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ناطق مندی از کارآفرینی فناورانه در فرایند توسعه مت های بهرهروتبیین ضرو بررسی

 قرن آباد شهرستان گرگان( روستایی )مطالعه موردی روستای

 1لیال مفاخری

 کارشناس ارشد جغرافیای انسانی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران 1
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 14/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                               08/02/1400تاریخ دریافت:

 چکیده

ان انجام شد و این مطالعه با هدف بررسی ضرورت های بهره مندی از کارآفرینی فناورانه در روستای قرن آباد شهرستان گرگ

ی کمک نماید؟ روش کارآفرینی فناورانه تا چه میزان می تواند به رونق توسعه روستایبه دنبال دستیابی به این پرسش است که 

رن آباد، با قتحقیق این پژوهش بصورت تحلیلی و از نوع کیفی می باشد، جامعه مورد مطالعه افراد نوآور و خالق روستای 

ب چهار سوال در مصاحبه ساختار یافته در قالاستفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شناخته شدند. ابزار پژوهش از طریق 

شد.نتایج یافته  رابطه با ضرورت، ظرفیت ها، پیامدها و چالش های کارآفرین فناورانه بر مبنای چارچوب نظری تحقیق، تدوین

نی ارآفریکهای بدست آمده هر سوال در شش بخش، دسته بندی و مشخص شد کارآفرینی فناورانه در وهله اول به عنوان یک 

و در مرحله  مکمل شناخته می شود و در مرحله بعدی نیازمند امکان سنجی و شناخت ظرفیت های بالقوه مناطق روستایی است

مایت های سازمانی حسوم ایجاد آگاهی در بین افراد نوآور و خالق و در مرحله نهایی تعین بازار و ایجاد بسترهای الزم برای 

حلیل مصاحبه ها روری خواهد بود.در رابطه با چالش های کارآفرینی فناورانه هم نتایج تدر قالب مشوق های مالی و فکری، ض

ز کارآفرینی ها نشان داد که محدود بودن بازار جامعه هدف، ریسگ گریزی روستائیان، موقتی بودن و فضای رقابتی این نوع ا

 شود.روستایی می کارآفرینی های فناورانه در مناطقو نبود مشوق های الزم و بعضا تعارضات سازمانی باعث به نتیجه نرسیدن 

 :کارآفرینی، کارآفرینی فناورانه،توسعه روستایی، قرن آبادواژگان کلیدی
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 مقدمه

ی بییه یکییی از پیییش نیازهییای توسییعه در هییر منطقییه ای تییامین نیازهییای اساسییی آن جامعییه مییی باشیید، نگییاه    

ین اییین مطلییب اسییت کییه مسییزله اصییلی از مرحلییه تییام وضییعیت معیشییتی و رفییاهی جوامییی روسییتایی، بیییانگر  

بخییش  (. بییه بیییان دیگییر201:1391خییدمات اولیییه بییه مرحلییه رفییاهی رسیییده اسییتهایمنی قشییالق و همکییاران، 

ند امییا اعظییم منییاطق روسییتایی، از حییداقل امکانییات الزم همقییون آب، بییرق، تلفیین و گییاز برخییورد دار هسییت    

کایییت حاز منییاطق روسییتایی بییه منییاطق شییهری و کییالن شییهری  نتییایج آمییاری بیییانگر رونیید افزایشییی مهییاجرت

 و ارهییز 730 و میلیییون 20 معییادل  معییادل کشییور روسییتای جمعیییت، 1395 سییال سرشییماری مییی کنیید. برمبنییای

 کییه اسییت رسیییده درصیید 25.9 معییادل 1395 سییال در جمعیییت روستانشییینی نسییبت همقنییین. بییود نفییر 625

 1.24 بییه 1395 سییال در جمعیییت رشیید نییر . اسییت یافتییه کییاهش 1390 سییال بییه نسییبت درصیید 2.7 منفییی

ال از سیوی، یکیی از چیالش هیای حی      اسیت  داشیته  افیزایش  درصید  صیفر  1395 سیال  به نسبت که رسیده درصد

و اییین  حاضییر منییاطق روسییتایی، افییزایش هزینییه هییا و رابییت مانییدن درآمییدهای حاصییله روسییتائیان، مییی باشیید 

(. در 1392نییه و عملکییرد روسییتائیان شییده اسییتهجمینی و همکییاران، عامییل منجییر بییه نبییود تعییادلی الزم در هزی

 واقی میی تیوان گفیت همیانطور کیه در برنامیه ششیم توسیعه هیم مطیرس گردییده اسیت معضیل اصیلی جوامیی               

شید. ورود  روستایی، بخش اشیتغال و ایجیاد ییک درآمید پاییدار متکیی بیر ظرفییت هیای بیالقوه روسیتایی میی با            

نیدازی و  ابیه جوامیی روسیتایی، منجیر بیه ایجیاد فرصیت هیای نیو در جهیت راه            تکنولوژی و فناوری های نوین

محیور ییا    گسترش کسب و کارهای نوین شده است، در واقیی کیارآفرینی هیای نیوین کیه بیا نیام کیارآفرینی فین         

کییرده  فناورانییه شییناخته مییی شییوند رویکییردی جدیییدی را بییرای بهییره منییدی از ظرفیییت هییای روسییتایی فییراهم

ت وجییود ری از منییاطق روسییتایی بسییترهای الزم در حییوزه هییای گردشییگری، بازاریییابی و خییدمااسییت. در بسیییا

ه بی .با توجیه  دارد که می توانید منجیر بیه ایجیاد ییک پیونید متقابیل بیین فنیاوری هیای نیوین و کیارآفرینی شیود             

تایی وسی رمباحث مطرس شیده، بحیث بهیره منیدی از ابزارهیای نیوین در توسیعه کیارآفرینی بیاالخص در منیاطق           

منیاطقی  بسییار ضیروری میی باشید و بیر همیین اسیاس مسیزله کیارآفرینی فناورانیه در منیاطق روسیتایی هیدف ه             

ه دنبییال کییه زیرسییاخت هییای الزم را دارا هسییتند(، مییورد بررسییی قییرار گرفییت.در واقییی مییا در اییین پییژوهش بیی 

 پاسخگویی به اهداف زیر هستیم

 روستایی کارآفرینی حوزه در اطالعات فناوری های مزیت -1

 روستایی کارآفرینی فناورانه انجام برای الزم بسترهای -2

 روستایی توسعه بر ارتباطی خدمات و محور فن کارآفرینی تاریرات -3

 روستایی حوزه در مرتبط چالش های کارآفرینی فناورانه -4
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 مبانی نظری

 "کییارآفرینی" در رابطییه بییا واژه کییارآفرینی و کییارآفرینی روسییتایی، تعییاری  زیییادی مطییرس شییده اسییت، مفهییوم  

 درون در "خییا " افییرادی هییایفعالیییت بییرروی عمییده تأکییید آن در کییه جییایی، دارد سیاسییی اقتصییاد در ریشییه

 رانسیییویف واژه از کیییه دارد مییییالدی 12 قیییرن در ریشیییه "کیییارآفرین" لغیییت. اسیییت اقتصیییادی محییییط

"Entrepreneur" نشییأت "معمییولی هییایفعالیییت از متمییایز و مختلیی فعالیییت یییک دادن انجییام"معنییای بییه 

 متییداول میییالدی 14 قییرن از، آن امییروزی معنییای بییه کییارآفرین مییدرن واژه. (155:1392استهسییاربان، گرفتییه

در ییک   .یید گرد اقتصیادی  ادبییات  وارد "کیانتیلون  ریقیارد " فرانسیوی  تیاجر  توسیط  18 قیرن  در بعیدها  و گردید

 بییرای نییابیم کیردن  مرتییب، بییازار در فرصیتها  شناسییایی نگیاه کلییی در ایین پییژوهش منظییور از کیارآفرینی فراینیید   

 شخصییی ودسیی منظییور بییه فرصییتها از بییرداری بهییره بییرای الزم منییابی و فعالیتهییا تحقییق و فرصییتها اییین تعقیییب

روسییتایی،  هییم مییی تییوان گفییت منظییور از کییارآفرینیمییدت، مییی باشیید.در رابطییه بییا  کییارآفرینی روسییتایی  دراز

 و کسییب نییوع کییار اییین و کسیب  هییایفرصییت شییکار راسییتای در روسیتا  امکانییات و منییابی نوآورانییه بکیارگیری 

 بییودن غالییب بییه توجییه بییا. هسییتند کوچییک مقیاسییی در، روسییتاها کوچییک یانییدازه بییه توجییه بییا کارهییا

 و نییونیک عصییر تغییییرات بییه توجییه بییا. برخوردارنیید خاصییی کییارایی از کارگییاهی و کشییاورزی هییایفعالیییت

 انییواع و انییدشییده تحییول و تغییییر دچییار نییوع در نیییز روسییتایی کارهییای و کسییب، اطالعییاتی یجامعییه بییه ورود

 .(23:1388شودهازکیا،می دیده آن در اطالعات فناوری و صنعتی، تولیدی، خدماتی وکارهای کسب

 کندمی بسیج بازار پاسخبی تقاضا یک به پاسخگویی برای را منابی سایر که نیرویی. 1

 هیچ از چیزی ایجاد و خلق توانایی. 2

 فرصت یک از گیریبهره درراستای منابی از واحدی مجموعه امتزاج وسیله به ارزش خلق فرآیند. 3

 و فناورانییه هییای فرصییت شناسییایی» شییامل کییه اسییت وکییار کسییب رهبییری سییبک یییک، فناورانییه  کییارآفرینی

 بیه  بیا  آن توجیه  قابیل  ریسیک  و سیریی  رشید  میدیریت  نهاییت  در و منیابی  آوری جمیی ، بیاال  رشید  قابلیت دارای

 آن طیی  کیه  دارد اختصیا   فرآینیدهایی  بیه  مفهیوم  ایین . شیود  میی  «وییژه  گییری  تصیمیم  های مهارت کارگیری

 سییازمان در هییا فرصییت بییه دسییتیابی بییرای را راهبردهییا و فنییی هییای سییامانه و سییازمانی منییابی، کارآفرینییان هییا

 یییک تییوان مییی را فناورانییه کییارآفرینی، واقییی در. (93:1393گیرندهرمضییانرور، مییی کییار بییه کییارآفرین هییای

 نییو کارهییای و کسییب حییوزه یییا جدییید بییازار بییه ورود جهییت هییا بنگییاه و افییراد بییرای مهییم راهبییردی انتخییاب

 تعرییی  «هییا فنییاوری بییرای بییازاری فرصییت کییاوش و بییرداری بهییره، کشیی  فرآینیید و روش» را آن و دانسییت

در بعضییی مواقییی برخییی دو واژه کییارآفرینی و اسییتارتا  را یکسییان    .(35:1381نمودهعلیدوسییت و همکییاران، 

 شییکل تکنولییوژی محییور حییول عمومییاً کییه کییاری اسییت و در نظییر مییی گیرنیید امییا در واقییی، اسییتارتا  کسییب

 معیادل  بهتیرین  مین  نظیر  بیه . آزمایشیگاه  یعنیی  آ اسیتارت  نیوعی بیه  (منبیی . هدارد بیاالیی  رشید  پتانسیل و گرفته

 ببینید  دارد تصیمیم  میوقتی  تییم  ییک  کیه  معنیا  ایین  بیه . اسیت  رشید  و اعتبارسینجی  آزمایشیگاه  آ اسیتارت  برای

 شیود میی  و دارد را رشید  جیذابیت  فرصیت  ایین  آییا  و نیه  ییا  کیرد  بیرداری بهیره  فرصیت  ییک  از شودمی باالخره

رابطییه بییا عوامییل  در  .(13:1396خیرهمیثمییی و همکییاران،  یییا کییرد ایجییاد آن حییول را پایییدار وکییاریکسییب
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( در پیشییبرد کییارآفرینی روسییتایی  ICTمحییدود کننییده کییارآفرینی و  نقییش فنییاوری ارتباطییات و اطالعییات ه    

مطالعییات فراوانییی صییورت گرفتییه اسییت، بییا اییین وجییود هنییوز مقولییه کییارآفرینی فناورانییه کمتییر مییورد تبیییین   

رفتییه اسییت، بییا اییین وجییود شییناخت ظرفیییت هییا و بسییترهای کییارآفرینی فناورانییه، مسییتلزم    وبررسییی قییرار گ

تحلیییل و بحییث عوامییل پیشییبرنده و بازدارنییده مقولییه هییای کییارآفرینی در منییاطق روسییتایی مییی باشیید، کییه در   

 ادامه به آنها اشاره شده است.

ف شناسیایی عوامیل می رر بیر توسیع       (، بیا هید  1390های پژوهش احمدپور دارییانی، نییک بیین و کریمیی ه    یافته

عامییل  6ای فنییی مهندسییی کشییاورزی اسییتان زنجییان نشییان داد کییه هییای خییدمات مشییاورهکییارآفرینی در شییرکت

تیرین تیأریر را بیر توسیع      گیزاری بییش  آموزشی، حمیایتی، ارتبیاطی، میدیریتی، مهیارت کسیب و کیار و سیاسیت       

(، بییا هییدف  1391وهش علیدوسییت و همکییاران ه نتییایج پییژ  انیید.هییای مییذکور داشییته کییارآفرینی در شییرکت 

بنییدی موانییی توسییع  کییارآفرینی زنییان روسییتایی شهرسییتان گرمسییار نشییان داد موانییی اقتصییادی و       اولویییت

حییدری   تیرین موانیی در مسییر توسیع  کیارآفرینی زنیان روسیتایی ایین شهرسیتان اسیت.          آموزشی، به ترتیب مهم

بنییدی موانییی میی رر در کییارآفرینی زنییان روسییتایی نشییان داد   تای بییا هییدف اولوییی(، در مطالعییه1391سییاربان ه

فرهنگییی هحییاکم بییودن فرهنییگ    ی   چهییار مییانی فییردی هوضییعیت تأهییل، میییزان تحصیییالت(  اجتمییاعی     

نفییو و خودبییاوری شییناختی هپییایین بییودن اعتمادبییهای دربییارز زنییان(  ج( روانمردسییاالری و باورهییای کلیشییه

ی(  د( اقتصیادی هفقیدان دسترسیی بیه اعتبیارات و پیایین بیودن مییزان درآمید          پیذیر زنان روستایی، فقدان ریسیک 

(، در 1392جمشیییدی و همکییاران ه  تییرین موانییی کییارآفرینی زنییان روسییتایی هسییتند.   زنییان روسییتایی(، مهییم 

برنییده و بازدارنییدز توسییع  کییارآفرینی زنییان روسییتایی بخییش میییانکوه     ای بییه بررسییی عوامییل پیییش  مطالعییه

عامیل اقتصیادی، اجتمیاعی، زیرسیاختی، ترویجیی، فیردی ی          6انید. نتیایج نشیان داد    اقیدام کیرده  شهرستان اردل، 

عامیل اجتمیاعی ی فرهنگیی، اقتصیادی، آموزشیی         6برنیده و همقنیین،   تیرین عوامیل پییش   رفتاری و محیطی مهم

زنییان در تییرین موانییی بازدارنییدز توسییع  کییارآفرینی  گییذاری، مهییمشییناختی، فنییی و سیاسییتییی مییدیریتی، روان

ای بیه شناسیایی عوامیل می رر بیر توسیع  کیارآفرینی در        ( در مطالعیه 2001ه هییدن  محدودز مورد مطالعیه هسیتند.  

هییای فنییی و مهییارتنییواحی روسییتایی برزیییل اقییدام کییرد. نتییایج پییژوهش نشییان داد عوامییل متعییددی از جملییه  

هییای کیارآفرینی هتوانییایی  هییای میدیریتی همییدیریت میال، بازاریییابی و اداری(، مهیارت   علمیی روسییتاییان، مهیارت  

هییا(، هییای نوآورانییه در مقابلییه بییا چییالشحییلهییای جدییید در بییازار و ارائیی  راهتشییخیص و اسییتفاده از فرصییت

در توسییع  کییارآفرینی در  پییذیری(ت و مسییزولیتهییای کارکنییان هخوداتکییایی، اعتمییاد بییه نفییو، خل اقی یی مهییارت

 موانییی بییا ارتبییا  در( 2008ه  هییای پییژوهش رومییی و پییاروتیافتییه نییواحی روسییتایی برزیییل تأریرگییذار هسییتند.

 محییل زمییین، سییرمایه، بییه دسترسییی عییدم کییه داد اننشیی پاکسییتان در کییارآفرین زنییان پیشییرفت و توسییعه

ط توسیی زنییان نشییدن تشییویق مردسییاالر، جامعیی  ذاتییی هییاینگییرش آمییوزش، اطالعییات، فنییاوری وکییار،کسییب

تییرین موانییی پیییش روی زنییان در توسییع  کییارآفرینی  هییای اجتمییاعی، مهییماعضییای خییانواده و کمبییود سییرمایه 

ی روسییتاها در زنییان کییارآفرینی توسییع  در میی رر عوامییل بررسییی بییه ایمطالعییه در( 2009ه اسییت. نییواز 

هییا و قییوانین نییوع عوامییل  عامییل قییانونی هشییامل سیاسییت  3بیینگالدش اقییدام کییرد. نتییایج پییژوهش نشییان داد  

هییای بییانکی(، عامییل هنجییاری هشییامل رسییم و عییادات اجتمییاعی، دسترسییی بییه   سییازمانی و دولتییی و سیاسییت
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ار( و عامییل شییناختی هتوانییایی کنتییرل ریسییک، آمییوزش و دسترسییی بییه سییرمایه و پییول، و میییزان ارتبییا  بییا بییاز

هییای آمییوزش کییارآفرینی و دانییش کسییب و کییار( در توسییع  کییارآفرینی زنییان در روسییتاهای    اطالعییات، دوره

زنییان روسییتایی و   توانمندسییازی عنییوان بییا خییود مقالیی  در( 2010ه   بیینگالدش تأریرگییذار هسییتند. سییاتیاباما  

توسع  کیارآفرینی بیه ایین نتیجیه رسییده اسیت کیه زنیان کیارآفرین عیالوه بیر اینکیه بیا موانیی بازارییابی بیرای                 

هیا بیه   ییابی آن شیان میانی دسیت   هیای خیانوادگی  تولیداتشان مواجیه هسیتند، عوامیل دیگیری نییز مثیل مسیزولیت       

هییا در بعضییی از کشییورها بییا مییوانعی در رابطییه بییا حییق مالکیییت شییود، بییه عییالوه آنمییی هییابعضییی از فرصییت

 تحلیییل و تجزیییه هییدف بییا ،(2012ه  هایشییان مواجییه هسییتند. نتییایج پییژوهش موحییدی و یعقییوبی فرانیییدارایییی

هییای ر ایییران نشییان داد موانییی و محییدودیت  د روسییتایی زنییان کییارآفرینی توسییع  هییایمحییدودیت و موانییی

بنییدی کییرد کییه بییه ترتیییب اهمیییت عبییارت هسییتند از: عامییل دسییته 9تییوان در کییارآفرینی زنییان روسییتایی را مییی

ش و هیای خیانوادگی  دانی   هیای فیردی، شخصییتی و رفتیاری زنیان روسیتایی  شیرایط و ویژگیی        شرایط و ویژگی

مهییارت زنییان روسییتایی هآمییوزش، تجربییه، ارتباطییات(  شییرایط فرهنگییی، اجتمییاعی هجامعییه، روسییتا(  دسترسییی 

انیدازی، اداره و توسیعه کسیب و کیار(  عوامیل      به امکانیات و خیدمات میورد نییاز زنیان روسیتایی هدر فراینید راه       

ط جغرافیییایی و عوامییل محیطییی قییانونی و حقییوقی  عوامییل مییالی و اقتصییادی  عوامییل نهییادی و سییازمانی  شییرای

 همحیط روستایی(.

 : تطبیق یافته های محققان 1جدول 

 نتایج تطبیقی یافته ها موضوع محققان

 ازکییییییییییا و
 همکاران

1388 

عوامل م رر بر نشر فن اوریهای اطالعاتی و 
 آباد استان گلستانارتباطی در روستای قرن

رابطه بین ویژگیهای فناوری و 
 پذیرش آن

در پژوهش حاضر بحث سازگاری،مفید بودن 
و ظرفیت های فناوری ها مورد بررسی قرار 

 می گیرد

قلی نیا و 
 1394ساالری 

 خدمات از روستاییان استفادز بر م رر عوامل
 روستایی تیسیآی دفاتر

رابطه بین سطح سواد و آگاهی در 
 میزان رضایتمندی

سطح سواد و آگاهی و وجود پتانسیل ها در 
بخش پیش نیازهای فناوری مورد تبیین قرار 

 گرفت

میثمی و 
 1396همکاران 

 نهفناورا کارآفرینی اکوسیستم های مولفه و ابعاد
 ایران در

ضرورت ایجاد پیوند تعاملی بین 
بازار، سازمان ها، جامعه هدف و 

 نیاز مردم

در پژوهش حاضر پیش نیازهای فناوری در 
 چارچوب نظری به کار گرفته شده است.

های کارآفرینی زنان موانی و محدودیت 2012یعقوبی 
 روستایی

ضع  در مهارت و دسترسی به 
خدمات و وجود محدودیت های 

 مالی

محدودیتهای کارآفرینی  در بخش
فناورانه چارچوب کار از این پژوهش 

 استخراج شده است

حسینی 
 1396نیا

 روستایی کارآفرینی توسعه بر م رر عوامل
 شهرستان روستایی مناطق: مطالعه نمونهه

 (منوجان

تاریر عوامل و انگیزه های 
فردی،مالی و حمایت های 

 سازمانی

تهیه  در پژوهش حاضر، عوامل زمینه ای در
 چارچوب نظری مورد بررسی قرار گرفته است
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 چارچوب نظری  

موجیود   پیاده سیازی و اجیرای هیر طیرس و برنامیه جدیید، مسیتلزم شیناخت ظرفییت هیا و قابلییت هیای بیالقوه             

ی، زاردر منطقییه مییی باشیید،در حییوزه کییارآفرینی، بییاالخص در منییاطق روسییتایی بییه دلیییل محییدودیت هییای بییا  

ات انجیام  شناخت نیازها و آگاهی از بازار هیدف بسییار ضیروری میی باشید، بیر همیین اسیاس بیر مبنیای مطالعی           

ازهییا و شییده و همقنییین مشییاهدات میییدانی در جهییت بهییره منییدی از کییارآفرینی فناورانییه، برخییی از پیییش نی   

ین د از تییدوگرفییت و بعیی الزامییاتی کییه بییرای راه انییدازی اینگونییه از کییارآفرینی نیییاز اسییت مییورد تبیییین قییرار   

ایی چیارچوب نظییری، راسیتی آزمییایی ایین عامییل هیا از طریییق مصیاحبه بییا افیراد صییاحب نظیر و خییالق روسییت       

 مورد تحلیل قرار گرفت.

 محدوده مطالعاتی

تقسیییمات  کیلییومتری شهرسییتان گرگییان در اسییتان گلسییتان قییرار دارد و بییه لحییا   20در "قییرن آبییاد "روسییتای 

ز نظییر وضییعیت طبیعییی و اقلیمییی دارای آب و هییوای نیمییه بییه اییین شهرسییتان اسییت وا اداری وابسییته -سیاسییی 

هیای جنگیل از درصید رطوبیت بیاالیی      خشک معتدل و نیمیه مرطیوب اسیت و بیه دلییل قیرار گیرفتن در کنیاره        

بیرای   ارزش ایین روسیتا   .برخورداراست. این روسیتا جیزم منیاطق خیوش آب و هیوای شهرسیتان گرگیان اسیت        

هیای اطالعیاتی و ارتبیاطی در    وهیوای خیوبش نیسیت، بلکیه بیه دلییل جایگیاه فنیاوری        طر آب مطبوعات بیه خیا  

متنییوع  در اییین مرکییز، خییدمات  .بییه بهییره بییرداری رسییید 1383اییین روستاسییت کییه در روز پیینجم خردادمییاه  

نییت، فنییاوری اطالعییات از قبیییل پیشییخوان دولییت بییه منظییور ارائییه خییدمات دولتییی در محییل روسییتا، کییافی    

هیای خیدماتی شیامل پسیت، پسیت      ، سیرویو هیای آموزشیی، دفیاتر مجیازی و میزهیای اجیاره      زاتر، کارگاهتآمفی

العییاتی بانییک، دفییاتر ارتبییاطی، دفتییر تییرویج کشییاورزی، دامرزشییکی، خییدمات بیمییه و مرکییز رشیید فنییاوری اط  

  .روستایی و امکانات الزم برای کار از راه دور پیش بینی شده است

 شناسی  روش

کییاوی مبییانی نظییری بیر رهیافییت نظریییه مبنییایی اسییت کیه ضییمن پیشییینه  ر، پژوهشییی کیفییی مبتنیییتحقییق حاضیی 

هیای مییدانی و میرور اسیناد     سیاختاریافته( و مشیاهده  گییری از سیه ابیزار مصیاحبه هعمییق و نیمیه      موضوع، با بهره

اتی شییامل طالعییجامعییه مییورد م.گییردآوری کییرده اسییتنتخییب مهییا را در سییطح منطقییه و مییدارآ آرشیییوی، داده

سیاختار   افراد خیالق و نیوآور روسیتای قیرن آبیاد میی باشید کیه بیر مبنیای روش گلولیه برفیی انتخیاب شیدند.              

مصییاحبه صییورت گرفتییه بییر مبنییای چییارچوب نظییری تییدوین شییده بییه چهییار بخییش مزیییت هییا، بسییترهای     

 6 ه درالزم،پیامییدها و چییالش هییای کییارآفرینی تقسیییم بنییدی شییده اسییت و در هییر بخییش سییواالت مطییرس شیید 

ین دسییته بییر مبنییای پاسییخ، مصییاحبه کننییدگان تقسیییم بنییدی شیید و در نهایییت تحلیییل هییا بییر اسییاس بیشییتر    

 مشابهات بین کلیدواژه ها صورت پذیرفت.

 یافته ها  

بمنظییور بررسییی و تبیییین جایگییاه کییارآفرینی فناورانییه در منییاطق هییدف روسییتایی، بییر مبنییای مطالعییات انجییام   

شده و گفتگو با کارشناسیان در چهیار محیور، بسیترها، ظرفییت هیا، پیامیدها و چیالش هیای کیارآفرینی فناورانیه            
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ه شیش دسیته و مجموعیا    سیوال پاسیخ هیا بیر مبنیای بیشیترین اجمیاع بی         4مورد بررسی قرار گرفیت. بیرای هیر    

دسته تقسیم بندی شید و از محتیوی هیر پاسیخ ییک عامیل بیه عنیوان کلیید واژه، برگزییده شید و در نهاییت              24

 در تحلیل نهایی بر مبنای بیشترین تاکید، چالش ها و تبعات کارآفرینی فناورانه مورد بررسی قرار گرفت.

 رانه  : مزیت های پیاده سازی و توسعه کارآفرینی فناو1سوال 

 اییین و داشییت معجییزه انتظییار آن از تییوان نمییی تنهییایی بییه و، اسییت ابییزار یییک نییوین هییای فنییاوری: 1 پاسییخ

 .شود استفاده مکمل بصورت مشخص حوزه یک در که بود خواهد استفاده قابل زمانی، ها فناوری

، باشید  مهییا  آن بیزار ا ییا  فین  ابتیدا  در کیه  نمیائیم  اسیتفاده  آورانیه  فین  کیارآفرینی  از تیوانیم  می زمانی ما: 2 پاسخ

 و شیود  قموفی  داشیت  انتظیار  کتیابی  ییا  و ابیزار  جعبیه  داشیتن  بیدون  آمیوز  دانیش  ییک  ییا  مکانییک  از توان نمی

 .کرد خواهد فراهم را کاتالیزور یک نقش واقی در هم ارتباطات فناوری

 ارگیان  بیا  جیا  نآ از و نشیینیم  میی  سیسیتم  پشیت  یعنیی ، اییم  کیرده  تیرویج  روستا در را دور راه از کار ما:3 پاسخ

 داخیت پر سیفر  بیرای  ای هزینیه  کیه  آن بیدون  هسیتیم  ارتبیا   در خصوصیی  و دولتیی  هیای  شیرکت  و نهادها، ها

 .کنیم

 حیوزه  چهیار  در اسیت  قیرار  میثال  اییم  داده انجیام  را فراوانیی  کارهیای  نیوین  هیای  فنیاوری  همیین  از میا :4 پاسخ

 12 ادقییرارد اییین. کنیییم فعالیییت پتروشیییمی شییرکت بییرای غیرپلیمییری و پلیمییری، کاتایسییمی، محییوری مشییتری

 شیروع  دآبیا  قیرن  روسیتای  تیی  سیی  آی مرکیز  کیه  زمیانی . دهییم  میی  تحوییل  را کیار  مقرر زمان ما و است ماهه

 میی  انجیام  رکیز م ایین  در اداری کارهیای  تیر  حیاالبیش  ;بیود  روسیتاییان  بیه  خیدمات  اراییه  هدفش تنها کرد کار به

 هیای  ضقیب  تیا  بیرود  گرگیان  بیه  و کنید  وکیاله  شیال  آبیاد  قیرن  اهیل  کشیاورز  یک آید می پیش کم خیلی و شود

 .کند پرداخت را... و برق، آب مختل 

 اسییت انبریمییی راه امییا شیود  منجییر کییارآفرینی بییه خیود  نتوانیید اول نگییاه در نییوین هیای  فنییاوری شییاید:5 پاسیخ 

 بیازار  تممحصیوال  بیرای  نیوین  هیای  فنیاوری  همیین  از مین  میثال ،  هیا  هزینیه  کاهش و دهی سود به رسیدن برای

 و خییانواده بییه دریافییت را برداشییت و زراعییت صییحیح اصییول، کشییاورزی بییا رابطییه در کیینم مییی یییابی

  کنم می منتقل مند عالقه افراد سایر و همایسایگان

 اراید پسییران و دختییران بیشییتر و هسییتند کییرده تحصیییل افییراد مییا روسییتای سییاکنین از درصیید 70: 6 پاسییخ

 اربییاز کییردن پیییدا کییارآفرین یییک اول نیییاز و اسییت فییراهم الزم ظرفیییت پییو هسییتند دانشییگاهی تحصیییالت

 حصیول م تیوانم  میی  کرمیان  ییا  تبرییز ، بنیدرعباس  ییا  باشید  روسیتا  در مین  مشیتری  نیدارد  معنیای  دیگیر  و است

،  گریگردشی  بیه  تیوانم  میی  فنیاوری  همیین  بیا  دیگیر  سیوی  از،  برسیانم  فیروش  بیه  الیین  آن صورت به را خود

 درآمید  بیه  مسیتقیما  میوارد  ایین  اول نگیاه  در شیاهد ، نمیایم  کمیک  دختیران  و زنیان  توانمندسازی و زیست محیط

 هیم  را گیری  مطالبیه  روحییه  عمیل  ایین  ضیمن  در، باشید  توسیعه  بیرای  پیشیرانی  توانید  میی  اما نکند کمک زایی

 .داد خواهد افزایش
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 کارآفرینی فناورانه: مزیت های 1جدول 
 کلید واژه ها مزیت های کارآفرینی فناورانه پاسخ

 مکمل بودن نقش مکملی کارآفرینی فناورانه 1پاسخ 

 تامین بسترها ضرورت بسترسازی و تهیه پیش نیازهای کارآفرینی فن آورانه 2پاسخ

 هزینهکاهش  کاهش هزینه های جاری و انجام کار از راه دور هدور کاری( 3پاسخ

 ایجاد فرصت ها ایجاد فرصت های جدید در بستر ارتباطات شکل گرفته 4پاسخ

 تسهیلگری ابزاری میانبر و تسهیلگر در جهت انجام امور و جلب رضایت مندی 5پاسخ

 خالقگری کمک به پرورش خالقیت ها و روحیه مطالبه گری  6پاسخ

 

ا و هی هیای کیارآفرینی، میی تیوان بیه ایین نتیجیه دسیت یافیت کیه کیاهش هزینیه             در یک جمی بنیدی از مزییت   

ر میورد  ایجاد بسیترهای شیغلی جدیید، بیاالخص بیرای افیراد محصیل و فیارل التحصییل منیاطق روسیتایی، بیشیت            

 تاکید قرار گرفت.

 : بسترهای الزم برای پیاده سازی کارآفرینی فناورانه2سوال 

 در هییا یییتقابل و هییا ظرفیییت شناسییایی، روسییتایی منییاطق در کییارآفرینی کییی ایجییاد بییرای نیییاز اولییین:1 پاسییخ

 یصتشیخ  قیدرت  معیدودی  افیراد  فقیط  امیا  کننید  کیاری  بخواهنید  همیه  شیاید ، اسیت  روسیتایی  منیاطق  و روستا

 باشند داشته را روستا در موجود های ظرفیت

 و آمیوزش  کیه  زمیانی  تیا ، اسیت  کیارآفرینی  ایجیاد  بیرای  الزم بسیترهای  از یکیی  آمیوزش ،  مین  نظیر  به: 2 پاسخ

 میخیاهیم  میا  و کنییم  پییدا  دسترسیی  مولید  کیارآفرینی  ییک  بیه  تیوانیم  نمیی  نییاموزیم  را هدف به رسیدن های راه

 کنیم تسهیل را ها آموزش، ها فناوری همین با

 گییرا، اسییت محییور فیین و روسییتایی کییارآفرینی یییک ایجییاد بییرای الزم بسییتر هییا حمایییت و هییا مشییوق:3 پاسییخ

 ییک  رد اسیت  قیرار  وقتیی  امیا  میواجهیم  مسیزله  ییک  بیا  باشید  داشیته  شخصیی  جنبیه  مین  کیارآفرینی  باشید  قرار

 و محییروم آمییوزان دانییش بییرای بخییواهیم میین وقتییی میثال  اسییت دیگییری چیییزی مسییزله شییویم وارد عییام حیطیه 

 .بود مخواه ها حمایت و سازمانی های مشوق نیازمند مسلما کنم فراهم آموزشی ابزار یک افتاده دور

 و سیب ک ایجیاد  بیرای  اییده  چنید  خیودم  مین  اسیت  سیازمانی  همکیاری  مین  نظیر  بیه  الزم بستر مهمترین: 4 پاسخ

 متولییان  رخیی ب نبیودن  دانیا  دیگیر  مشیکل  و کینم  مراجعیه  کجیا  بیه  بایید  دانیم  نمیی  امیا  دارم روستا در جدید کار

   است مرتبط حوزه

 بایید  اول میا  سیت ا بیازار  وجیود ، هیا  کیارآفرینی  از اینگونیه  ایجیاد  بیرای  الزم بسیتر  مهتیرین  مین  نظر به: 5 پاسخ

 یوهشی  ایین  بیا  هسیت  حاضیر  جامعیه  آن اییا  و شیود  تولیید  اسیت  قیرار  ی جامعیه  چیه  بیرای  محصول این بدانیم

  خیر یا نماید دریافت را خود خدمات

 بیرای  مناسیب  فضیا  وجیود  دوم اجتمیاعی  سیرمایه  اول، محیور  فین  کیارآفرینی  ایجیاد  بیرای  مین  نظیر  به: 6 پاسخ

 اییین آیییا اسییت کییار و کسییب واحییدهای نییوع اییین ایجییاد دالیییل شناسییایی دیگییر نکتییه و هییا واحیید اییین ایجییاد

 در کیردم  شیروع  را کیاری  مین  وقتیی  و اسیت  پشیتیبانی  بحیث  دیگیر  نکتیه  و؟ خییر  یا دهد می جواب کارآفرینی

 نمانم تنها راه میان
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 کارآفرینی فناورانه: بسترهای الزم برای 2جدول 
 کلید واژه ها بسترهای الزم برای کارآفرینی فناورانه پاسخ

 نیازسنجی شناخت نیازهای موجود در روستاهای هدف   1پاسخ 

 آموزش ارائه آموزش های هدفمند در جهت ایجاد آگاهی برای جامعه هدف 2پاسخ

 مشوق ها این حیطهارائه مشوق های انگیزشی برای افراد خالق جهت ورود به  3پاسخ

 تعامالت سازمانی لزوم تعامالت سازمانی و ایجاد یک رابطه متقابل   4پاسخ

 بازاریابی بازاریابی و شناخت بازار هدف برای ارائه خدمات   5پاسخ

 پشتیبانی حمایت های مالی و معنوی از واحدهای نوآور روستایی  6پاسخ

 

ن، نی هیای نیوی  می تیوان چنیین اسیتنتاج نمیود کیه یکیی از پییش نیازهیای اساسیی در کیارآفری          از برآیند پاسخ ها 

نیم بحث نییاز سینجی و شناسیایی بیازار هیدف میی باشید، تیا زمیانی کیه بیرای محصیول ییا خیدمت خیود نتیوا                

 اشیمبازاری را فراهم آوریم، نمی توان انتظار موفقیت چشمگیری از این نوع کارآفرینی داشته ب

 : پیامدهای گسترش کارآفرینی فناورانه3سوال 

 سیت ا روسیتائیان  بیرای  شیرایط  تسیهیل  بیشیتر  محیور  فین  کارهیای  و نیوین  هیای  فنیاوری  اصیلی  هدف: 1 پاسخ

 .داد خواهد کاهش را جانبی های هزینه از خیلی و نماید کمک ها هزینه کاهش به تواند می مسلما و

 و ییروسییتا منییاطق بییین اداری و آموزشییی، شییغلی سییفرهای کییاهش بییا توانییدمییی ICT گسییترش: 2 پاسییخ

 مییکک روسییتایی محیییط حفیی  بییه مسییتقیم غیییر صییورت بییه و داده کییاهش را روسییتاییان هییایهزینییه، شییهری

 اطیراف  زیسیت  محییط  میورد  رد روسیتاییان  اطالعیات افیزایش  کیه  اسیت ایین  دیگیر توجیه  قابیل  نکتیه  البتیه .نماید

 زیسییت محیییط زا حراسییت و حفیی  در مسییتقیم طییور بییه توانییدمییی آن از حفاظییت هییایراه و آن اهمیییت، آنهییا

 .شود واقی مفید روستاها

 اقیییو در هسییت جدییید بازارهییای شناسییایی و ایجییاد محییور فیین هییای کییارآفرینی تییاریرات از یکییی: 3 پاسییخ

 .بود خواهد ها کارآفرینی از نوع این اصلی هدف آید می بوجود بازار و تولید بین که پیوندی

 سییانیر اطییالع و هشییدار ایجییاد حییوزه در تونییه مییی محییور فیین هییای کییارآفرینی کاربردهییای از یکییی: 4 پاسییخ

 اطالعییات دریافییت و سییامانه یییک ایجییاد بییا میشییه زدگییی سییرما یییا سیییل خصییو  در مییثال. باشیید وقییایی

 ریسییک و هییا هزینییه کییاهش باعییث اییین و شییود ارسییال کشییاورزان گوشییی بییه هییا توصیییه اخییرین کشییاورزان

   شود پذیری

 سیهیلگری ت و توانمندسیازی  بیر  متمرکیز  بایید  روسیتایی  محیور  فین  هیای  کیارآفرینی  بیشیتر  مین  نظیر  به: 5 پاسخ

 و دارنید  یتوانمندسیاز  بیه  نییاز  منتهیی  دارد وجیود  روسیتایی  منیاطق  در تحصییلکرده  ظرفییت  شید  اشیاره  و باشد

 .دهند انجام را کاری هر توانند می باشند توانا وقتی جامعه

 همقنییین و مشییتری جییذب، بییازار ایجییاد، محصییوالت فییروش همقییون هییای حییوزه در واحییدها اییین: 6 پاسییخ

 از تیوان  میی  مجیازی  هیای  شیبکه  وجیود  بیا  دیگیر  سیوی  از شیوند  واقیی  مفیید  روسیتا  گردشیگری  نقیا   معرفی

 برد بهره جانبی اشتغال ایجاد برای بستر این
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 فناورانه: پیامدهای کارآفرینی 3جدول 
 کلید واژه ها اررات و پیامدهای کارآفرینی فناورانه پاسخ

 رفاه کاهش هزینه ها و تسهیل شرایط بهتر زیستن  1پاسخ 

 آگاهی ایجاد آگاهی در حوزه های مختل  برای روستائیان و قشر تحصیلکرده   2پاسخ

 بازاریابی شناسایی بازارهای پنهان و نوآوری در سرمایه گذاری 3پاسخ

 مدیریت ریسک وقایی در جهت کاهش خطرات شغلی رسانی اطالع و هشدار ایجاد 4پاسخ

 توانمندسازی ایجاد روحیه خالقیت و تواناسازی افراد بالقوه در مناطق روستایی 5پاسخ

 اشتغال زایی ایجاد فرصت های شغلی نوین مبتنی بر نیاز روز جامعه 6پاسخ

 

، آگییاهی کیه کیارآفرینی فناورانیه در حیوزه هیای اشیتغال مکمیل        نتیایج تحلیلیی بییانگر ایین مطلیب اسیت      

ا بیه  آفرینی هی رسانی و خدمات می تواند بیشیترین ارربخشیی را ایفیا نمایید، بیه بییان دیگیر ایین نیوع کیار          

 عنوان یک کاتالیزور عمل می کنند و به تنهایی قادر به حل مشکل خا ، نخواهند بود.

 روستا در محور فن کارآفرینی های محدودیت: 4 سوال

 ییک  در و اشید ب روسیتائیان  نییاز  و خواسیت  مطیابق  بایید  بشیه  انجیام  بایید  کیه  ای اییده  یا کار هر: 1 پاسخ

 ییک  و هسیت  محیور  فین  طیرس  ییه  موفقییت  بیرای  اصیلی  راهکیار  هیا  ظرفیت و نیازها شناسایی کلی نگاه

 بود خواهد ابزارها این از روستائیان عامه دیجیتالی سواد سطح مشکل

 واقییی در اسیت  روسیتایی  منییاطق خیا   هیای  محییدودیت،  فناورانیه  هیای  طییرس اصیلی  مشیکل : 2 پاسیخ 

 میدت  ییک  ططیی  هیم  شیاید  و ابتیدا  در اسیت  ممکین  نیوین  هیای  فنیاوری  حیوزه  در بیاالخص  طرس یک

 زدهبییا زود برداشییت حییوزه اییین هییای کییارآفرینی هییای محییدودیت از یکییی و نگیییرد قییرار اقبییال مییورد

 است شده خود طرس و ایده از افراد کشیدن دست باعث بعضا که هاست طرس این بودن

 جامعییه همییه هییا طییرس از نییوع اییین کییه اسییت اییین کییارآفرینی نییوع اییین مشییکالت از یکییی: 3 پاسییخ

 همیه  گیر دی یکیی  و باشید  هیا  طیرس  از نیوع  ایین  متقاضیی  خیا   قشیر  باید و گیرد نمی بر در را روستایی

 .ودب خواهد کافی های پیگیری و هزینه،وقت صرف مستلزم کارآفرینی های طرس نوع این شناسایی

 مسییکن یییک عنییوان بییه شییاید چییون بییود نخواهیید روسییتائیان درد دوای کییارآفرینی از نییوع اییین: 4 پاسییخ

 ایبیر  صیرفا  اسیت  ممکین  هیا  طیرس  ایین  اشیتغال  کنید  نمیی  رفیی  را روسیتائیان  اصیلی  مشکل و کند عمل

 .نشود روستا عاید خاصی سودآوری و نباشد روستای

 ایدسییتگاهه سییی از فییراوان معنییوی و مییادی هییای حمایییت مسییتلزم خالقانییه طییرس هییر انجییام: 5 پاسییخ

 اییده  آن میحیا  ییا  پشیتیبان  دسیتگاهی  امیا  نمیود  پییدا  را کیارآفرینی  ییا  برنامیه  تیوان  میی  نیه  اسیت  مرتبط

 .ندارند، گذاری سرمایه برای چندانی رغبت ها سازمان بیشتر متاسفانه و نباشد
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 نیوان ع بیه  تیوان  نمیی  و باشید  میوقتی  و زودگیذر  اسیت  ممکین  هیا  کیارآفرینی  ایین  مین  نظرم به: 6 پاسخ

 عیاجتمییا هییای شییبکه از بسیییاری عمییر کییه همانگونییه مییثال، نمییود محسییوب پایییدار ایییده یییا طییرس یییک

 آفرینییی کییار آن مییدیر اگییر و اسییت محییدود هییم خالقانییه واحییدهای اییین از خیلییی عمییر اسییت محییدود

: 5جییدول شیید خواهیید غییرق فنییاوری و علییم گییرداب در نماییید منطبییق روز شییرایط بییا را خییود نتوانیید

 جالش های کارآفرینی فناورانه
 کلید واژه ها چالش های کارآفرینی فناورانه پاسخ

 سواد رسانه ای ر پایین بودن سطح آگاهی و سواد روستائیان در رابطه با کارآفرینی های فن مح 1پاسخ 

 بازار محدود های خا  مناطق روستایی همقون نبود بازار هدفوجود محدودیت  2پاسخ

 خییا  قشییر باییید و گیییرد نمییی بییر در را روسییتایی جامعییه همییه هییا طییرس از نییوع اییین 3پاسخ

 باشد ها طرس از نوع این متقاضی

 جامعه محدود

 ابزار محدود این کارآفرینی ها حالل مشکل نبوده و در نقش مکمل عمل می کند 4پاسخ

 نبود حامی عدم همراهی سازمان های متولی در حوزه کارآفرینی از فناوری های نوین 5پاسخ

 رقابت پذیری قیبرزودگذر بودن این گونه از کارآفرینی ها و تشکیل واحدهای جدید و کنار زدن  6پاسخ

 

ن تیوا ا میی  هی در رابطه با چالش های کیارآفرینی فناورانیه، بیر اسیاس تحلییل گفتگوهیا و اسیتخراج عامیل         

یی بیه  چنین استنتاج نمیود کیه محیدودیت بیازاری و ریسیک گرییزی و عیدم اعتمیاد جامعیه عامیه روسیتا           

ای فناوری های نیوین از ییک سیو و عیدم حماییت متیداوم سیازمانی از سیوی دیگیر مهمتیرین چیالش هی            

 ایجاد این نوع از کارآفرینی خواهد بود.

 بحث و نتیجه گیری

 را شیری ب جامعیه  زنیدگی  امیورات  همیه  زود ییا  دییر  و بیود  خواهنید ن تغیییرات  منتظیر  نیوین  های فناوری

 سییه در روسیتایی  منییاطق ارتبیاطی  تغییییرات رونید  بیه  نگییاهی اسیت  کییافی. نمیود  خواهنیید غیرق  خیود  در

 بندازیم اخیر دهه

   مخابرات و نقلیه وسائل و جاده همقون بنایی زیر ارتباطی خدمات هفتاد دهه

  دور راه از و آموزشی های شبکه و سیم بی ارتباطی های ابزاری هشتاد دهه

   تعاملی و اجتماعی محور شبکه ارتباطی ابزارهای نود دهه

 اسیت  حرکیت  حیال  در نیوین  هیای  فنیاوری  سیمت  بیه  روستاشیهری  جامعیه  اسیت  مشخص که همانگونه

 ایین  مسییر  در بگییریم  تصیمیم  بایید  میا  حیال . داشیت  نخواهید  را گذشیته  بیه  بازگشیت  امکان فرایند این و

 خواهید  نیاموفق  البتیه  صید  کیه  نمیائیم  حرکیت  بخیواهیم  مسییر  خیالف  بیر  ییا  نمیائیم  حرکیت  هیا  فناوری

 هییدف عمییده و خواهنیید اصییلی کییارآفرینی مکمییل فناورانییه هییای کییارآفرینی و محییور فیین بودابزارهییای

 سییوی بییوداز خواهیید هییا خالقیییت اییین کاتییالیزوری جایگییاه و تسییهیلگری، هییا کییارآفرینی از نییوع اییین

 شناسیایی ، هیدف  جامعیه  شیناخت  مسیتلزم ، فناورانیه  کیارآفرینی  اییده  نیوع  هیر  سیازی  پییاده  و ایجاد دیگر



 4شماره 3، دوره1400 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       
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 رویکییرد بییا خالقانییه ایییده بودیییک خواهیید منطقییه آن در موجییود بییالقوه هییای قابلیییت و هییا ظرفیییت

 نییوع اییین سییطح تییوان نمییی دیگییر سییوی از باشیید مشییخص حییوزه و محییدوده دارای باییید کییارآفرینی

 ایین ، سیاختار  و وظیفیه ، هیدف  جامعیه  بیه  توجیه  بیا  واقعیه  در گرفیت  نظیر  در کوچیک  بسییار  را واحدها

 مسیتلزم  کیارآفرینی  نیوع  ایین  کیه  اسیت  ایین  دیگیر  نمودنکتیه  مشیخص  را آن حیطیه  بایید  کیارآفرینی  نوع

 هیا  کیارآفرینی  نیوع  ایین  دیگیر  سیوی  از و بیود  خواهید  هیا  فرصیت  شناسیایی  و پیذیری  ریسیک ، صبوری

 پیونییدهای وجییود صییورت در و باشیید تعامییل در خییود دسییتی بییاال جامعییه و دسییتی زیییر جامعییه بییا باییید

 هییای کییارآفرینی بییرای جییایگزینی تواننیید نمییی واحییدها نییوع باشییداین موفییق توانسییت خواهیید متقابییل

 میدیر  ییک  هنیر  و دهنید  ادامیه  خیود  فعالییت  بیه  هیا  کیارآفرینی  سیایر  کنیار  در تواننید  میی  اما باشند سنتی

 کییارآفرینی در هییا محییدودیت رفییی در نییوآوری و سیینتی هییای کییارآفرینی محییدودیتهای شناسییایی، خییالق

 بود خواهد محور فن های

 منابع  

 ریهییایفناو نشییر بییر میی رر عوامییل(. 1388ه ایمییانی علییی و نییوابخش مهییرداد مصییطفی  ازکیییا،   -

 سییانه،ر جهییانی مجلییه. آبییادقییرن روسییتای: تجربییی مطالعییه. روسییتایی جامعییه در ارتبییاطی و اطالعییاتی

 .1388 بهار ،7 شماره

ه (. عوامییل میی رر بییر توسییع 1390احمییدپور داریییانی، محمییود.، نیییک بییین، حسییین و کریمییی، آصیی  ه  

 فصییلنامه هییای خییدمات مشییاوره ای فنییی و مهندسییی کشییاورزی اسییتان زنجییان،   کییارآفرینی در شییرکت

 .535-546: صص ،4 شماره دوم، و چهل سال ،ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد تحقیقات

ی (. نقییش گردشییگری در توسییعه1391ایمنییی قشییالق، سیییاوش.، خییانی، فضیییله و هاشییمی، سیدسییعید ه 

 و رافیییاجغ کییارآفرینی زنییان روسییتایی همطالعییه تطبیقییی: روسییتای کنییدون و اسییکندان شهرسییتان مییاکو(،  

 .217-238: صص ،18 شماره ای،ناحیه توسعه

و  (. بررسییی عوامییل پیییش برنییده 1392سییرمازه، حمییید هجمشیییدی، علیرضییا.، جمینییی، داود و نظییری  

، شییماره 4ی توسییعه کییارآفرینی زنییان روستایی،فصییلنامه علمییی پژوهشییی زن و جامعییه، سییال   بازدارنییده

 .137-166، صص: 2

-توسییعه بییه نگییاهی (.1392پییور، آزاد هجمینییی، داود.، جمشیییدی، علیرضییا.، کماسییی، حسییین و آریییان  

 .برتراندیش حافظین: رانته روانسر، شهرستان یافتگی

ا روش بنییدی موانییی میی رر بییر کییارآفرینی زنییان روسییتایی هبیی  (. اولویییت1391حیییدری سییاربان، وکیییل ه

AHP،) 159-177، صص: 2، شماره 10زنان، سال  شناختیروان اجتماعی مطالعات. 

 جهییاد: اصییفهان ،(کیینش تییا اندیشییه زاه پایییدار توسییعه از هییاییجنبییه (.1384آبییادی، سیییداحمد هخییاتون

 .اصفهان صنعتی دانشگاه دانشگاهی



 مفاخری                     

569 

 
 

(. 1393رمضییان پییور نرگسییی. قاسییم. طالقییانی. غالمرضییا. رمضییانرور نرگسییی. سییمیه. غفییاری. علییی. ه   

هیای علیم و فنیاوری: رویکیرد     بنییان مسیتقر در پیارآ   هیای دانیش  ارائه مدل کارآفرینی فناورانیه در شیرکت  

 108-85 ,(1)6 ,مدیریت دولتی .کیفی

ایی (. الزامییات آمییوزش کییارآفرینی زنییان روسییت    1390احمییدآبادی، حبیییب و عربشییاهی، شیییوا ه   زارع

-71ص: ، صی 26شیماره   ،8 سیال  شییعه،  بیانوان  ترویجیی  علمیی  دوفصیلنامه  همورد: زنیان روسیتایی ییزد(،   

49. 

ی موانییی بنید (. اولویییت1391الیدین ه الییه حسیینی، سیییدجمال علیدوسیت، سییمیه.، لشیکرآرا، فرهییاد و فیرج   

 و بکسیی مییدیریت و کییارآفرینی مل ییی کنفییرانو سییعه کییارآفرینی زنییان روسییتایی شهرسییتان گرمسییار، تو

 .31-45: صص بنیان، دانش کارهای

وسییعه (. زنییان کییارآفرین دانشییگاهی نسییبت بییه موانییی ت 1389نیازکییار، فاطمییه و عییرب مقییدم، نییرگو ه 

 .5-25: صص ،1 شماره ،4 سال زنان، تحقیقات کارآفرینی زنان،

 ابعییاد (.1396. هرضییا سییید. حجییازی. علییی. دهکییردی مبینییی. قنبییر. الیاسییی محمییدی. امیرمهییدی. میثمییی

 42-9(. 4ه5. فناوری توسعه مدیریت فصلنامه. ایران در فناورانه کارآفرینی اکوسیستم های مولفه و

 
Cabala, L (2008). Design rural entrepreneurship in practice, COTF System for Community 

Transformation. New York: Guilford Press. 

Chowdhury, M.S (2007). Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: the Case of 

Bangladesh, Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 

Vol. 1, No. 3, PP. 240-251. 

Cronies, S,(2006). Understanding enterprise, entrepreneurship and small business, 

Macmillan, Basingstoke, (5): 243-246. 

Ellis, F (2003). Livelihoods and rural poverty reduction in Kenya, Development Policy Review, 

(13):566-571. 

Heriot, K. (2002). A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of Two Rural Electric 

Cooperatives, available in: Western Kentucky University, and Noel D,  Campbell, North Georgia 

College & State University, 

http://books.google.com/books/about/Enterprising_Families.html?id=MtbVGwAACAAJ. 

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511507. 

Nawaz, F. (2009). Critical Factors of Women Entrepreneurship Development in Rural 

Bangladesh .U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC). 

Poon, Jessie, Thai, Diep & Naybor, Deborah. (2012), Social capital and female entrepreneurship 

in rural regions: evidence from Vietnam, Applied geography, Vol. 35, Issues 1-2, pp: 308-315. 

Rijkers, B. (2012), Gender and rural non-farm entrepreneurship, World development, Vol. 40, 

No. 12, pp: 2411-2426. 

Russel, S , Kerry, A. (2008). Dose School Choice Increase the Rate of Youth 

Entrepreneurship? Economic of Education Review,27, PP.429-438. 

Wagner, J. & Sternberg, R (2004). Start-up activities, individual characteristics, and the regional 

milieu: Lessons for entrepreneurship support policies from German micro data, The Annals of 

Regional Science, (38), pp. 219-240. 

Wennekers, A. R. M., & Thurik, A. R (1999). Linking entrepreneurship and economic 

growth. Small Business Economics, 13(1), 27–55. 


