیدات بردن بین از منظور به ضعف نقاط کاهش و قوت اطنق تقویت همچنین ضعف، نقاط بر غلبه و قوت نقاط تقویت طریق از مناسب هایکسب فرصت

و فنی، شناخت منابع کسب  کارآفرینی هایراهبردهای تهاجمی همچون آموزش و توسعه مهارت یقآن است که از طر یایپژوهش گو یجارائه گردید. نتا راهبردهایی

رد راهب ی؛کاربرد هاییشو هما هایشگاهنما یجادا ی،تجار هایبه شبکه یدسترس ی،و آموزش یبه منابع مال یافزایش دسترس ین،نو هاییاستفاده از فناور یده،ا

 یمتنوع، کاهش بروکراس یشغل هایفرصت یجادتهدید عدم امکان ا شاقتضایی همچون کاه یراهبردها ی؛بانک یلاتاستفاده از تسه ینهزم یجاداز جمله ا یانطباق

همچون در زمینه کاهش تهدایداتی همچون عدم امنیت اقتصادی  یراهبرد دفاع یدات؛بازار مناسب تول یجادبه منظور ا یازمجوز و بسترس یافتدر یدشوار ی،ادار

 .نمودفراهم  گذشتهبیشتر از را  یبخش کشاورز ینانکارآفر یتوانمندساز بستر توانیم

 

 .زیکشاور ینانکارآفر ی،توانمندساز یرگذار،تأث هایسازه :کلیدی واژه های

 
 

  مقدمه -1

 کشاورزان نقش شود.پایدار صاحب نقش و اثر محسوب می توسعه به دسرتیابی در مهم عاملی یدر شررایطی که نیروی انسرانی توانمند به مبابه    

نقشی انکارناپذیر است. بخش کشاورزی از نظر تأمین مواد غذایی، مواد  ی،اقتصراد مقاومتبه ویژه با اهمیت اهداف این و توانمند، در تحقق  کارآفرین

از تولید ناخالص  %27یازهای غذایی جامعه، ن از %57 تأمین که چرا اسررت برخوردار ایمورد نیاز توسررعه اقتصررادی، از اهمیت ویژه هاولیه و سرررمای

ه کاست راسرتا توانمندسازی فرآیندی  این دراسرت.  یبوط به بخش کشراورزاز اشرتغال و میزان قابل توجهی از صرادرات غیرنفتی مر %22داخلی، 

توانمندسازی ، لذا یافته افزایش کارآمدیدر رابطه با خود غیررسمی، هایتکنیک با رسمی هایاز طریق سرازمان فعالان عرصره کشراورزی،احسراس 

ا ب ینیدر حوزه کارآفر یرانه ایگا. در حال حاضر جادارد نیازبه شدت به آن  ینی،در حوزه کارآفر یستهشا ای اسرت که کسب جایگاهی گمشردهحلقه

-2112در گزارش سررال  یرانکه ا ی. به طوریسررتن یمطلوب در شرررای ده گانه کسررب و کار،  یهاشرراخص ییهموجود و بر پا هاییتتوجه به ظرف

با کشور اول منطقه قطر  دارد وشانزدهم را  یگاهکشور منطقه جا 21 ینو از ب 32رتبه  یکشور دارا 111 ینکسب و کار، در ب ییز نظر شکوفاا 2112

 و هاقابلیت ها،موجب تقویت و شررکوفایی توانایی یکشرراورز کارآفرینان توانمندسررازی کهدارد. لذا با اعتقاد به این ایرتبه 22، فاصررله 11با رتبه 

 هایزمینه بررسرری بنیادی کارهاییکی از راه آورد،به ارمغان می یرا در بخش کشرراورز گیریمچشرر اقتصررادی توسررعه و گردیده هاآن اسرتعدادهای

ه ب. آورد فراهم را هاتوانایی و هاظرفیت بینانهواقع شناخت و هاکه امکان لازم جهت ارتقای سطح دانایی و آگاهی آن است هاآن توانمندسازی مناسب

ریزی و ، تصویری روشن در جهت برنامهتوانمندسرازی( شرناسرایی وضرعیت  اابعاد 2111( و اسرتوارات و همکاران )2111اعتقاد چانگ و همکاران )

ضررروری اسررت به تحلیل برای رسرریدن به سررطح مطلوب  . بنابرایندهدمیوری منابع انسررانی و جلوگیری از اتلاف منابع انسررانی ارائه افزایش بهره

 رویشپ تهدیدهای و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط یلپرداخته و با شرناسرایی و تحل یکشراورز کارآفرینان توانمندسرازی بر تأثیرگذار هایازهسر
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 عالانفاقتصادی  و اجتماعی استقلالارتقاء،  مناسب بستر و مهیا مربوطه هایبخش اندرکاراندسرت برای کارآمد عملی الگوی تدوین و امکان طراحی

 .شودفراهم  عرصهاین 
 

 

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش -2

ننده ک( با فرض این که فقر تنها ناشی از کمبود درآمد نیست بلکه عدم قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش اجتماعی از عوامل تشدید2115سرینوس )   

 ،هاتمهار ،هافعالیت انجام یو تغییر در نحوه هاارزش و عواطف ها،نگرش ها،دانسته در تغییر ایجاد با معتقد است توانمندسازی،. آیدفقر به شمار می

( از عوامل مهم توانمندسازی؛ داشتن دانش، توان مدیریت، هماهنگی و 2112سیوایوجاناتان )به اعتقاد . شد خواهد توسعه به منجر فهم و درك

 رفتاری خصوصیات با توانمند روستاییان معتقدند بولر و هاگارت از نقل به( 2112) ریچاردسون. یابدیمشارکت با دیگران است که با آموزش افزایش م

ی، ها، داشتن قابلیت انطباق و انعطاف با شرای  متغیر محیطکار انجام در پیگیری و بودن مصمم بالا، نفس به اعتماد کار، به مببت دیدگاه داشتن: مبل

 غیرممکن، کار نداشتن وجود به اعتقاد فرصت، برای تلاش جدید، اطلاعات آوردن دستب و یادگیری برای اشتیاق گروهی، کارهای در قدمیپیش

فاده از است توانایییج کار خود، شمردن خود به عنوان فردی از گروه، نتا قبال در پیشرفت احساس تنوع، ایجاد به تمایل خلاقیت، و ابتکار نوآوری،

 و تحرك معتقدند هم( 2112) انگل و هاورکوت. بخشندمی بیشتری سرعت روستا توسعه به بودن خطرپذیر و دخو هایتوانمندی و هاتمام مهارت

 معتقد هم( 2115) استویر. کندمحرك جدید برای توسعه روستایی ایجاد می نوعی و نشیندمی ثمر به توانمندسازی اقدامات با روستاییان خلاقیت

 به شدان یسایه در روستاییان و شودمی منجر دانش ارتقای به آورد،می ارمغان به را شغلی رضایت و انگیزش کهاین بر علاوه توانمندسازی که است

 دنیسون دانیل از نقل به( 2115) استویر. نمایندنبال آن اعتماد به نفس بیشتری کسب د به و آیندبر وظایف خود و کار یعهده از توانندمی خوبی

 باور این بر نیز( 2111) میگر. دارد دنبال به را روستاییان مهاجرت میزان کاهش و کار از گریز جمله از هاییپیشرفت توانمندسازی که داشته بیان

بهداشت، اشتغال، حفاظت از محی  زیست و مدیریت منابع طبیعی در  غذایی، امنیت زایی،غالاشت تحقق سبب روستاییان توانمندسازی که است

 مناطق در مناسب اجتماعی و سیاسی های( عدم توانمندسازی و نبود زیرساخت2112) وانگ جهانی تجربیات بر بنا و شودمناطق روستایی می

 است. توسعه و مشارکت عمده موانع از روستایی

قادر ساختن افراد به  ،ی را برداشتن موانع رشد، ترغیب تعهد به اهداف، ترغیب خطرپذیری، خلاقیت و نوآوریتوانمندساز( 1221) اکبری و مندعقل

 وقفت موجب که است چیزی هر به دادن خاتمه توانمندسازی، نددمعتق هاآن عبارتی به. دانندحل مشکل، افزایش مسئولیت و از بین بردن ترس می

 قدرت معنای به سازیتوانمند بر این باورند کهنیز ( 1221بلانچارد و همکاران ) .گرددبه نفس، مشارکت و همکاری می اعتماد عمل، آزادی رشد،

ر افراد و د هدناتوانی یا درماندگی خود چیره ش، بر خشندب بهبود را خود نفس به اعتماد احساس تا کنیم کمک افراد به یعنی این و است بخشیدن

 مردم هایتوانایی و ها( گسترش دارایی2112بانک جهانی ) .کنیم بسیج وظیفه دادن انجام برای را هاآن درونی هایشور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه

( توانمندسازی 1221ابوت و والاس ) .داندمی توانمندسازی را است مؤثر هاکه در زندگی آن نهادها تأسیس و کنترل نفوذ، زنی،چانه در مشارکت جهت

( توانمندسازی را تقویت جرأت 2112مالهاترا و شولر ) .دانندرا هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی می

 به خود حقوق از استفاده و نفس به اعتماد ارتقا خود، سازماندهی به نسبت توانمندی ها،دستیابی به هدف، افزایش توانایی در عملی ساختن خواسته

 وضعیت از جوامع و هاکه طی آن افراد، گروه داندمیفرآیندی را ( توانمندسازی 1227مافی ) .اندکرده توصیف منابع بر کنترل و آزاد انتخاب منظور

 .دهندمی انجام یافته سازمان و آگاهانه مناسب، ریزیبرنامه مطلوب شرای  به شرای  این تغییر برای و یافته آگاهی خویش زندگی موجود

 .شودداده می شرحشناختی در ادامه ی و روانرواناجتماعی، اقتصادی، توانمندسازی از جمله:  توانمندسازی گوناگونابعاد 

 توانمندسازی اجتماعی -2-1

 به تمایل و گراییافراد، مشارکت در امور اجتماعی، جمع با متغیرهای تغییر نگرش نسبت بهرا ( توانمندسازی اجتماعی 1222شادی طلب )      

 ایهانجمن و هاگروه در فعال حضور معنای به اجتماعی هایی افزایش شرکت در فعالیتتوانمندساز این. است نموده تعریف عمومی فضاهای در حضور

 و کتابی) سنتی باورهای حذف و کار بازار از تبعیض رفع و قانونی مالکیت حق از برخورداری( 1225 شکوری،) گروهی هایفعالیت انجام و اجتماعی

 .گیردمیرا در بر ( 1225همکاران،  و پورقلی) جامعه در برابری و( 1222 همکاران،

 توانمندسازی اقتصادی -2-2

 و( 1252 شکوری،) اندازکردنکسب یا افزایش درآمد، توانایی بازپرداخت وام و قدرت پس همچونمواردی  یدر بردارندهتوانمندسازی اقتصادی       

 .است( 1222 همکاران، و کتابی) مالی استقلال
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 توانمندسازی روانی -2-3

 اساحس بودن، از رضایت احساس زیاد، توانایی داشتن زندگی، در موفقیت احساس شامل نفسعزت افزایش ،یتوانمندسازی روانی در برگیرنده     

یم، اعتماد بیشتر افراد به خودشان در اتخاذ تصمشامل استقلال فکری  مشکل؛ بروز صورت در دیگران به کمک توانایی کار، در بودن مفید و سرزندگی

 ذاریاثرگ در توان داشتن به باور سرنوشت، تغییر در توان داشتن به باور شامل قدرت احساس خانوادگی؛ هایبیان ایده و نظرات، مشارکت در بحث

حساس توان بهبود وضع آینده خود و او افزایش خود اثربخشی شامل  دن فقر و نیازمندیبر بین از برای توان داشتن به باور جامعه، رویدادهای بر

حفظ خونسردی در برخورد با مشکلات  خانواده، باور به حل مشکل با سعی و تلاش در صورت رویارویی با آن، خوداتکایی در مواجهه با مشکل، توانایی

 ساختن عملی منظور به لازم توانایی افزایش هدف، به دستیابی جرأت افزایش( 1252 شکوری،) زندگی یمهارت برای اداره و توان استفاده از

 خود احساس توسعه تفکر، قدرت کسب و( 2112 شولر، و مالهاترا) نفس به اعتماد ارتقاء و خود سازماندهی به نسبت شدن توانمند ها،خواسته

 .شودمی( 1225 همکاران، و پوریرات مطلوب در خود )قلیتغی ایجاد توانایی به اعتقاد و ارزشمندی

  شناختیتوانمندسازی روان -2-4

 ظهارنظرا فرد ناتوانی یا توانمندی مورد در توانمی هاشاخص یا هاویژگیاین  براساس که هستند قائل هایینظران برای افراد توانا، ویژگیصاحب      

-( توانمندسازی روان2111یوفوك و همکاران ). دانند( احساس خودکارآمدی شخصی را شاخص توانمندی فردی می1322کانگر و کانانگو ) .نمود

 بر تأکید نیز با( 2112)جباری  و حیدیکنند. تونیروزایی بیان می: خودشکوفایی، کاریزما، خودباوری، تواناسازی یا هممبلهایی شناختی را با واژه

و  بودن مؤثر احساس انتخاب، حق داشتن احساس شایستگی، احساس بودن، دارعد: احساس معناب   پنج توانمندسازی، برای آن بودن وجهی چند

 .اندشرح داده شدهاند که در ادامه کرده ذکر احساس اعتماد

 احساس معنادار بودن -2-4-1

 هاآن کنند؛ا دنبال میر ارزشی با و مهم شغلی اهداف کنندمی احساس افراد که است( معنادار بودن را فرصتی 1332اپلباوم و هانگر )ی به عقیده     

 یا مقصود برای ،توانمند افراد معتقدند( 1222) همکاران و است. موغلی ارزش با هاآن نیروی و وقت که کنندمی حرکت ایجاده در کنندمی حس

 یتفعال د،شومی دیده متجانس هستند، دادن انجام حال در چهداردهایشان با آناستان و هاآرمان ،اندقائل ارزش دارند، اشتغال آن به که فعالیتی اهداف

 با را بودن، معنادار( 1221) عبداللهی. دارند اعتقاد ه آنب و کنندمی دقت کنند،می تولید چه آن یدرباره شود،می تلقی مهم شانارزشی نظام در

( هم معنادار بودن را تناسب بین الزامات کاری و 2115ی شخص به شغل توصیف کرده است. اسپریتزر )درون یعلاقه و شغلی اهداف بودن ارزش

 در و شغل با جدایی احساس و علاقگیبی به معناداری پائین درجه که است باور این بر( 1222) کامل جواهری داند.می رفتارها و هاباورها، ارزش

 ست،ا معنادار کنندمی احساس که کاری به اشتغال هنگام به افراد. شوده تعهد، مشارکت و تمرکز انرژی منجر میب معناداری از بالایی یدرجه مقابل

 . دهندمی نشان بیشتری پشتکار مطلوب اهداف گیریپی در و شوندمی متعهد آن به نسبت و درگیر بیشتر

 احساس شایستگی -2 -2-4

 و موغلی .دهد انجام آمیزموفقیت طور به و مهارت با را شغلی وظایف توانده یک فرد میکاست  ای( شایستگی درجه1221عبداللهی )از دیدگاه      

 و ارز یک کآمی موفقیت انجام برای را لازم تبحر و قابلیت کنندمی احساس شوند،می توانمند افراد وقتی که باورند این بر نیز( 1222) همکاران

( 1222) کامل جواهری. دهند انجام کفایت با را کار توانندمی که دارند. افراد توانمند نه تنها احساس شایستگی، بلکه اطمینان کنندخودکارآمدی می

دشوار  دن کاریدا انجام برای فرد آیا که کندمی تعیین خودکارآمدی احساس داشتن زیرا است توانمندی عنصر ترینمهم ویژگی، این که است معتقد

 هب را شده محول وظایف انجام توانایی کندمی احساس فرد که داندمی شخصی باور یک را شایستگی( 1335) باندورا. خیر یا دارد پشتکار و کوشدمی

 به اینباور  ؛ت به کار بستن تلاش لازمظرفی به؛ باور توانایی انجام کار به: باور از عبارتند خودکارآمد افراد برای لازم شرط سه و دارد آمیزموفقیت طور

حداقل تبحر و قابلیت،  داشتن با را خودکارآمدی احساس افراد وقتی عبارتی به. داشت نخواهد باز نظر مورد کار انجام از را هاکه هیچ مانع خارجی آن

 .کنندداشتن اشتیاق به انجام دادن کار و نداشتن موانع عمده در برابر موفقیت، در خود توسعه دهند، احساس توانمندی می

 احساس داشتن حق انتخاب -2-4-3

برای انجام دادن وظایف  لازم هایلیت( معتقدند که حق انتخاب به معنای آزادی عمل و استقلال فرد در تعیین فعا1331توماس و ولتهوس )      

 یینیتع خود. بگیرند پیش در را تعیینی خود رفتار افراد که شود( هم بر این باور است توانمندسازی زمانی تسهیل می2112شغلی است. بریدینگ )

( معتقدند 1222. موغلی و همکاران )دارد بستگی انجامد،می موفقیت به فردی عملکرد که این به اعتقاد و فعالانه صورت به کار در شدن درگیر به

 نشان هاپژوهش. کنندهنگامی که افراد به جای، مشارکت اجباری، داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند، احساس داشتن حق انتخاب در کار می

ت اتر عملکردی، کارآفرینی و خلاقیبال سطوح بیشتر، کاری رضایت کار، محی  در کمتر بیگانگی خود از با انتخاب حق بودن دارا احساس که دهدمی
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 که شودی را شامل میهایفعالیت ،( این احساس2117بیشتر، سطوح بالاتر مشارکت شغلی و فشار کاری کمتر همراه است. به اعتقاد گاگنه و دسی )

 کنترل افزایش برای هااد و گروهافر تلاش با انتخاب حق( 2113) لورنز و دیکسون گفته به و است همراه انتخاب حق تجربه و عمل آزادی احساس با

 دهیمشارکت سبب به انتخاب حق( 2113) همکاران و گیبس باور به و است ارتباط در شخصی رضایت با و داشته کار و سر کارشان انجام چگونگی بر

 . شوند مرتب  و متصل هم به هااولویت و انسانی منابع سازمانی، اهداف شودمی موجب گوناگون، هایزمینه در افراد مساعدت و هابرنامه در افراد

 احساس مؤثر بودن -2-4-4

 اثر غلش عملیاتی و اداری راهبردی، نتایج بر تواندمی فرد که است ای( معتقد است تأثیرگذاری یا پذیرش پیامد شخصی، درجه2115اسپریتزر )     

( افراد توانمند بر این باورند 1222. به گفته موغلی و همکاران )است تأثیرگذاری در ناتوانی عکس تأثیرگذاری داشته اذعان 1337 سال در وی بگذارد

 که ندارند قاداعت توانمند افراد. کنند ایجاد تغییر شوند،می حاصل که نتایجی یا کنندمی کار آن در که محیطی دادن قرار تأثیر تحت با توانندکه می

. دارند عالف کنترل احساس هاتوان کنترل کرد. در واقع آنبر این باورند که موانع را می بلکه کنند،می کنترل را هاآن هایفعالیت بیرونی محی  موانع

 رخوردارب نفوذ و تأثیر از توانندمی هاآن در که دارد  هاییحوزه تشخیص توانایی به بستگی که اندازه همان به کار این معتقدند( 1332) کامرون و وتن

( هم بر این 1331اره و تغییر محی  خارجی به منظور افزایش تسل  بر آن نیز بستگی دارد. توماس و ولتهوس )اد توانایی به میزان همان به باشد

 غلیش محی  در انتظار دمور نتایج که معنی بدین شود، دیده متفاوت شغلی اهداف اجرای در فرد رفتار که دارد اشاره ایباورند که این بعد به درجه

 مدیریتی، راهبردهای ها،استراتژی در تواند( احساس مؤثر بودن، احساسی است که فرد می2117اد موی و همکاران )اعتق به. است آمده دستب

 .دهد انجام بتواندکاری تا شودمی داده فرصت فرد به( 2113) لورنز و دیکسون باور به و کنند نفوذ شغلی نتایج و پیامدها

 احساس اعتماد -2-4-5

 نانیو اطم یگشودگ یستگی،و شا یاعتماد به علاقمند ینا داند،یو فرادستان م یردستانز یناحساس را اعتماد ب ین( ا1335) یتزرو اسپر یشرام     

 . شودیمربوط م یگرانبه د

 هایسازه یل. در پژوهش حاضر تحلیستموجود، مطلوب ن هاییتو ظرف هاییمطابق با توانا ینیدر حوزه کارآفر یرانا یگاهجا کهینتوجه به ا با

نوان قوت به ع و ضعف نقاط و بیرونی عوامل عنوان به تهدیدها و هابه منظور مشخص شدن فرصت یکشاورز کارآفرینان توانمندسازی بر تأثیرگذار

 ردد.گ یشنهادپ هایتو ظرف هاییتوانا افزایش با مقابله جهت در راهبردهایی هااعتبار و تعامل آن یین، تعتحلیلعوامل درونی انجام گردید که با 

 بود.  یکشاورز کارآفرینان توانمندسازی بر تأثیرگذار هایکلی، تحلیل سازه هدف

 زیر دنبال شد: یپژوهش با اهداف اختصاص یبه هدف کل دستیابی

 (؛یدرون های)سازه یکشاورز ینانکارآفر ینقاط قوت و ضعف توانمندساز ییشناسا .1

 (؛یرونیب های)سازه یکشاورز ینانکارآفر یتوانمندساز تهدیدهای و هافرصت ییشناسا .2

 و یکشاورز ینانکارآفر یتوانمندساز یرونیو ب یدرون هایاز سازه یکهر  یتاعتبار و اهم یابیارز .2

 .یکشاورز ینانکارآفر یمناسب توانمندساز یارائه راهبردها .1
 

 روش پژوهش -3

 هفته 5 مدت به اطلاعات، آوریو گرد یکشاورز کارآفرینان نظرهاینقطه و هااست. دستیابی به دیدگاه یکم -یفیک یتپژوهش از نظر ماه روش    

متمرکز، مصاحبه و  یمصاحبه گروه RRA  ییروستا یعسر یابیارز تکنیک( با استفاده از کشاورزیتخصرص ترویج و توسرعه م) تحقیق تیم توسر 

 و بررسی جایک تهدیدها و هافرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط که داشت وجود مزیت این ای،مصاحبه و ایهبنابر ماهیت مشاهد ید؛انجام گرد ه(مشاهد

 استحلیل، سپس بر اس  SWOT مدل از استفاده با هامصاحبه و هاهدر تعامل با یکدیگر دیده شرد. اطلاعات حاصل از مشاهد هاآن از یک هر اثرات

 و هاتنقاط قوت، ضعف، فرص یسماتر یتقرار گرفت و در نها ینیکارشناسان کارآفر یاراعتبار در اخت یزانم یینتع یبرا ایمذکور، پرسشنامه یلتحل

شهرستان کرمانشاه  یکشاورز انینکارآفر یآمار جامعهبه منظور ارائه راهبردها در نظر گرفته شد.  SO,WO ,ST WT کلی حالت چهار در تهدیدها

منظور  به.شرردشررامل میرا  یکشرراورز نینفر کارآفر 77و در مجموع   یافتادامه  یاشررباع نظر یتا مرحله ی،نظر گیریبودند که بر اسرراس نمونه

تفاده با اس ایمتمرکز، مصاحبه و مشاهده استفاده شد. پرسشنامه گروهی مصاحبه از تهدیدها و هانقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت یلو تحل ییشرناسا

؛ 1)کاملاً مخالف= یکرتل یفبا ط ی،کشررراورز ینانکارآفر یبر توانمندسررراز یرگذارتأث هایاعتبار سرررازه یینبا هدف تع یفی،مرحلره ک هرایاز داده

 ها،هاسرراس مشرراهد بر و مورد اسررتفاده قرار گرفت. ینتدو  1یال 1 یگذاربا ارزش یتاهم یب( و ضررر7؛ کاملاً موافق= 1؛ موافق=2=ی؛ خنب2مخالف=
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 تأثیرگذار هایسازه کنید،می مشاهده 2 و 1 جدول در که گونههمان آنان، هایو دیدگاه یکشاورز کارآفرینان نظرهاینقطه از استفاده و هامصراحبه

 .یدکه مدلی تحلیلی سیستماتیک است مشخص گرد  SWOT مدل اساس بر توانمندسازی بر

 

 هایافته -4

که  استسال  11در پژوهش حاضر،  یکشاورز ینانسن کارآفر یانگینکه م دهدینشان م یکشاورز ینانکارآفر یمشخصات فرد ها،یافتهاساس  بر    

 2/11 سواد،یب درصد 5/2زن بودند. از نظر سطح سواد  یهمرد و بق درصد 2/72 یتسال داشتند. از نظر جنس 22 ترینسال و مسن 22 ترینجوان

 2/21و  یسابقه مشارکت در کارگروه یدارادرصد  2/23بالاتر بودند.  درصد 2/22و  یرستاندب درصد 1/71 یی،راهنما درصد 7/2و  ییابتدا درصد

(، بر یوندر های)سازه یکشاورز ینانکارآفر یوانمندسازدر راستای دستیابی به نقاط قوت و ضعف ت بودند. یفاقد سابقه مشارکت در کارگروه درصد

 مؤثر های، سازهSWOT راهبردی مدل اساس بر کارآفرینان کشاورزی؛ هایدیدگاه و نظرهانقطه ها،مصاحبه و هاساس مطالعات اسنادی، مشاهد

 (.1جدول ) مورد شناسایی قرار گرفت یکشاورز ینانکارآفر توانمندسازی عمده ضعف و قوت نقاط درونی

 

 (درونی های)سازه یکشاورز نانیماتریس نقاط قوت و ضعف توانمندسازی کارآفر  -1جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

:S1  حمایت خانوادهافزایش 

:S2  حمایت محلیافزایش 

:S3 ی اجتماعیتقویت سرمایه 

 :S4افزایش خودباوری 

:S5   های اجتماعیپذیرش مسئولیتافزایش 

:S6 هادانش، نگرش و ارزشافزایش 

:S7  کارآفرینی کشاورزینگاه مببت به افزایش 

:S8 افزایش اعتماد به نفس 

:S9 تطابق با شرای  و محی  زندگی 

:S10 برخورداری از امکانات 

:S11 احساس پیشرفت و ترقی 

:S12  تنوع در زندگیافزایش 

 :S13 افزایش رفاه 

:S14 افزایش قدرت 

 :W1  کارآفرینینبود فرهنگ 

:W2  خطرپذیریعدم 

:W3 فقدان سرمایه کافی 

:W4 فقدان مهارت 

:W5 گیری ضعیفقدرت تصمیم 

:W6 نبود کیفیت زندگی جمعی 

 

 های پژوهشمنبع: یافته                                     

 

 ها،مصاحبه و ه(، مطابق با مطالعات اسنادی، مشاهدیرونیب های)سازه یکشاورز ینانکارآفر یتوانمندساز تهدیدهای و هافرصت ییشناسا به منظور

عمده  تهدیدهای و هافرصت بیرونی مؤثر هایسازه است، مشاهده قابل 2 جدول در که طورهمان ی؛کشاورز ینانکارآفر هایدیدگاه و نظرهانقطه

 مورد شناسایی قرار گرفت. یکشاورز ینانتوانمندسازی کارآفر

 (بیرونی های)سازه یکشاورز نانکارآفری توانمندسازی تهدیدهای و هاماتریس فرصت  -2جدول 

 تهدیدها هافرصت

:O1 های فنی )توانایی سازماندهی، آشنایی با مهارت 

 ها( تکمیل کارها و وظایف و اداره فعالیت 

:O2 های کارآفرینی )توانایی شناساییآشنایی با مهارت 

 ها( ها، مشکلات و راه حلفرصت  

:O3  آشنایی با منابع کسب ایده 

:O4 هاها و پروژهحمایت از ایده 

:T1 های مفیدعدم آموزش مهارت 

:T2  متنوعهای شغلی ایجاد فرصت امکانعدم  

:T3 بازار مناسب برای تولیدات نبود 

:T4  لازمنبود تسهیلات و امکانات 

:T5 عدم امنیت اقتصاد 

:T6  موانع قانونی 
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:O5 بهره های کموام 

:O6 ریزی آموزشی مناسب دولت برنامه 

:O7 اه گهمکاری متقابل دولت و دانش 

:O8 های تجاریدسترسی به شبکه 

:O9  دسترسی به منابع مورد نیاز به ویژه منابع مالی 

 و آموزشی  

:O10  های کاربردیها و همایشنمایشگاهایجاد 

:O11 های نوین بجای نوع سنتی استفاده از فناوری 

:O12 وجود زیربناهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 

:T7  بروکراسی اداری 

:T8 دشواری مراحل دریافت مجوز 

 

 های پژوهشمنبع: یافته                   

 (ضعف و قوت نقاط) درونی هایماتریس ارزیابی سازه-3جدول 

 (تهدیدها و هافرصت) بیرونی  هایماتریس ارزیابی سازه-4جدول 

 اعتبار وزنی وزن ضریب اهمیت اعتبار نقاط قوت

  های اجتماعیپذیرش مسئولیتافزایش 

 هاافزایش دانش، نگرش و ارزش

 ی اجتماعی تقویت سرمایه

 افزایش قدرت

 کارآفرینی کشاورزینگاه مببت به افزایش 

 افزایش اعتماد به نفس 

 افزایش خودباوری 

 حمایت خانواده فزایش ا

 حمایت محلیافزایش 

 تطابق با شرای  و محی  زندگی

 احساس پیشرفت و ترقی 

 در زندگیتنوع افزایش 

 افزایش رفاه 

 برخورداری از امکانات

32/1 

21/1 

53/1 

57/1 

22/1 

27/1 

22/1 

12/1 

12/1 

27/1 

21/1 

23/1 

22/1 

21/1 

37/2 

22/2 

57/2 

52/2 

27/2 

21/2 

72/2 

71/2 

12/2 

12/2 

12/2 

23/2 

25/2 

27/2 

153/1 

155/1 

157/1 

151/1 

152/1 

152/1 

152/1 

151/1 

151/1 

123/1 

123/1 

125/1 

125/1 

125/1 

223/1 

251/1 

273/1 

272/1 

211/1 

227/1 

221/1 

212/1 

215/1 

211/1 

235/1 

225/1 

225/1 

221/1 

 72/1 1 11/71  جمع

 اعتبار وزنی وزن  ضریب اهمیت اعتبار ضعفنقاط 

 فقدان سرمایه کافی

 نبود فرهنگ کارآفرینی 

 نبود کیفیت زندگی جمعی 

 فقدان مهارت

 خطرپذیری عدم 

  گیری ضعیفتصمیمقدرت 

77/1 

22/1 

22/1 

21/1 

27/1 

22/1 

22/2 

55/2 

52/2 

51/2 

21/2 

72/2 

152/1 

151/1 

122/1 

125/1 

122/1 

121/1 

522/1 

511/1 

522/1 

515/1 

223/1 

253/1 

 21/1 1 2/22  جمع

 اعتبار وزنی وزن ضریب اهمیت اعتبار هافرصت

 هاها و پروژهحمایت از ایده

ها، های کارآفرینی )توانایی شناسایی فرصتآشنایی با مهارت

 ها( مشکلات و راه حل

31/1 

 

57/1 

 

37/2 

 

31/2 

 

122/1 

 

125/1 

 

121/1 

 

112/1 
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 های پژوهشمنبع: یافته         

     

= کاملاً موافق( و با 7= کاملاً مخالف تا 1زه با طیف لیکرت )سا هر اعتبار میزان آن اساس بر که گردید تهیه ایپرسشنامهبعد در مرحله  

 اعتبار نمودن مشخص با که آمد بدست سازه هر وزن نهایت در و( 1 و 2 جداول) گردید ارزیابی 1 تا 1 گذاریضریب اهمیت با ارزش

 رونی،د هایبررسی ماتریس ارزیابی سازه طبقردید. گ فراهم تهدیدها با هافرصت و ضعف با قوت نقاط کمی مقایسه امکان سازه، هر وزنی

با  یاجتماع هایپذیرش مسئولیت افزایش: از عبارتند قوت نقاط اثرگذارترین که گردید مشخص گونهاین ها،آن وزنی اعتبار اساس بر

 یقدرت با اعتبار وزن افزایش ،(251/1) وزنی اعتبار با یکشاورز کارآفرینان در هاارزش و نگرش دانش،(، افزایش 223/1اعتبار وزنی )

(، افزایش 211/1با اعتبار وزنی ) ینگاه مببت به کار و فعالیت کشاورز یشافزا ،(272/1با اعتبار وزنی ) یاجتماع یهسرما یت(، تقو273/1)

نقاط ضعف تأثیرگذار بر توانمندسازی  ترینمهم(. 221/1با اعتبار وزنی ) یو افزایش خودباور (227/1اعتماد به نفس با اعتبار وزنی )

 یفیت(، نبود ک511/1با اعتبار وزنی ) ینی(، نبود فرهنگ کارآفر522/1با اعتبار وزنی ) یکاف یهشامل: فقدان سرما یکشاورز ینانکارآفر

 بیرونی هایبررسی ماتریس ارزیابی سازه مطابق  .باشد( می515/1با اعتبار وزنی ) ( و فقدان مهارت522/1با اعتبار وزنی ) یجمع یزندگ

و  هایدهاز ا حمایت: یکشاورز کارآفرینان توانمندسازی رویپیش هایفرصت مؤثرترین ها،آن وزنی اعتبار بر اساس( تهدیدها و هافرصت)

(، 112/1اعتبار وزنی ) با( هاحلراه و مشکلات ها،فرصت شناسایی توانایی) کارآفرینی هایآشنایی با مهارت ،(121/1) وزنی اعتبار با هاپروژه

 یفناور یربناهایز وجود ،(115/1) وزنی اعتبار با( هافعالیت اداره و وظایف و کارها تکمیل سازماندهی، توانایی) فنی هایآشنایی با مهارت

تهدیدها: عدم امنیت  و اثرگذارترین (221/1با اعتبار وزنی ) یتجار هایشبکه هب یرس( و دست237/1اطلاعات و ارتباطات با اعتبار وزنی )

مجوز با اعتبار وزنی  یافتمراحل در ی( دشوار221/1با اعتبار وزنی ) یداتتول برای مناسب بازار ، نبود(211/1اقتصاد با اعتبار وزنی )

 .باشدمی (757/1) وزنی اعتبار با مفید های( و عدم آموزش مهارت722/1و امکانات لازم با اعتبار وزنی ) یلات(، نبود تسه212/1)

های فنی )توانایی سازماندهی، تکمیل کارها و آشنایی با مهارت

 ها( وظایف و اداره فعالیت

 وجود زیربناهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

 های تجاریشبکهدسترسی به 

 آشنایی با منابع کسب ایده 

 ریزی آموزشی مناسب دولت برنامه

 اه گهمکاری متقابل دولت و دانش

 دسترسی به منابع مورد نیاز به ویژه منابع مالی و آموزشی 

 های کاربردیها و همایشایجاد نمایشگاه

 های نوین بجای نوع سنتی استفاده از فناوری

 بهرههای کموام

22/1 

27/1 

75/1 

77/1 

72/1 

71/1 

15/1 

11/1 

12/1 

11/1 

25/2 

21/2 

57/2 

52/2 

51/2 

27/2 

21/2 

21/2 

72/2 

77/2 

125/1 

127/1 

121/1 

122/1 

122/1 

122/1 

121/1 

121/1 

121/1 

153/1 

115/1 

237/1 

221/1 

255/1 

257/1 

222/1 

221/1 

272/1 

271/1 

271/1 

 75/1 1 25/11  جمع

 اعتبار وزنی وزن ضریب اهمیت اعتبار تهدیدها

 عدم امنیت اقتصاد

 بازار مناسب برای تولیدات نبود

 دشواری مراحل دریافت مجوز 

 نبود تسهیلات و امکانات لازم

 های مفیدعدم آموزش مهارت

 موانع قانونی 

  متنوعهای شغلی عدم توانایی ایجاد فرصت

 بروکراسی اداری 

32/1 

22/1 

52/1 

51/1 

27/1 

21/1 

72/1 

77/1 

32/2 

22/2 

21/2 

52/2 

52/2 

52/2 

22/2 

27/2 

121/1 

122/1 

122/1 

127/1 

121/1 

122/1 

122/1 

121/1 

211/1 

221/1 

212/1 

722/1 

757/1 

727/1 

773/1 

771/1 

 51/1 1 11/21  جمع
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 یریگجهینتبحث و  -5

و  هاتوانایی از و داده ارتقاء را خود نفس به اعتماد و شرروندبه سررازماندهی خود توانمند می نسرربت هایندی اسررت که انسررانآتوانمندسررازی فر    

ویت هدف را در خود تق به دستیابی جرأت افراد توانمندسازی، فرآیند در. کنندخود به منظور انتخاب آزاد و کنترل بر منابع استفاده می یاستعدادها

 نانیکلی نسرربت به جایگاه کارآفر شررناختی با اسررت لازم بنابراین. شرروندمی مندبهره خود هایکرده و از توانایی لازم برای عملی سرراختن خواسررته

ود کشاورزی توجه ش محصولاتدر اقتصاد جوامع روستایی و نیازهای آنان به عنوان اعضای مؤثر در روند توسعه روستایی و تولیدکنندگان  یشاورزک

  .گردد اجرا هابه منظور توانمندسازی آن ییو راهبردها

 شد.خواهد ارائه به صورت پیشنهادات کاربردی  ییراهبردهانهایی پژوهش هدف  در

 S→O(: ها)تقویت نقاط قوت به منظور دستیابی به فرصت تهاجمی راهبرد

 از استفاده منظور به سازیفرصت جهت در تهاجمی راهبردی عنوان به توانافزایش قدرت، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری می قیاز طر .1

خصوصیات رفتاری: قابلیت انطباق و انعطاف  با( اذعان داشته روستاییان توانمند 2112بهره گرفت. در این زمینه ریچاردسون ) نینو هایفناوری

 .بخشندیم بیشتری سرعت روستا توسعه به ها،به فرصت یابیدست آوردن اطلاعات جدید و تلاش برای دستشرای  متغیر محیطی، اشتیاق ببا 

 آشنایی ،(هاحل راه و مشکلات ها،رصتف شناسایی توانایی) کارآفرینی هایمهارتآموزش و  آشناییهای فرصرت ایجاد تهاجمی راهبرد توانمی .2

تغییر در  را به منظور یدهمنابع کسررب اشررناخت  و( هاتکمیل کارها و وظایف و اداره فعالیت سررازماندهی، توانایی) فنی هایمهارتو آموزش 

 (. 2115) ینوس. همسو با نظر سراتخاذ نمودها دانش، نگرش و ارزش

ر نظوم به سازیفرصت راسرتای در تهاجمی راهبردی عنوان به توانافزایش نگاه مببت به کار و فعالیت و برخورداری از امکانات می ییلهبه وسر   .2

 :اتخصروصیمعتقدند و بولر که  هاگارت با نظر هسرو. نمودبیشرتر عمل  یو آموزشر یمنابع مال یژهبه و یازبه منابع مورد ن یافزایش دسرترسر

 همسو(. 2112 ریچاردسون،) بخشندبیشتری می سرعت روستا توسعه به هاتوانمندی و هااستفاده از تمام مهارت تواناییدیدگاه مببت به کار و 

 ارد. د یدتأک ینیکارآفر یبر فضا یرگذارتأث یریبه عنوان  متغ یو آموزش یمال منابع یژهبه منابع به و ی( که بر دسترس2112) اسمیت با

 هرهبها مهارت توسعه منظور بهعنوان راهبردی تهاجمی در راستای ایجاد فرصت  توان بهمیافزایش احساس ترقی و پیشرفت با در نظر داشتن  .1

 (. 2112 ریچاردسون،) دبخشتوسعه سرعت بیشتری می فرآیند به خود کار نتایج قبال در پیشرفت احساس معتقدند بولر و هاگارت. گرفت

 و هایشگاهنما یجادو ا یتجار هایبه شربکه دسرترسری به منظور تهاجمی راهبردیبه عنوان  توانمی یاجتماع ییهسررما یتتقو ییلهبه وسر .7

 دارند. یدتأک اربردیک هاییشو هما هایشگاهنما یجادبر ا یز( ن1222و همکاران ) ی. در این زمینه آقاجاناقدام نمود یکاربرد هاییشهما

 W→O(: ها)کاهش نقاط ضعف به منظور دستیابی به فرصت انطباقی راهبرد

راهبرد  ییلهبه وسرر بنابراین. شررودمی یننو هایفناوری از اسرتفاده همچون زیادی، هایسربب از دسررت دادن فرصرت ینینبود فرهنگ کارآفر (1

 ن. در اینمودرا فراهم  یننو هاییاستفاده از فناور ینهدر زم یکاربرد هاییشو هما هایشرگاهنما یجادا به منظور،امکانات لازم  توانیم یانطباق

مذکور  یکه بسترساز دانندیلازم م یرا فراهم بودن بسرترها ینانهکارآفر هاییدها یاجراو  اندازی( شررط راه1222و همکاران ) یزمینه آقاجان

 است. یکاربرد هاییشو هما هایشگاهنما یجادجمله ادولت از  یاصل ییفهوظ

 طریق از لذا. است خود واقعی نیازهای شناخت  و اجتماعی مشرارکت جمله از هافرصرت از بسریاری دادن دسرت از علت لازم هایمهارت عدم (2

 ،(اهحل راه و مشکلات ها،شناسایی فرصت آفرینی )تواناییکار هایاسرتفاده از فرصرت آشنایی و آموزش مهارت ینهزم توانیم یراهبرد انطباق

 و کول) زمینه این در. نمود فراهم را( هافعالیت اداره و وظایف و کارها تکمیل سررازماندهی، توانایی) فنی هایمهارت باآشررنایی و آموزش 

 .  دکنیاجتماعی را سلب م مشارکت فرصت عملاً لازم، هایمهارت و آموزش عدم معتقدند نیز( 2115 باچایان،

 توانیم لازم یانطباق هایراهبرد طریق از لذا. گرددمی یبانک تسهیلات از هایی همچون استفادهسبب از بین رفتن فرصت یکاف یهفقدان سررما (2

 .(1222و همکاران ) یآقاجانهمسو با نظر را فراهم نمود. بدون نیاز به سرمایه اولیه  یبانک یلاتاستفاده از تسه ینهزم

 یطباقراهبرد ان طریق از لذا. گرددمی یدهبا منابع کسب ا آشنایی جمله از هاموجب از بین رفتن بسیاری از  فرصت یفضع گیرییمتصمقدرت  (1

انی نجارزاده و رضو یقتحق یجهفراهم نمود. همسو با نتبرای کارآفرینان کشراورزی بیشتر را  یدهبا منابع کسرب ا ییآشرنا هایفرصرت توانیم

 .دانندمی روستایی توسعه فرآیند در روستاییان کارآفرینی هایده را از زمینهیبا منابع کسب ا یی( که آشنا1225)

   S→T)تقویت بیشتر نقاط قوت به منظور کاهش تهدیدهای ممکن(: اقتضایی راهبرد
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به عنوان  داتتولی مناسب بازار نبود همچون تهدیداتی کاهش جهت در تواناز امکانات می یو برخوردار یاجتماع هیسرما تیتقو قیاز طر .1

 تیفیارتقاء ک لیدر سطح جامعه را به دل یاجتماع یهیسرما تیری( که مد2112) یو کرم یآگه جیراهبردی اقتضایی استفاده نمود. همسو با نتا

 .دانندیم رگذاریو تعامل با جامعه تأث یجهان یازارهادرباره ب یرا در رابطه با آگاه دیمحصولات جد یمحصولات و توجه به توسعه

متنوع به عنوان راهبردی  یشغل هایفرصرت یجادا امکان عدم همچون تهدیداتی کاهش جهت در تواندافزایش اعتماد به نفس و خودباوری می .2

 اقتضایی به کار گرفته شود.  

 یو دشوار یادار بروکراسی همچون تهدیداتی کاهش جهت توان درمی یاجتماع ییهسرما یتو تقو یمحل یتخانواده، حما یتفزایش حمااز ا .2

 (.1222و همکاران ) یپژوهش آقاجان یجمجوز به عنوان راهبردی اقتضایی بهره گرفت. مطابق با نتا یافتدر

  W→T)کاهش نقاط ضعف به منظور کاستن تهدیدهای ممکن(:  دفاعی راهبرد

کاهش تهدایداتی همچون عدم امنیت اقتصادی  زمینه در دفاعی راهبرد عنوان به توانمی یهفقدان سرمااز طریق کاهش نقطه ضعفی همچون  (1

 ینیلازم کارآفر بسررترهای از را بهرهکم های( وام1222و همکاران ) یآقاجانو  ( نظر موافق دارد2112اسررتفاده نمود. در این زمینه تانسررل )

 .اندبرشمرده

 عدم مبل تهدایداتی کاهش زمینه در دفاعی راهبرد عنوان به شررودمی ینیازی، همچون نبود فرهنگ کارآفربا کاهش نقطه ضررعف توانمندسرر (2

 . شد مندمتنوع بهره یشغل هایفرصت یجادا امکان

 در جهت کاهش تهدیداتی توانیتوانمندسازی م طریق از ،ضعیف گیریو قدرت تصرمیم ینیمانند نبود فرهنگ کارآفر یبا کاهش نقاط ضرعف (2

 به عنوان راهبردی دفاعی استفاده نمود.  یداتمتنوع و نبود بازار مناسب تول یشغل هایفرصت یجاداامکان همچون عدم 
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Abstract. Creativity is a process that, through exploration and combining resources, ideas of "new and useful" is created and 

Innovation successful application of new and useful ideas generated in the form of new products, new services and new markets. The 

interesting point is that the mere existence of creativity and innovation will not lead to the development of entrepreneurship and 

managerial skills, unless it is combined with the capabilities and functions. Empowerment by the change in knowledge, attitudes, 

emotions, values, and changes in the activities and skills will lead to development. Therefore, identify and manage opportunities, 

threats, strengths and weaknesses that exist in the empowerment of agricultural entrepreneurs, is inevitable. The purpose this study, by 

the nature of the qualitative-quantitative, is analysis of Structural affecting empowerment agricultural entrepreneurs in the city of 

Kermanshah. Data collection was performed using Rapid Rural Appraisal. Effective structures based on SWOT analysis and on the 

basis those is prepare a questionnaire to determine the validity of the views of experts in entrepreneurship and finally based on the 

results in order to seize the opportunities, strengths by strengthening the appropriate overcome weaknesses, as well as reinforce the 

strengths and weaknesses in order to eliminate the threat presented strategies. 
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