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چکیده
در سالهای اخیر توجه متولیان توسعه روستایی متوجه کارآفرینی شده است که می توان به نوعی برطرف کننده
بسیاری از چالشهای عمده همچون بیکاری ،درآمد پایین ،عدم تنوع اقتصادی و جزء آن در مناطق روستایی باشد.
در پژوهش حاضر از روش توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و میدانی
(پرسشنامه) استفاده شد .جامعه آماری این تحقیق  9روستای ،دهستان پنجه علی بوده هستند .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)،آماراستنباطی( تی تک نمونه ای ،آزمون فریدمن ،ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) ا ستفاده گردید .نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین ظرفیت روستاهای مورد
مطالعه برای توسعه کارآفرینی در بعد فردی با میانگین  3/25درصد و با آماره آزمون تی  6/868مناسب ارزیابی
کرده اند ،اما در رابطه با بقیه ظرفیتها ،منطقه از وضعیت خوبی برخوردار نیست .بر اساس نتایج آزمون فریدمن
مشخص شد که بیشترین میانگین توسعه کارآفرینی مربوط شاخص فردی با  4/40درصد و کمترین میانگین توسعه
کارآفرینی مربوط به شاخص زیرساختی با  2/21درصد اختصاص دارد.نتایج همبستگی بین متغیرها نشان می دهد
که بین سطح تحصیالت و توسعه کارآفرینی رابطۀ مستقیمی وجود دارد ،ولی با افزایش سن مولفه های مذکور روند
کاهشی پیدا می کنند .برای بررسی میزان اثرگذاری ابعاد ظرفیتی بر توسعۀ کارآفرینی از تحلیل مسیر استفاده شده
است .یافته های این تحلیل نشان می دهد که بعد اقتصادی با  0/598درصد بیشترین اثر و بعد زیرساخت یا 0/298
کمترین اثر را دارد.
واژگان كلیدي :دهستان پنجه علی شمالی ،توسعۀ روستایی ،کارآفرینی ،کارآفرینی روستا
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مقدمه
اگرچه فقر1مشکلی جهانی است ،اما بروز بیشتر آن در بخش روستایی باعث شده است که به عنوان مهم ترین
مشکل نواحی روستایی مطرح شود (اکبری و همکاران .)300 :1394 ،پیامدهای نامطلوب نابرابری درآمد2و فقر
چنان متنوع ،گسترده ،تأثیرگذار و دربرگیرندۀ غالب بخشهای ساختار عملکردی جامعه است که در حالت حاد و
بحرانی ،اساس نظام جامعه و دستگاههای حکومتی اجرایی را تحت تأثیر قرار می دهد (محمدی یگانه.)46 :1392 ،
بحران بیکاری به عنوان یک معضل تمامی جنبه های اقتصادی 3،فرهنگی4و اجتماعی5یک جامعه را به شدت متأثر
میکند و گاهی اثرات غیر قابل جبرانی نیز بر جای می گذارد .تجربه ثابت کرده که این بحران و پیامدهای اجتماعی
آن ،نه راه حل فوری و اخالقی دارد و نه راه حل همه جانبه ،یکپارچه و کوتاه مدت آن امکان پذیر است .بسیاری
از کشورها ،ازجمله راه حل برون رفت از این بحران را کارآفرینی6می دانند و به آن توجه فوق العاده ای می کنند
(میرک زاده و بهرامی .)38 :1390 ،به طوری که یکی از باورهای برنامه ریزان و متولیان توسعه7سکونتگاههای
انسانی در عصر حاضر ،لزوم تشویق جمعیت انسانی برای گرایش به کارآفرینی است تا در سایه این رهیافت ،چاره
جویی مناسب و پایداری برای چالش های حاکم بر فضاهای جغرافیایی نظیر روستاها شود (قدیری معصوم و
همکاران .)21 :1395 ،چرا که کارآفرینی تأثیر مهمی در رشد اقتصادی دارد و همچنین دارای پیامدهای مهم اجتماعی
است ) (Wu & et Al, 2017:24و اهمیت آن به عنوان موتور رشد اقتصادی در سطح منطقه ای به طور گسترده
ای شناخته شده است ) .(Tsvetkova & Partridge, 2017 : 6امروزه توسعه روستایی8بیش از هر زمانی دیگر
با کارآفرینی مرتبط است در حال حاضر اکثر افراد و مؤسسات فعال در زمینه توسعه روستایی ،کارآفرینی را به
عنوان یک فعالیت توسعه ای استراتژیک می دانند که می تواند فرآیند توسعه روستایی را تسریع ننماید (رضوانی،
 .)224 :1393همچنین پژوهشگران و دولت مردان کشورهای مختلف ،بر الزام سیاستگذاری هدفمند و برنامه ریزی
اندیشمندانه برای توسعه کارآفرین ی در بخش روستایی به طور فزایند های تأکید کرده اند (حسینی نیا و هادی،
 .) 25 :1396چرا که کارآفرینی از فعالیت هایی است که می تواند به نوعی برطرف کننده بسیاری از چالش های
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عمده و بزرگ (همچون بیکاری ،درآمد پایین ،عدم تنوع اقتصادی و جز آن ) در مناطق روستایی باشد و در سایر
جنبه های زندگی انسانی روستاییان نیز تأثیر مثبت بگذارد (فرجی سبکبار و همکاران .)53 :1390 ،در اغلب
کشورها ازجمله ایران ،یکی از اهداف کالن توسعه ،کاهش بیکاری و توسعۀ فعالیت های شغلی است .امروزه
مبحث اشتغال1صرفاً یک بحث اقتصادی یا مربوط به یک کشور خاص نیست ،بلکه تقریباً تمامی جوامع به نوعی
با معضل بیکاری دست به گریبان هستند و ابعاد این  ،تمامی بخشهای جوامع ازجمله امور اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی را متأثر ساخته است( .طوسی و همکاران )2 :1393 ،و توجه جدی دولت به امر
اشتغال روستایی به این علت است که به دلیل رشد بخش خدمات و بخش صنعتی در مناطق شهری و غفلت دولت
از مناطق روستایی و بخش کشاورزی 2،باعث کمبود اشتغال ،فرصت ها و افزایش فقر ،و مهاجرت3نیروی کار از
مناطق روستایی به مناطق شهری شده است(Goldoost Azari & Allahyari, 2017: 339) .که با یک برنامه
ریزی درست و همه جانبه در کنار توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی می توان این مشکالت را به طور هدفمند
مهار و روستا را در جهت توسعه به پیش ببریم .و در پایان می توان گفت ،برای اینکه زمینه توسعه کارآفرینی در
روستاها به نتیجه برسد باید ظرفیت های آن از نظر ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی 4،فردی

5

شناسایی گردد و در جهت توسعه آن پیش رویم.
دهستان پنجه علی در شهرستان قروه و در جنوب دشت قروه قرار داردکه فعالیت شاید  50تا  60درصد مردم آن
وابسته به آب و زمین یعنی کشاورزی میباشد .و بقیه مردم به دو دسته کارگر در بخش کشاورزی (کار برای
کشاورزان به ازای دستمزد) و کارگر در شهر تهران (فعالیت در غرفه ها) که بیشتر جوانان در این بخش هستند
شامل میشود .البته بخش قابل توجهی از مردم این دهستان در کنار فعالیتهای دیگر دامداری هم انجام میدهند .با
توجه به ناتوانی بخش کشاورزی در جذب اشتغال در این دهستان ایجاد کارآفرینی میتواند نقشی اساسی در جذب
نیروی کار ایجاد کند .ارائه تسهیالت به روستاییان از طریق سازمان و سازمانهای حمایت کننده مالی و آموزشی
موجب افزایش اشتغال و ایجاد کارآفرینی و کسب وکار روستایی میشود و توجه به این امر حائض اهمیت است.
همچنین توجه به عوامل محیطی ،فرهنگی و جغرافیایی و ارائه خدمات آموزشی مناسب در جهت کارآفرینی و
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جهاد اقتصادی به روستاییان باعث توسعه کارآفرینی روستایی میشود و توجه مسئولین به این امر ضروری است .با
توجه به اینکه اکثر جوانان این بخش در تهران مشغول کارند با ایجاد اشتغال و حمایت ازآنها میتوان از سیر مهاجرت
(چه به صورت دائمی و چه فصلی) به شهرها خصوصاً شهر تهران تا حدودی جلوگیری کرد .پژوهش حاضر با
عنوان بررسی و ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی برای توسعۀ کارآفرینی در جهت پاسخگویی به سواالت زیر
است.
 ) 1ظرفیت روستاهای مورد مطالعه برای توسعه کارآفرینی در چه وضعیتی قرار دارد؟
 )2بین ویژگی های فردی (سن و تحصیالت) با ظرفیت های کارآفرینی چه ارتباطی وجود دارد؟
 )3کدام یک از ظرفیت ها و زمینه ها (فردی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیر ساختی و محیطی) بیشترین تاثیر را در توسعه
ی کارآفرینی ناحیه مورد مطالعه دارد؟
و هدف از این پژوهش -1شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های منطقه مورد مطالعه در جهت بکارگیری کارآفرینی،
 -2شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فضای کارآفرینی منطقه مورد مطالعه.
پیشینه تحقیق
کارآفرینی یک موضوع جدید است که در سالهای اخیر توجه زیادی را معطوف به خود کرده است .بنابراین پژوهش
های مربوطه ،بحث جدید و نوپای است .مبحث کارآفرینی در حین جدید بودن ،میان رشته ای هم تلقی می گردد،
به عنوان مثال روانشناسان به بررسی بعد شخصیتی و روانی ،جامعه شناسان به مبحث اجتماعی بودن آن ،مدیران به
دید ایجاد محیط کارآفرینانه در سازمان ها ،برنامه ریزان توسعه ،به دید ایجاد شغل و نابودی فقر و ...می نگرند .به
طور کلی باید گفت هر یک از پژوهشگران به بررسی بعدهای ازآن دست یافته اند که در جدول زیر آورده شده.
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جدول  .1پیشینه تحقیق
نويسنده

سال

عنوان

يافته ها

هاشمی و

1390

توسعه ی روستایی با تاکید بر

نتایج حاصله بیانگر آن است که در نواحی روستایی فرصت های مناسبی

اشتغال و کارآفرینی :مطالعهی

به صورت کشف نشده یا بال استفاده وجود دارد که در صورت توسعه

موردی دهستان شباب در استان ایالم

کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی می تواند منجر به توسعه فرصت

همکاران

های شغلی ،شکوفای اقتصادی و توسعه روستایی گردد.
بررسی نقش توسعه روستایی در

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مناطق روستایی استان گیالن

1392
داداشی و

افزایش اشتغال و کارآفرینی در مناطق

فرصتها و پتانسیلهای مناسب فراوانی برای اشتغال وجود دارد که در

دارچینی

روستائی استان گیالن

صورت توسعه کارآفرینی و توجه به جوانان و کارآفرینان روستایی میتواند
منجر به توسعه فرصتهای شغلی ،شکوفایی اقتصادی و توسعه مناطق
روستایی گردد.

فراهانی و

1393

همکاران

عوامل اثرگذذار بذر رشذد کذارآفرینی

یافته ها نشان میدهد اثرگذارترین عامل از لحاظ کارآفرینی و اشتغال در

در نذذذذواحی روسذذذذتایی (مطالعذذذذه

محدوده مورد مطالعه متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی با مقدار ویژه

مذذذوردی :دهسذذذتان جابرانصذذذار در

 5/63میباشد که به تنهایی  17/60درصد از کل واریانس را تبیین نموده

شهرستان آبدانان)

است .عاملهای بعدی به ترتیب شامل عامل اقتصادی ،دانش و اگاهی،
اعتماد به نفس ،خالقیت فردی ،نوآوری و خالقیت ،زیر ساخت فیزیکی
و دسترسی به تسهیالت اقتصادی میباشد که در مجموع  72/5درصد
واریانس را تبیین کرده است.

قديري معصوم

1393

و همکاران

تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در

یافته ها نشان میدهد عامل اقتصادی ،فردی و زیرساختی با توجیه 13/64

نواحی روستایی مطالعه ی موردی:

درصد واریانس ،مهمترین مانع توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی

(دهستان غنی بیگلو ،شهرستان

میباشد .ضمن اینکه پایین بودن احساس تعلق مکانی ،عدم فرصتهای

زنجان)

مناسب اشتغال ،عدم سرمایه کافی ،پایین بودن ریسک اشتغال وامکان تغییر
شغل در نواحی روستایی از محدودیتهای مهم توسعه کارآفرینی در
روستاهای مورد مطالعه بوده است.

مفاخري

1400

George
Toma & et
al

2014

های

یافته های نشان میدهد .کارآفرینی فناورانه در مرحله اول به عنوان یک

بررسی

وتبیین

ضرورت

بهرهمندی از کارآفرینی فناورانه در

کارآفرینی مکمل شناخته می شود و در مرحله بعدی نیازمند امکان سنجی

فرایند توسعه مناطق روستایی (مطالعه

و شناخت ظرفیت های بالقوه مناطق روستایی است و در مرحله سوم

موردی روستای قرن آباد شهرستان

ایجاد آگاهی در بین افراد نوآور و خالق و در مرحله نهایی تعین بازار و

گرگان)

ایجاد بسترهای الزم برای حمایت های سازمانی در قالب مشوق های
مالی و فکری ،ضروری خواهد بود.

Economic development and
entrepreneurship

هدف این مقاله توسعه اقتصاد از طریق کارآفرینی ،و نشان دادن یک مدل
نظری و عوامل اصلی آن در رابطه با کار آفرینی و توسعه ی اقتصادی
است .و یافته ها نشان می دهد که توسعه اقتصادی و کارآفرینی به شدت
در هم آمیخته اند.
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Fabeil
Noor & et
al

2017

Motivating Factors and
Prospects for Rural
Community Involvement in
Entrepreneurship:
Evidence from Mantanani
Island, Sabah, Malaysia

2017

When can a farmer be an
entrepreneur? Taking
entrepreneurship back to
the future

2017

Analysis of barriers against
development
of
rural
entrepreneurship in Guilan
province, Iran

هدف این مقاله شناسایی عوامل شخصی و زمینه ای که ممکن است بر
تصمیم گیری کسب و کار در جامعه محلی مانتالی اثر گذار باشد ،است.
یافته ها نشان می دهد که از بین عوامل داخلی ،عامل اشتیاق ،مهارت های
شخصی و اعتماد به نفس ،تاثیر به سزایی برای توسعه کارآفرینی دارند ،و
از بین عوامل خارجی ،می توان به دسترسی به امور مالی ،زیرساختها
اشاره کرد .و در آخر عمدتاً پاسخ دهندگان موافقت خود را مبنی بر مزایای
مالی کارآفرینی ،ابراز کردند.

& Adhikari
et al
Goldoost
& Azari
Allahyari

این مقاله در مرحله اول به گسترش تئوری کلی کارآفرینی در بخش
کشاورزی تحقیق می کند .و در مرحله دوم به تحقیق در مورد سرمایه
گذاری و رشد تولید در بخش کشاورزی میپردازد.
نتایج نشان می دهد که موانع کارآفرینی تاثیر گذار عبارتند از :سیاست
گذاری ،برنامه ریزی ،سیاست های اجرایی متناقض ،عدم اعتماد ،نادرست
بودن سیاست های اقتصادی ،نبود حمایت ،موانع آموزشی ،فقدان دانش
کارآفرینی ،عدم وجود یک سیستم آموزش کارآفرینی ،و درک ضعیف
جمعیت روستایی در مورد اصول طراحی و راه اندازی جدیدکارآفرینی و
کسب و کار.

منبع :یافته های تحقیق1399،

مروري بر ادبیات تحقیق
کارآفرینی واژه ای است نو و از معنای آن نمی توان به مفهوم واقعی آن دست پیدا کرد و از این نظر نیز کارآفرینی
تعاریف متفاوتی دارد .وجود تفاوت ها در تعریف کارآفرینی ،از سوی نشان دهنده گستردگی و اهمیت موضوع
است که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده پویای موضوع است که
زمینه ارائه مدل ها ،تئوری های متفاوتی را فراهم می آورد (صفری علی اکبری و صادقی .)98 :1396 ،در کشورهای
غربی ،واژۀ کارآفرینی از سال  1709مطرح شد در دهۀ  1960و  1970این واژه در مطبوعات اجتماعی رونق بیشتری
یافت و در دهه  1980و  1990کاربردی جهانی گرفت .به عبارتی در قرن بیستم این مفهوم برای تولید ثروت یا
ایجاد خدمات بکار رفت (ایزدی و برزگر ،)903 :1392 ،و به عنوان موتور رشد اقتصادی1به رسمیت شناخته شد
که بدون آن عوامل های دیگر توسعه از بین و ازمسیر توسعه دور می مانند ).(abd Raza & et al, 2012: 1
کارآفرینی از واژه فرانسوی ” “Entreprendreگرفته شده است و ترجمه ی این کلمه به معنای to take between

Economic growth engine

6

1

صادقی و ستایش منش

یا "در میان گرفتن" آمده است ،گرچه برخی از افراد ترجیع می دهند از اصطالحات جایگزین ،مثل" نوآور"" ،1عامل
تغییر" 2استفاده کنند) .(Blundel & et al, 2017:5و دلیل اصلی استفاده از این کلمات بجای کارآفرینی این است
که در کتاب ها و منابع ،عناصر و ویژگی های بسیاری برای کارآفرینی ذکر شده است که نوآوری و تغییر در همه
آنها مشترک است .این دو ویژگی اشاره به ایجاد فرصت های جدید ،پیش بینی برای مقابله با ریسک های بالقوه
درفرایند کسب و کار و بهبود شرایط موجود دارد (قدیری معصوم و همکاران .)5 :1393 ،بنابر تعریف واژه نامه ی
وبستر ،کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطرات های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و اداره آن را
قبول کند (والئی و همکاران .)151 :1394 ،کارآفرینی فرآیند خلق یا تصاحب یک فرصت و دنبال کردن آن ،صرف
نظر از منابع جاری کنترل شده است به عبارتی ،تالشی برای آفرینش کار و حرفۀ جدید و گسترش فعالیتهای موجود
به وسیلۀ افراد یا گروهی از افراد است (قدیری معصوم و همکاران )21 :1395 ،اقتصاددانان اتریش کارآفرینی را به
عنوان جست و جو ،شناخت و بهره برداری از طریق ترکیب نوین منابع و فرصت های پیشرفت آن در بازارهای
داخلی و خارجی دانسته اند ) .(Muralidharan & Pathak, 2017: 289شرکت های فعال در زمینه فعالیت
های کارآفرینی در محیط زیست اعتقاد دارند که شرکت کارآفرینی باید در راستای اقتصاد جهانی3و در حین حفظ
ارزش های سنتی ،عقاید و دیگر عناصر فرهنگی عمل کنند) .(Curry & et al, 2016: 110هوی ( )1983هم
کارآفرین را کسی می داند که ،مستقل ،ریسک پذیر ،دارای انگیزه رسیدن به هدف ،دارای اعتماد به نفس ،کار سخت
و نوآورانه و خوشبین ) .)Stathopoulou, 2004: 412ان پنه زیک4می گوید کارآفرینی جزء فعالیت های است
که با هدف آغاز ،سازماندهی و به روز رسانی کسب و کار انجام می شود که هدف اصلی آن ایجاد بازارهای جدید
و کسب سود و درآمد است.(Stevanovic, 2016: 255
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جدول  .2اثرات توسعه كارآفرينی به صورت شماتیک
توسعه اقتصاد
ايجاد شركت هاي جديد
عامل تولید
انباشت منابع (انسانی  ،مالی و )...
توسعه بازارهاي جديد
محصوالت جديد
گروه هاي متعدد و جديدي از مصرف كنندگان
اشتغال باالتر

source: Stevanovic, 2016: 255

تاکنون مطالب زیادی در رابطه با تئوری کارآفرینی منتشر شده است ،اما هنوز ،توسعه ی کارآفرینی در جوامع
روستایی جا نیفتاده است ،کارآفرینی روستایی و کارآفرینان روستایی در اصل هیچ تفاوتی با سایر کارآفرینان و
کارآفرینی ندارند ،در واقع کارآفرینان روستایی همان ویژگی های را دارند که کارآفرینان مناطق دیگر دارند .حتی
به دلیل باال بودن ریسک در فعالیت ها و محیط های روستایی ،همچنین به دلیل کمبود امکانات و ضعف مدیریت
در محیط های روستایی کارآفرینان روستایی باید به مراتب ،قدرت ریسک پذیری بیشتری نسبت به دیگران داشته
باشند (ساالرزهی و همکاران .)114 :1395 ،ریگان 1،کارآفرینی روستایی را فراهم کنندۀ زمینه اشتغال ،افزایش
درآمد و تولید ثروت ،بهبود دهندۀ کیفیت زندگی و کمک کننده به افراد محلی برای مشارکت2در اقتصاد برمی
شمارد (فراهانی و حاج حسینی .)719 :1392 ،ورتمن )1990(3تعریف جالبی از کارآفرینی روستایی ارائه می دهد،
او اعتقاد دارد که کارآفرین روستایی کسی است که ایجاد سازمانی جدید که تولیدی جدید یا خدماتی تازه را
معرفی ،یا بازار جدیدی را به وجود آورد یا از فناوری جدید در محیط روستایی استفاده کن Stathopoulou,

).( 2004: 412اهم یت کارآفرینی در محیط روستا به علت باال بودن نسبت نیروی کار به زمین و فصلی بودن
فعالیت های کشاورزی (هاشمی و همکاران 43 :1390 ،و  )44از اهمیت زیادی برخوردار است ،چرا که مطالعات
مختلف نشان میدهد که کارآفرینی روستایی یکی از زمینه های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخشهای کشاورزی
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و غیرکشاورزی است و مهمترین عامل توسعه پایدار روستایی به شمار می آید (فراهانی و همکاران.)4 :1393 ،
همچنین کارآفرینی در روستاها اهداف اساسی جهت توسعه پایدار روستایی1دنبال می کند (صیاد بید هندی:1391 ،
.)44
روش تحقیق
نوع تحقیق در این مقاله کاربردی و مبنای روش پژوهش آن به صورت توصیفی _ تحلیلی است .در پژوهش حاضر
روش گردآوری به صورت کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار
توصیفی(میانگین ،انحراف معیار و واریانس) و استنباطی ( آزمون تی تک نمونه ای  ،همبستگی پیرسون و تحلیل
مسیر) صورت گرفت.
قلمرو مکانی این پژوهش دهستان پنجه علی شمالی در شهرستان قروه در محدودی جنوب شرقی استان کردستان
می باشد که تمام روستاهای دهستان که مشتمل بر  14روستای دارای سکنه بوده و  2روستای سکنه می باشد.
براساس داده های سر شماری عمومی نفوس و مسکن ( )1395مجموع خانوارهای ساکن در این دهستان 1412
خانوار و  4643نفر جمعیت میباشد .تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 258
خانوار تعیین شده است .البته الزم به ذکر است که ما در این تحقیق روستاهای زیر  40خانوار را حذف و روستاهای
باالی  40خانوار را مورد ارزیابی قرار داده ایم .ضمنا جهت تکمیل پرسشنامه در سطح روستا از روش نمونه گیری
تصادفی ساده استفاده شد.
جدول  .3اطالعات جمعیتی روستاهاي مورد مطالعه و حجم نمونه
تعداد پرسشنامه

جمعیت کل

خانوار

نام روستا

24

445

118

پیرباباعلی

53

803

257

شانوره

16

271

78

بالوانه معتمدی

17

307

84

تاه آباد جامه شوران

16

242

77

جامه شوران

12

176

56

کاظم آباد

47

764

226

کامشگران
Sustainable rural development
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36

558

175

چمقلو

37

588

180

کانی گنجی

258

4154

1251

کل

منبع :مركز آمار ايران ،سرشماري ها1395 ،

برای روایی و سازگاری پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای این منظور تعداد  20پرسشنامه تکمیل
و پیش آزمون گرفته شد ،ضریب آلفای بدست آمده  0/91درصد ،که نشان دهنده سطح روایی و پایایی باالی
پرسشنامه است.
شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق
کارآفرینی روستایی

فردی

ریسک پذیری
خالقیت ونوآوری
اعتماد به نفس
آینده نگری
دانش و آگاهی
تحمل ابهام

اجتماعی

افتصادی

زیر ساختی

محیطی

تسهیالت اقتصادی
دستری به تسهیالت

اقتصادی

مشارکت

زیرساخت ها فیزیکی

موقعیت

نظام های حمایتی

نهاد سازی

زیر ساخت ها مالی

رضایت محیط

مشارکت اقتصادی

آگاهی

زیر ساخت های نهادی

برخورداریها

رضایت مندی
توانمندی اقتصادی

منبع :يافته هاي تحقیق1399،
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جدول  .4شاخص ،ابعاد و گويه هاي زير ساختی اثرگذار بر توسعه كارآفرينی
ابعاد

گويه ها

شاخص

زیرساخت های

وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب روستا ( همچون جاده ها و راه های ارتباطی روستا ) وجود

فیزیکی

زیرساخت های عمومی مناسب روستا (همچون آب ،برق و گاز در روستا ) ،وجود زیرساخت های
تکنولوژیکی مناسب در روستا ( مثل  ، ) it, ictوجود وسایل نقلیه برای حمل کاال به بازار و مراکز

زیر ساختی

فروش ،وجود بازارهای محلی در دهستان ،میزان دسترسی به امکانات حمل و نقل در سطح روستا
زیرساخت های مالی

وجود نیروی انسانی ماهر (باسواد و باتجربه ) برای شروع کسب و کارهای جدید ،وجود سرمایه
گذاران برای ایجاد کسب و کارهای جدید ،توزیع بهینه خدمات دولتی در سطح روستا ،فروش
مستقیم و بی واسطۀ محصول ،میزان مشاغل با درآمد باال در روستا

زیر ساخت های

وجود سازمان های محلی ( نظیر صندوق های قرض الحسنه) در روستا ،وجود بانک ها و مؤسسات

نهادی

ارائه دهندۀ وام ها و اعتبارهای مالی ،تعداد تعاونی ها و اتحادیه ها برای ایجاد امنیت مالی سرمایه
گذاران

منبع :یافته های تحقیق1399،

جدول  .5شاخص ،ابعاد و گويه هاي فردي اثرگذار بر توسعه كارآفرينی
شاخص

ابعاد

گويه ها

ریسک

ترجیع روش های نو به روش های سنتی ،حاضر به مواجه شدن با چالش ها و سختی ها ،تمایل به انجام ریسک های حساب شده،

پذیری

ترس نداشتن از ابتکار و پیشگا م بودن ،لذت بردن از ریسک مالی و شخصی

خالقیت و

توانایی کشف و تلفیق راه و روش های جدید برای حل یک مشکل ،همواره به فکر شروع کارهای جدید بودن ،داشتن ایده های

نوآوری

جدید و متنوع

اعتماد به

میزان اعتماد به نفس و خوداتکایی ،نداشتن استرس در موقعیت های سخت و مشکل ،اطمینان به انجام موفقیت آمیز در موقع روبه

نفس

رویی با طرح یا پروژه ،ممکن دانستن چیزی که دیگران آن را مشکل می دانند ،استقالل فردی در فعالیتها و تصمیم گیری ها ،میزان
عالقه به خود اشتغالی و فعالیت

فردی

آینده نگری

انگیزه تغییر در کیفیت زندگی ،توجه به تغییرات زندگی در روستاهای اطراف و محیط شهری ،توجه به آینده خانواده و فرزندان،
توجه به محدودیت های استفاده از منابع ،داشتن برنامه ریزی و برنامه مناسب در فعالیته  ،میزان پشتکار و ایستادگی

دانش و

میزان تماشای تلویزیون ،میزان مطالعۀ روزنامه ،آشنایی با رایانه ،میزان آشنایی با اینترنت ،میزان استفاده از اینترنت ،استفاده از شیوه

آگاهی

های نو در فعالیتها ،استفاده از دانش فنی در فعالیت ها

تحمل ابهام

فرارنکردن از موقعیتهای سخت و مشکل ،استقبال از تغییر زندگی و قرار گرفتن در موقعیتهای مبهم و نامعلوم

منبع :يافته هاي تحقیق1399،
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جدول  .6شاخص ،ابعاد و گويه هاي محیطی اثرگذار بر توسعه كارآفرينی
شاخص

محیطی

ابعاد

گويه

موقعیت

موقعیت قرارگیری روستا نسبت به جاده و نزدیک ترین شهر ،موقعیت قرار گیری روستا نسبت به
مرکز استان

رضایت محیطی

میزان رضایت از اقلیم و آب و هوای منطقه ،میزان رضایت شما از توپوگرافی و پست و بلندی منطقه،
میزان رضایت شما از کاربری اراضی ،میزان رضایت شما از منابع آب
میزان دسترسی به آب سطحی مورد نیاز برای کشاورزی ،امکان استفاده از آب زیر زمینی ،میزان کیفیت

برخورداریها

آب قابل دسترسی برای کشاورزی ،دسترسی به اراضی آبی مناسب از نظر وسعت ،دسترسی به اراضی
دیمی مناسب از نظر وسعت

منبع :يافته هاي تحقیق1399 :

جدول  .7شاخص ،ابعاد و گويه هاي اجتماعی اثرگذار بر توسعه كارآفرينی
شاخص

ابعاد

گويه ها

مشارکت

میزان مشارکت در شناسایی افراد خالق و نوآور ،میزان مشارکت در تصمیم گیری و اجرای فعالیت
های مختلف در روستا ،میزان مشارکت زنان و دختران روستایی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی،
میزان مسئولیت پذیری در راه اندازی کسب و کارهای جدید ،میزان شرکت در برنامه های آموزشی و
ترویجی

اجتماعی

نهاد سازی

میزان برگزاری کالس های آموزشی و مشاوره ای در زمینه کسب و کارهای خانگی و کارآفرینی ،میزان
تمایل به عضویت در تعاونی ها و صنف های صنعتی و کشاورزی ،میزان حضور مروجان برای ترویج
کسب و کارهای جدید ،تمایل در به کارگیری افراد متخصص در زمینۀ راه اندازی کسب و کارهای
جدید ،میزان اعتقاد به اشتغال زا یی و درآمدزایی بودن فعالیت های غیر کشاورزی ،میزان فعالیت
دهیاری و شورای اسالمی روستا برای ایجاد و گسترش کارآفرینی

آگاهی

میزان آشنایی با زمینه های کسب و کارهای جدید ،میزان آگاهی از خرید و فروش محصوالت ،میزان
آشنایی با قوانین و مقررات کسب و کارهای جدید ،میزان آشنایی با بازارهای جدید

منبع :یافته های تحقیق1399،
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جدول  .8شاخص ،ابعاد و گويه هاي اقتصادي اثرگذار بر توسعه كارآفرينی
شاخص

ابعاد

گويه ها

تسهیالت اقتصادی

استفاده از تسهیالت و وام های اعتباری برای ایجاد کسب و کارهای جدید ،میزان سرمایه گذاری
های خصوصی برای ایجاد کسب و کارهای مختل ،وجود فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری
در کسب و کارهای جدید در روستا ،میزان ارائه وام ها و اعتبارات خرد از سوی بانک ها و مؤسسات
برای ایجاد کسب و کار ،تعدد مراکز خرید محصوالت تولیدشده در بخش های مختلف (کشاورزی،
صنعتی و خدمات)

اقتصادي

دسترسی به تسهیالت

دسترسی به خدمات حمایتی ،دسترسی مشتریان و افراد مورد نیاز ،دسترسی به سرمایه های موجود،

اقتصاد

دسترسی به بازار مناسب برای عرضۀ تولیدات محلی و بومی به مصرف کنندگان ،دسترسی به ماشین
آالت و ابزارآالت مدرن در فعالیت های مختلف (کشاورزی ،صنعت و خدمات ) در روستا

نظام های حمایتی

حمایت مردم از سرمایه گذاری های خصوصی برای ایجاد کسب و کار ،حمایت دولت از ایجاد و
توسعه سازمان های غیردولتی فعال مرتبط با کارآفرینی ،حمایت دهیاری و شورای اسالمی از افراد
سرمایه گذار در کسب و کارهای جدید

مشارکت اقتصادی

تجربۀ فعالیت در کارهای کوچک ،میزان مشارکت در شکل گیری و ایجاد تشکل ها ،میزان مشارکت
اتحادیه ها و اصناف در حوزه های کسب و کار ،میزان مشارکت در بررسی میزان تقاضا برای فروش
محصوالت تولید شده ،میزان مشارکت در انتقال تجربه های شخصی در مورد کارآفرینی ،میزان
مشارکت در شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در روستا ،میزان همکاری همسایگان در کارهای
تولیدی،

رضایت مندی

میزان رضایت شغلی ،میزان رضایت از درآمدها ،میزان رضایت از مسکن ،میزان رضایت از محیط
کسب و کار ،میزان رضایت از خدمات ارتباطی ،میزان رضایت از دسترسی به خدمات بانک ها و
منابع مالی

توانمندی اقتصادی

داشتن اطالعات و آمارهای بازاریابی و اقتصادی مناسب ،میزان آگاهی از نرخ محصوالت در بازار،
میزان توانمندی مالی برای ایجاد کسب وکار

منبع :یافته های تحقیق1399،

ويژگی هاي منطقه مورد مطالعه
دهستان پنجه علی شمالی در بخش مرکزی شهرستان قروه واقع شده است .این دهستان از شمال به دهستان یالغور
آغاج ،از جنوب به دهستان پنجه علی جنوبی ،از شرق به دهستان های بدر و قصالن و از غرب به دهستان حومه
دهگالن متصل است و بین  47درجه و  38دقیقه تا  47درجه و  50دقیقه طول شرقی و  35درجه و  2دقیقه تا 35
درجه و  12دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است .طبق آخرین سرشماری ( )1395این دهستان دارای  14آبادی
 4643نفر جمعیت و  1412خانوار دارای سکنه می باشد .موقعیت سیاسی دهستان مورد مطالعه در نقشه زیر قابل
13
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نمایش می باشد .از نظر سواد روستای تازه آباد کریم آباد با  79/48درصد باسوادی در رتبه نخست و روستای
بالوانه خالدی با  63/20درصد باسوادی در رتبه آخر قرار دارد .از نظر اشتغال جامه شوران با  88/32درصد ،در
رتبه نخست و روستای کامشگران با  64/53درصد در رتبه آخر قرار دارد .از نظر اشتغال زنان روستای بالوانه خالدی
با  22/42درصد در رتبه نخست قرار دارد .روستاهای تازه آباد سراب قحط و کاظم آباد فاقد زن شاغل هستند.
اقتصاد دهستان مورد مطالعه به کشاورزی و دامداری استوار است .مهمترین اقالم کشاورزی و باغداری دهستان
شامل جو ،گندم ،نباتات علوفه ای و  ...می باشد .از لحاظ دام میتوان به گوسفند ،بز و گاو اشاره کرد ،در این
دهستان دامداری و دامپروری از دیر باز مهمترین رشته اقتصادی محسوب می شود ،در نتیجه محصوالت دامی از
جمله روغن جنبه صادراتی به خود گرفته است
شکل  .2موقعیت سیاسی منطقه مورد مطالعه
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جدول  .9میزان برخورداري روستاهاي مورد مطالعه از شاخص هاي توسعه
نام روستا

برخورداري ها

مجموع

پیرباباعلی

راه آسفالته ،دبستان ،مدرسه راهنمایی مختلط ،مسجد ،دهیار ،مروج کشاورزی ،شورای حل اختالف ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله

16

کشی ،آب لوله کشی ،سامانه تصفیه آب ،غسالخانه ،بقالی ،نانوایی ،دفتر مخابرات ،دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
شانوره

راه آسفالته ،مهد کودک ،دبستان ،مدرسه راهنمایی مختلط ،مسجد ،امام زاده ،شورای اسالمی ،دهیار ،شورای حل اختالف ،شبکه

19

سراسری برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،سامانه تصفیه آب ،خانه بهداشت ،بهورز ،غسالخانه ،بقالی ،تاتوایی ،دسترسی به وسیله
نقلیه عمومی
بالوانه

دبستان ،مدرسه راهنمای مختلط ،مسجد ،شورای اسالمی روستا ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،خانه بهداشت،

معتمدی

نمایندگی پخش سیلندر گاز ،بقالی ،نانوایی ،دفتر مخابرات ،دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

تازه آباد

دبستان ،مسجد ،شورای اسالمی روستا ،دهیار ،شورای حل اختالف ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،سامانه

جامه شوران

تصفیه آب ،خانه بهداشت ،بهیار یا مامایی روستایی ،بهورز ،نمایندگی پخش نفت سفید ،بقالی ،نانوایی ،دسترسی به وسیله نقلیه

13
16

عمومی
جامه شوران

دبستان ،مدرسه راهنمایی پسرانه ،مدرسه راهنمایی دخترانه ،دبیرستان نظری پسرانه ،دبیرستان نظری دخترانه ،مسجد ،شورای اسالمی

22

روستا ،دهیار ،شورای حل اختالف ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،سامانه تصفیه آب ،خانه بهداشت ،بهورز،
فروشگاه تعاونی ،بقالی ،نانوایی ،گوشت فروشی ،قهوه خانه ،دفتر مخابرات ،دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
کاظم آباد

جاده آسفالته ،دبستان ،مسجد ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،سامانه تصفیه آب ،غسالخانه ،بقالی ،دسترسی به

9

وسیله نقلیه عمومی
کامشگران

جاده آسفالته ،دبستان ،مسجد ،شورای اسالمی روستا ،دهیار ،مرکز خدمات جهاد کشاورزی ،شورای حل اختالف ،شبکه سراسری

17

برق ،گاز لوله کشی ،آب لوله کشی ،خانه بهداشت ،بهورز ،نمایندگی پخش سیلندر گاز ،بقالی ،نانوایی ،گوشت فروشی ،دسترسی
به وسیله نقلیه عمومی
چمقلو

جاده آسفالته ،دبستان ،زمین ورزشی ،مسجد ،شورای اسالمی روستا ،دهیار ،شورای حل اختالف ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله

19

کشی ،آب لوله کشی ،سامانه تصفیه آب ،سامانه جمع آوری زباله ،نمایندگی پخش نفت سفید ،فروشگاه تعاونی ،بقالی ،نانوایی،
گوشت فروشی ،دسترسی عمومی به اینترنت ،دسترسی به وسیله نقلیه عمومی
کانی گنجی

مهد کودک ،جاده آسفالته ،دبستان ،مدرسه راهنمایی پسرانه ،مدرسه راهنمایی دخترانه ،دبیرستان نظری پسرانه ،مسجد ،شورای

35

اسالمی روستا ،دهیار ،پاسگاه نیروی انتظامی ،شورای حل اختالف ،شرکت تعاونی روستایی ،شبکه سراسری برق ،گاز لوله کشی،
آب لوله کشی ،مرکز بهداشتی روانی ،داروخانه ،خانه بهداشت ،پزشک خانواده ،پزشک ،دندانپزشک ،بهیار یا مامایی روستایی،
بهورز ،غسالخانه ،سامانه جمع آوری زباله ،نمایندگی پخش سیلندر گاز ،بقالی ،نانوایی ،گوشت فروشی ،قهوه خانه ،بانک ،تعمیرگاه
ماشین آالت کشاورزی ،دفتر پست ،دفتر مخابرات ،دسترسی به وسیله نقلیه عمومی

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماریها1395:

يافته هاي تحقیق
بررسی ویژگی های فردی پاسخگویان نشان می دهد که  76/7درصد از پاسخ دهندگان مرد و  23/3درصد هم زنان
بودند .از نظر وضعیت سنی 29/1،درصد  20تا  30ساله 36 ،درصد  30تا  40ساله 23/6،درصد  40تا  50ساله و
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 11/2درصد باالی  50سال بودند .از نظر وضعیت سواد  4/3درصد بی سواد 17/4 ،درصد در حد ابتدایی30/2 ،
درصد راهنمایی 12 ،درصد متوسطه 26/7 ،درصد دیپلم 5/8 ،درصد لیسانس و  3/5درصد فوق لیسانس و باالتر
بودند ،و در آخر وضعیت شغلی شان عبارت اند از 4/3 :درصد شاغل دولتی 31/4 ،درصد کشاورز 4/3،درصد در
حوزه صنعت 5 ،درصد شغل خدماتی 15/1 ،درصد کارگر 19/4 ،درصد خانه دار و  8/5درصد در شغل آزاد تشکیل
داده اند.
جدول  .10وضعیت توصیفی پاسخ گويان بر اساس بیشترين پاسخ دهنده
مولفه

بیشترين پاسخگو

تعداد

درصد

جنسیت

مرد

198

76/7

وضعیت سنی

 30تا  40ساله

93

36

وضعیت تحصیلی

راهنمایی

78

30/2

وضعیت اشتغال

کشاورز

81

31/4

منبع :یافته های تحقیق1399 :

بر اساس آزمون تی تک نمونه ای ،پاسخ دهندگان ،زمینه های فردی را با میانگین  3/25درصد و با آماره آزمون تی
 6/868مناسب ارزیابی کرده اند .و بیان کردند که شاخص های فردی مثل ریسک پذیری ،خالقیت و نوآوری،
اعتماد به نفس ،آینده نگری ،دانش و آگاهی و تحمل ابهام برای توسعه کارآفرینی روستایی در حد مطلوب قرار
دارد .اما در رابطه با بقیه ظرفیتها ،منطقه مورد مطالعه از وضعیت خوبی برخوردار نیست و آماره آنها منفی براورد
شد که به ترتیب اقتصادی  ،-11/407اجتماعی  ،-7/153زیرساختی  -12/549و محیطی  -4/540برآورده شدند،
که در این میان بعد زیرساختی از وضعیت بدی برخوردار است .بر اساس این آزمون و با احتساب دامنه طیفی که
بین  1تا ( 5طیف لیکرت) در نوسان است ،میانگین ها هم به جز میانگین بعد ظرفیتی فردی ( ،)3/25تماماٌ کمتر از
حد متوسط یعنی عدد ( )3بودند.
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جدول  .11تحلیل ظرفیت ها در جهت توسعه كارآفرينی بر اساس تی تک نمونه اي
ابعاد

ضريب اطمینان 0/095

مطلوبیت عددي آزمون شده=3
مانگین

آماره t

درجه آزادی

معناداری

تفاوت میانگین

حد پایین

حد باال

فردی

3/25

6/868

257

0/000

0/25364

0/1809

0/3261

اقتصادی

2/59

-11/407

257

0/000

-0/40529

-0/4753

-0/3353

اجتماعی

2/71

-7/153

257

0/000

-0/28527

-0/3638

-0/2067

زیرساختی

2/49

-12/549

257

0/000

-0/50634

-0/5858

-0/4269

محیطی

2/82

-4/540

257

0/000

-0/17313

-0/2482

-0/0980

منبع :يافته هاي تحقیق1399 :

بر اساس آزمون فریدمن بین میانگین زمینه های موجود برای توسعه کارآفرینی در سطح آلفای  0/01درصد تفاوت
معناداری وجود دارد .با توجه به این آزمون بیشترین میانگین رتبه ای ،به زمینه فردی و کمترین به زمینه زیرساختی
اختصاص دارد .بررسی میانگین رتبه ای داده های حاصل از زمینه های موجود برای توسعه کارآفرینی نشان دهنده
پایین بودن این زمینه ها در حد مطلوب است.
جدول  .12میانگین رتبه اي ظرفیت هاي موجود براي توسعه كارآفرينی بر اساس آماره آزمون فريدمن
زمینه ها

تعداد

میانگین عددي

میانگین رتبه اي فريدمن

فردی

258

3/2536

4/40

اقتصادی

258

2/5947

2/38

اجتماعی

258

2/7147

2/81

زیرساختی

258

2/4937

2/21

محیطی

258

2/8269

3/20

کای دو

315/674

درجه آزادی

4

سطح معناداری

0/000

منبع :يافته هاي تحقیق1399 ،

با توجه به اینکه ویژگی های فردی همچون سن و سطح تحصیالت در توسعه ظرفیت های کارآفرینی موثر است،
همبستگی بین این متغیرها بررسی شده است( .جدول شماره  )13بر اساس این جدول بین سطح تحصیالت و
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توسعه کارآفرینی رابطۀ مستقیمی وجود دارد ،یعنی با باال رفتن سطح تحصیالت ابعاد ظرفیتی و کارآفرینی نیز
افزایش می یابد .ولی با افزایش سن مولفه های مذکور روند کاهشی پیدا می کنند.
جدول  .13همبستگی بین ويژگی هاي فردي پاسخگويان با ابعاد ظرفیتی و شاخص كل كارآفرينی بر اساس ضريب
پیرسون
ابعاد ظرفیتی

فردی

اقتصادی

اجتماعی

زیر ساختی

زیست محیطی

توسعه کارآفرینی

** معناداري در سطح 0/01

ويژه گی هاي فردي
سن

تحصیالت

ضریب پیرسون

**-0/198

**0/297

سطح معناداری

0/001

0/000

تعداد

258

258

ضریب پیرسون

-0/107

**0/191

سطح معنا داری

0/086

0/002

تعداد

258

258

ضریب پیرسون

-0/056

**0/239

سطح معناداری

0/367

0/000

تعداد

258

258

ضریب پیرسون

-0/065

0/033

سطح معناداری

0/295

0/601

تعداد

258

258

ضریب پیرسون

*-0/128

0/080

سطح معناداری

0/039

0/203

تعداد

258

258

ضریب پیرسون

*-0/150

**0/228

سطح معناداری

0/016

0/000

تعداد

258

258

*معناداري در سطح 0/05
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تحلیل ناپارامتری همبستگی میان ابعاد چهارگانۀ ظرفیت های فردی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیرساختی و محیطی در
روستاهای مطالعه شده ،رابطۀ مستقیم میان این ابعاد را نشان می دهد .همان طورکه در جدول  14مشاهده می
شود ،با افزایش هریک از ظرفیت های موجود ،سایر ظرفیت ها نیز افزایش می یابند.
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جدول  .14همبستگی بین ابعاد ظرفیتی توسعه كارآفرينی بر اساس ضريب پیرسون

فردي

فردي

اقتصادي

اجتماعی

زيرساختی

محیطی

1

**0/499

**0/497

**0/291

**0/504

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

258

258

258

258

258

ضریب پیرسون

**0/490

1

**/570

**0/434

**0/361

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

258

258

258

258

258

ضریب پیرسون

**0/497

**0/570

1

**0/348

**0/226

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

258

258

258

258

258

ضریب پیرسون

**0/291

**0/434

**0/348

1

**0/420

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

ضریب پیرسون
سطح معناداری

اقتصادي

اجتماعی

زيرساختی

محیطی

0/000

تعداد

258

258

258

258

258

ضریب پیرسون

**0/504

**0/361

**0/226

**0/420

1

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

0/000

تعداد

258

258

258

258

** معناداري در سطح 0/01

258
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برای بررسی میزان اثرگذاری ابعاد ظرفیتی بر توسعۀ کارآفرینی در روستاهای مورد مطالعه ،از تحلیل مسیر استفاده
شده است .در این راستا ،ابعادهای ظرفیتی به عنوان متغیر مستقل و کارآفرینی را به عنوان متغیر وابسته مورد سنجش
قرار دادیم( .شکل) و با انجام تحلیل واریانس هر یک از آنها ،تاثیرات مستقیم هر یک از ابعاد ظرفیتی محاسبه شد.
در بقیه مراحل هر یک از شاخصهای که بیشترین ضریب بتا )(Betaرا داشتند را به عنوان متغیر وابسته و سایر
عوامل متغیر مستقل فرض شده است و در شکل  3میزان و نوع تاثیر ( مستقیم و غیر مستقیم ) هر یک از متغیرهای
مستقل و وابسته نشان داده شده است .به طور کلی ،با ضرب کردن کلیه مسیرها در فاکتور مورد نظر و در نهایت
جمع کردن همۀ آنها با یکدیگر ،تاثیرات غیر مستقیم را هم نیز محاسبه کردیم( .جدول )15
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شکل  .3نمودار تحلیل مسیر متغیر وابسته ( كارآفرينی) و متغیرهاي مستقل ( فردي ،اقتصادي و) ...

فردی

اقتصادی

توسعه

اجتماعی

کارآفرینی

زیرساختی

محیطی
یافته های تحلیل مسیر نشان می دهد که اثر مستقیم بٌعد اقتصادی بر توسعه کارآفرینی روستایی ،بیشتر از ابعاد دیگر
بوده و بٌعد زیر ساختی کم ترین تاثیر مستقیم را بر توسعه کارآفرینی داشته است.
جدول  .15اثرات ظرفیت ها بر توسعه كارآفرينی
ابعاد

تاثیرات مستقیم

تاثیرات غیر مستقیم

تاثیرات كلی

رتبه

ظرفیت های فردی

0/266

0/291

0/557

2

ظرفیت های اقتصادی

0/256

0/342

0/598

1

ظرفیت های اجتماعی

0/287

0/041

0/328

4

ظرفیت های زیر ساختی

0/290

-

0/290

5

ظرفیت های محیطی

0/275

0/087

0/362

3
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نتیجه گیري و پیشنهادات
بحران بیکاری به عنوان یک معضل تمامی جنبه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را به شدت متأثر
میکند و گاهی اثرات غیر قابل جبرانی نیز بر جای می گذارد .تجربه ثابت کرده که این بحران و پیامدهای اجتماعی
آن ،نه راه حل فوری و اخالقی دارد و نه راه حل همه جانبه ،یکپارچه و کوتاه مدت آن امکان پذیر است .بسیاری
از کشورها ،ازجمله راه حل برون رفت از این بحران را کارآفرینی می دانند و به آن توجه فوق العاده ای می کنند.
یافته های تحقیق می دهد که در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی ابعاد ظرفیتی ،بهجز بعد فردی بقیه ابعاد از وضعیت
مناسبی در منطقه مورد مطالعه ،برخوردار نیستند.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین ویژگی های فردی (سن) و ظرفیت های کارآفرینی ارتباط و همبستگی منفی
وجود دارد ،به طوریکه هر چه سن افزایش یابد ،میل به ایجاد کارآفرینی کمتر می شود ،اما در زمینه (تحصیالت)
و ظرفیت های کارآفرینی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .به طوری که هر چه سطح تحصیالت باالتر رود
گرایش به سمت کارآفرینی رو به افزایش میرود  .برای بررسی میزان اثرگذاری ابعاد ظرفیتی بر توسعۀ کارآفرینی
در روستاهای مورد مطالعه ،از تحلیل مسیر استفاده شده است .طبق این مدل ظرفیت های اقتصادی بیشترین تاثیر
را بر توسعه کارآفرینی روستایی دارند ،و توسعه کسب و کار و کارآفرینی نیازمند استفاده از ظرفیت های اقتصادی،
به صورت جدی است .بعد از ظرفیت اقتصادی ،ظرفیت فردی هم در امتیاز دوم اثرات قابل توجه ای در زمینه
توسعه کارآفرینی روستایی ،در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص می دهد .به طور کلی می توان با تقویت این
زمینه ها در جهت توسعه کارآفرینی گام برداشت تا هم مشکالت بیکاری در روستاها حل گردد و هم از شدت
مهاجرت های روستا-شهری کاسته شود .به بیان دیگر ،اگر توجه جدی به توسعه کارآفرینی مبذول گردد ،میتوان
شاهد مهاجرت معکوس هم شد .در ادامه پیشنهادهایی در زمینه توسعه روستایی آورده در زیر آورده شده است که
شایان توجه جدی ،است.
 ارائه وام هاي كمبهره با بازپرداخت بلند مدت به روستايیان در جهت توسعه كارآفرينی.
 حمايت همه جانبه جهاد كشاورزي در جهت توسعه كارآفرينی در روستاها.
 برگزاري دوره هاي آموزشی در زمینه كارآفرينی به وسیله كارآفرينان موفق در روستاهاي داراي
شرايط.
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 توجه جدي به كارآفرينی كشاورزي و صنايع كوچک روستايی.
 بهبود زيرساخت هاي فیزيکی در زمینه اينترنتی-مخابراتی ( با توجه به پرسشنامه هاي جمع آوري
شده اكثر پاسخ دهندگان از وضعیت اينترنتی و مخابراتی ناراضی بودند) و بکارگیري آن در آشنايی
با نوآوريهاي كارآفرينی و كسب و كار.
 جذب سرمايه ها و سرمايه گذاران به مناطق روستايی از طريق تشويق ها و تخفیف هاي مالیاتی.

 ايجاد محیطی جذاب از طريق ارائه خدمات و امکانات زيرساختی.

 -4منابع
 .1اکبری ،مرتضی ،غالم زاده ،رضا و آراستی ،زهرا( .تابستان  .)1394نیازسنجی آموزشی جوانان روستایی

شهرستان ورامین در زمینۀ کارآفرینی به منظور راه اندازی کسب و کارهای صنایع دستی روستایی .پژوهش
های روستایی ,دوره  ، 6شماره  ,2صفحات  299تا .322
 .2ایزدی ،حسن و برزگر ،سپیده( .زمستان  .)1392کارآفرینی و توسعۀ روستایی آموزه هایی از تجارب کشور
چین .پژوهش های روستایی ,دوره  ,4صفحه  901تا .918
 .3حسینی نیا ،غالمحسین ،فالحی ،هادی( .بهار  .)1396عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی (نمونه
مطالعه :مناطق روستایی شهرستان منوجان) .جغرافیا :پژوهشهای روستایی ,دوره  ,8صفحه  25تا .35
 .4داداشی ،محمد علی ،دارچینی ،مالحت( .پاییز و زمستان  .)1392بررسی نقش توسعه روستایی در افزایش
اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستائی گیالن .تعاون و روستا ,سال پنجم ،شماره  17و  ,16صفحات 39
تا .50
 .5رضوانی ،محمد رضا .)1393( .برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران .تهران :نشر قومس ،چاپ ششم.
 .6ساالرزهی ،حبیب اهلل ،میرزاده ،آرمینا و ولی نفس ،عبدالعزیز( .بهار  .)1395تشخیص و توسعه فرصت

های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی بخش زرآباد .مطالعات مدیریت و کارآفرینی ,سال دوم -
شماره  ,2/1صفحات  111تا .130
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 .7صفری علی اکبری ،مسعود وصادقی ،حجت اله( .تابستان  .)1396تحلیل عوامل زمینه ساز ایجاد و رشد

کارآفرینی روستایی ( مطالعه موردی :بخش دهدز در شهرستان ایذه ) .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه
روستایی ,سال ششم ,صفحات  97تا .118
 .8صیاد بیدهندی ،لیال( .پاییز  .)1391کارآفرینی روستایی .تهران :انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری
های کشور  -بنیاد خواجه نصیر طوسی ،چاپ اول.
 .9فراهانی ،حسین و حاج حسینی ،سمیرا( .زمستان  .)1392ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی برای توسعۀ

کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعۀ موردی :روستاهای بخش شال شهرستان بوئین زهرا .پژوهش
های روستایی ,دوره  ,4صفحه  715تا .748
 .10فراهانی ،حسین ،رسولی نیا ،زکیه و اصدقی سراسکانرود ،زهرا( .پاییز  .)1393عوامل اثرگذار بر رشد
کارآفرینی در نواحی روستایی .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ,سال سوم ،شماره  ,3صفحات 1
تا .16
 .11فرجی سبکبار ،حسنعلی ،بدری ،سید علی ،سجاجی قیداری ،حمداله ،صادقلو ،طاهره و شهدادی خواجه
عسگر ،علی( .بهار  .)1390اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی
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انسانی ,شماره  ,75صفحات  53تا .68
 .12قدیری معصوم ،مجتبی ،چراغی ،مهدی ،کاظمی ،نسرین ،زارع ،زهره( .بهار  .)1393تحلیل موانع توسعه
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