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بز در بخش کشاورزيتحلیل راهبردي توسعه کارآفرینی س
شهرستان کرمانشاه)(مطالعه موردي

1، نادر نادري و سحر رستمی*بیژن رضایی

)03/02/97؛ پذیرش: 11/10/96(دریافت: 
چکیده

ازناشـی ي هـا بیمـاري محیطی، کاهشزیستمشکالتکاهشیدار،پازاییاشتغالدرمهمینقشتواندمیسبزکارآفرینیتوسعههامروز
هدف اصلی پژوهش  تحلیل راهبردي توسعه کـارآفرینی  باشد. لذا کشاورزي داشتههايزمینبیشتروريبهرهوناسالمغذاییموادمصرف

-در گروه تحقیقات توصیفی،ماهیتاسبر اسکاربردي و ،پژوهش از لحاظ نوع هدفاین . بودسبز در بخش کشاورزي شهرستان کرمانشاه 
گیري هدفمند و گلوله برفی بهره گرفتـه شـد کـه    از نمونهدر بخش کیفی.باشدمی)SWOT-AHP(تحلیلی با استفاده از رویکرد ترکیبی 

نفـر از  5و در بخـش کمـی نیـز بـه    گردیداشباع نظري حاصل ،و کشاورزيسبزمصاحبه از متخصصان حوزه کارآفرینی14پس از انجام 
و راهبردهاي استخراج شده وزن بدهند.SWOTرسشنامه مقایسات زوجی داده شد تا به هر یک از عواملپ، بخش کیفیمتخصصان همان 
بـه  کارانـه و رقـابتی اسـت و    نشان داد که فرآیند توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه نیازمند راهبرد محافظهآمدهدستبهنتایج

تمـام مقـاطع   هـاي هدفمنـد در  هـاي جمعـی و گروهـی و آمـوزش    ترویج محصوالت ارگانیک و سالم از طریق رسـانه "هبردهايترتیب را
آمـوزش کشـاورزان  "و "کننده محصوالت ارگانیک و سالم با قدرت اجرایی کردن مصوباتشـان تأییدتشکیل سازمان متولی و "، "تحصیلی

اند.براي توسعه کارآفرینی سبز داشتهبیشترین اهمیت را "درباره کارآفرینی سبز

.کارآفرینی سبز، کشاورزي پایدار، تحلیل راهبردي، شهرستان کرمانشاههاي کلیدي:واژه

.ده علوم اجتماعی، دانشگاه رازي. کرمانشاه، ایرانگروه مدیریت کار آفرینی، دانشکو دانشجوي کارشناسی ارشدانبه ترتیب، استادیار١
rezaee61@yahoo.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
دردرآمدتأمینواشتغالمنابع اصلیازیکیکشاورزيبخش

حـال درکشورهايدرخصوصبهجهان کشورهايازبسیاري
امنیتتأمیندارعهدهزمینهدر اینوشودمحسوب میتوسعه

هـاي سـال در. اسـت ملـی هـدف عنـوان بـه غذاییسالمتو
جهـان جمعیـت و افـزایش درآمـد افـزایش به خاطر،گذشته

)DESA, ازوپیدا کردافزایششدتبهغذابرايتقاضا) 2009
افزایشوتغییرتقاضا نیازمنداینبرآوردبرايکشاورزيرواین
,Dobermann & Nelson(وريبهره طریق استفادهاز،)2013

بـین  ازبـه کمتريتوجهواز مزرعهخارجهاينهادهازگسترده
در نهایت کشـاورزي وتولیديمحصوالتکیفیتمنابع،رفتن

ــدار ــدپای Foresi(ش et al, ــف  ).2016 ــات مختل مطالع
آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک طی چندین دهـه، ارتبـاط بـین    

هـایی نظیـر انـواع    و بـروز بیمـاري  هـا کـش آفـت واع کاربرد ان
هـاي سـینه، روده،   ها، مسمومیت غـذایی و سـرطان  حساسیت

انـواع )، بـروز 1390پانکراس و تیروئید (حیـاتی و همکـاران،   
بلـوغ  سـقط جنـین،  کم،وزنبانوزادانتولدنقایص مادرزادي،

در انسـان  راناباروري یاوباروريکاهشودیررسیاوزودرس
مبنـا ایـن بـر ). 1393(مجـردي و همکـاران،   دهـد  نشان می
موجـود، منـابع ازبهینهاستفادهدر جهتپایداروپویاحرکتی
وحفـظ بـر تأکیدبامحصوالتکمیت تولیدوکیفیتافزایش

اسـت (هـادیزاده بـزاز و همکـاران،     ضروريزیست،محیطاحیا
کـارآفرینی سـبز   اجـراي  با توجه به مطالـب مـذکور  .)1394

موجـود باشـد.   هـاي  براي حـل بحـران  تواند بهترین گزینه می
سـبز کـارآفرینی در راسـتاي توسـعه  کـارآفرین  روسـتاییان 

دررااقتصـادي وريبهـره تولیـد و مختلـف عوامـل دنتوانمی
وتالشباوآوردههمگردسبزکارهايوکسبرونقيزمینه

دروکـرده گیريبهرهوشناساییراهافرصتخالقانهکوشش
اقتصـادي زیسـت وفعالیـت ازجدیـدي شـیوه الگـو و نهایت
خلـق روسـتایی منـاطق درراسبزکارهايوکسببرمبتنی
محیطـی هـاي زیسـت  ارزشازسـبز کارآفرینیدر واقع . کنند

آنبـه وکننـد مـی اسـتقبال خـود هویتاصلیجزءعنوانبه
& Ivan(نگرنـد ازار میبدرخودشرکترقابتیمزیتعنوانبه

Sascha, 2012.(
حـال حاضـر  درکـه کشـاورزي بخـش از فرایندهايبسیاري
سـبز مشـاغل جـزء ،هستندتوسعهحالدرودنشومیتعریف

بـا غـذایی مـواد تولیـد ارگانیک،قبیل کشاورزيازد؛ندارقرار
کـه آفـات تلفیقـی مدیریتسالم،غذايتولیدپایدار،سیستم
وو نگهـداري حفـظ وپایـدار توسـعه اصـول اساسبرهمگی

از در پژوهش حاضـر بنابراین؛ اندشدهبنازیستمحیطپایداري
کـه ذکـر   داري و کشـاورزي هاي مختلف مزرعهيژبین استراتـ

، کشاورزي دقیـق، کشـاورزي ارگانیـک و مـواد غـذایی      گردید
ـی تولیـد غـذا، بـه حـداقل     نگوچگمنظوربهگواهی شده سالم

در راسـتاي  هـا،  محیطی و کاهش هزینـه ثرات زیسترساندن ا
توجـه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزي مورداهداف تحقق 

جدیـدترین فنـاوري در   کشـاورزي دقیـق   .گرفتـه اسـت  قرار
براي رسیدن به پایـداري و حـل   باشد که عرصه کشاورزي می

محیطی ایجاد شد تـا بـه کمـک آن، کشـاورز     مشکالت زیست
مکـانیزه  کـامالً یـدا کنـد کـه مزرعـه خـود را      این توانایی را پ

در کشـاورزي دقیـق  ).1391مدیریت نماید (ایزدي و حیاتی، 
از طریـق بـه دسـت    راستاي تحقق اهـداف کـارآفرینی سـبز   
، تحلیـل  يبـردار نقشـه آوردن خواص متغیر خاك و محصول، 

تواند منجر هاي مناسب مدیریتی میروشـذیرشپمتغیرها و 
هـا،  سـازي اسـتفاده از نهـاده   ملکرد، بهینـه عيحداکثر سازبه 

ــأثکــاهش  Mishra(منفــی محیطــیراتیت et al., 2003(،
ایدار کشاورزي، افـزایش  پ، توسعه هاي کشاورزيکاهش هزینه

ایـه اطالعـات   پتـر بـر   سازي قويوري و مدیریت و تصمیمبهره
,.Du et al(شود کـه رسـد مـی بـه نظـر  اولنگـاه در).2008

وجـود دلیـل بهتوسعه،حالدردر کشورهايقدقیکشاورزي
هـاي زمـین معیشـتی، کشـاورزي سیسـتم کشـاورزان فقیـر،  
میـان درافـزاري نـرم وفنـی دانـش کمبـود کوچک زراعـی، 

اجـرا  قابـل آن،بـاالي هايهزینهوتولیدکنندگانکشاورزان و
در عظیمـی هـاي پتانسـیل رهیافـت ایـن کـه حالیدرنیست؛

داراتولیدات کشاورزيبهبودجهتسعه،توحالدرکشورهاي
,Mondal & Basuباشــد (مــی فیلیپــین،). مــالزي،2009

کاسـتاریکا ،اروگوئهآفریقاي جنوبی،مکزیک،برزیل،آرژانتین،
دقیـق کشـاورزي يهامؤلفهو کاربردپذیرشبهشروعغیرهو
سیسـتم اینسودآوريوکردهخودمزارع تحقیقاتیدرژهیوبه
Silvaانـد ( کـرده ارزیـابی بیشـتر متداولیستماز سرا et al.,

ازتوسـعه حـال درکشـور یـک عنـوان بـه نیـز ). ایـران 2007
ژهیوبهدقیق،کشاورزيازبرداريبراي بهرهفراوانیهايقابلیت

باشـد  میدارابرنجوگندمخرما،نیشکر،محصوالتی مانندبراي
نیـز رگانیـک کشـاورزي ا ).1385(نیکبخت و ذکی دیزجـی،  

تولیـد هـاي نظـام ایجـاد هـدفش کـه اسـت کشاورزينوعی
محیطـی زیستمنافعباکهانسانی استویافتهنظامیکپارچه،

در. )1392نـدارد (فـاطمی و شـاه ولـی،     تضـادي اقتصاديو
سمومازاستفادهعدمبرارگانیککشاورزيازمختلف،تعاریف

مثبـت بـر  اتتـأثیر اسـت. شـده تأکیـد شیمیاییو کودهاي
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روسـتایی جامعـه وروسـتاییان وضـعیت بهبودزیست،محیط
ونمایدمیپذیرتوجیهاقتصاديلحاظبهراارگانیککشاورزي
وسـالم صـورت بـه رامردمغذايتوانمیآنصحیحبا اجراي

Eyhorn(نمــود پایــدار تــأمین et al., & Gabriel؛ 2007

Tscharntke, داف کـارآفرینی سـبز   که این مزایا بـا اهـ  )2007
تـوان مـی راسـالم محصوالت غـذایی است.راستاو همسوهم

هـاي نهـاده ازهـا آنتولیـد در پروسـه کهدانستمحصوالتی
کنتـرل وخطرنـاك ریغدزدرهاي اصالحیروشوشیمیایی

خطـري گونـه هـیچ کـه يطوربهاست،استفاده شدهايشده
& Kristallis(کندنمیتهدیدراغذاییموادکننده اینمصرف

Chrystopher, تولیــد محصــوالت ســالم نیــز ارتبــاط ).2005
ایـن تولیددرمستقیمی با توسعه اهداف کارآفرینی سبز دارد. 

آفاتکنترلجایگزینهايروشازبه دلیل استفادهمحصوالت
و آلـی کودهايازاستفادهوبیولوژیکیوزراعیقبیل کنترلاز

پایــداري کمپوســت،ورمــیقبیــلازطبیعــتبــاســازگار
درگـامی مهـم  واقـع دروتضمینفراوانیحدتازیستمحیط
ر کشور ما دشود.میبرداشتهپایدارکشاورزيبهحرکتجهت

با توجه به شرایط محیطی و آب و هـوایی مناسـب همچنـین    
تــر و د محصـوالت سـبز اقتصـادي   فراوانـی نیـروي کـار، تولیــ   

همچنـین  رسد. ناطق جهان به نظر میتر از بسیاري از مآسان
هـاي بـالقوه در   هـا و ظرفیـت  شهرستان کرمانشاه داراي مزیت

جهت توسعه کسب و کارهـاي سـبز اسـت. اسـتان کرمانشـاه      
هاي تولید محصوالت ارگانیک در کشـور  یکی از قطبعنوانبه

هاي اخیر بـا وجـود کمبـود بارنـدگی و     مطرح است و در سال
است. همچنین اولـین  ود را حفظ کرده ها جایگاه خخشکسالی

اقدامات تحقیقی و آزمایشی در این زمینه در کرمانشـاه انجـام   
ایـن پـژوهش در راسـتاي    لـذا ). 1390شده اسـت (عباسـی،   

حـوزه جدیـدي در   عنـوان بـه کارآفرینی سـبز،  تبیین جایگاه 
، که به دنبال رفع مشکالت اجتمـاعی زیستحفاظت از محیط

هـاي  يژباشـد و از بـین استراتــ   میادياقتصزیستی و محیط
ــه ــف مزرع ــهداري و کشــاورزي، مختل ــارگب ــانهــميریک زم

کشــاورزي دقیــق، کشــاورزي ارگانیــک و محصــول ســالم را  
باشیمیاییهاينهادهازاستفادهحلی براي کاهشراهعنوانبه

مزرعـه  درونتولیـدي محصـوالت کیفیـت وسـالمت هـدف 
ــی  ــرار م ــدنظر ق ــالوهم ــد. ع ــرده ــژوهش در  ب ــن پ ــن، ای ای

توانـد  سازي مردم براي استفاده از محصوالت سبز مـی فرهنگ
هاي جهـاد  همچنین به مسئوالن سازمان.مثمر ثمر واقع شود

زیست، سـازمان بهداشـت و   کشاورزي، سازمان حفاظت محیط
درمان، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشـاه  

ود امــور در راســتاي توســعه دهــد کــه بــراي بهبــنشــان مــی
رو بـا  کارآفرینی سبز چه راهبردهـایی را اتخـاذ کننـد. از ایـن    

توسـعه کـارآفرینی سـبز در راسـتاي     توجه به اهمیت موضوع
ي تولیـد  در زمینـه توسـعه پایـدار کشـاورزي   پیشبرد اهـداف 

، محیطـی کاهش اثـرات سـوء زیسـت   ، والت غذایی سالممحص
هـاي زراعـی   ایش عملکرد زمینوري اقتصادي، افزبهرهافزایش 

وهش حاضـر  ژـپ، و بهبود معیشت کشاورزان و جامعه روستایی
به تحلیل راهبردي توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزي 

ـرداخته است.پ
مطالعات مختلفی در این زمینه توسـط محققـین در داخـل و    

و همکــارانعبــداهللا زادهخـارج از کشــور انجــام شـده اســت.   
دربیولوژیـک مبارزهعملیاتکاربردررسی موانع) در ب1394(

ضـعف خـدمات   "د کـه  نـ نشان داساريشهرستانبرنجمزارع
ــایتی ــی "، "ترویجــی- حم ــات فن مشــکالت "،"ضــعف امکان
ددرصـ 04/71مجموعـاً "ناسـازگاري محیطـی  "و "محیطی

واریــانس مشــکالت اســتفاده از مبــارزه بیولوژیــک را تبیــین  
بـه  يا) در مطالعه1395و شمس (هوشمندان مقدم کنند. می

سن، سابقهبا،سموممصرفمیزاناین نتیجه دست یافتند که
ازاسـتفاده دانـش، بـا ولـی مثبـت، رابطهگلخانهدرآمدوکار

و منفـی رابطـه آموزشـی دورهتعـداد وجمعـی هـاي رسـانه 
نتایج حاصل از پـژوهش رضـایی و همکـاران    دارد. داريمعنی

وانع و راهکارهاي توسعه کارآفرینی سـبز  ) در مطالعه م1396(
موانـع اقتصـادي، موانـع    نـد در شهرستان کرمانشاه نشـان داد 

آموزشی، موانع فنـی و مـدیریتی   –زیرساختی، موانع ترویجی 
ترین موانع توسـعه کـارآفرینی سـبز در    و موانع حمایتی عمده
,ILO(کـار المللـی بـین سازمانبخش کشاورزي است.  2012(

بـه ایـن   اسـپانیا  درپایـدار توسعهبرايسبزمشاغلبه بررسی 
بـراي عظیمـی هـاي سبز فرصـت اقتصادکهنتایج به رسیدند 

در. اسـت نمـوده فـراهم اسـپانیا اقتصـاد درشـغل ایجـاد 
,Yi(یی،متحدهاالتیا هـر کـه دادنشانپژوهشیدر)،2013

بیشـتر سبزکار٪1باپاك متناسبانرژييهااستیسازیک
,Yi(یـی اسـت.   کـه  دادنشـان دیگـري تحقیـق در)،2014
کردنصادراجازه،ریپذدیتجدانرژيهايمشیخطازاستفاده

و دسـتمزد حـداقل محدودیتقانونوضع،ریپذدیتجدانرژي
عوامـل تـرین اصـلی ازسـبز انرژيتجارييهاشرکتحضور 
است. در تحقیقات آمریکامتحدهایاالتدرسبزتجارتمحرك

,Kubota(تـــاکوبا راهکارهـــایی در جهـــت توســـعه )2014
هـا، تـدوین   کارآفرینی سـبز کـه شـامل: همکـاري وزارتخانـه     

هاي عملیـاتی، اختصـاص بودجـه مناسـب بـه کسـب و       برنامه
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هـا و  هـاي آموزشـی، ایجـاد تعـاونی    کارهاي سبز، ارائه برنامـه 
هـاي حمـایتی مردمـی، مطالعـه گسـترده و پـژوهش       صندوق

،ز و تمرکـز روي بـازار بـراي کنتـرل تقاضـا     درباره مشاغل سب
ارائه نمود.

پژوهشروش 
بـر اسـاس  کـاربردي و  ،پژوهش حاضـر از لحـاظ نـوع هـدف    

تحلیلـی بـا اسـتفاده از    –توصـیفی  در گروه تحقیقاتماهیت
هـا  . براي گردآوري دادهاست)SWOT-AHPرویکرد ترکیبی (

دانی از دو روش اسنادي و میدانی اسـتفاده شـد. در روش میـ   
هـاي عمیـق   براي دستیابی به اطالعات مورد نیـاز از مصـاحبه  

بهـره گرفتـه شـد کـه     ) Semi-structured(افتهیساختارمهین
گیـري،  نمونهمنظوربه. دردیگحضوري انجام مالقاتصورتبه

روي گیـري آمـاري پیـ   همسو با تحقیقات کیفی کـه از نمونـه  
Purpose foul(یـري هدفمنـد  گنمونهزکنند با استفاده انمی

sampling ( مصاحبه بـه  1طبق جدول نفر14لوله برفی با گو
انتخابمحققهدفاصوالًیري هدفمند،گدر نمونهعمل آمد.

در)Information-richزیـادي ( که اطالعـات استهایینمونه
). 1394، همکـاران و(سـرمد باشدداشتهتحقیقموضوعمورد

توسـط مصاحبهمنظوربهولیهاگروهیکنخستراستا،ایندر
بـراي بعـدي يهخبـر هـاي گروهسپسوانتخاب شدمحقق،

بـراي تعیـین   .شـدند معرفـی کارشناسانآنتوسطمصاحبه،
حجم نمونه در مطالعات کیفی معیار دقیقی وجـود نـدارد. در   

نظــري اشــباعبــهتــا رســیدنگیــريوهــش نمونــهپژایــن 
)Theoretical saturation.ها بـا انجـام   اشباع داده) ادامه یافت

مصاحبه مشاهده شـد امـا بـراي اطمینـان بیشـتر و      10دادن 
ها ادامه یافت. در بخـش  ها تا نفر چهاردهم مصاحبهیافتهتأیید

نفـر از  5و امتیازدهی عوامـل بـه   یوزن دهمنظوربهکمی نیز 
رسشــنامه پمتخصصـان حـوزه کشــاورزي و کـارآفرینی سـبز،     

، SWOTتـا بـه هـر یـک از عوامـل      مقایسات زوجی داده شد 
و راهبردهاي استخراج شـده وزن بدهنـد. از آنجـا    هاآنروابط 

ان و گرسشـنامه مقایســات زوجـی بایــد در اختیـار خبــر   پکـه  
مسـأله هـاي  زینهگیرد که بر همه معیارها و گکارشناسانی قرار 

اهی ممکـن اسـت در جامعـه آمـاري     گاشراف داشته باشند و 
نفر خبره وجود نداشته باشد، از ایـن  5یا 3مورد نظر بیشتر از 

کـامالً نیز آمدهدستبهمشکلی وجود ندارد و نتایج چ بابت هیـ
بررسـی  منظـور بـه علمی و قابل اکتفا است. در پژوهش حاضر 

تـیم  يمثلـث سـاز  "اعتبار پژوهش در بخش کیفـی از روش  
ــژوهش ــوالنی "، "پ ــري ط ــداوم درگی ــاهده م ــدت و مش ، "م

زمـان هـم آوري و تحلیل جمع"، "اي مناسبهانتخاب نمونه"

بهـره گرفتـه شـد.    "انگکننـد بـازنگري مشـارکت  "و "هاداده
هـا،  تیم پـژوهش شـامل سـه مـورد: اجمـاع داده     يمثلث ساز

کـه در پـژوهش   هـا اسـت  اجماع پژوهشگران و اجمـاع روش 
گـر و  گر، مصاحبهحاضر تالش گردید که بیش از یک مشاهده

، یگـزارش دهـ  آوري، گیري در جمعتحلیلگر براي کاهش سو
هـا بـه کـار بـرده شـود و اطالعـات از       کدگذاري و تحلیل داده

منابع مختلف مانند بررسی اسناد و مدارك و مصاحبه با افـراد  
مختلف و متخصص در این حوزه به عمل آید. در بخش کمـی  

از مرور ادبیات و پیشـینه تحقیـق   آمدهدستبههاي نیز تحلیل
حاصل از مصاحبه تطبیق داده شد و پرسشنامه از هاي با یافته

این بخش حاصل گردید که روایی محتواي آن توسط اسـاتید  
قـرار  تأییـد دانشگاه رازي گـروه مـدیریت و کـارآفرینی مـورد     

ــین   ــت. همچن ــال    گرف ــی، احتم ــله مراتب ــل سلس در تحلی
اي بـه  ها وجود دارد؛ بنـابراین، از آمـاره  ناهماهنگی در قضاوت

بــراي تعیــین میــزان ناهمــاهنگی در » ناســازگارينــرخ «نــام 
شود. این ضریب مقدار این احتمال را که ها استفاده میداوري

تصـادفی پـر شـده    صـورت بـه کامالًزوجی يهماتریس مقایس
يهبیشـین عنوانبه1/0کند. نرخ ناسازگاري است مشخص می

ــی شــده اســت (  ــول معرف ــل قب Hafeezقاب et al., 2002 .(
هــا از روش تحقیــق تحلیــل محتــوا و تحلیــل دادهمنظــوربــه

در بخش کیفی و از فرآینـد تحلیـل   )SWOT(تکنیک سوات 
ی اسـتفاده شـد.     )AHP(سلسله مراتبی  بـراي  در بخـش کمـ

کننـدگان درخواسـت شـد کـه     مقایسات زوجـی از مشـارکت  
ـ  عواملریزمیزان اهمیت و ارجحیت عوامل،  ا و راهبردهـا را (ب

هـا و تهدیـدها) بـر روي    و ضعف و فرصـت توجه به نقاط قوت 
طـوري کـه در ایـن    هاي مشخص نمایند. بـ درجه9یک طیف 
3عـدد  اهمیت مسـاوي دو راهبـرد،   هدهندنشان1طیف عدد 

تـر راهبـرد یکـم نسـبت بـه      اهمیت کمـی بـیش  هدهندنشان
تر راهبرد یکـم  اهمیت بیشيهدهندنشان5راهبرد دوم، عدد 

اهمیـت بـاالي   يهدهنـد نشـان 7د نسبت به راهبرد دوم، عـد 
دهنـدة  نشـان 9راهبرد یکـم نسـبت بـه راهبـرد دوم و عـدد      

اهمیت کامل راهبرد یکم نسـبت بـه راهبـرد دوم بـود، سـایر      
اهمیت بین فواصـل فـوق را   ) ترجیحات یا8و 6، 4، 2اعداد (

دادنـد. جهـت سـهولت در انجـام محاسـبات روش      نشان مـی 
ــی،   ــله مراتب ــد سلس ــل فرآین ــرمتحلی ــزار از ن EXPERTاف

CHOICEهـا و  افـزار داده هاي این نرماستفاده شد که ورودي
هـا  رسشـنامه پس از تکمیـل  پباشد. جداول مقایسه زوجی می

افــزار، وزن عوامــل و بــا اســتفاده از نــرم،توســط کارشناســان
بندي شدند.راهبردها مشخص شد و راهبردها اولویت
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لعهجامعه و نمونه مورد مطا-1جدول 
تعداد نمونهجامعه

نفر5ت علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه رازيأاعضاي هی
نفر3مدیران سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمانشاه

نفر3استان کرمانشاهيفناورارك علم و پواحدهاي کشاورزي مستقر در 
نفر1نیک استان کرمانشاهاگان ارگانجمن تولید کنند

نفر2زیست استان کرمانشاهسازمان حفاظت محیط

و بحثهایافته
ــاز شــامل دو فعالیــت کلیــدي مفهــوم  ســازي وکدگــذاري ب

اريگذکدطی).1385بندي است (اشتراوس وکـوربین،  مقوله
هـا،  هاي کدگذاري شده در هر دسته از عوامـل (قـوت  دادهز،با

و از شدندورمررچندین باا و تهدیــدها) هــهــا، فرصــتضــعف
به هر ن،توسط پاسخگویانکـات کلیـدي   فهرست کردنطریق 
محقق با مراجعـه بـه   نسبت داده شد. یا کدیک برچسب نکته 

عمیق مـتن  يهها و با مطالعکدهاي استخراج شده از مصاحبه
ها، کدهایی را که به یک مفهـوم اشـاره داشـتند و در    مصاحبه

گرفتند، در یـک مفهـوم قـرار داد و سـپس     رار مییک طبقه ق
تـر، در  در سـطحی انتزاعـی  مفاهیم مرتبط با یک مقوله را نیز

مفهـوم  67کد بـاز،  176تعدادیک مقوله قرار داد. در مجموع 
ها استخراج شد. در نهایت، تعـداد  مقوله از متن مصاحبه21و 
تهدیـد شناسـایی  6فرصـت و  6ضعف، هنقط5نقطه قوت، 4

تعـداد  ،طور کلی بر اساس نتایج حاصل از این مرحلهشدند. به
عنـوان بـه مـورد  11عوامل داخلی و تعـداد  عنوانبهمورد 10

.)2(جدول عوامل خارجی به دست آمد
را به یـک سـاختار   مسألهابتدا :AHPفرآیند سلسله مراتبی 
قابـل  AHPبه نحوي که توسط کردیم،سلسله مراتبی تبدیل 

هاي در سطح اول هدف، در سطح دوم گروه.یري باشدگاندازه
SWOTو تهدیـدها) و در سـطح   هـا فرصتها، ها، ضعف(قوت

قرار گرفتند.SWOTسوم زیر عوامل 
هـا فرصت(نقاط قوت، ضعف، SWOTهاي در مرحله بعد گروه

بـراي رسـیدن   رشانیتأثدرجه اهمیت و بر اساسو تهدیدها) 
هـاي حاصـل از مقایسـات    ادهشـوند. د مـی یوزن دهبه هدف 

زوجی صورت گرفته جهت انجـام مراحـل تجزیـه و تحلیـل و     
Expert Choice11افـزار تعیین درجه اهمیت هر گروه وارد نرم

مراتبی) گردید.افزار مخصوص تحلیل سلسله(نرم
شود ، مشاهده می2و نمودار تارعنکبوتی 1با توجه به نمودار 

ها و در آخر فرصتکه نقاط قوت، سپس نقاط ضعف و
تهدیدها به ترتیب بیشترین اهمیت را در تدوین راهبردها 

؛ ي کارآفرینی سبز در بخش کشاورزي دارندبراي توسعه
ي منظور تدوین راهبردهاي مناسب توسعهبنابراین، به

تر بیشترین توجه شده کارآفرینی سبز بر روي نقاط مهم
است.

داخلی و خارجی تعیین فضاي راهبردي عواملمنظوربه
کارآفرینی سبز از نمودار تارعنکبوتی بهره گرفته شد يهتوسع

). این نمودار، اهمیت و جایگاه نقاط قوت، ضعف، 2(نمودار 
ها و تهدیدها را در تعیین راهبردهاي موضوع مورد فرصت

کند.مطالعه مشخص می
مقایسات زوجی بین زیر عوامل هر یک از ،در مرحله بعد

براي به دست آوردن اهمیت نسبی SWOTهاي گروه
دهی به هدف از زیر عوامل در انتخاب و شکلهرکدام

سپس نمودار تارعنکبوتی براي و گرفتصورت 
هاي برتر عوامل داخلی و عوامل سازي اولویتشفاف

).3خارجی توسعۀ کارآفرینی سبز رسم گردید (نمودار 
ي اسـبه کـه از مح 3نتایج ارائـه شـده از جـدول    بر اساس

در چـارچوب مـدل   SWOTهـاي  اولویت نهـایی زیرگـروه  
AHP   3به دست آمده است و همچنین نمـودار تـارعنکبوتی،

تضمین سالمتی انسان "شود در گروه نقاط قوت، مشاهده می
، اولویت اول را بـه خـود   188/0با وزن نهایی "زیستو محیط

عـدم  "در گـروه نقـاط ضـعف،    اختصاص داده است. همچنین
ي توسـعه  وزش کشاورزان و دانشجویان کشاورزي در زمینهآم

، بـاالترین اولویـت را در   085/0با وزن نهایی "کارآفرینی سبز
بـودن  ریناپـذ اجتنـاب و شدنیجهان"باشند. این گروه دارا می

بـا وزن نهـایی  "گـرایش مـردم بـه مصـرف محصـوالت سـبز      
ایـت  در نه؛ وفرصت مشخص گردیدنیترمهمعنوانبه058/0
بـا وزن نهـایی  "عدم وجود قوانین و مقـررات تعریـف شـده   "

تهدید به شمار آمد.نیترمهم061/0
در مـدل  SWOTبا تلفیق نتایج حاصـل از مـاتریس   ،بنابراین

AHP ،و تهدیـدها،  هافرصتو اولویت نهایی نقاط قوت، ضعف
ها مشـخص شـد. در   اطالعات مورد نیاز براي تدوین استراتژي

و توازن بـین عوامـل   SWOTبا استفاده از ماتریس این مرحله 
تـوان چهـار نـوع اسـتراتژي ارائـه داد      داخلی و خـارجی، مـی  

).4(جدول 
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عنـوان بـه ، SWOTهـاي  در ادامه سه مورد از هر یک از گـروه 
موارد از هر کدام جدا گردید، سپس با ترکیب نقـاط  نیترمهم

یـب نقـاط   ، بـا ترک SO)، راهبردهـاي  O(هافرصت) و Sقوت (
، با ترکیب نقـاط  WO)، راهبردهاي O(هافرصت) و Wضعف (
و بـا ترکیـب نقـاط    ST)، راهبردهـاي  T) و تهدیدها (Sقوت (

تـدوین و ارائـه   WT)، راهبردهـاي  T) و تهدیـدها ( Wضعف (
).5گردند (جدول می

شود که دو مشاهده می،5نتایج ارائه شده در جدول بر اساس
، )WO(کارانـه  هـار راهبـرد محافظـه   چ،)SO(راهبرد تهاجمی 

)WT(و چهــار راهبــرد تــدافعی )ST(چهــار راهبــرد رقــابتی 
کارآفرینی سبز ارائه شده است.يهمنظور توسعبه

هاي مالی، زمانی و سایر منابع و شرایط به دلیل محدودیت
محیطی داخلی و خارجی اجرایی کردن تمام راهبردهاي 

منظور بنابراین به؛ نیستممکن زمانهمطوربهپیشنهادي 
يهبندي راهبردهاي شناسایی شده براي توسعاولویت

کارآفرینی سبز در بخش کشاورزي شهرستان کرمانشاه و 
ها از فرآیند تحلیل ترین راهبرد از بین آنانتخاب مناسب

استفاده شد. به این منظور، )AHP(سلسله مراتبی 
آفرینی سبز در کاريهراهبردهاي شناسایی شده براي توسع

قالب پرسشنامه مقایسات زوجی تدوین شد. پرسشنامه 
مقایسات زوجی در اختیار پنج تن از متخصصان حوزه 

ها خواسته شد کشاورزي و کارآفرینی سبز قرار گرفت و از آن
عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بر اساسکه 

بندي ها و تهدیدها) نسبت به اولویتخارجی (فرصت
که نرخ اهبردهاي شناسایی شده اقدام نمایند. با توجه به اینر

به دست آمد و از مقدار 02/0حاضر يهسازگاري در مطالع
توان گفت سازگاري بود؛ لذا، میترکوچکخیلی 1/0معیار 
ي زوجی رعایت شده است و مقایسهها در ماتریسقضاوت

).3بین نتایج همگرایی وجود دارد (جدول 

SWOTماتریس -2جدول

عوامل بیرونیعوامل درونی
)Sها (قوت

1S-زیستتضمین سالمتی انسان و محیط
2S-ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي
3S-هاي جایگزین در بخش کـارآفرینی  وجود تجهیزات کشاورزي و روش

سبز
4S -وجود کارشناسان خبره در بخش کارآفرینی سبز

)Wها (ضعف
1W-ي کارآفرینی سبزریکارگبهابتی ناشی از مشکالت رق
2W-فقدان مسائل حمایتی از نظر فنی و اقتصادي
3W- ــگ ــرویج و فرهن ــود ت ــبز در  کمب ــارآفرینی س ــش ک ــازي در بخ س

کنندهتولیدکننده و مصرف
4W-ها و کمبود تشکلNGO ها و ناکارآمديNGO   هـاي موجـود در

حمایت از تولید محصوالت سالم
5W-ي توسـعه  کشاورزان و دانشجویان کشاورزي در زمینـه عدم آموزش

کارآفرینی سبز

)Oها (فرصت
1O-موقعیت راهبردي شهرستان کرمانشاه
2O-وجود عوامل محیطی و طبیعی در راستاي توسعه کارآفرینی سبز
3O-هاي صادرات محصوالت سبزوجود زمینه
4O- رینی سبزدر بخش کارآفيریکارگبهوجود نیروي انسانی براي
5O–بودن گرایش مردم به مصرف محصوالت ریناپذاجتنابو شدنیجهان

سبز
6O-هاها و ارگانهایی در تغییر عملکرد سازمانوجود زمینه

)Tتهدیدها (
1T-عدم توانایی در تمایز محصوالت
2T-هاي کشاورزيعدم یکپارچگی زمین
3T-عدم وجود قوانین و مقررات تعریف شده
4T-ي تأیید و فروش محصوالت سبزریزي در زمینهدم برنامهع
5T-حمایت از تولیدکنندگان سموم شیمیایی
6T–هاي مغایر با کارآفرینی سبزها و سیاستریزيبرنامه

SWOTهاي بندي نهایی گروهرتبه-1نمودار

Model Name: rostamy2

Priorities with respect to: Combined
Goal: swot

s .319
w .274
o .232
t .174
 Inconsistency = 0.00437
      with 0  missing judgments.

Page 1 of 112/07/2000 09:03:35 È.Ù

PARNIANPCPARNIANPC

319/0
274/0
232/0
174/0
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تحلیل فضاي راهبردي عوامل داخلی و خارجی-2نمودار

يکشاورزبخشدرسبزینیکارآفريدهایتهدوها¬فرصتضعف،قوت،نقاطیتارعنکبوتنمودار-3نمودار
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SWOTبندي نهایی زیر عواملو رتبهمحاسبه اولویت نهایی-3جدول

اولویت 
ریزنهایی 

عوامل

اولویت نسبی 
عواملریز

رتبه 
SWOTزیر عوامل نهایی

نرخ 
ناسازگاري

ت اولوی
هاي گروه

SWOT

هاي گروه
SWOT

188/0590/011S:زیستتضمین سالمتی انسان و محیط

نقاط قوت 00/0319/0
)S(

074/0234/022Sایجاد اشتغال در بخش کشاورزي :

029/0094/033Sهاي جایگزین در بخش : وجود تجهیزات کشاورزي و روش
کارآفرینی سبز

026/0082/044S :وجود کارشناسان خبره در بخش کارآفرینی سبز
020/0073/051W: کارآفرینی سبزيریکارگبهمشکالت رقابتی ناشی از

نقاط ضعف 02/0274/0
)W(

059/0218/032Wفقدان مسائل حمایتی از نظر فنی و اقتصادي :

064/0234/023W:ی سبز در سازي در بخش کارآفرینکمبود ترویج و فرهنگ
تولید کننده و مصرف کننده

044/0164/044Wو ها : کمبود تشکلNGO يناکارآمدها وNGO هاي
موجود در حمایت از تولید محصوالت سالم

085/0311/015Wي در : عدم آموزش کشاورزان و دانشجویان کشاورز
ي توسعه کارآفرینی سبززمینه

035/0153/041O:راهبردي شهرستان کرمانشاهموقعیت

هافرصت02/0232/0
)O(

043/0186/022O: وجود عوامل محیطی و طبیعی در راستاي توسعه
کارآفرینی سبز

029/0128/053Oهاي صادرات محصوالت سبز: وجود زمینه

038/0166/034O در بخش کارآفرینی يریکارگبه: وجود نیروي انسانی براي
سبز

058/0250/015O بودن گرایش مردم به ریناپذاجتناب: جهانی شدن و
مصرف محصوالت سبز

026/0115/06
6Oها ها و ارگانتغییر عملکرد سازمانهایی در: وجود زمینه

توسعه کارآفرینی سبز مانند جهاد کشاورزي،يسوبه
ها، سازمان استاندارد و صدا و سیمادانشگاه

036/0211/021Tعدم توانایی در تمایز محصوالت :

تهدیدها 03/0174/0
)T(

009/0053/052Tهاي کشاورزي: عدم یکپارچگی زمین
061/0351/013Tعدم وجود قوانین و مقررات تعریف شده :
029/0170/044T و فروش محصوالت سبزتأییديریزي در زمینه: عدم برنامه
007/0042/065Tحمایت از تولیدکنندگان سموم شیمیایی :
029/0172/036Tهاي مغایر با کارآفرینی سبزها و سیاستریزي: برنامه

هاو نحوه تدوین استراتژيSWOTماتریس -4جدول

SWOTماتریس 
عوامل داخلی

)Wنقاط ضعف ()Sنقاط قوت (

عوامل خارجی

SOهاي تهاجمی استراتژي)O(هافرصت

کردن ها براي بیشینههایی که از قوتاستراتژي
کننداستفاده میهافرصت

WOکارانه هاي محافظهاستراتژي

ها براي کمینه هایی که از فرصتاستراتژي
برندها بهره میکردن ضعف

STهاي رقابتی استراتژي)Tتهدیدها (

سازيهها براي کمینقوتهایی که ازاستراتژي
کنندتهدیدها استفاده می

WTهاي تدافعی استراتژي

کمینه و از ها راهایی که ضعفاستراتژي
کنندتهدیدها دوري می
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ماتریس راهبردي توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزي (شهرستان کرمانشاه)-5جدول

عوامل داخلی

عوامل خارجی

Wنقاط ضعف Sنقاط قوت 

1S5زیستسان و محیط: تضمین سالمتی انW: عدم آموزش کشاورزان و دانشجویان کشاورزي در
ي توسعه کارآفرینی سبززمینه

2S3: ایجاد اشتغال در بخش کشاورزيWسازي در بخش کارآفرینی سبز : کمبود ترویج و فرهنگ
کنندهدر تولیدکننده و مصرف

3S  ــاورزي و روش ــزات کش ــود تجهی ــاي : وج ه
ارآفرینی سبزجایگزین در بخش ک

2Wفقدان مسائل حمایتی از نظر فنی و اقتصادي :

WOکارانه هاي محافظهاستراتژيSOهاي تهاجمی استراتژيOها فرصت

5O :ریناپـذ اجتنـاب و شـدن یجهان
ــه مصــرف   ــردم ب ــرایش م ــودن گ ب

محصوالت سبز

2O وجود عوامل محیطی و طبیعی :
در راستاي توسعه کارآفرینی سبز

4O:ــو ــراي  وج ــانی ب ــروي انس د نی
ي در بخــش کــارآفرینی ریکــارگبــه

سبز

1SO     نظارت مـداوم کارشناسـان کشـاورزي بـر :
ي مزرعههاتیفعال

2SOاصالح الگوي مصرف آب :

1WO:    ،ــک ــاورزي ارگانی ــاره کش ــاورزان درب ــوزش کش آم
کشاورزي دقیق و مدیریت تلفیقی محصـول از طریـق ارائـه    

ترویجی-ي عملی آموزشیهادوره

2WOهاي : ترویج محصوالت ارگانیک و سالم از طریق رسانه
هـاي هدفمنـد در تمـام مقـاطع     جمعی و گروهی و آمـوزش 

تحصیلی براي تمام سنین

3WOحمایت از تولیدکنندگان کودها و سموم بیولوژیک :

4WO:گذاري روي تحقیقات دانشگاهیسرمایه
WTاي تدافعی هاستراتژيSTهاي رقابتی استراتژيtتهدیدها 

3T    عدم وجـود قـوانین و مقـررات :
تعریف شده

1T  ــایز ــایی در تمــ ــدم توانــ : عــ
محصوالت

6Tهـاي  هـا و سیاسـت  ریزي: برنامه
مغایر با کارآفرینی سبز

1ST: از توجــه بــه کمیــت و هــااســتیستغییــر
خودکفایی در تولیدات کشاورزي بـه کیفیـت در   

ایی با هم تولید (توجه به امنیت و ایمنی مواد غذ
و در کنار هم)

2ST  ــده ــولی و تأییــد کنن : تشــکیل ســازمان مت
محصوالت ارگانیـک و سـالم بـا قـدرت اجرایـی      

کردن مصوباتشان

3ST: تعریف کردن استاندارد براي تولیدکنندگان
و ملزم کردن آنان به رعایت استانداردها

4ST:  ،ــک ــوالت ارگانی ــب زدن روي محص برچس
ژیکسسالم و تران

1WT :دادن مجوز و شناسه تولید به فعالیت هر مزرعه

2WT  ایجاد بازار فروش مطمئن براي محصوالت ارگانیـک و :
سالم

3WT  اختصاص تسهیالتی از طرف دولت به تولیدکننـدگان :
محصوالت سبز

4WT  خرید تضمینی محصوالت ارگانیک با قیمت بـاالتر از :
کشاورز
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شهرستان کرمانشاهسبزکارآفرینی يهاي توسعبندي راهبردهاولویت-6جدول 

اهمیت هاراهبرد
اولویتنسبی

2WO: مقاطع در تمامهدفمند يهاآموزشجمعی و گروهی و يهارسانهترویج محصوالت ارگانیک و سالم از طریق
166/01تحصیلی براي تمام سنین

2ST 165/02سالم با قدرت اجرایی کردن مصوباتشانکننده محصوالت ارگانیک و تأیید: تشکیل سازمان متولی و
1WO: ،هاي دقیق و مدیریت تلفیقی محصول از طریق ارائه دورهکشاورزي آموزش کشاورزان درباره کشاورزي ارگانیک

157/03ترویجی-عملی آموزشی

4WT120/04: خرید تضمینی محصوالت ارگانیک با قیمت باالتر از کشاورز
3WT093/05هیالتی از طرف دولت به تولیدکنندگان محصوالت سبز: اختصاص تس
2WT 079/06براي محصوالت ارگانیک و سالممطمئن: ایجاد بازار فروش
1WT057/07: دادن مجوز و شناسه تولید به فعالیت هر مزرعه
3ST040/08دها: تعریف کردن استاندارد براي تولیدکنندگان و ملزم کردن آنان به رعایت استاندار
1SO 031/09مزرعهيهاتیفعال: نظارت مداوم کارشناسان کشاورزي بر
2SO:026/010اصالح الگوي مصرف آب
3WO018/011: حمایت از تولیدکنندگان کودها و سموم بیولوژیک
1STتوجه به امنیت و ها از توجه به کمیت و خودکفایی در تولیدات کشاورزي به کیفیت در تولید (: تغییر سیاست

018/011ایمنی مواد غذایی با هم و در کنار هم)

4WO017/012گذاري روي تحقیقات دانشگاهی: سرمایه
4ST014/013ژیکس: برچسب زدن روي محصوالت ارگانیک، سالم و تران

شود که به ترتیب مشاهده می،6با توجه به جدول 
الم از طریق ترویج محصوالت ارگانیک و س"راهبردهاي

تمام هدفمند دريهاآموزشهاي جمعی و گروهی و رسانه
با اهمیت نسبی "مقاطع تحصیلی براي تمام سنین

کننده محصوالت تأییدتشکیل سازمان متولی و "، 166/0
با "ارگانیک و سالم با قدرت اجرایی کردن مصوباتشان

آموزش کشاورزان درباره "و 165/0اهمیت نسبی 
دقیق و مدیریت تلفیقی کشاورزي رگانیک، کشاورزي ا

"ترویجی- هاي عملی آموزشیمحصول از طریق ارائه دوره
بیشترین اهمیت را براي توسعه 157/0با اهمیت نسبی 

اند.کارآفرینی سبز داشته
هاو پیشنهادگیرينتیجه

هاي نهایی نتایج به دست آمده از محاسبه اولویتبر اساس
، در گـروه  AHPر چـارچوب مـدل   دSWOTهاي زیرگروه

و "زیسـت تضمین سـالمتی انسـان و محـیط   "نقاط قوت، 
تـرین  مهـم عنـوان بـه "ایجاد اشتغال در بخش کشاورزي"

نقاط قوت توسعه کارآفرینی سبز در شهرسـتان کرمانشـاه   
محیطـی،  زیسـت مشـکالت به علـت حـل  ؛ کهانتخاب شد

یغـذای مـواد مصـرف ازناشـی امـراض وهابیماريکاهش
دستیابی بـه کشـاورزي پایـدار، اسـتفاده بیشـتر از      ناسالم،

نیروي کارگري در کشت ارگانیک و سالم، ایجاد واحدهایی 
، کودهـا و حشـرات   هـا کـش قـارچ ، هاکشعلفبراي تولید 

بیولوژیـــک همچنـــین اســـتفاده بیشـــتر و کـــاربردي از 
کارشناســان و مهندســان کشــاورزي بــر ســر مــزارع بــراي 

اورزان و نظارت بر رعایت استانداردهاي حمایت فنی از کش
ایـن  ، بسیار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.   انتولید کشاورز

نیحسـ )، 1394سپه پناه و موحـدي ( يمطالعهها بایافته
Jintong()، جین تانگ و همکاران1394و همکاران (زاده

et al., ,ILO(کـار المللیبینسازمان، )2002 روث، )2012
)Roth, ,Aceleanu(آســلینوو )2012 راســتا هــم)2016

است.
عدم آمـوزش  "این پژوهش در گروه نقاط ضعف، بر اساس

ــه  ي توســعه کشــاورزان و دانشــجویان کشــاورزي در زمین
سازي در بخـش  کمبود ترویج و فرهنگ"، "کارآفرینی سبز

فقـدان  "و "کنندهکننده و مصرفتولیدکارآفرینی سبز در
ــایتی از نظــر ف  ــی و اقتصــاديمســائل حم ــه، "ن ــوانب عن
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نقاط ضعف کارآفرینی سبز در بخـش کشـاورزي   نیترمهم
بیان شده است که علت اصلی آن از دید متخصصـان ایـن   
حوزه، عـدم آمـوزش کشـاورزان بـراي اسـتفاده از کنتـرل       
بیولوژیک، عدم آموزش کشـاورزان در اسـتفاده از سیسـتم    

بــراي تولیــد محصــول ســالم، عــدم وجــودIPMمــدیریت 
نمایشی براي باال بردن سـطح کیفـی   -هاي آموزشیبرنامه

اطالعات کشاورزان، عدم آموزش بازاریابی موفق محصوالت 
ارگانیک و سالم به کشاورزان، عدم آموزش کشاورزان براي 

کشــاورزي دقیــق، عــدم آمــوزش عملــی بــه يریکــارگبــه
توسعه کـارآفرینی سـبز،   يدانشجویان کشاورزي در زمینه

ها، مدارس، کننده توسط رسانهدن آموزش مصرفناکافی بو
ها، مراکز تحقیقاتی و سیسـتم اجتمـاعی در مـورد    دانشگاه

ضرر محصوالت شیمیایی و مزایاي محصـوالت ارگانیـک و   
براي آمـوزش  سازي در میان کشاورزان، عدم فرهنگسالم

ــت   ضــرورت کشــت محصــوالت ارگانیــک، عــدم ورود دول
، نبود حمایـت از تحقیقـات   حامی کشاورزي دقیقعنوانبه

کـار و  دانشگاهی، ندادن تسهیالت بـه کشـاورزان ارگانیـک   
عدم حمایت فنی و دادن یارانه بـه واحـدهاي تولیدکننـده    

هاي ایـن پـژوهش بـا    یافتهباشد.کود و سم بیولوژیک، می
.,Stobbelaar(استوب بالر و همکـاران هاينتایج پژوهش

ــاالزر)،2006 ,Salazar)(سـ ــایی (،2005 و)1394بابـ
Larsson(الرسون و همکاران  et al., هم سو است.)2013

و شــدنیجهــان"در مطالعــه حاضــر، هــافرصــتدر گــروه 
بودن گـرایش مـردم بـه مصـرف محصـوالت      ریناپذاجتناب

وجــود عوامــل محیطــی و طبیعــی در راســتاي "و"ســبز
بـه شـمار   هـا فرصـت نیتـر مهـم "توسعه کارآفرینی سـبز 

از دید متخصصان، تغییـر  موارددالیل انتخاب این رود.می
نگرش آحاد جامعـه بـه مصـرف محصـوالت سـبز و حفـظ       

ارتباطـات و اتصـال مـردم بـه     شدنیجهانزیست و محیط
، وجـود اقلـیم، خـاك و آب مناسـب و     هاي اجتماعیشبکه

هاي این پژوهش با یافتهباشد. میوجود نور خورشید کافی
,Lee(یلـ و)1395نژاد (پازوکیصالحی ونتایج مطالعات 

باشد.راستا میهم)2008
عدم وجود قـوانین و  "، هاتهدیدنیترمهمدر گروه تهدیدها نیز 
"عدم توانایی در تمـایز محصـوالت  "و "مقررات تعریف شده

. دالیل انتخاب ایـن مـورد توسـط متخصصـان، عـدم      باشدیم
م الـزام  وجود یک سازمان متولی بـراي کـارآفرینی سـبز، عـد    

براي رعایت استانداردهاي سازمان استاندارد، نبود مجوز بـراي  
و عــدم اطمینـان مــردم از واقعـی بــودن   فعالیـت هــر مزرعـه  

حسینی ها با نتایج مطالعهاین یافتهاست. محصوالت ارگانیک 
راستا است.هم) 1394و جاویدنیا (

نتایج حاصل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد کـه بـه  
تــرویج محصــوالت ارگانیــک و ســالم از "ترتیــب راهبردهــاي 

هـاي هدفمنـد   و گروهی و آمـوزش هاي جمعیطریق رسانه
تشـکیل  "، "تمام مقاطع تحصـیلی بـراي تمـام سـنین    در

کننده محصوالت ارگانیـک و سـالم   تأییدسازمان متولی و 
آموزش کشـاورزان  "و "با قدرت اجرایی کردن مصوباتشان

دقیـق و مـدیریت   کشـاورزي  ارگانیـک،  درباره کشـاورزي  
-هاي عملـی آموزشـی  تلفیقی محصول از طریق ارائه دوره

بیشترین اهمیت را براي توسعه کارآفرینی سـبز  "ترویجی
قـابتی  کارانـه و ر . این راهبردها در ناحیه محافظـه اندداشته

در تعیین فضاي استراتژیک عوامـل  قرار داشتند. این نتایج
کارآفرینی سـبز نیـز بـه دسـت     يهعداخلی و خارجی توس

طـوري کـه در ایـن تحلیـل نقـاط قـوت، ضـعف و        آمد؛ به
ها و در آخر تهدیدها به ترتیب از بیشـترین اهمیـت   فرصت

ــع  ــراي توس ــا ب ــین راهبرده ــبز در هدر تعی ــارآفرینی س ک
هـا بـا نتـایج   شهرستان کرمانشاه برخوردار بودند. این یافته

,Kubota(کوباتا ) 1395دي و همکـاران ( و جمشـی )2014
مـرتبط  در این راستا پیشنهادهاي کاربرديسازگاري دارد. 

گردد:یبا این راهبردها ارائه م
دادن مجوز و شناسه تولید به فعالیت هر مزرعـه و ایجـاد   -

پرونده براي هـر زمـین کشـاورزي توسـط سـازمان جهـاد       
کشاورزي که محصوالت قابل ردیابی باشند و تعریف کـردن  

دارد براي تولیدکنندگان و ملزم کردن آنان به رعایـت  استان
بنـابراین  ؛ هاکارخانهاستانداردها مانند جریان حاکم بر اداره 

یابـد و بـا   بهبود مـی خودکارصورتبهتمام مدیریت مزرعه 
براي ییزااشتغالایجاد نیاز در تولیدکنندگان به کارشناس، 

دهد.کارشناسان کشاورزي نیز رخ می
کننده محصوالت ارگانیک تأییدسازمان متولی و تشکیل-

و سالم با قدرت اجرایی کردن مصوباتشان و نظـارت دقیـق   
سـال قبـل، سـپس دادن    5هاي ارگانیک از سه تا بر زمین

مجوز یک سال تولید محصول ارگانیـک و نظـارت در تمـام    
، هـا تیمسـئول مراحل کاشت تا برداشت، با تعریف وظـایف،  

و امکانات.اختیارات، ابزار
اختصاص تسـهیالتی از طـرف دولـت بـه تولیدکننـدگان      -

وام با بهره بانکی خیلـی کـم و دوره   مانندمحصوالت سبز (
ــایین) و    ــا قیمــت پ ــذر ب ــات، ب بازپرداخــت طــوالنی، امکان

حفـظ  ماننـد تسهیلگري دولت در بحث کـارآفرینی سـبز (  
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حقوق مالکیت، ایجاد فضـاي امـن اقتصـادي، جلـوگیري از     
ناسالم، جلوگیري از رانت)يهاترقاب

مـدت اهـداف کوتـاه  ازتبلیغـاتی هايبرنامهاهدافتغییر-
بلندمـدت  احساسـات) بـه اهـداف   دادنقـرار تـأثیر (تحت
ترویج کشاورزي ارگانیک و سـالم  )؛ و آموزشرسانی(اطالع

هاي جمعی و گروهی مثل رادیو و تلویزیـون  از طریق رسانه
اطی و منابع اطالعـاتی جهـت ارتقـاء    ارتبيهاکانالو سایر 

کنندگان و تولیدکننـدگان  هاي عمومی مصرفسطح آگاهی
مقـاطع تمـام درهدفمندهايمحصوالت ارگانیک. آموزش

تـر نییپـا سـنین ژهیـ وبهسنی،مقاطعبراي تمامتحصیلی
درمحصـوالت ایـن تولیـد ومصـرف سـازي فرهنـگ جهت

موضـوع  بـا اجبـاري درسـی واحـدهاي و گنجانـدن جامعه 
ایجـاد یـک تبلیـغ خـاص بـراي جـا       ارگانیـک.  محصـوالت 

انداختن کارآفرینی سبز (تبلیغاتی مانند دیرین دیـرین کـه   
هـا یـا   در ذهن عموم باقی بماند)، نصب بیلبورد در اتوبـوس 

هـاي اتوبـوس،   هاي طنـز در پشـت صـندلی   قرار دادن پیام
واقع شود.مثمر ثمرتواند می

ــرا  - ــاورزان ب ــوزش کش ــتم  آم ــتفاده از سیس ICMي اس

هـاي  (مدیریت تلفیقی محصول) و سایر ساز و کارها و روش
وزارت جهـاد  مکانیکی و فیزیکی در تولید محصوالت سالم؛ 

"مدیریت تلفیقی محصول"هاي کشاورزي با برگزاري دوره
براي کشاورزان و مروجان و محققان در رفع موانع آموزشی 

ریـزي الزم بـراي بازدیـد    و فرهنگی موجود بکوشـد. برنامـه  
، مـدیریت تلفیقـی   هـا آنکشاورزان از مزارع نمایشی که در 

محصول اجرا شده اسـت، انجـام گیـرد تـا از ایـن رهگـذر،       
هـا و نیـز نتـایج مفیـد     کشاورزان با دستاوردها و توانمندي

اطالعـات  ) آشنا شوند. باید ICMمدیریت تلفیقی محصول (
ان کشاورزان باال برد کـه  درباره کشاورزي ارگانیک را در می

ترویجـی در  -هـاي آموزشـی  این عمل از طریق ارائـه دوره 
کشاورزي ارگانیک براي کشاورزان و تشـویق آنـان   يزمینه

هـا و همچنـین برگـزاري مـزارع     به شرکت در ایـن کـالس  
نمایشی، توزیـع بروشـورها و مجـالت در میـان کشـاورزان،      

ا و غیــره هــهــاي تخصصــی، جشــنوارهبرگــزاري نمایشــگاه
هـاي آمـوزش بایـد ارائـه آگـاهی در مـورد       باشد. برنامهمی

محیطی، پیامدهاي منفی کشاورزي متداول مشکالت زیست
رویه کودهـا و سـموم شـیمیایی بـراي     و خطرات کاربرد بی

ارتقا سطح منظوربهسالمتی انسان را نیز در برداشته باشد. 
هـاي  السآگاهی کشاورزان در ارتباط با کشاورزي دقیق، ک

آموزشی برگزار شود تا عالوه بر آموزش در جهت آشنایی با 
آمـوزش داده  عمـالً این تکنولوژي، نحوه عملکرد فنـی نیـز   

هاي اقتصادي براي اجرا را مهیا نمود شود. پس از آن زمینه
هـا بـراي تهیـه    یارانـه ینتـأم تـوان بـه   که از آن جمله مـی 

میـل کـار داراي   تجهیزات اشاره کرد. عوامل فنی نیز در تک
اهمیت زیادي هستند که از طریق ارائه خدمات حمـایتی و  

هاي کارشناسی، به تسهیل این امـر کمـک خواهنـد    توصیه
نمود.

هـاي آمـوزش ضـمن خـدمت، برگـزاري      گسترش برنامـه -
متعـدد و قـرار   هـاي و همـایش سمینارهاي علمی، کارگـاه 

ـ  دادن بازدیدهاي علمی در برنامه راي هاي کاري مروجـان ب
کشـاورزي  يهامؤلفهي دربارههاآنافزایش دانش و مهارت 

ــنهاد     ــف پیش ــطوح مختل ــق در س ــالم و دقی ــک، س ارگانی
گردد.می
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Abstract
Green entrepreneurship development could have a main role in sustainable employment, reduction of
environmental problems, reduction of diseases caused by unhealthy food consumption as well as agricultural
lands productivity increase. Therefore, strategic analysis of green entrepreneurship development in agriculture
of Kermanshah was the main purpose of the study. This applicable research was done using the mixed method
(SWOT, AHP). The qualitative phase was conducted based on purposeful sampling method, snowball, and the
required data was gathered through the 14 interviews of the agricultural entrepreneurship experts. The
quantitative phase was also conducted asking five individuals of the same expert groups in order to fill the
paired-comparison questionnaire. The results showed that the green entrepreneurship development process in
Kermanshah requires a conservative and competitive strategy. According to the findings, “promotion of organic
and healthy products through mass media and purposeful education for different groups”, “establishment of the
trustee organization for healthy and organic productions with the power to enforce their approvals” and
“farmers` training about green entrepreneurship” were the main strategies in order to green entrepreneurship
development, respectively.

Keywords: Green Entrepreneurship, Sustainable Agriculture, Strategic Analysis, Kermanshah County.
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