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چکیده
یکــی از ابزار هــای مهــم بــرای برنامه ریــزی و رســیدن بــه توســعۀ جوامــع روســتایی، کارآفرینــی اســت. امــروزه بــا 
توجــه بــه مشــکالت موجــود در ایــن جوامــع، توجــه و تأکیــد بــر کارآفرینــی روســتایی، اهمیــت زیــادی دارد؛ زیرا 
کارآفرینــی می توانــد بــا خلــق فرصت هــای جدیــد اشــتغال و درآمــد، نقــش مؤثــری در بهبــود وضــع اقتصــادی و 
معیشــتی روســتا ها داشــته باشــد. ایــن مقالــه بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ کارآفرینــی و نقــش آن در 
توســعۀ پایــدار روســتا های اســتان ایــالم نوشــته شــد. روش انجام تحقیق نیــز توصیفی - تحلیلــی و روش گــردآوری 
ــا  اطالعــات آن، کتابخانــه ای و میدانــی بــود. بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات هــم از آزمــون T تک نمونــه ای ب
تحلیــل مؤلفه هــای اصلــی اســتفاده شــد. جامعــۀ آمــاری تحقیــق، کارآفرینــان برتــر روســتایی اســتان ایــالم و تعــداد 
معرفی شــده از ســوی اســتانداری ایــالم، 50 کارآفریــن بــود کــه بــا توجــه بــه تعــداد کل، همگــی بــرای تکمیــل 
پرسشــنامه انتخــاب شــدند. بــراي ســنجش روایی پرسشــنامۀ تنظیم شــده نیــز از تکنیــک روایــی محتوایــی و صوري 
ــزار ســنجش  ــارۀ ســؤال های تحقیــق، اســتفاده گردیــد. پایایــی اب ــا قضــاوت متخصصــان )اســاتید دانشــگاه( درب ب
تحقیــق نیــز بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ، مشــخص شــد کــه بــرای همــۀ ابعــاد مــورد بررســی، بــاالی 
0/75 می باشــد و نشــان دهندۀ قابلیــت مطلــوب پرسشــنامه اســت. نتایــج بــه دســت آمده نشــان داد کــه از بیــن عوامل 
مؤثــر بــر کارآفرینــی، عامــل اقتصــادی، اثرگذارتریــن عامــل در محــدودۀ مــورد مطالعــه اســت. در بعــد اقتصــادی، 
شــاخص تســهیالت بانکــی بــا میانگیــن 3/64، باالترین رتبــه را به خــود اختصــاص داد؛ همچنین نتایج نشــان داد که 
کارآفرینــی روســتایی، یکــی از زمینه هــای مناســب بــرای ایجــاد اشــتغال در بخش های کشــاورزی و غیرکشــاورزی 

و یکــی از عوامــل مهــم در دســتیابی روســتا ها بــه توســعۀ پایــدار اســت. 
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مقدمه و بیان مسئله   
ــن شــیوه های زندگــی  ــن شــکل ســکونتگاه های بشــری و روستانشــینی یکــی از قدیمی تری روســتا کهن تری
بشــری اســت. روســتا ها از گذشــته بــه عنــوان اجتماعــات پایــه، نقــش اساســی در شــکوفایی جوامــع و تمدن هــا 
داشــته اند و بــا توجــه بــه نقش هــای متعــددی کــه در فراینــد توســعۀ ملــی، به ویــژه در زمینــۀ تأمیــن غذایــی بــر 
عهــده دارنــد، رشــد و توســعۀ آنهــا، اهمیــت و ضــرورت زیــادی دارد )حســینی، 1390: 63(. »نقــش و جایــگاه 
روســتاها در فراینــد توســعۀ اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی در مقیــاس محلــی، منطقــه ای، ملــی و بین المللــی 
و پیامدهــای توســعه نیافتگی ایــن مناطــق، همچــون: فقــر گســترده، نابرابــری فزاینــده، رشــد ســریع جمعیــت، 
بیــکاری، مهاجــرت و حاشیه نشــینی شــهری، موجــب توجــه بــه توســعۀ روســتایی و حتــی تقــدم آن بــر توســعۀ 

شــهری شــده اســت« )مقیمــی، 1383: 65(.
یکــی از مشــکالت اساســی کشــور مــا در ســال های اخیــر، عقب ماندگــی روســتا ها و مهاجــرت روســتاییان 
ــه اشــتغال  ــوده اســت کــه عامــل اصلــی آن، مســائل اقتصــادی، بخصــوص دسترســی ب ــه نواحــی شــهری ب ب
می باشــد. ایــن امــر مشــکالت بســیار زیــادی ماننــد حاشیه نشــینی، کاهــش کیفیــت زندگــی، کمبــود اشــتغال 
ــش  ــد بخ ــش رش ــر، کاه ــوی دیگ ــت؛ از س ــته اس ــراه داش ــه هم ــهر ها ب ــت را در ش ــرم و جنای ــش ج و افزای
کشــاورزی در نواحــی روســتایی و کاهــش 23/4 درصــدی اشــتغال، ایــن واقعیــت را نشــان می دهــد کــه در 
ــه تنهایــی نمی توانــد رشــد اقتصــادی را در روســتا های کشــور تضمیــن کنــد و  آینــده، توســعۀ کشــاورزی ب
ــه ســایر بخش هــا نیــز در کنــار بخــش کشــاورزی ضــرورت دارد  فقــر را ریشــه کن ســازد؛ بنابرایــن توجــه ب
)نجفــی کانــی و همــکاران، 1394: 37(؛ بــر ایــن اســاس، یکــی از عوامــل مؤثر در توســعۀ روســتایی، کارآفرینی 
ــا خلــق فرصت هــای اشــتغال و درآمــد، نقــش مؤثــری در بهبــود وضــع  ــد ب اســت؛ زیــرا کارآفرینــی می توان
اقتصــادی و معیشــتی روســتا ها داشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل، ســنجش میــزان کارآفرینــی روســتاییان و تــالش 
بــرای توســعه و تقویــت کارآفرینــی در فراینــد توســعۀ روســتایی از طریــق فراهــم کــردن زمینه هــای اولیــۀ آن 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت )طوســی و همــکاران، 1393: 9(. روســتا ها در عصــر حاضــر بــا تحــوالت 
ــا،  ــای آنه ــات و بق ــداوم حی ــن و ت ــۀ تضمی ــن رو، الزم ــتند؛ از ای ــه رو هس ــترده ای روب ــای گس و دگرگونی ه
یافتــن راه حــل و روش هــای جدیــد بــرای مقابلــه بــا مشــکالت اســت و بــرای آنکــه بتوانیــم در حفــظ منابــع و 
پتانســیل های طبیعــی و حراســت از آنهــا بــرای نســل آینــدۀ بشــر، موفــق و کارا عمــل کنیــم بایســتی از ایده هــا و 
راهکارهــای کارآفرینانــه کمــک بگیریــم )پورکریمــی و صبــوری، 1390: 12(. امروزه در اکثر کشــورها توجه 
خاصــی بــه کارآفرینــی و کارآفرینــان می شــود و تقویــت کارآفرینــی و ایجاد بســتر مناســب برای توســعۀ آن از 
ابزار هــای پیشــرفت اقتصــادی کشــورها، به ویــژه کشــورهای در حــال توســعه بــه شــمار می آیــد؛ زیــرا فعالیــت 
کارآفرینــی بــا اثربخشــی بــاال بــه توســعۀ اقتصــادی )ایجــاد اشــتغال، نــوآوری در فعالیت هــا و رقابت پذیــری( 
ــاد  ــن اعتق ــر ای ــی ب ــران بین الملل ــروزه صاحب نظ ــکاران، 1394: 37(. ام ــی و هم ــی کان ــود )نجف ــر می ش منج
هســتند کــه جــدا از سیاســت ها و راهبرد هــای کالن توســعۀ اقتصــادی - کــه بســیار هــم مهــم هســتند - بایــد بــه 
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طــور ویــژه و مشــخص بــه توســعۀ روســتا ها و ریشــه کنی فقــر گســترده ای کــه بــر آنهــا حاکــم اســت، پرداختــه 
شــود. اگرچــه بســیاری از کشــورها از جملــه ایــران، برنامه هــای گســترده و پرهزینــه ای را بــرای بهبــود ایــن نــوع 
زیرســاخت ها داشــته اند؛ امــا مشــاهدات، نشــانگر آن اســت کــه ایــن امــر، بــه تنهایــی نتوانســته اســت معضــالت 
ــه شــهر را کاهــش  ــد و ســیل مهاجــرت از روســتا ها ب ــان را از فقــر برهان زندگــی روســتایی را حــل کنــد، آن
دهــد. پژوهش هــای مختلــف نیــز نشــان داده اســت کــه از جملــه مهمتریــن اهــداف توســعۀ اقتصــادی، چــه در 
شــهر و چــه در روســتا ، ایجــاد اشــتغال و مهمتریــن ســاز و کار آن، کارآفرینی اســت. کارآفرینــی باعث کاهش 
بیــکاری و افزایــش بهــره وری افــراد و منابــع و در نتیجــه، افزایــش درآمــد مــردم جامعــه می شــود و هرچنــد تنها 
راهــکار اشــتغال زایی و افزایــش درآمــد بــرای مــردم روســتایی نیســت؛ امــا قطعــاً بهتریــن و بهره ورتریــن نــوع 
آن اســت )قمبرعلــی و زرافشــانی، 1387: 131(. کارآفرینــی روســتایی، راهــکاری جدیــد در نظریه های توســعه 
بــرای توانمندســازی و ظرفیت ســازی در مناطــق روســتایی در جهــت کاهــش شــکاف شــهر - روســتا و ایجــاد 
فرصت هــای برابــر اقتصــادی، اجتماعــی، نهــادی و ... می باشــد و ابــزاری مهــم بــرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار 

اســت )فراهانــی و حاجی حســینی، 1392: 14(.
اســتان ایــالم بــا مســاحتی در حــدود 20 هــزار و 133 کیلومتــر مربــع، در حــدود 1/4 درصد از مســاحت کل 
کشــور را شــامل می شــود. جمعیــت ایــن اســتان در ســال 1395، تقریبــاً 580 هــزار و 158 نفــر بــوده اســت کــه 
در 10 شهرســتان، 26 بخــش، 49 دهســتان، 25 شــهر و 1072 آبــادی ســاکن بوده انــد )مرکــز آمــار ایــران، 1395: 
5(. جمعیــت ســاکن در نقــاط روســتایی اســتان ایــالم نیــز در همیــن ســال، 184 هــزار و 444 نفــر بــوده اســت. 
نــرخ رشــد ســاالنۀ اســتان بیــن ســال های 1390 تــا 1395 در حــدود 0/8 درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا میانگین 
کشــوری )1/24 درصــد( رشــد بســیار کمتــری داشــته اســت؛ بــه بیــان دیگــر، مهاجرت جمعیــت در این اســتان، 
شــدت بیشــتری دارد )همــان: 13(. هرچنــد کارآفرینــی نقــش مهمی در توســعۀ اقتصــادی دارد و اســتان ایالم به 
دلیــل برخــورداری از منابــع طبیعــی فراوانــی چــون: زمین هــای حاصلخیــز کشــاورزی، صنایــع دســتی و ظرفیت 
گردشــگری مناســب می توانــد شــرایط مناســبی بــرای توســعۀ کارآفرینــی در ســطح محلــی و منطقــه ای داشــته 
باشــد؛ امــا متأســفانه ایــن مســئله تــا بــه امروز کمتــر مــورد توجه قــرار گرفتــه و همین امــر باعث بروز مشــکالتی 
ماننــد بیــکاری و کمبــود اشــتغال بــرای جمعیــت جــوان منطقــه شــده اســت؛ بنابرایــن، تحقیــق حاضــر بــه دنبال 

پاســخگویی بــه ســؤاالت زیر اســت: 
1. آیا کارآفرینی می تواند به عنوان یک استراتژی و راهبرد برای توسعۀ پایدار روستایی مطرح شود؟

2. کدامیــک از عوامــل مؤثــر بــر کارآفرینــی تأثیــر بیشــتری بــر موفقیــت کارآفرینــان در نواحی روســتایی 
اســتان ایــالم دارد؟ 

فرضیات زیر در تناظر با پرسش های باال، مطرح می شود و در فرایند تحقیق، سنجیده خواهند شد:
1. کارآفرینی با بهره گیری از ابزارهای خود می تواند در دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی مؤثر واقع شود.

2. از بین عوامل مختلف کارآفرینی، عامل اقتصادی، در موفقیت کارآفرینان روستایی، بیشترین نقش را دارد.

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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ادبیات موضوع 
کارآفرینــی از ابتــدای خلقــت بشــر و همــراه بــا او در تمــام شــئون مختلــف زندگــی، حضــور داشــته و مبنــای 
تمامــی تحــوالت و پیشــرفت های بشــری بــوده و تعریف هــای زیــاد و متنوعــی از آن شــده اســت )صمدآقایــی، 

1383: 57( کــه در ادامــه بــه چنــد مــورد از ایــن تعاریــف اشــاره می شــود. 
»کارآفرینــی، بــر اســاس تعاریــف کمیســیون اروپــا، توانایــی فــرد در انتقــال یــک ایــدۀ کســب و کار بــه 
فعالیــت اقتصــادی مؤثــر می باشــد. ایــن فراینــد، حامــی خالقیــت، ابتــکار، نــوآوری و ریســک پذیری اســت. 
ــه  ــن و ب ــن حــوزه اشــاره دارد؛ بنابرای ــش در ای ــا دان ــه فعالیت هــای همــراه ب ــز ب ــه آن نی قابلیت هــای وابســته ب
ــرای فعالیت هــای  ــه شــود کــه ارائه گــر مبنایــی ب طــور کلــی، کارآفرینــی بایــد حالتــی ذهنــی در نظــر گرفت
اجتماعــی و اقتصــادی فــرد اســت« )کمیســیون اروپایــی، 2010: 12(.  »واژۀ کارآفرینــي، تاریــخ پربــاري دارد. 
ابتــدا اقتصاددانــان بــه ایــن مفهــوم توجــه کردنــد؛ ســپس بــه حــوزۀ مدیریــت راه یافــت« )صمدآقایــی، 1386: 
73(. »در قــرن بیســتم میــالدی، ژوزف شــومپیتر، کارآفریــن را نیــروی محــرک و موتــور توســعۀ اقتصــادي و 
کارآفرینــي را اصــالح و تغییــر الگــوي تولیــد دانســت. بــه زعــم وي، ویژگي کارآفریــن، انجام کار هــاي جدید 
یــا ابــداع روش هــاي نویــن در انجــام کارهــای جــاری اســت« )احمدپــور داریانــی، 1384: 17(؛ بــه طــور کلــی، 
واژۀ کارآفرینــی از کلمــۀ فرانســوی Entreprendre بــه معنــای »متعهــد شــدن« گرفتــه شــده اســت. طبــق 
واژه نامــۀ دانشــگاهی وبســتر، کارآفریــن، کســی اســت کــه متعهــد می شــود مخاطــرات یــک فعالیــت اقتصادی 
را ســازمان دهی، اداره و تقبــل کنــد )همــان: 18(؛ همچنیــن کارآفرینــي، تلفیــق تفکــر و اقــدام اســت کــه ذهــن 
افــراد را بــه خــود مشــغول می کنــد و بــر اســاس آن، گرایشــي در نگــرش و رهبــري متعــادل بــه خلــق ارزش هــا 
بــه وجــود می  آیــد )مقیمــی، 1383: 77(؛ بــه عبــارت دیگــر، کارآفرینــی یعنــی تمایــل بــه اعمــال ریســک هاي 
حساب شــده، هــم در زمینــۀ شــغلي و هــم در زمینــۀ مالــي؛ ســپس انجــام هــر کاری کــه بــرای ایجــاد مزیــت و 
امتیــاز ممکــن اســت )رضوانــی و نجــارزاده، 1387: 61(. »در عصــر حاضــر که عصــر دانایــي و خالقیت و تلفیق 
اندیشــه ها و ابتــکارات اســت، توجــه بــه کارآفرینــي در پیشــرفت کشــور ها و توســعۀ پایدار بســیار اهمیــت دارد. 
کارآفرینــي از منابــع مهــم و پایان ناپذیــر جوامــع بشــري اســت که بــا تــوان و خالقیت انســان ها در ارتباط اســت. 
اقتصاددانــان آن را مهمتریــن عامــل توســعۀ اقتصــادي روســتا ها و سیاســتمداران، آن را راهبــردی کلیــدي بــراي 
جلوگیــري از اغتشــاش و ناآرامــي در روســتاها می داننــد. کشــاورزان و روســتاییان نیــز آن را ابــزاري براي بهبود 
درآمــد خویــش و زنــان، آن را امکانــي بــراي اشــتغال در مجــاورت محــل ســکونت خــود بــه شــمار می آورنــد 
کــه می توانــد خودکفایــي، اســتقالل و کاهــش نیازهای اجتماعــی آنان را در پی داشــته باشــد« )لوخانــن، 2003: 
56(. »کارآفرینــان، تغییــر را بــه عنــوان یــک پدیدۀ معمولي مي نگرند، همیشــه در جســتجوي آن هســتند، به آن 
واکنــش نشــان می دهنــد و از آن بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده مي کننــد« )دانفــی، 1994: 76(. آنهــا »نقــش 
مهمــي در چرخــۀ توســعۀ اقتصــادي پایــدار دارنــد و منشــأ تحــوالت بــزرگ در زمینه هــاي صنعتــي، تولیــدي و 
خدماتــي در ســطح ســازمان ها بــه شــمار می رونــد« )دوان، 2000: 43(. کارآفرینــي را مي تــوان فراینــدی پویــا 

سیدامیرمحمدعلویزاده
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نامیــد کــه شــامل آرمــان، تحــول، دگرگونــي و خالقیت اســت. ایــن فرایند بــه راه حل هــاي کاربردي و اســتفاده 
از نیــرو و انگیــزۀ افــراد در جهــت خلــق و اجــراي ایده هــاي نــو احتیــاج دارد. 

از دیــدگاه لــرد کیپانیــدزه، توســعۀ کارآفرینــی بــه عوامــل فرهنگــی - اجتماعــی، محیطــی، زیرســاختی، 
ــه آنهــا اشــاره می شــود. اقتصــادی و نهــادی ای بســتگی دارد کــه در ادامــه ب

عوامــل فرهنگــی - اجتماعــی: از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر کارآفرینــی در هــر جامعــه، فرهنــگ حاکم بر 
آن جامعــه اســت؛ فرهنگــی کــه بــرای افــراد کارآفریــن، ارزش قائــل اســت و افــراد بیشــتری را بــه کارآفرینــی 
تشــویق می کنــد. رابطــه ای قــوی بیــن فرهنــگ مــردم و تمایــل بــه کارآفرینــی وجــود دارد؛ بنابرایــن دولت هــا 
بــا تدویــن سیاســت هایی کــه مشــوق رفتــار کارآفرینانــه اســت می تواننــد فرهنــگ کارآفرینــی را تقویــت کنند 

)فراهانــی و حاجی حســینی، 1392: 716(.
عوامــل اقتصــادی: کمبــود ســرمایه در مناطــق روســتایی کــه ناشــی از پایین بودن ســطح درآمــد و در نتیجه، 
ــود.  ــداد می ش ــی قلم ــن مناطق ــعه در چنی ــای توس ــی از چالش ه ــت، یک ــداز خانوار هاس ــودن پس ان ــدک ب ان
تــالش مــردم مناطــق روســتایی بــرای دســتیابی بــه پایــداری اقتصــادی می توانــد بــا وجــود کارآفرینــان محلــی 
افزایــش یابــد؛ زیــرا تمرکــز بــر منابــع اقتصــادی محلــی از طریــق توســعۀ کارآفرینــی محلی یکــی از شــیوه های 

توســعۀ اقتصــادی ایــن مناطــق اســت )نجفــی کانــی و همــکاران، 1394: 37(. 
عوامــل محیطــی: ایــن عوامــل بــه صــورت زیرســاخت های محیطــی، درجۀ آشــفتگی محیطــی و تجربیات 

محیطــی و شــخصی افــراد جامعــه در کارآفرینی نقــش دارنــد )رضوانــی و نجــارزاده، 1387: 161(. 

ضرورت کارآفرینی و نقش آن در مناطق روستایی
کارآفرینــي یکــی از عوامــل مؤثــر در توســعۀ روســتایي اســت؛ زیــرا مي توانــد بــا خلــق فرصت هــاي جدیــد 
اشــتغال و کســب درآمــد، نقــش مؤثــري در بهبــود وضــع اقتصــادي و معیشــتي روســتا ها داشــته باشــد؛ بنابراین، 
ســنجش میــزان کارآفرینــي روســتاییان و تالش براي توســعه و تقویــت آن در فرایند توســعۀ روســتایي از طریق 
فراهم کــردن زمینه هــاي اولیــۀ آن، اهمیــت ویــژه ای دارد. نواحــي روســتایي به دلیل شــرایط خــاص اکولوژیکی 
ــا مســائل و مشــکالت متعــدد و متنوعــي مواجــه هســتند کــه فقــر و محرومیــت از  و اقتصــادی - اجتماعــی ب
مهمتریــن آنهاســت )رضوانــی و رضوانــی، 1387: 161(. بــه نظــر ریــگان )2002: 23( »کارآفرینــی روســتایی، 
فراهم کننــدۀ زمینــۀ اشــتغال، افزایــش درآمــد و تولیــد ثــروت، بهبوددهنــدۀ کیفیــت زندگــي و کمک کننــده 
بــه افــراد محلــي بــراي مشــارکت در اقتصــاد اســت«. هریــوت )2002: 19( بــا در نظــر گرفتــن کارآفرینــي بــه 
عنــوان الگــوي توســعۀ اقتصــادي، توســعۀ روســتایي را فرایند تشــویق، کمک و مســاعدت مدیریتــي و تکنیکی 
کارآفرینــان روســتایي، حمــل و نقــل و خدمــات ارتباطــي و اطالعاتــي روســتایي، مدیریت منابع طبیعــی و مانند 
اینهــا تعریــف می کنــد؛ بنابرایــن توســعۀ کارآفرینی روســتایی، پتانســیلی بــرای تنوع بخشــی و افزایــش تولیدات 
کشــاورزي و غیرکشــاورزي روســتاییان و بــه تبــع آن، افزایــش درآمــد اســت و فرصت هــاي مناســبي را بــراي 
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کاهــش ریســک معیشــتي و افزایــش امنیــت غذایــي پایــدار در مناطــق روســتایي فراهــم مي کنــد و مي توانــد 
یکــی از زمینه هــاي مناســب بــراي ایجــاد اشــتغال در بخش هــاي کشــاورزي و غیرکشــاورزي باشــد. دابســون 
و همــکاران، )2003: 11( در مطالعــه ای بــا عنــوان »طراحــي فعالیت هــاي کارآفرینــي و جمــع آوري اطالعــات 
ــن  ــه ای ــتایي«، ب ــق روس ــي در مناط ــده از کارآفرین ــاي حمایت  کنن ــا و فعالیت ه ــازمان ها، برنامه-ه ــارۀ س درب
نتیجــه رســیدند کــه چهــار عامــل اصلــي و الزم بــرای حیا ت بخشــی بــه روح کارآفرینــی در مناطــق روســتایی، 
عبارتنــد از: ایجــاد فعالیــت متناســب بــا نیازهــاي شناسایي شــدۀ جامعــۀ محلــي، تولیــدات کافــي متناســب بــا 
مقیــاس، منابــع و مهارت هــاي محلــي متمرکــز بــر کارآفرینــي و یادگیــري مــداوم از طریــق تغییــر آموزه هــاي 
قبلــي؛ بنابرایــن، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه »کارآفرینــي روســتایي، راهــکاري جدیــد در نظریه هــاي توســعه 
بــراي توانمندســازي و ظرفیت ســازي در مناطــق روســتایي در جهــت کاهــش شــکاف شــهر و روســتا، ایجــاد 
فرصت هــاي برابــر اقتصــادي، اجتماعــي، محیطــي و نهــادي مي باشــد و ابــزاري مهــم بــراي رســیدن بــه توســعۀ 

پایــدار اســت« )رکن الدیــن افتخــاري و همــکاران، 1387: 54(.

پیشینۀ تحقیق
هرچنــد انجــام فعالیت هــای کارآفرینانــه از ابتــدای خلقــت بــه طــور ســنتی و تجربــی در جوامــع مختلــف 
وجــود داشــته؛ ولــی پرداختــن بــه آن بــا لحــاظ چارچوب هــای علمــی و مبتنــی بــر الگوهای روش شــناختی 
ــا  ــاالن اقتصــادی ی ــل فع ــه اســت. »ســیر تکام ــرار گرفت ــورد توجــه اندیشــمندان ق ــر م ــد دهــۀ اخی در چن
ــل  ــوان عام ــه عن ــه و ب ــور یافت ــای اقتصــادی، تبل ــی در نظریه ه ــد کــه کارآفرین ــان نشــان می ده کارآفرین
اصلــی ایجــاد ثــروت یــا موجــد ارزش اقتصــادی شــناخته شــده و از قــرن پانزدهــم تــا کنــون در کانــون 
بحــث مکاتــب مختلــف اقتصــادی قــرار داشــته اســت؛ امــا ســابقۀ مفهــوم کارآفرینــی در دانــش امــروزی به 
دویســت ســال پیــش برمی گــردد. اولیــن کســی کــه ایــن مســئله را مطــرح کــرد فــردی بــه نــام »کانتیلــون« 
بــود. ایــن واژه، دســتخوش تعاریــف جدیــد شــده اســت و ترجمــۀ آن در ایــران بــه معنــای کســی اســت 

کــه زیــر بــار تعهــد مــی رود )بوذرجمهــری و همــکاران، 1393: 452(. 

سیدامیرمحمدعلویزاده
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 ی روستاییکارآفرین ۀای از مطالعات انجام شده در زمینخالصه .(1) شمارۀ  جدول
 نتایج موضوع سال محقق

 2010 همکاران و انتج
ی اجتماعی در کارآفریننقش 

 :موردی ۀمطالع) میان کشاورزان
 (کشاورزان کنیایی

 رهبری خود فرد و نهاد باتا حدودی در آن، موفقیت کارآفرینی و 
آشنایی با فرهنگ و یادگیری گروهی نیز از جمله  .استمرتبط 
 .بوده است یکارآفرینتوسعۀ  ۀبرنام هایموفقیت

 1387 جارزادهنرضوانی و 

های زمینه تحلیل و بررسی
 فرایندان در روستاییی کارآفرین

 ۀمطالع) نواحی روستایی ۀتوسع
 جنوبی براآن دهستان :موردی

 (اصفهان استان
 

سازی محیط اجتماعی و اقتصادی روستاها ی و آمادهکارآفرینزش آمو
و ماهر به نواحی روستایی  صصمتخ ،برای جذب نیروی انسانی جوان

کار اصلی در ایجاد و ه عنوان راهد بتوانمیی کشاورزی هافعالیتو 
بسیار مؤثر  توسعۀ پایداری این نواحی در راستای کارآفرینتقویت 

 .باشد

 1390 کارانفراهانی و هم
 توسعۀ پایداری در کارآفریننقش 

 روستایی

ایجااد اشاتغال و  روستایی، پایدار توسعۀو  توسعه مهم یکارهاراهاز 
افاراد و  وریبهرهباعث افزایش  است که یکارآفرینمهمترین ابزار آن، 

 .شودمیافزایش درآمد مردم  ،منابع و در نتیجه

 فرجی سبکبار و همکاران
1390 
 

 یکارآفرینتوسعۀ  ندیباولویت
در مناطق روستایی با استفاده از 

)مطالعۀ  تکنیک پرومتری
دهستان حومه بخش  :موردی

مرکزی استان خدابنده استان 
 زنجان

های توسعه برای راهکاری جدید در نظریه ،ی روستاییکارآفرین
سازی در مناطق روستایی با هدف کاهش و ظرفیت یتوانمندساز

 .ستتاشکاف بین شهر و روس

 
 

 مطیعی لنگرودی و همکاران
1391 

سازی عوامل مؤثر بر توانمند
 یکارآفرینتوسعۀ روستاییان در 

ی زند هابخش :مطالعۀ موردی)
 (و سامن استان مالیر

وجود عوامل فردی و محیطی در افزایش توانمندسازی روستاییان 
 .دارد تأثیرکسب و کار  ۀبرای ایجاد و توسع
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ی روستایی را یکی از مهمترین ابزارهای الزم کارآفرین ،که اغلب محققان گفت توانمی باالجدول اساس  بر

های الزم را اولویتدر این راستا های روستایی دانسته و ی موجود در عرصههاچالشنمودن  جهت برطرف
 .اندتعیین نموده

 
 شناسی تحقیقروش

و از  های مورد بررسیتحلیلی برای بررسی پارامتر -توصیفی  ۀشیو از واین پژوهش از نوع کاربردی است 
مبانی گردآوری  چنانکه ؛استاستفاده کرده  هادادهردآوری و مطالعات میدانی برای گ ایکتابخانه هایشیوه

 .است آوری شدهجمعپرسشنامه و تکمیل ی میدان مطالعاتاز طریق  هادادهو بوده  اسنادیبه صورت ، نظری
از نوع توصیفی و  ،یکارآفرینتوسعۀ  فرایندمورد مطالعه و  ۀهای جامعتوصیف ویژگی لحاظبه این تحقیق 

فرهنگی، نهادی  -اجتماعی در ابعاد فردی، اقتصادی، توسعۀ پایدارهای توسعه و ارتباط متغیربررسی به دلیل 
 استان روستایی انکارآفرینتحقیق را  جامعۀ آماری .باشدمیاز نوع تحلیلی  ،یکارآفرینتوسعۀ با  زمانیو سا
به سؤاالت تحقیق و  با توجه .شدانتخاب  کارآفرینه عنوان باز آنان نفر  50تشکیل دادند که  ایالم

به عنوان نمونه  کارآفرین 50وسط تنظیم و ت ،گویه 50ای در قالب نامهپرسش ،کارآفرینهای افراد ویژگی

 1393 فراهانی و همکاران

عوامل اثرگذار بر رشد 
 ی در نواحی روستاییکارآفرین

دهستان جابر  :مورد مطالعه)
 (آبدانان شهرستانانصار در 

ی کارآفرینامل در ایجاد وگذارترین عثرعوامل زیرساختی و اجتماعی، ا
  .هستند مطالعهمحدودۀ مورد و اشتغال در 

 1393 بوذرجمهری و همکاران

 بررسی عوامل مؤثر بر رشد
ی در تقویت جوامع کارآفرین

توسعۀ روستایی در راستای 
 پایدار

نوسازی ، سبب افزایش تولیدات کشاورزی، وی از یک سکارآفرین
امکانات  تأمینزایی در بخش کشاورزی و روستایی، اشتغال ۀجامع

زمینه را برای  از سوی دیگر، وشده  ... ذا، مسکن وغ :اولیه از جمله
و بهبود کیفیت زندگی  لی در جهت ارتقای مؤسسات ماگذارسرمایه
 برای های آموزشیدوره برگزاری و مشاوره خدمات ۀارائ، انروستایی

 .استده کرفراهم  ،غیرکشاورزی یکارها و کسب اندازیراه

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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ــن  ــی روســتایی را یکــی از مهمتری ــان، کارآفرین ــب محقق ــوان گفــت کــه اغل ــاال می ت ــر اســاس جــدول ب ب
ابزارهــای الزم جهــت برطــرف نمــودن چالش هــای موجــود در عرصه هــای روســتایی دانســته و در ایــن راســتا 

ــد. ــن نموده ان ــای الزم را تعیی اولویت ه

روش شناسی تحقیق
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و از شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی بــرای بررســی پارامتر هــای مورد بررســی 
ــه  ــت؛ چنانک ــرده اس ــتفاده ک ــا اس ــردآوری داده ه ــرای گ ــی ب ــات میدان ــه  ای و مطالع ــیوه های کتابخان و از ش
گــردآوری مبانــی نظــری، بــه صــورت اســنادی بــوده و داده هــا از طریــق مطالعــات میدانــی و تکمیل پرسشــنامه 
جمــع آوری شــده اســت. ایــن تحقیــق بــه لحــاظ توصیــف ویژگی هــای جامعــۀ مــورد مطالعــه و فراینــد توســعۀ 
کارآفرینــی، از نــوع توصیفــی و بــه دلیــل بررســی ارتبــاط متغیر هــای توســعه و توســعۀ پایــدار در ابعــاد فــردی، 
اقتصــادی، اجتماعــی- فرهنگــی، نهــادی و ســازمانی بــا توســعۀ کارآفرینــی، از نــوع تحلیلــی می باشــد. جامعــۀ 
آمــاری تحقیــق را کارآفرینــان روســتایی اســتان ایــالم تشــکیل دادنــد کــه 50 نفــر از آنــان بــه عنــوان کارآفرین 
انتخــاب شــد. بــا توجــه بــه ســؤاالت تحقیــق و ویژگی هــای افــراد کارآفریــن، پرسشــنامه ای در قالــب 50 گویه، 
تنظیــم و توســط 50 کارآفریــن بــه عنــوان نمونــه تکمیــل گردیــد. بــراي ســنجش روایی پرسشــنامۀ تنظیم شــده 
نیــز از روش و تکنیــک روایــی محتوایــی و صــوري با قضاوت متخصصان )اســاتید دانشــگاه( دربارۀ ســؤال های 
تحقیــق اســتفاده شــد. پایایــی ابــزار ســنجش تحقیق نیز بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونباخ صــورت گرفت 

کــه نشــان دهندۀ قابلیــت مطلــوب پرسشــنامه اســت )جــدول شــمارۀ 2(. 
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از روش و تکنیک روایی محتوایی و صوری با  نیز شدهتنظیم ۀسنجش روایی پرسشنامبرای  .تکمیل گردید
پایایی ابزار سنجش تحقیق نیز با  .استفاده شدق های تحقیسؤال ۀقضاوت متخصصان )اساتید دانشگاه( دربار

است )جدول قابلیت مطلوب پرسشنامه  ۀدهندکه نشان صورت گرفتاستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
  .(2شمارۀ 

 
 ابعاد مورد بررسی در پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ .(2) شمارۀ جدول

 میزان آلفبای کرونباخ ابعاد ردیف
 70/0 یهای فردویژگی 1
 75/0 نهادی و زیرساختی 2
 70/0 اجتماعی -فرهنگی 3
 71/0 اقتصادی 4

 (1395)نویسندگان  :منبع

ی ابزار هاگویهد که دهمینشان  ،استباالتر  70/0 مقدار آلفا از سطحچون  ،2شمارۀ جدول با توجه به 
ی هاداده .استرخوردار ابزار تحقیق از پایایی مناسبی ب دارند وهمبستگی درونی باالیی  ،تحقیق
  .پردازش شدند ،اینمونهتک Tو روش  SPSSافزار با استفاده از نرم شده نیزآوریجمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــه  ــد ک ــان می ده ــت، نش ــر اس ــطح 0/70 باالت ــا از س ــدار آلف ــون مق ــمارۀ 2، چ ــدول ش ــه ج ــه ب ــا توج ب
گویه هــای ابــزار تحقیــق، همبســتگی درونــی باالیــی دارنــد و ابــزار تحقیــق از پایایــی مناســبی برخوردار اســت. 
ــدند. ــردازش ش ــه ای، پ ــزار SPSS و روش T تک نمون ــتفاده از نرم اف ــا اس ــز ب ــده نی ــای جمع آوری ش داده ه

سیدامیرمحمدعلویزاده
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 ی تحقیقهاشاخص .(3) شمارۀ جدول
 هامعرفو  هاشاخص هامؤلفه

سیل
پتان

یت
ظرف

 و 
ها

ی گ
ها

س
ش 

تر
رین

رآف
کا

یی
ستا

 رو
غال

اشت
 و 

ی
 

 اقتصادی

وجود  ی جدید،کارهااعتباری برای کسب و ی هاواماستفاده از تسهیالت و 
تولیدی محلی در  ۀشبکوجود  و کسب و کار، هافعالیتمنابع الزم برای انجام 

 ن مناطق محروم،اعطای تسهیالت ویژه و بالعوض برای فعاال سطح روستا،
تولیدات محلی و بومی به عرضۀ دسترسی به بازار مناسب برای 

 دسترسی به عوامل تولید های موجود،دسترسی به سرمایه کنندگان،مصرف
 سرمایه( ،نیروی انسانی ،)زمین

 فرهنگی -اجتماعی 

گیری و اجرای مشارکت در تصمیم مشارکت در شناسایی افراد خالق و نوآور،
تران روستایی در خمشارکت زنان و د ی مختلف در روستا،هافعالیت
ی در گذارسرمایهت تمایل به مشارکت جه ی اقتصادی و اجتماعی،هافعالیت

 ۀای در زمینهای آموزشی و مشاورهبرگزاری کالس ی جدید،کارهاکسب و 
کسب و  ۀکارگیری افراد متخصص در زمینبه بهتمایل  ی خانگی،کارهاکسب و 

فعالیت دهیاری و شورای اسالمی روستا در جهت ایجاد و  ی جدید،کارها
 ی جدیدارهاکهای کسب و آشنایی با زمینه ی،کارآفرینگسترش 

 زیرساختی

، آب و برق و گاز :روستا همچوندر ی عمومی مناسب هاساختزیروجود 
های ارتباطی فیزیکی مناسب همچون جاده و راه یهاساختوجود زیر

 ،پست بانک و ی ارتباطی مخابراتهاساختزیراز امکان استفاده ، روستایی
ی انسانی ووجود نیر ،فروشنقلیه برای حمل کاال به بازار و مراکز  ۀوجود وسیل

توزیع  ،ی جدید در روستاکارهاتجربه برای شروع کسب و باسواد و با ،ماهر
 خدمات دولتی در سطح روستا ۀتوزیع بهین ،منابع در سطح دهستان ۀبهین

 فردی

های های نو به روشترجیح روش ،هاو سختی هاچالشه با همواج آمادگی برای
 ترس نداشتن از ابتکار و پیشگام بودن، شده،سابهای حتمایل به ریسک سنتی،

 ی جدیدکارهاهمواره به فکر شروع  لذت بردن از ریسک مالی و شخصی،
 های سخت،نداشتن استرس در موقعیت های جدید و متنوع،داشتن ایده ،بودن

 تغییر در کیفیت زندگی ۀانگیزداشتن 

 
 
 

ویژگی های عمومی پاسخگویان 
میانگیــن ســنی جامعــۀ نمونه 51 ســال، با حداقــل 20 و حداکثر 60 ســال می باشــد. 85/7 درصد از پاســخگویان، 
مــرد و 14/3 درصــد از آنــان، زن می باشــند. از نظــر میــزان تحصیــالت نیــز 4 درصــد از آنهــا بیســواد هســتند و به 
ترتیــب، باالتریــن ســطح تحصیــالت آنهــا مربــوط بــه گــروه »زیــر دیپلــم«، »لیســانس و باالتــر« و »دیپلــم و فوق 
دیپلــم« اســت )جــدول شــمارۀ 6(. از نظــر وضعیــت شــغلی هــم کارآفرینــان، شــغل های متفاوتــی داشــتند کــه 
در اینجــا بــه چنــد مــورد از آنهــا اشــاره می شــود: کــوره دار )4 نفــر(، کارگاه تولیــد ورمــی کمپوســت )3 نفــر(، 
پــرورش شــترمرغ، مرغــداری و جوجه کشــی )5 نفــر(، گاوداری )2 نفــر(، گلخانــه )2 نفــر(، تولیدی شــیرینی و 

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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ســوهان )3 نفــر(، کارگاه شن شــویی )2 نفــر(، تولیــدی چــرخ خیاطــی )2 نفــر( و ... .
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 های عمومی پاسخگویان ویژگی
 ،پاسخگویاناز درصد  7/85 .دباشمیسال  60و حداکثر  20سال، با حداقل  51ونه نم ۀمیانگین سنی جامع

و به  هستند بیسواداز آنها درصد  4 نیز میزان تحصیالتاز نظر  .باشندمی زن از آنان،درصد  3/14مرد و 
 «و فوق دیپلمدیپلم » و« لیسانس و باالتر»، «دیپلم زیر»مربوط به گروه  آنها باالترین سطح تحصیالت ،ترتیب
که در اینجا به چند  ی داشتندمتفاوت های، شغلانکارآفرین شغلی هموضعیت از نظر  .(6شمارۀ دول )ج است

 ،نفر(، پرورش شترمرغ 3نفر(، کارگاه تولید ورمی کمپوست ) 4دار )کوره :شودمیمورد از آنها اشاره 
نفر(،  3نفر(، تولیدی شیرینی و سوهان ) 2نفر(، گلخانه ) 2نفر(، گاوداری ) 5کشی )مرغداری و جوجه

 ....  نفر( و 2نفر(، تولیدی چرخ خیاطی ) 2شویی )کارگاه شن

 
 انکارآفرینسطح تحصیالت  .(6)شمارۀ جدول 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت
 %4 2 بیسواد

 %32 16 زیر دیپلم
 %18 9 دیپلم

 %16 8 فوق دیپلم
 %30 15 لیسانس و باالتر

 %100 50 مجموع
 (1395)نویسندگان  :منبع

 
 بعد فردی
شغلی داشته  ۀخوبی در زمین ۀاگر اید»ی هاشاخص ،که از نظر پاسخگویان داردشاخص  15 ،بعد فردی

به « پلی به سوی پیروزی ،شکست»و  «باال ریسک پذیرش»، «باشم، حاضرم کار و شغل خود را رها کنم
حاصل  ،موفق شدن»ی هاشاخصهای اول تا سوم و رتبه ،24/2و  3/2، 9/2وزنی  ترتیب با میانگین

 ،54/1و  48/1با میانگین به ترتیب « ی بزرگکارهااشتیاق زیاد به انجام »و « دنیو زحمت کش یریپذخطر

بعد فردی
بعــد فــردی، 15 شــاخص دارد کــه از نظــر پاســخگویان، شــاخص های »اگــر ایــدۀ خوبی در زمینۀ شــغلی داشــته 
باشــم، حاضــرم کار و شــغل خــود را رهــا کنــم«، »پذیــرش ریســک بــاال« و »شکســت، پلــی به ســوی پیــروزی« 
بــه ترتیــب بــا میانگیــن وزنــی 2/9، 2/3 و 2/24، رتبه هــای اول تــا ســوم و شــاخص های »موفــق شــدن، حاصــل 
خطرپذیــری و زحمــت کشــیدن« و »اشــتیاق زیــاد بــه انجــام کارهــای بــزرگ« بــه ترتیــب بــا میانگیــن 1/48 
ــت  ــوان گف ــردی می ت ــاخص های ف ــح ش ــریح و توضی ــد. در تش ــب کرده ان ــاز را کس ــن امتی و 1/54، کمتری
ــه دنبــال اســتفاده  کــه ویژگی هــای فــردی، ســرمایۀ اصلــی کارآفرینــان می باشــند؛ چنانکــه افــراد، همــواره ب
از فرصت هــای پیرامــون خــود هســتند تــا چیــز جدیــدی را خلــق کننــد یــا در آن تغییراتــی ایجــاد نماینــد و 
تهدید هــا را بــه فرصــت تبدیــل کننــد و بــه نفــع خــود و جامعــه از آن اســتفاده نماینــد. کارآفرینــان، شکســت را 
فرصتــی مناســب بــرای کســب پیــروزی و تبصــره ای طالیــی می داننــد کــه می توانــد در تحقــق تمامــی اهــداف 

و آرزوهایشــان راهگشــا باشــد. 

سیدامیرمحمدعلویزاده



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 56 و 57؛ پاییز و زمستان 1396

164

فصلنامه علمي- ترويجي

 
  

15 
 

 ی فردیهاشاخصمیانگین و انحراف معیار  .(7) شمارۀ جدول  
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ی فردیهاشاخص ردیف

 11 %46 %872 88/1 ریسک کردن برای وضعیت بهتر 1
 7 %41 %820 98/1 مداوم پذیریریسک 2
 10 %45 %935 06/2 ی اقتصادیکارهاریسک کردن در  3
 15 %55 153/1 24/2 پلی به سوی پیروزی ،شکست 4

5 
شغلی و رها کردن  ۀخوبی در زمین ۀاید

 کارم
9/2 216/1 41% 6 

 12 %46 074/1 3/2 پذیرش ریسک باال 6

7 
و  یخطرپذیرحاصل  ،موفق شدن
 دنیزحمت کش

48/1 646% 43% 8 

 2 %34 %541 56/1 کارهاهای جدید در کسب و روش 8
 1 %26 %541 06/2 شروع کار جدید به همراه ریسک 9
 9 %43 %829 92/1 ی جدید ارزشمند استکارهافواید  10

11 
ی هافعالیتهای جدید و متنوع در ایده

 اقتصادی
7/1 580% 34% 3 

 4 %37 %640 72/1 ، ناامید نشدنیک بار شکست با 12
 14 %48 %889 84/1 ینده توسط خودمرقم خوردن آ 13

14 
، مشتاق تغییر در راستای پیشرفت کاری

 مهست
6/1 670% 41% 5 

 13 %47 %734 54/1 ی بزرگکارهااشتیاق زیاد به انجام  15
 (1395)نویسندگان  :منبع

 
 بعد زیرساختی و نهادی

 هایشاخصبر اساس آن، است که  شدهاختی بررسی ی نهادی و زیرسهاشاخص ،(8) شمارۀ در جدول
قوانین و مقررات »، «های جانبیخدمات و حمایت ۀمتولی در ارائ یهاسازمان و نهادها هماهنگی بین»

بعد زیرساختی و نهادی
در جدول شــمارۀ )8(، شــاخص های نهادی و زیرســاختی بررســی شــده اســت که بر اســاس آن، شــاخص های 
»هماهنگــی بیــن نهادهــا و ســازمان هاي متولــي در ارائــۀ خدمــات و حمایت هــای جانبــی«، »قوانیــن و مقــررات 
اقتصــادی موجــود در جهــت تشــویق کارآفریــن« و »نقــش نهادهــا )بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، بانک هــا و 
...( در تأمیــن خواســته های کارآفریــن« بــه ترتیــب بــا میانگیــن  3/3، 2/8 و 2/74، باالتریــن رتبــه و شــاخص های 
»زیرســاخت های مــورد نیــاز )آب، بــرق و گاز( بــرای ایجــاد و گســترش کســب و کار« و »دسترســی به جــاده و 
راه هــاي ارتباطــی روســتایی - شــهري بــرای ایجــاد انگیــزۀ ســرمایه گذاري« بــه ترتیــب بــا میانگیــن 1/58 و 1/7، 
پایین تریــن رتبــه  را بــه خــود اختصــاص داده انــد؛ بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت نهادهــای غیردولتــی محلــی 

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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ــی  ــادی در رشــد و گســترش فعالیت هــای کارآفرین ــر زی ــد، تأثی کــه به صــورت خودجــوش شــکل گرفته ان
دارنــد. بانک هــا نیــز بــا دادن تســهیالت ویــژه بــه کارآفرینــان، رونــد توســعه را فراهــم می ســازند.
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 ی نهادی و زیرساختیهاشاخصمیانگین و انحراف معیار  .(8)ارۀ شمجدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ی زیرساختی و نهادیهاشاخص ردیف

1 
)آب، برق و گاز(  ی مورد نیازهاساختزیر
 ایجاد و گسترش کسب و کار ایبر

58/1 906% 57% 13 

2 
( ) آب، برق و گازها ساختدسترسی به زیر

 گذاری در روستاهاسرمایه ۀانگیزبرای ایجاد 
72/1 748% 43% 9 

3 
دسترسی به وسایل نقلیه برای حمل کاال به 

 بازار و مراکز فروش
8/1 948% 52% 12 

4 
 - های ارتباطی روستاییدسترسی به جاده و راه

 گذاریسرمایه ۀانگیز ای ایجادشهری بر
7/1 814% 47% 11 

 6 %37 %681 84/1 شهری -یهای روستایاحداث راه 5

6 
چون: مخابرات، پست دسترسی به امکاناتی 

 اینترنت بانک و
1/2 763% 36% 3 

 4 %37 %789 1/2 ترویجی و آموزشی مراکز ایجاد 7
 8 %42 %904 14/2 نامروج و کارشناسان فنی هایتوصیه 8

9 
ها، محلی از قبیل تعاونی یهاسازمان همکاری

 های اقتصادیبنگاه
44/2 972% 39% 7 

10 
مثل صدور آسان  ،کاهش تشریفات اداری

 مجوز فعالیت
24/2 021/1 45% 10 

11 
های کارآفرینان توسط نهادهای تأمین خواسته

 ها و ...مسکن انقالب اسالمی، بانک
74/2 922% 33% 2 

12 
متولی در  یهاسازمان و نهادها هماهنگی بین

 های جانبیخدمات و حمایت ارائۀ
3/3 909% 27% 1 

13 
قوانین و مقررات اقتصادی موجود در جهت 

 کارآفرینتشویق 
8/2 050/1 37% 5 

 (1395)نویسندگان  :منبع

سیدامیرمحمدعلویزاده
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بعد اجتماعی- فرهنگی
در ادامــه، شــاخص های اجتماعــی - فرهنگــی، شــامل »عالقــه بــه زندگــی« و »عالقــه بــه مشــارکت در روســتا«، 

»مشــارکت بــرای شناســایی افــراد خــالق« و ... بررســی می شــود )جــدول شــمارۀ 9(. 
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 فرهنگی -بعد اجتماعی

، «مشارکت در روستاعالقه به »و  «عالقه به زندگی»شامل  ،فرهنگی –ی اجتماعی هاشاخص ،در ادامه
  .(9 شمارۀ )جدول شودمیبررسی  ...و  «مشارکت برای شناسایی افراد خالق»
 

 فرهنگی -ی اجتماعی هاشاخصمیانگین و انحراف معیار  .(9)شمارۀ جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ی اجتماعی و فرهنگیهاشاخص ردیف

 5 41/0 182/1 90/2 عالقه به زندگی در روستا 1
 9 45/0 226/1 74/2 ی روستاهافعالیتعالقه به مشارکت در  2
 6 42/0 833/0 2 مشارکت و همفکری با دیگران 3

4 
مشارکت و همفکری برای شناسایی افراد 

 خالق و نوآور
92/1 829/0 43/0 7 

5 
ی هافعالیت برایی گذارسرمایه در مشارکت

 جدید
84/1 889/0 48/0 10 

6 
دهیاری و شورای اسالمی روستا در  تأثیر

 گسترش کار
58/2 906/0 35/0 4 

 8 44/0 975/0 22/2 یاهای آموزشی و مشاورهبرگزاری کالس 7
 1 22/0 685/0 98/2 های عمومی روستانشست شرکت در 8
 3 25/0 763/0 10/3 ی عمومیهاپروژهمشارکت در اجرای  9

10 
شرکت نیروی کار بدون دریافت دستمزد در 

 ی عمومیهاپروژه
48/3 814/0 23/0 2 

شرکت نیروی کار بدون دریافت دستمزد در »ی هاشاخص ،دشومیدریافت  باالی هادهدابه طوری که از 
باالترین  ،10/3و  48/3 به ترتیب با میانگین« ی عمومیهاپروژهمشارکت در اجرای »و « ی عمومیهاپروژه

مشارکت و همفکری برای »و « ی جدیدهافعالیت ایربی گذارسرمایه درمشارکت »ی هاشاخصرتبه و 
را به خود اختصاص  ترین رتبهپایین، 92/1 و 84/1 به ترتیب با میانگین« ناسایی افراد خالق و نوآورش

بــه طــوری کــه از داده هــای بــاال دریافــت می شــود، شــاخص های »شــرکت نیــروي کار بــدون دریافــت 
دســتمزد در پروژه هــاي عمومــي« و »مشــارکت در اجــرای پروژه هــاي عمومــي« بــه ترتیــب بــا میانگیــن 3/48 و 
3/10، باالتریــن رتبــه و شــاخص های »مشــارکت در ســرمایه گذاری بــرای فعالیت هــای جدیــد« و »مشــارکت 
و همفکــری بــرای شناســایی افــراد خــالق و نــوآور« بــه ترتیــب بــا میانگیــن 1/84 و 1/92، پایین تریــن رتبــه  را به 
خــود اختصــاص داده انــد؛ بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت افــراد پاســخگو، مشــارکت در کارهــای عمومــی و 
بــدون دریافــت دســتمزد را مهــم تلقــی می کننــد و ایــن امر ســبب توســعۀ اجتماعی - فرهنگی روســتا می شــود.

شاخص اقتصادی
ــن 3/46،  ــا میانگی ــد اقتصــادی، شــاخص »تســهیالت بانکــی« ب ــق نشــان می دهــد کــه در بع ــای تحقی یافته ه
بیشــترین رتبــه و شــاخص »دسترســی بــه ســرمایۀ مالــی« بــا میانگیــن وزنــی 1/52، کمتریــن رتبــه را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت )جــدول شــمارۀ 10(؛ در نتیجــه می تــوان گفــت کــه پیامد هــاي مثبت توســعۀ کارآفریني 

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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در اقتصــاد کشــور، بیــش از ســایر اثــرات آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــه بــاور محققــان، کارآفرینــان از 
رســیدن نظــام اقتصــادي بــه تعــادل ایســتا جلوگیــري مي کننــد و بــه واســطۀ رفتار هــاي فرصت جویانــۀ خــود، به 
فرصت ســازي بــراي کلیــت نظــام اقتصــادي اقــدام مي نماینــد. پیامدهایــی نظیر ایجــاد اشــتغال و رشــد اقتصادي 

نیــز مــد نظــر پژوهشــگران بــوده اســت.
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ی عمومی و بدون دریافت دستمزد را کارهامشارکت در  ،گفت افراد پاسخگو توانمی ؛ بر این اساس،اندداده
 .دشومیفرهنگی روستا  - اجتماعی ۀند و این امر سبب توسعکنمیمهم تلقی 

 
 شاخص اقتصادی

بیشترین  ،46/3با میانگین « تسهیالت بانکی»در بعد اقتصادی، شاخص  که ددهمیهای تحقیق نشان یافته
ا به خود اختصاص داده کمترین رتبه ر ،52/1با میانگین وزنی « سرمایۀ مالیدسترسی به »رتبه و شاخص 

 ،در اقتصاد کشور توسعۀ کارآفرینیمثبت های یامدپ که گفت توانمیدر نتیجه  ؛(10 شمارۀ است )جدول
تصادی به کارآفرینان از رسیدن نظام اق ،نابه باور محقق .بیش از سایر اثرات آن مورد توجه قرار گرفته است

ی برای کلیت نظام سازبه فرصت ،خود ۀجویانهای فرصترفتار ۀواسطه کنند و بتعادل ایستا جلوگیری می
 .نظر پژوهشگران بوده است اقتصادی نیز مد ایجاد اشتغال و رشد نظیری یامدهایپ .نمایندمیاقدام اقتصادی 

 ی اقتصادیهاشاخصمیانگین و انحراف معیار  .(10)شمارۀ جدول 
 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین ی اقتصادیهاشاخص ردیف

 11 56/0 953/0 70/1 دسترسی به زمین 1
 7 46/0 772/0 66/1 دسترسی به نیروی انسانی 2
 12 6/0 909/0 52/1 سرمایۀ مالیدسترسی به  3
 2 34/0 629/0 82/1 دسترسی به عوامل تولید 4
 1 27/0 952/0 46/3 تسهیالت بانکی 5
 10 51/0 095/1 16/2 نرخ سود بانکی 6
 3 43/0 856/0 96/1 صورت بلندمدته بازپرداخت وام ب 7
 6 46/0 182/1 54/2 های دولتییارانه 8
 4 44/0 962/0 18/2 دسترسی به بازارهای محلی 9
 5 45/0 001/1 24/2 بیمه کردن فعالیت اقتصادی و تولیدات 10
 8 47/0 886/0 90/1 وجود نیروی انسانی ماهر 11
 9 5/0 940/0 88/1 اعطای تسهیالت ویژه و بالعوض به فعاالن 12

 (1395)نویسندگان  :منبع

آزمون فرضیات
بــا توجــه بــه تحلیل هــای آمــاری تحقیــق، می تــوان گفت که بعــد اقتصــادی بــر کارآفرینی روســتایی بیشــترین 
تأثیــر را دارد )جــدول شــمارۀ 11(؛ بــه عبــارت دیگــر، امــروزه تــالش روســتاییان بــرای دســتیابی بــه پایــداری 
اقتصــادی، امــری مهــم و قابــل توجــه و کارآفرینــی روســتایی، یکــی از زمینه هــای مناســب بــرای ایجاد اشــتغال 
ــه ،  ــوص فرضی ــه ای در خص ــون T تک نمون ــج آزم ــت. نتای ــاورزی اس ــاورزی و غیرکش ــای کش در بخش ه
حاکــی از آن اســت کــه T محاسبه شــده برابــر بــا 38/530 می باشــد کــه از مقــدار بحرانــی، بیشــتر اســت. ســطح 

معنــاداری نیــز کمتــر از 0/05 اســت و فرضیــه در ســطح اطمینــان 99 درصــد تأییــد می شــود.

سیدامیرمحمدعلویزاده
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 آزمون فرضیات

را  تأثیرشترین ی روستایی بیکارآفرینبعد اقتصادی بر  که گفت توانمی ،های آماری تحقیقه به تحلیلبا توج
امری  ،اقتصادی پایداری به دستیابی برای انروستاییتالش  امروزه ،به عبارت دیگر ؛(11شمارۀ دارد )جدول 

ی هابخشیجاد اشتغال در های مناسب برای ایکی از زمینه ،ی روستاییکارآفرین مهم و قابل توجه و
 T، حاکی از آن است که در خصوص فرضیه اینمونهتک Tنتایج آزمون  .کشاورزی استکشاورزی و غیر

 05/0کمتر از نیز سطح معناداری  .استد که از مقدار بحرانی، بیشتر باشمی 530/38شده برابر با محاسبه
 .دشودرصد تأیید می 99فرضیه در سطح اطمینان  و است

 
 ی و بعد اقتصادیکارآفرین T testآزمون  .(11)شمارۀ جدول 

بعد 
 اقتصادی

 سطح معناداری درجۀ آزادی tمقدار 
اختالف 
 میانگین

ترین پایین
 مقدار

باالترین 
 مقدار

530/38 49 000/0 5760/2 4416/2 7104/2 
 (1395)نویسندگان  :منبع

 
 راهبرد و استراتژی یک عنوان به دتوانمی یارآفرینک مؤید آن است که ،های آماریاز طرف دیگر، تحلیل

 582/51شده برابر با محاسبه Tدر این راستا،  ؛(12 شمارۀ شود )جدول مطرح روستایی توسعۀ پایدار برای
 99با اطمینان و فرضیه  است 05/0کمتر از نیز سطح معناداری  .استد که از مقدار بحرانی، بیشتر باشمی

ی به عنوان یک استراتژی و راهبرد، با سطح کارآفرینگفت که  توانمی ،بر این اساس ؛دگردمیدرصد تأیید 
 .دشومیروستایی  توسعۀ پایدارسبب  ،درصاد 99اطمینان 

 
 
 
 
 

از طــرف دیگــر، تحلیل هــاي آمــاري، مؤیــد آن اســت کــه کارآفرینــی می توانــد به عنــوان یک اســتراتژی 
و راهبــرد بــرای توســعۀ پایــدار روســتایی مطــرح شــود )جــدول شــمارۀ 12(؛ در ایــن راســتا، T محاسبه شــده 
برابــر بــا 51/582 می باشــد کــه از مقــدار بحرانــی، بیشــتر اســت. ســطح معنــاداری نیــز کمتــر از 0/05 اســت و 
فرضیــه بــا اطمینــان 99 درصــد تأییــد می گــردد؛ بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت کــه کارآفرینــی بــه عنــوان 

یــک اســتراتژی و راهبــرد، بــا ســطح اطمینــان 99 درصـــد، ســبب توســعۀ پایــدار روســتایی می شــود.
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 توسعۀ پایداری و کارآفرین T testآزمون  .(12)شمارۀ جدول 

توسعۀ 
 پایدار

 درجۀ آزادی tمقدار 
سطح 

 معناداری
اختالف 
 میانگین

ترین پایین
 مقدار

 باالترین مقدار

582/51 49 000/0 193/2 11/2 28/2 
 (1395)نویسندگان  :منبع

 
 پایدارۀ کارآفرینی و توسعۀ انحراف معیار و خطای میانگین رابط (.13جدول شماره )

 تعداد میانگین انحراف معیار خطای میانگین
043% 301% 19/2 50 

 (1395) نویسندگان :منبع

 
 نهادهایری و پیشگبندی، نتیجهجمع

گویه  50شاخص اصلی و 4در این تحقیق برای بررسی نقش کارآفرینی در توسعۀ پایدار روستایی، از 
کارآفرین منطقۀ  50گذاری و در بین صورت پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه با طیف لیکرت، نمرهبه

اقتصادی، ) یکارآفرینمل مؤثر بر از بین عوا نشان داد که هادادهی نتایج بررسمورد مطالعه توزیع شده بود. 
در بررسی شاخص  .است مهمترین عامل، عامل اقتصادی ،نهادی و زیرساختی( ،فرهنگی ،فردی، اجتماعی

با  دسترسی به عوامل تولید ،اول ۀرتب ،46/3شده، تسهیالت بانکی با میانگین بررسی عاملِ 11از  ،اقتصادی
و  ب کردرا کس سوم ۀرتب ،96/1پرداخت وام به صورت بلندمدت با میانگین ازو ب دوم ۀرتب ،82/1میانگین 

از ی از طریق حمایت کارآفریند نقش مهمی در ترویج فرهنگ توانمید که دولت دهمیاین نشان 
  .مدت آن داشته باشدبلند بازپرداختت بانکی و در مناطق روستایی از طریق تسهیال بخصوص ،انکارآفرین

 : ق روستایی داشته باشددر مناط یکارآفرینتوسعۀ در نقش مؤثری د نتوامی زیری کارهاراه
ی الزم برای وجود منابع مال .2 ؛ی کوچککارهااری برای ایجاد کسب و ی اعتبهاوامتسهیالت و  .1

توجه کافی  .4 ؛ی بخش خصوصی در مناطق روستاییگذارسرمایهتوجه به  .3 ؛ی کسب و کارهافعالیت
آموزش  .6 ؛توسعۀ روستاییهای حلی در برنامهتوجه به مشارکت جوامع م .5 ؛ناطق روستاییبه م هادولت

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادها
در ایــن تحقیــق بــرای بررســی نقــش کارآفرینــی در توســعۀ پایــدار روســتایی، از 4 شــاخص اصلــی و50 گویــه 
به صــورت پرسشــنامه اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه بــا طیــف لیکــرت، نمره گــذاری و در بیــن 50 کارآفریــن 
منطقــۀ مــورد مطالعــه توزیــع شــده بــود. نتایــج بررســی داده ها نشــان داد کــه از بیــن عوامــل مؤثر بــر کارآفرینی 
)اقتصــادی، فــردی، اجتماعــی، فرهنگــی، نهــادی و زیرســاختی(، عامــل اقتصــادی، مهمتریــن عامــل اســت. در 
بررســی شــاخص اقتصــادی، از 11 عامــِل بررسی شــده، تســهیالت بانکــی با میانگیــن 3/46، رتبۀ اول، دسترســی 
بــه عوامــل تولیــد بــا میانگیــن 1/82، رتبــۀ دوم و بازپرداخــت وام بــه صــورت بلندمــدت بــا میانگیــن 1/96، رتبۀ 

کارآفرینیونقشآندرتوسعۀپایدارروستایی...
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ســوم را کســب کــرد و ایــن نشــان می دهــد کــه دولــت می توانــد نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ کارآفرینی 
از طریــق حمایــت از کارآفرینــان، بخصــوص در مناطــق روســتایی از طریــق تســهیالت بانکــی و بازپرداخــت 

بلندمدت آن داشــته باشــد. 
راهکارهای زیر می تواند نقش مؤثری در توسعۀ کارآفرینی در مناطق روستایی داشته باشد: 

1. تســهیالت و وام هــای اعتبــاری بــرای ایجــاد کســب و کارهــای کوچــک؛ 2. وجــود منابــع مالــی الزم بــرای 
ــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در مناطــق روســتایی؛ 4. توجــه  فعالیت هــای کســب و کار؛ 3. توجــه ب
کافــی دولت هــا بــه مناطــق روســتایی؛ 5. توجــه بــه مشــارکت جوامــع محلــی در برنامه هــای توســعۀ روســتایی؛ 
6. آمــوزش مهارت هــای مختلــف بــه روســتاییان مســتعد؛ 7. توجــه و تأکید بــر دانش بومــی روســتاییان و ایجاد 
صنایــع روســتایی توســط افــراد کارآفریــن بــا هــدف زمینه ســازی بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتا ها  و بــه تبــع 

آن، جلوگیــری از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها. 
نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه کارآفرینــی بــا اثرگــذاری مثبت بــر جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعی، 
نهــادی و فرهنگــی، منجــر بــه تقویت فرهنــگ و هویــت ملی، تنوع بخشــی به فعالیت هــای کشــاورزی، صنعتی 
و خدماتــی روســتایی و حفــظ جمعیــت بــا کمتریــن آسیب رســانی بــه محیــط روســتایی می شــود و  از میــزان 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر ها می کاهــد؛ همچنیــن زمینه هــای اشــتغال، رفــاه و پیشــرفت آنــان را در روســتای 

محــل سکونتشــان فراهــم می ســازد.

منابع و مآخذ 
الف( فارسی
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