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 11، پیاپی 1394، بهار 1فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 

  37-56صفحات 
  

  کارآفرینی در مناطق روستاییسنجش وضعیت توسعه 
 دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان: مورد

  
  .استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان، گرگان، ایرانعلی اکبر نجفی کانی، 

   .ریزي روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتري جغرافیا و برنامه، مهدي حسام 
  .ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانا و برنامهکارشناس ارشد جغرافیحدیثه آشور، 

  
  4/11/1393: پذیرش نهایی     2/2/1393:تاریخ دریافت

  
  چکیده

پوشـی بـا   توسعه اقتصادي در کنـار و هـم   هاي توسعه پایدار روستایی،بر اساس اصول توسعه پایدار، یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه
امـروزه  . توسعه کارآفرینی در میان روستاییان اسـت  ،روستایییکی از راهکارهاي توسعه پایدار. استتوسعه اجتماعی و اکولوژیک 

ها درمناطق روستایی، به ویژه در بعد اقتصـادي، تشـویق   گویی به عمده چالشترین راهبرد پاسخاند که مناسبریزان دریافتهبرنامه
-سازي اقتصاد روستایی تنها با القاء از بیرون محقق نمـی متنوع. فرینی استروستاییان براي گرایش به تجارت خانگی به شیوه کارآ

ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه، ازآنها تنـوع  هاي روستایی، خود فرصتشود، مگر اینکه کارآفرینان محیط
حال، باید توجه داشت همه روستاها داراي وضعیت یکسـان در   با این. هاي روستایی به ارمغان آورنداشتغال و اقتصاد را براي محیط

هاي کارآفرینانه در باشد و برخی از آنها داراي شرایط بهتري جهت کارآفرینی بوده و از این حیث، براي فعالیتتوسعه کارآفرینی نمی
-هاي تصمیمشود، تحلیلان بکار گرفته میریزها توسط برنامههایی که جهت تعیین اولویت مکانترین روشاز مهم. اولویت می باشد

بندي توسعه کارآفرینی در روستاهاي دهستان استرآباد براي اولویت  ORESTEدر این تحقیق نیز روش . باشدگیري چند متغییره می
خانوارهاي جامعه مورد مطالعه، . باشدتحلیلی می –روش تحقیق به صورت توصیفی . جنوبی شهرستان گرگان بکار گرفته شده است

نمونه در کل روستاها و در هر روستا به نسبت تعداد خانوار به روش تصادفی انتخاب  356باشد که تعداد روستاي این دهستان می 16
آباد داراي بهترین وضعیت جهت توسـعه  آباد و مریمگانه مورد بررسی، روستاهاي نصرآباد، قرن 10نتایج نشان داد در معیارهاي . شد

  .باشدمی کارآفرینی
  

  .، شهرستان گرگانORESTEتوسعه روستایی، تکنیک سازي اقتصاد روستایی، متنوعتوسعه کارآفرینی، : واژگان کلیدي
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  مقدمه) 1
. شـود ي مختلف، توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی و کارآفرینان میامروزه در کشورها

ویـژه  توسـعه آن، از ابـزار پیشـرفت اقتصـادي کشـورها، بـه      تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب بـراي  
بر اساس بیانیه جهانی کارآفرینی، همبستگی زیـادي میـان رشـد اقتصـاد     . کشورهاي در حال توسعه است

در هر کشـوري کارآفرینـان بـه صـورت بـالقوه      . ملی و سطح فعالیت کارآفرینی ملی و سازمانی وجود دارد
هـاي موجـود اجـازه    تر از همه، ساختارهاي آنان بیشتر شده و مهمتوانایی وجود دارد و باید تالش شود که

کارآفرینان نقشی کلیدي در توسـعه  ).  15 :1387خنیفر و همکاران، (دهد که کارآفرینان ابراز وجود کنند 
عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهاي در حـال  کارآفرینان به. اقتصادي و تحوالت اجتماعی دارند

به دلیل نقـش و جایگـاه   . اندتوسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهاي صنعتی مورد توجه بوده
ها در کشورهاي توسعه یافتـه و در حـال   ویژه کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادي، بسیاري از دولت

هشی، شمار هر چـه بیشـتري از   برداري از دستاوردهاي پژوکنند با حداکثر امکانات و بهرهتوسعه تالش می
هاي کارآفرینانه هاي کارآفرینی هستند، به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیتجامعه را که داراي ویژگی

کارآفرینی فرآینـدي اسـت کـه نقـش حیـاتی در      ). 12: 1387پور،قوامی و لطفعلی(تشویق و هدایت کنند 
به همین خـاطر، لـزوم ایجـاد بسـتر و جـو      . کندا میتداوم، رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادي جهانی ایف

هاي منطقی اعم از مادي، معنوي، فرهنگـی، تحقیقـاتی و علمـی از کـارآفرینی و     مناسب در جهت حمایت
اهمیت کارآفرینی به حدي اسـت کـه دانشـمندان    . گرددکارآفرینان بیش از پیش در کشور ما احساس می

بنـابراین،  . آورنـد شمار میهاي سازمانی در عصر حاضر بهو نوآوري ترین عوامل تحولمدیریت آن را از مهم
محیطی که افرادش برخوردار از تفکر و هنـر کـارآفرینی باشـند، اقتصـادي پویـا ومتنـوع خواهـد داشـت         

)Kazemi, 2008: 12 .(هاي اقتصادي بخـش خصوصـی،   کارآفرینی عالوه بر نقشی که در گسترش فعالیت
هاي تولیدي و بازرگانی و نیز سودآوري اقتصادي دارد، در سـطح اجتمـاعی   هارتکاهش بیکاري، افزایش م

عنـوان  آفرینی شهروندان و نهادهاي مختلـف جامعـه بـه   نقش. باشدنیز یک عامل متحول کننده و پویا می
-ههاي شهروندان، استفاده بهینه از منابع و از جمله بهربازیگران توسعه در شبکه اجتماعی، افزایش مهارت

امـروزه، در   .)34: 1387اعظمـی،  (رسـد   هاي کارآفرینی به بدنه جامعه میهایی است که از توسعه فعالیت 
شود و تقویت کارآفرینی و ایجـاد بسـتر مناسـب    اکثر کشورها توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می

آید؛ زیرا فعالیت شمار میعه بهویژه در حال توسبراي توسعه آن از ابزارهاي پیشرفت اقتصادي کشورها و به
-هـا و رقابـت  از جمله ایجاد اشـتغال، نـوآوري در فعالیـت   (کارآفرینی با اثر بخشی باال به توسعه اقتصادي 

-هاي اخیر یکی از مشکالت اساسی کشور ما، عقـب در سال). Verheul,2004: 67(شود منجر می) پذیري

خصـوص  شهري که عامل اصلی آن مسائل اقتصـادي، بـه   ماندگی روستاها و مهاجرت روستاییان به نواحی
نشـینی، کـاهش کیفیـت زنـدگی،     دسترسی به اشتغال بوده است، که مشکالت بسیار زیادي مانند حاشـیه 
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هـاي  هدف اصلی از اجـراي برنامـه  . کمبود اشتغال، افزایش جرم و جنایت در شهرها به همراه داشته است
وسعه روستایی است و یکی از اهـداف کـالن توسـعه نیـز کـاهش      مختلف در نواحی روستایی، رسیدن به ت

هاي شغلی، نتیجه نـابرابري بـین   بیکاري و کمبود فرصت. هاي شغلی استبیکاري، ایجاد و افزایش فرصت
از سوي دیگر، کاهش رشد بخش کشـاورزي  . باشدعرضه و تقاضاي نیروي کار و یا بازار کار در روستاها می

، ایـن واقعیـت را   )22: 1383رضـوانی، ( )يدرصـد  4/23 کـاهش (یز کاهش شاغالن در نواحی روستایی و ن
تواند رشـد اقتصـادي را در روسـتاهاي کشـور     دهد که در آینده، توسعه کشاورزي به تنهایی نمینشان می

ها نیز در کنار بخش کشاورزي ضروري به نظـر  کن سازد و توجه به سایر بخشتضمین کرده و فقر را ریشه
 بـا  اشـتغال  زمینـه  در ایـران  روسـتایی  نـواحی  داده نشـان  مطالعـات ). 3: 1388قاسمی سیانی، (رسد می

-مهـم  از یکی کارآفرینی هايفرصت کمبود محققان، از بسیاري از دیدگاه و بوده روبرو اي عدیده مشکالت

  ).4: 1393ران، قدیري معصوم و همکا(رود می شماربه نواحی این پایدار در توسعه به دستیابی موانع ترین
نکته حائز اهمیت این است که علی رغم اهمیـت روزافـزون پدیـده کـارآفرینی و نقـش آن در اقتصـاد       

جوان و مشکل  جمعیتی  ترکیب  وجود  مسائلی چون. است جهانی در کشور ما، کمتر به آن پرداخته شده
در این تحقیق به سنجش توسـعه  . سازداشتغال و بیکاري، لزوم توجه هر چه بیشتر کارآفرینی را روشن می

هدف این تحقیـق  . کارآفرینی در روستاهاي دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان پرداخته شده است
  . باشدبندي آنها در منطقه مورد مطالعه میسنجش وضعیت روستاها در عرصه کارآفرینی و رتبه

 
  مبانی نظري) 2

-است که مفهوم تعهد کردن کاري را در بـر مـی   Entreprendreي فرانسوي از ریشه 1واژه کارآفرینی

کند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدي را کـه تـوأم بـا    کارآفرین کسی است که تعهد می. گیرد
هاي مختلفـی  اي است که رشتهکارآفرینی موضوعی میان رشته). 2: 1378احمدپور، (ریسک است، بپذیرد 
انـد  شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشتهشناسی، جامعهمشناسی، مردهمچون اقتصاد، روان

، اولین کسی بود که بر نقش حیـاتی کارآفرینـان در بسـیج منـابع     "ژان باتیست سی"). 2: 1381مقیمی،(
عنـوان یـک   کـارآفرینی بـه  ). 46: 1385احمدپور و مقیمی، (وري تأکید کرد اقتصادي بر اساس اصول بهره

عنوان حلقه اتصال بین اختراع، نـوآوري و تولیـد   همیت زیادي برخوردار است که نه تنها بهرشته علمی از ا
 کندعنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي نیز عمل میکند، بلکه بهمحصوالت و خدمات جدید نقش ایفا می

)Dobrev and Branett, 2005: 25 .(رشـد  ی،کـارآفرین  بـین  علی يرابطه وجود بر مبنی محکمی شواهد 
از طرفی، کـارآفرینی فرآینـد بلنـد مـدت     ). Chowdhury, 2007: 240( دارد وجود فقر کاهش و اقتصادي
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هـاي آن  ریزي در نظام آموزشی و پرورشی است و اجراي برنامهآموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه
شود تا افراد با استفاده میاز سطح خانواده و مدرسه تا سطح دانشگاه و سازمان گسترده شده است و باعث 

هـا، اشـتغال مولـد و    ها و توانمنديپذیري و نیز امکانات، فرصتاز تخصص و قدرت ابتکار، خالقیت و خطر
نکته اساسی در تحقق یک فعالیت کارآفرینانـه در   ).Dutta and Crossan, 2005: 13(درآمدزا ایجاد کنند 

چیـزي  . باشـد ها در جامعه میمات انجام این دست فعالیتسطح اجتماع فراهم بودن زمینه و برخی استلزا
  . شودیاد می» فضاي کارآفرینی« که امروزه از آن تحت عنوان 

یافته، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحـت  ي اقتصادي در کشورهاي توسعهشک، روند توسعهبی  
قتصـادي کشـورهاي توسـعه یافتـه، نقـش      ي ااي که کارآفرینـان در توسـعه  گونهتأثیر کارآفرینی است؛ به

امـروزه  . انـد ي اقتصادي نادیـده گرفتـه  اند وکشورهاي توسعه نیافته اهمیت آن را در توسعهمحوري داشته
هـا  ترین این نقـش مهم. ي اقتصادي و اجتماعی اتفاق نظر دارندنظران بر نقش کارآفرینی در توسعهصاحب

ي متـوازن اجتمـاعی،   هدف و سرگردان، ایجاد اشتغال، توسعهبی اندازهاي عمومیعبارتند از گردآوري پس
منـابع،   کاهش تمرکز اقتصادي، توزیع مجدد ثروت، درآمد و حتی قدرت سیاسی به صورت عادالنه، تحرك

خـانی  (ها، بهبود کیفیـت زنـدگی، ارتقـاء تجـارت خـارجی و افـزایش سـود اجتمـاعی         ها و مهارتسرمایه
 سـال ترین مباحث مطرح در حوزه کـارآفرینی در چنـد   فرینی روستایی از مهمکارآ). 49-45: 1387جزنی،

از نظر ورتمن، کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد سازمانی جدید کـه یـک تولیـد یـا     . باشداخیر می
کند و یا از فناوري جدید در محیط روسـتایی اسـتفاده    خدمت جدید را معرفی یا بازار جدیدي را ایجاد می

در تعریفی دیگر، کارآفرینی روستایی فعالیتی است کـه بـه مـردم روسـتایی     ). Heriot, 2002: 2(نماید  می
افتخـاري و سجاسـی قیـداري،    (هاي اقتصادي سودآور تبدیل کنند  ها را به فعالیت کند تا فرصت کمک می

اعتمـاد بـه نفـس     پذیر، دارايتوان کارآفرین روستایی را فردي مستقل، ریسکدر مجموع می). 27: 1389
کارآفرینی در مفهـوم روسـتایی خـود بـر واقعیـت       اینکهضمن . باال، خوشبین، پرتالش و نوآور معرفی کرد

 يهمـه  کـه  آنجـا  از). 39: 1391دربان آستانه و همکـاران،  (ایجاد شغل در نواحی روستایی متمرکز است 
 بایـد  ندارنـد،  مساوي موقعیت رآفرینی،کا شرایط به دستیابی براي کشور، یک افراد درون يهمه یا جوامع

بنـابراین   .)1: 1393فراهانی و همکـاران،  (کرد  ایجاد در سرزمین، کارآفرینی يتوسعه براي را الزم شرایط
هـاي مشـارکتی در نـواحی روسـتایی،     فعالیت هايزمینهسازي و افزیش در راستاي توانمندسازي، ظرفیت

هـاي افـزایش   گذار بر موفقیت افراد روسـتایی و زمینـه  دالیل تأثیرضرورت دارد تبیین مناسبی از عوامل و 
الدین افتخاري و رکن( اقتصادي روستاییان در نواحی روستایی صورت گیردآفرینی براي بهبود وضعیت کار

   ).5-6: 1389همکاران،
ر گستردگی زیادي دارد و به دلیـل تسـلط بخـش کشـاورزي د     تنوع و کارآفرینی در مناطق روستایی

است؛ زیرا توسعه کارآفرینی روستایی، قـابلیتی   کشاورزياغلب مناطق روستایی، تأکید عمده بر کارآفرینی 
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-کشاورزي و غیر کشاورزي روستاییان محسوب مـی  تولیداتبراي کمک به تنوع بخشی به درآمد و میزان 

ار در منـاطق  هاي مناسبی را براي کـاهش خطـر معیشـتی و افـزایش امنیـت غـذایی پایـد       شود و فرصت
تواند نظمی نـو بـراي کـار در منـاطق روسـتایی      کارآفرینی در بخش روستایی می .کندروستایی فراهم می

هـاي کـاري در   اول آنکه معقوالنه اسـت، یعنـی افـراد و گـروه    : ایجاد کند که از چندین جنبه اهمیت دارد
اسـتفاده از آن در جهـت رفـع    محیط روستا توانایی کنترل بیشتري بر کار خـود خواهنـد داشـت و بـراي     

دوم آنکـه  . هاي بیشتري بـه دسـت خواهنـد آورد   نیازهاي خود، از جمله نیاز به رشد و توسعه سالم فرصت
ها نه تنها در زمینه اموري که بـا اهـداف آنـان بیگانـه اسـت، مـورد       تر است، یعنی کار افراد و گروهانسانی

محـیط زیسـت    یـا زیان دیگران نیز نخواهد شد؛ سوم آنکه، گیرد، بلکه موجب استثمار و استفاده قرار نمی
سازگارتر است، با این ترتیب کار با محیط طبیعـی و زیسـت انسـانی هماهنـگ خواهـد بـود و طبیعـت را        

  . تخریب نخواهد کرد
هاي اولیه کـارآفرینی بـا   روستاییان با زمینه آشناییبودن میزان گرفته، پایینهاي انجاممطابق ارزیابی

ها و امکانـات و  هاي روستایی از جمله انزواي جغرافیایی، محرومیت، محدودیت فرصتیط خاص محیطشرا
سازي محیط اجتماعی، فرهنگـی و  بنابراین آماده. خدمات اولیه و ضروري زیربنایی و ارتباطی مرتبط است

دمات مختلـف  اقتصادي نواحی روستایی از جمله تأمین و افزایش دسترسی روسـتاییان بـه امکانـات و خـ    
رضـوانی و نجـارزاده،   ( تواند در بروز کارآفرینی بسیار مهم باشداي و ارتباطی جدید میمانند امکانات رسانه

هـا  از دیدگاه آلیسون، یک فعالیت کارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند ویژگی ).179-180: 1387
توانـد  ها و دانش فنی اسـت کـه مـی   نین، سیاست، قوارسومهاي فردي، آموزش، فرهنگ و آداب و و انگیزه

آثار و نتایج مختلفی را به لحاظ الگوهاي رفتـاري، اقتصـادي، اجتمـاعی و جـز اینهـا در بـر داشـته باشـد        
)Alison,1990:166 .(اجتمـاعی،   -کیپانیدزه، توسعه کارآفرینی روستایی به عامـل فرهنگـی  از دیدگاه لورد

  .هادي بستگی داردمحیطی و زیرساختی، اقتصادي و ن
اي، فرهنگ حاکم ترین عوامل موثر بر کارآفرینی در هر جامعهعوامل فرهنگی و اجتماعی، یکی از مهم

فرهنگی که براي افراد کارآفرین ارزش قایل است، افراد زیادي را به کارآفرینی تشـویق  . بر آن جامعه است
هایی را ایجاد کنند تا رفتـار کارآفرینانـه   یاستتوانند سدر خصوص فرهنگ کارآفرینانه، جوامع می. کندمی

 .)Lordkipanidze,2002:47(تشویق شود؛ رابطه قوي بین فرهنگ مردم و تمایل به کارآفرینی وجود دارد 
بعـدي بـه   اند که تا به امروز ناشی از نگـاه تـک  شده کارآفرینیعوامل اجتماعی و فرهنگی، از ابعاد فراموش

هـاي اجتمـاعی، ماننـد    پـردازد، داراي زمینـه  هاي نو مـی را فردي که به خلق ایدهکارآفرینی بوده است؛ زی
هاي خانوادگی، آداب و رسوم جامعه، میزان مشارکت و همکاري، دوستان و اقوام و همسایگان است ویژگی
ع و آثـار  بنابراین، کارآفرینی به لحاظ اجتماعی، مناف. توانند در دستیابی به موفقیت او را یاري کنندکه می

-کند که بـه نـوعی نشـان   مثبتی در جامعه روستایی دارد، سود اجتماعی را از طریق دولت عاید جامعه می
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هاي کـارآفرینی بیشـتر   هر چه مشارکت جامعه در فعالیت. اقتصادي جامعه است -دهنده توسعه اجتماعی
  ).248-241: 1380بهکیش،(یابد تر به توسعه اقتصادي و اجتماعی دست میباشد، سریع

ها؛ جوامع روستایی به دلیل ماهیت وجودي و کارکردي و ساختاري خود، عوامل محیطی و زیرساخت
هـاي مهـم   عنـوان یکـی از فعالیـت   ارتباط تنگاتنگی با محیط پیرامونی دارند؛ از طرف دیگر، کشاورزي بـه 

ـ   وع خـاك و اقلـیم انجـام    روستایی در محیط طبیعی و در یک فضاي باز و متأثر از عوامل طبیعی، ماننـد ن
شود؛ در نتیجه توجه به عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی روستایی و کشـاورزي اهمیـت بـاالیی بـه     می

: 1389افتخـاري و همکـاران،  (منظور کاهش مخاطرات محیطی، استفاده مناسب از منابع و جز اینهـا دارد  
ها و عوامل محیطـی، بـه عـواملی    د بر زیرساختمایا و ماك، در مطالعه خود درباره کارآفرینی با تأکی). 46

 :Mack, 2001: 14; Maia,2002(انـد  محیطی مانند روستاي سالم، خاك حاصلخیز و غیـره اشـاره کـرده   

، خـدمات،  )آب و بـرق (هاي کارآفرینانه عناصـري همچـون، تسـهیالت و امکانـات زنـدگی      زیرساخت). 30
هـاي  حمایـت . کند که براي کارآفرینان بسیار مهـم اسـت  میو قوانین و مقررات را فراهم ) مالیات(عوارض 

هاي عمومی و خصوصی، مانند خدمات تجـاري، تمرکـز بـر کارآفرینـان،     کارآفرینانه، شامل هدایت فعالیت
هـاي مشـاور بـه منظـور حمایـت از      هـا و تشـکیل گـروه   هاي مثبت، ایجاد شبکهایجاد محیط و زیرساخت

هاي کارآفرینانـه، بایـد نیازهـاي خـاص کـارآفرینی کـه بـراي        یرساختدر خصوص ز. شوندکارآفرینان می
  ).97: 1388ایمنی و هاشمی، (کارآفرینان مهم هستند، تأمین شود 

اقتصادي؛ کمبود سرمایه در مناطق روستایی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجـه   عوامل
شـود  هاي توسعه مناطق روستایی قلمداد میاز چالش عنوان یکیباشد، بهانداز خانوارها میاندك بودن پس

هاي مردم مناطق روستایی براي دستیابی به پایـداري اقتصـادي   امروزه تالش). 46: 1392محمدي یگانه، (
محلی افزایش یابد؛ زیرا تمرکز بر منابع اقتصادي محلـی از طریـق توسـعه    تواند با استفاده از کارآفرینانمی

  ).Heaton,2005:1(هاي توسعه اقتصادي این مناطق است از شیوه کارآفرینی محلی یکی
ها و نهادهاي گوناگون گرفتن نقش سازمانتواند بدون در نظر؛ کارآفرینی نمی)سازمانی( عوامل نهادي

زیرا هرگونه فعالیتی به نوعی به سازماندهی و تشکیالت در سطوح مختلف ملـی و محلـی نیـاز     انجام شود؛
ربط آن، از جمله این نهادها هستند و از طرفی دیگر، نهادهاي غیـر  هاي ذيها و ارگانازماندولت، س. دارد

داراي تأثیرگـذاري بـاالیی در رشـد و گسـترش      اند،دولتی محلی هم که به صورت خودجوش شکل گرفته
  ). Lordkipanidze, 2002:30( اندهاي کارآفرینیفعالیت

 منـاطق  کـارآفرینی  توسـعه  در مـؤثر  عوامـل  بـه  خاصـی  بعد یا جنبه از یک در این میان محققان هر
 منـاطق  در مـؤثر  کـارآفرینی  ایجـاد  بـراي  کـه  است از اسناد حاکی و ها یافته اما اند؛کرده توجه روستایی
 نمـود  روسـتا  محـیط  در آن تأثیرگذاري است تا عوامل این ترکیبی رویکرد گرفتن نظر در به نیاز روستاي،
 عمومـاً  نیز بعد این و غالب بوده بعدي تک نگاه گرفته، صورت مطالعات اکثر در تاکنون. کند پیدا بیشتري
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هـاي  کارآفرینی موضوع کمابیش جدیدي اسـت کـه بـه طـور جـدي در سـال      . است بوده اقتصادي عوامل
  .گذشته مطرح شده و نزدیک به یک دهه است که در کشور ما نیز، مطالعه در این زمینه آغاز شده است

آوري هاي کـار آفرینـی و جمـع   ، در مطالعه خود به منظور طراحی فعالیت)2002(و دیگران  1ندابسو
هاي حمایت کننده از کارآفرینی در مناطق روسـتایی بـا ایـن    ها و فعالیتها، برنامهاطالعات درباره سازمان

 وستایی نیاز اسـت فرینی در مناطق رروح کارآبه  نتیجه رسیدند که به چهار عامل اصلی براي حیات بخشی
که عبارتند از ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي شناسایی شده جامعه محلی، تولیـدات کـافی متناسـب بـا     

. هـاي قبلـی  هاي محلی، تمرکز بر کارآفرینی، یادگیري مداوم از طریق تغییر آمـوزه مقیاس، منابع و مهارت
اقتصـاد، در بسـیاري از جوامـع بـر اهمیـت      معتقد است که امروزه، تغییرات سریع در دنیـاي  ) 2008(لی 

اي بـه   در مطالعه) 1386(جلودار و همکاران . افزوده استهاي کارآفرینانه براي ایجاد ثروتپیگیري فرصت
نتایج مطالعـه آنهـا نشـان    . پرداختند یت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشورقعوامل موثر بر موفبررسی 

 هـاي  ، دورهبازدید از کسب و کار دیگـران ، هاي اجتماعی در فعالیت مشارکت، سطح تحصیالت پدرداد بین 
داري  با متغیر موفقیت کـارآفرینی زنـان روسـتایی ارتبـاط معنـی      ها و عضویت در نهادها و تعاونی آموزشی

هـاي کـارآفرینی   ي میزان آگاهی افراد روستایی از مولفهدر مطالعه) 1387(رضوانی و نجارزاده . وجود دارد
ستان براآن جنوبی اصفهان به این نتیجه رسیدند که میزان آگاهی افراد روستایی از موارد فوق کم و در ده

ي تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کـارآفرینی  در مطالعه) 1388(افتخاري و همکاران . خیلی کم است
ل اقتصادي در توسـعه  خدابنده به این نتیجه دست یافتند که عوامکشاوزي مناطق روستایی در شهرستان 

اي بـه  در مقالـه ) 1391(فرجی سـبکبار و همکـاران   . کارآفرینی کشاورزي از اهمیت زیادي برخوردار است
 بخـش  حومـه  پرومتی در دهستان تکنیک از استفاده با روستایی مناطق در کارآفرینی توسعه بندياولویت
بـه مطالعـه نقـش سـرمایه     ) 1391(ضـوي  یدالهی و ر. زنجان پرداختند استان خدابنده شهرستان مرکزي

اجتماعی و انسانی در کارآفرینی جوانان روستاهاي بخش کربال پرداختند، نتایج پژوهش بیـانگر آن اسـت   
هـاي کـارآفرین و   مهـارت . که اندازه شبکه اجتماعی با موفقیت کارآفرینی رابطـه مثبـت و معنـاداري دارد   

در ) 1391(میطعی لنگرودي و همکاران . بت و معناداري داردتجربه وي با موفقیت در کارآفرینی رابطه مث
بخـش  : مطالعـه مـوردي  (اي به تبیین عوامل موثر بر توانمندسازي روستاییان در توسعه کارآفرینی مطالعه

پرداختند که نتایج مقاله حاکی از آن است کـه وجـود عوامـل فـردي و     ) هاي زند و سامن شهرستان مالیر
  .نمندي روستاییان براي ایجاد و توسعه کسب و کار تأثیر داردمحیطی در افزایش توا

  
  
  

 
                                                   
1 Dabson 
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  روش تحقیق) 3
تحقیق داراي دو . گرفته است روش پیمایشی انجامکه به تحلیلی است  - حاضر از نوع توصیفیمطالعه 

آوري ادبیات و اي به جمعکه در قسمت اسنادي از طریق مطالعه کتابخانه استقسمت اسنادي و کمی 
ها، در قسمت کمی که شامل پیمایش میدانی است ابزار گردآوري داده. شینه تحقیق پرداخته شدپی

بر این اساس متغیرهاي توصیفی و تبیینی مورد نیاز براي سنجش مفاهیم کارآفرینی . باشدمی پرسشنامه
ها،  ادهها تعریف و تعیین شد و براي گردآوري د روستایی به تفکیک مقیاس و منبع گردآوري داده

نفر از  10بر این اساس از تعداد . هاي روستاییان و کارشناسان مورد استفاده قرار گرفته است پرسشنامه
 کارآفرینی و اقتصادریزي روستایی کارشناسان که از اساتید دانشگاهی در رشته هاي جغرافیا و برنامه

روستاي مورد مطالعه  16در  دهی به معیارهاي مورد بررسی استفاده گردید واند، جهت وزنبوده
 نمونهتعداد براي انتخاب دهد، خانوار را تشکیل می 4805شهرستان گرگان نیز که جامعه آماري به تعداد 

درصد،  95فرمول اصالح شده کوکران استفاده شد که با ضریب اطمینان از  الزم جهت تکمیل پرسشنامه
به  در ادامه. داد خانوار به روش تصادفی انتخاب شدنمونه در کل روستا و در هر روستا به نسبت تع 356

از  با طیف لیکرت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد، منظور سازگاري درونی و روایی پرسشنامه
پرسشنامه تکمیل و پیش آزمون گردید  25لفاي کرونباخ استفاده شده و براي این منظور تعداد آضریب 

ها براساس نظر در مرحله بعد، شاخص .بوده استدرصد  694/0با  بربرا ،دست آمدههضریب آلفاي ب که
دهی شده و سپس با استفاده از مدل سلسله مراتبی وزن Fuller triangleکارشناسان و با استفاده از روش 

ORESTE بندي روستاهاي مورد بررسی اقدام شدنسبت به رتبه.  
 مرکزي شهرستان بخش توابع از جنوبی استرآباد دهستان شود،می مشاهده 1 شکل در که طور همان

 از سمت و کوهپایه و شمالی استرآباد هايدهستان به به ترتیب جنوب و شمال سمت از که است گرگان
 این دهستان. گرددمی محدود قرق دهستان به شرق از سمت و انجیراب دهستان و گرگان شهر به غرب
 و درجه 54  و دقیقه 26 و درجه 54 و شمالی عرض دقیقه 53 و درجه 36 تا دقیقه 40 و درجه 36 بین
نفر  29216داراي  1385 سال سرشماري براساس مذکور دهستان. است شده واقع شرقی طول دقیقه 37

دهستان  جغرافیایی مرکز در تقریباً که است علیا روستاي جلین آن باشد و مرکزروستا می 16جمعیت در 
  .است به شمال جنوب از منطقه عمومی شیب. است گردیده واقع
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  موقعیت روستاهاي مورد مطالعه): 1(شکل شماره 

  
- تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی روستایی تاکنون با رویکردهایی متفاوتی بوده است که به

، اقتصادي )Macke, 2001(، شرایط محیطی )Alison, 1990(توان به رویکرد سازمانی عنوان مثال می
)CADE, 2006( گرایشی یا رفتاري،)Adelaja & et al., 2007 (در این مطالعه سعی شده . اشاره کرد

  . شودهاي آن مشاهده میشاخص 1است از ترکیب آنها استفاده گردد که در جدول 
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  روستایی در منطقه مورد مطالعه کارآفرینی توسعه سنجش هايشاخص): 1(جدول شماره 
هاشاخص هاویهگ   وزن 

 به دسترسی
 و آموزش، مشاوره

  تجربیات

 حمـایتی  خـدمات  و مشـاوره  از استفاده مختلف، سطوح در هاآموزشگاه به دسترسی ترویجی، هايکالس از استفاده
 مروجـان،  و کارشناسـان  فنـی  هـاي توصـیه  بکـارگیري  روستا، محیط آشنایان، و مشوق، دوستان خانواده گوناگون،
 کـارآفرین،  و موفق افراد با ارتباط افراد، یا تشویقی الگوي دیگران و تجربیات از استفاده شخصی، تجربیات بکارگیري

  کارشناسان فنی هايتوصیه بکارگیري جدید، بازارهاي با آشنایی

0,18 

دانش و مهارت  
 

 و بازاریـابی  آمارهـاي  و اطالعـات  داشـتن  هـا، فعالیت در فنی دانش از استفاده ها،فعالیت در نو هايشیوه از استفاده
 هـاي نهـاده  از اسـتفاده  ها،دارایی و هافعالیت و محصوالت بیمه برتر، و مناسب و گونه نژاد انتخاب مناسب، اقتصادي

  جدید
0,18 

 به دسترسی
  سرمایه

 مـاهر  انسـانی  نیـروي  داشـتن  کشـاورزي،  آالت ماشـین  داشتن کشاورزي، زمین داشتن کافی، مالی سرمایه داشتن
  باال بیرونی هايگذاريخانواده، سرمایه در) باتجربه و باسواد(

0,11 
  

 
 به دسترسی
  صنعت

 دسـتی  صـنایع  وجـود  ،)آن جز و بري چوب مانند( محلی هايکارگاه وجود روستا، محدوده در کارخانه به دسترسی
 و ماشینی کشت ،)یلوس سردخانه و( محصوالت کردن انبار کردن، بنديبسته ،)بافی سازي و گلیمسفال مانند( محلی

  ماشینی برداشت
0,13 

 به دسترسی
هايزیرساخت  

 فیزیکی

 فیزیکی ارتباطات و نقل و حمل سیستم داشتن ،)آن جز و جاده برق،( مناسب هايزیرساخت و بسترها بودن موجود
 طبیعی غنی منابع وجود شهر، کم از فاصله داشتن مناسب، و باال
  

0,13 

  اجتماعی فضاي

 وجـود  ،)گروهـی  فعالیت( مثبت گراییگروه روحیه بودن دارا روستاییان، با گسترده اجتماعی شبکه و طارتبا داشتن
 باالي) خطرپذیري( پذیريریسک روستایی، تعاون گوناگون هايشبکه وجود در روستا،) امنیت( آرام فضاي و محیط

 انجـام  بـه  زیـاد  اشـتیاق  بودن، عمل و کار اهل گرا بودن،فرصت ها،فعالیت در بودن قدم پیش روستاییان، اقتصادي
  بزرگ کارهاي

0,09 

  خالقیت و نوآوري
 زیاد انگیزه کشاورزي، امروزین اصول کارگیري به کشاورزي، در) شده اصالح بذر و سموم( جدید هاينهاده از استفاده

تنـوع   محصـوالت،  به شیتنوع بخ کارها، در فعالیت تسهیل براي دسترسی ابزارهاي تولید شدن، و روزآمد نوخواهی
  روستایی هاي فعالیت به زیاد بخشی

0,07 

 به اعتماد میزان
  نفس

 انگیزه فعالیت، و اشتغالی خود به عالقه اتکایی، خود و نفس به اعتماد ها،گیريتصمیم و هافعالیت در فردي استقالل
 0,04  جدید منابع یافتن

  نگري آینده
 خانواده آینده به توجه شهري، محیط و اطراف روستاهاي در زندگی تغییرات هب توجه زندگی، کیفیت در تغییر انگیزه

 و پشـتکار  هـا، فعالیـت  در مناسـب  برنامه و ریزيبرنامه داشتن منابع، از استفاده هايبه محدودیت توجه فرزندان، و
  ایستادگی

0,02 

 و فروش تولید،
  تولیدات بازاریابی

 و ايمنطقـه  بازارهاي با آشنایی محلی، بازارهاي با آشنایی محصول، کردن وشفر پیش باال، وريبهره و تولید داشتن
 واسـطه بـی  و مسـتقیم  فـروش  زنـی، چانـه  توانـایی  فروش، هايکانال شناسایی تقاضا، و تحلیل عرضه و تجزیه ملی،

  فروشی عمده کنندگان،مصرف نیاز آگاهی درباره بازار، در محصوالت نرخ از آگاهی محصول،
0,04 

  
مثلث . سلسله مراتبی صورت گرفته است Fuller Triangleدهی به معیارها با استفاده از روش وزن

 .Kampf& Rudolf, 2003, Korviny, P, 2003, L(ها می باشد فولر یکی از مدل هاي وزن دهی شاخص

Paszek,2008, Baťa& Robert,2009, Jablonský& Josef,2009, Kravka& Miroslav,2012, 
Porhinčák& Milan,2012, Perzina& Radomir,2012  , .( این روش بر جدول فولر که براي مقایسات

گردد که معیارها در سطرها و بدین ترتیب که ابتدا جدولی تهیه می. استوار است ،روددو به دو بکار می
  .)1379؛ سمیعی و رئیسی،1372قدرت نما،( گیردستون هاي آن قرار می
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شاخص باشد  kگزینه بر اساس  mبندي  گیري چندشاخصه، هدف، رتبه سئله تصمیمچنانچه در یک م
هر ) وزن(ها تعریف و اهمیت نسبی  روي مجموعه گزینه 1ها یک ترتیب ضعیف و براي هر یک از شاخص

 MADMهاي برتري داشتن  شاخص نیز با یک ترتیب ضعیف دیگر بیان گردد؛ مبانی اولیه یکی از روش
هاي  کند که قادر است در نهایت گزینه این روش ابزاري را فراهم می. شود ریزي می پی ORESTEبه نام 

 Pastijn et all, 1989(ها را نشان دهد  بندي نموده و تعارضات میان گزینه تصمیم را به طور کامل رتبه

:1255 .(  
برگزار هاي چند شاخصه  گیري میالدي و در کنفرانسی که درباره مباحث تصمیم 1979در سال 

، استاد دانشگاه پلی تکنیک بلژیک، نخستین ایده خود را در زمینه یک روش جدید 2گردید، مارك روبنز
هاي ترتیبی  بندي جمعی براي مقایسه ارزیابی روش رتبه"یا  ORESTEگیري چندشاخصه به نام  تصمیم
عملی موجود در روش  ، از الزامORESTEارائه داد و سعی داشت با کمک  "ها ها بر اساس شاخص گزینه

ELECTRE 219: 1387محامدپور و اصغري زاده، (ها اجتناب نماید  براي تعیین وزن شاخص(.  
مشتمل بر  Cها توسط مجموعه  اي در نظر بگیریم؛ این گزینه گزینه mرا یک مجموعه محدود  Aاگر 

k خص نشده، بلکه با ها مش در این روش، اهمیت نسبی هر شاخص با اوزان آن. گردد شاخص تحلیل می
شود، تعیین  که تحت نام مرتبه ضعیف تعریف می Cهاي  یک ساختار رجحانی بر روي مجموعه شاخص

بیان شده است که خود از مجموعه روابط  Sصورت رابطه کامل و انتقالی این ساختار رجحانی به. شود می
I  وP تشکیل شده است .P  و ) عدم تقارن(یا رجحان، مبین عدم هماهنگیI تفاوتی، معرف  یا بی

نیز یک  هاي  براي هر یک از شاخص. باشد ها می رجحان در بین شاخص) تقارن(هماهنگی 
، این ساختار Cهاي  گردد که همانند مجموعه شاخص تعریف می Aساختار رجحانی بر روي مجموعه 

بدین ترتیب، ساختار رجحانی اول بر . دشو ساخته می Pو  Iرجحانی نیز انتقالی بوده و از مجموعه روابط 
آیند و ساختار رجحانی دوم نیز بر روي مجموعه  وجود میها نسبت به هم به اساس اهمیت نسبی شاخص

پس از تشکیل دو نوع ساختار رجحانی فوق باید به . شود ها ایجاد می ها بر حسب تک تک شاخص گزینه
استفاده  3سون هاي بس براي اینکار از روش میانگین رتبه. ختها پردا بندي اولیه بر اساس این ساختار رتبه
ها، اعداد  بدین صورت که ابتدا به ساختار رجحانی مراجعه نموده و طبق رتبه آن به تمام شاخص. گردد می
سپس از بیشترین . شودتخصیص داده می) گزینه m( mتا  1ها اعداد  و به تمام گزینه) شاخص k )kتا  1

هستند، میانگین  Iیکسان یا  اختصاص یافته که بر مبناي ساختار رجحانی داراي ارجحیتو کمترین عدد 
داده  5/1مذکور، به هر دو رتبه ) گزینه(به دو شاخص  2و 1هاي  ، یعنی به جاي اختصاص رتبهگرفته

 
                                                   
1 Weak Order 
2 Marc Roubens 
3 Besson 
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دست بهرتبه . شود ها تبدیل می ها به رتبه سون، اولویت هاي بس بنابراین با روش میانگین رتبهشود؛  می
نمایش  دست آمده براي هر گزینه در هر شاخص را با و رتبه به ها را  آمده براي شاخص

  . )Isabelle et all, 2002:333(دهیم  می
  

  هاي تحقیقیافته) 4
: 1387محامد پور و اصغري زاده، (بندي سه مرحله اساسی دارد  براي انجام رتبه ORESTEروش 

- مجموعه شاخص بندي با کمک این روش، نخست باید دو نوع ساختار رجحانی برايمنظور رتبهبه. )219

دست آمده در جدول از اوزان به هامنظور ایجاد ساختار رجحانی براي شاخصبه. ها ایجاد گرددها و گزینه
ها و موعه شاخصاولیه مج بنديسون رتبه هاي بسو از طریق روش میانگین رتبه شوداستفاده می 3

شود که اختصاص داده می 29تا  1ها اعداد بدین ترتیب به تمام شاخص .گرددها محاسبه میگزینه
  :آمده است 2خالصه محاسبات انجام شده مطالعه موردي در جدول 

  
  ها بر حسب هر شاخصبندي گزینهرتبه): 2(جدول شماره 

آموزش،  به دسترسی
  تجربیات و مشاوره

 مهارت
  شدان و

 دسترسی
  صنعت به

 به دسترسی
 هايزیرساخت

 فیزیکی

 دسترسی
 به

 سرمایه

 فضاي
  اجتماعی

 و نوآوري
  خالقیت

 میزان
 به اعتماد
 نفس

 و فروش تولید،
  تولیدات بازاریابی

 آینده
   نگري

 اصفهان کالته 1,5 10 12,5 14 5,5 7,5 3,5 3 4 4,5

 قرن آباد 4 3,5 2 2 2 4 3,5 3 1,5 1,5

 چهارباغ 7 3,5 6 10,5 5,5 11,5 15 15 13,5 15

 خیرات 13,5 6 12,5 10,5 12,5 14 9 13,5 6,5 10,5

 باغ گلبن 13,5 15 6 10,5 10 9,5 3,5 9,5 10 7

 دودانگه 13,5 10 6 5,5 5,5 9,5 9 12 10 10,5

 سیاهتلو 10 15 12,5 10,5 14 11,5 12,5 9,5 10 13,5
 زیارت 1,5 1 12,5 5,5 15,5 1 14 13,5 4 4,5

 شاهکوه سفلی 16 15 16 16 15,5 16 16 16 15,5 16

 آهنگر محله 10 10 12,5 10,5 5,5 14 12,5 9,5 10 10,5

 نصراباد 4 3,5 1 2 1 4 3,5 3 1,5 1,5

 فیض اباد 4 10 6 5,5 5,5 7,5 9 6 10 3

 ولیک اباد 10 10 12,5 10,5 10 4 9 6 15,5 7

 قزاق محله 13,5 10 6 15 10 14 9 9,5 13,5 13,5

 توسکاستان 7 3,5 6 5,5 12,5 4 3,5 1 4 10,5

 مریم اباد 7 10 6 2 5,5 4 3,5 6 6,5 7
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استوار است که در  1بر کاربرد ماتریسی فرضی با نام ماتریس موقعیت ORESTEبرآورد کردن در روش 
. شود ها مرتب می هاي تصمیم از بهترین به بدترین با مالحظه هر یک از شاخص هر ستون آن، گزینه

تصویر کردن اعضاي ماتریس  با. گردد ها مرتب می ها نیز خود بر مبناي رتبه شاخص همچنین ستون
هاي بدتر در سمت راست  هاي بهتر در سمت چپ قطر اصلی و موقعیت حاصل بر قطر اصلی آن، موقعیت

می تصاویر ایجاد شده ر منتهی الیه سمت چپ قطر اصلی و تماسپس یک مبدأ صفر د. شود آن تصویر می
شود به  نشان داده شده، تعیین می در نظر گرفته و فواصل این تصاویر از مبدأ صفر که با 

  :طوري که داریم

 
 

هاي مختلفی انجام  که مفهوم آن در فوق بیان گردید، براي حالت فواصل  برآوردعمل 
  :شود که عبارتند از می
  خطی مستقیم برآورد) الف

از  kدر شاخص  mبراي گزینه  و  ، ازبه منظور انجام برآورد فاصله حالتدر این 
  :شود رابطه زیر استفاده می

 
 برآورد خطی غیر مستقیم) ب

  :شود در این حالت فواصل تصاویر از نقطه مبداء به صورت رابطه زیر محاسبه می

 
  آورد غیر خطیبر) ج

کردن غیر خطی جهت تعیین فاصله تصاویر از مبداء مورد نظر از رابطه زیر استفاده  تصویردر حالت 
  :گرددمی

 
  :یابد تر، رابطه باال به شکل زیر تغییر می به شرایط عمومی دستیابیبراي 

 
  :گردد صل میبه آن اضافه شود، رابطه زیر حا که در نهایت اگر اوزان نرمال شده 

 
  :شود به صورت زیر تعریف می d، فاصله Rدر این راستا با توجه به برخی از مقادیر 

 
                                                   
1 Position-matrix 
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  : میانگین حسابی موزون                                 : میانگین هندسی
  : میانگین مربعات                              

 
  

  هاها براساس تمام شاخصبرآورد فواصل براي تمام گزینه): 3(جدول شماره 
 به دسترسی

 آموزش، مشاوره
  تجربیات و

 و مهارت
  دانش

 به دسترسی
  صنعت

 به دسترسی
 هاي زیرساخت

 فیزیکی

 به دسترسی
 سرمایه

 فضاي
  اجتماعی

 و نوآوري
  خالقیت

 میزان
 به اعتماد
 نفس

 و فروش تولید،
 بازاریابی
  تولیدات

   نگري آینده

 اصفهان کالته 7,946 9,526 10,722 11,557 5,761 6,491 3,767 3 3,302 3,585

 قرن آباد 8,103 7,281 6,383 5,599 4,820 4,555 3,767 3 1,785 1,298

 چهارباغ 8,757 7,281 7,140 9,087 5,761 9,371 11,980 11,937 10,727 11,907

 خیرات 12,005 7,789 10,722 9,087 10,274 11,278 7,347 10,754 5,209 8,336

 باغ گلبن 12,005 12,707 7,140 9,087 8,472 7,890 3,767 7,618 7,958 5,561

 دودانگه 12,005 9,526 7,140 6,339 5,761 7,890 7,347 9,574 7,958 8,336

 سیاهتلو 10,000 12,707 10,722 9,087 11,396 9,371 10,028 7,618 7,958 10,716
 زیارت 7,946 7,147 10,722 6,339 12,536 3,979 11,198 10,754 3,302 3,585

 شاهکوه سفلی 13,658 12,707 13,208 13,044 12,536 12,827 12,765 12,727 12,311 12,700

 آهنگر محله 10,000 9,526 10,722 9,087 5,761 11,278 10,028 7,618 7,958 8,336

 نصراباد 8,103 7,281 6,354 5,599 4,770 4,555 3,767 3 1,785 1,298

 فیض اباد 8,103 9,526 7,140 6,339 5,761 6,491 7,347 4,953 7,958 2,410

 ولیک اباد 10,000 9,526 10,722 9,087 8,472 4,555 7,347 4,953 12,311 5,561

 قزاق محله 12,005 9,526 7,140 12,296 8,472 11,278 7,347 7,618 10,727 10,716

 توسکاستان 8,757 7,281 7,140 6,339 10,274 4,555 3,767 2,410 3,302 8,336

 مریم اباد 8,757 9,526 7,140 5,599 5,761 4,555 3,767 4,953 5,209 5,561

  
هاي فوق،  طریق یکی از حالتبا تعیین فاصله تصاویر تک تک اعضاي ماتریس موقعیت از مبداء، از 

 Rهاي فوق و یا مقادیر مختلف  طور کلی، انتخاب هر یک از حالتبه. شود انجام میبندي کلی فواصل  رتبه
ها نسبت به هم بوده که در  گذاري بر موقعیت آنتنها با هدف تأثیر براي تصویر کردن و تعیین فواصل 

بندي شده و بدین ترتیب مسئله دوباره به  سون رتبه هاي بس رتبهادامه، فواصل با کمک روش میانگین 
دست آمده از برابر با اختصاص رتبه به بندي نتیجه این رتبه. شود می   ماهیت ترتیبی آن بازگشت داده

  :عنوان مثال داریمبهن به فواصل است که سور روش بس

 
  :شود شده و همگی در محدوده زیر واقع میهاي کلی نامیده  دست آمده، رتبههاي به رتبه
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  هاي بس سونبندي کلی فواصل با روش میانگین رتبهرتبه): 4(جدول شماره 
 به دسترسی

 آموزش، مشاوره
  تجربیات و

 و مهارت
  دانش

 دسترسی
  صنعت به

 به دسترسی
 هايزیرساخت

 فیزیکی

 دسترسی
 سرمایه به

 فضاي
  اجتماعی

 و نوآوري
  خالقیت

 میزان
 به داعتما

 نفس

 و فروش تولید،
  تولیدات بازاریابی

 آینده
   نگري

 اصفهان کالته 78,5 109 125,5 138 42,5 52,5 17,5 8 11 13,5

 قرن آباد 86 63,5 51 38 28 24 17,5 8 3,5 1,5

 چهارباغ 96 63,5 57 100,5 42,5 104,5 141 140 129,5 139

 خیرات 143,5 75 125,5 100,5 119,5 135 68 131,5 32,5 89,5

 باغ گلبن 143,5 153 57 100,5 93 76,5 17,5 72,5 82 35

 دودانگه 143,5 109 57 47,5 42,5 76,5 68 113 82 89,5

 سیاهتلو 115 153 125,5 100,5 137 104,5 117,5 72,5 82 121,5
 زیارت 78,5 61 125,5 47,5 149,5 21 133 131,5 11 13,5

 شاهکوه سفلی 160 153 159 158 149,5 157 156 155 147,5 151

 آهنگر محله 115 109 125,5 100,5 42,5 135 117,5 72,5 82 89,5

 نصراباد 86 63,5 50 38 27 24 17,5 8 3,5 1,5

 فیض اباد 86 109 57 47,5 42,5 52,5 68 30 82 5,5

 ولیک اباد 115 109 125,5 100,5 93 24 68 30 147,5 35

 قزاق محله 143,5 109 57 146 93 135 68 72,5 129,5 121,5

 توسکاستان 96 63,5 57 47,5 119,5 24 17,5 5,5 11 89,5

 مریم اباد 96 109 57 38 42,5 24 17,5 30 32,5 35

  
ها به  ها براي تمام گزینه کلی در هر کدام از شاخص  ، رتبهکلیهاي  پس از محاسبه و تعیین همه رتبه

  :شود ، تجمیع نهایی محاسبه میmاي مانند  ی براي هر گزینهشود؛ یعن طور جداگانه جمع می

 
  :شود و با در نظر گرفتن روابط زیر تعریف می ترتیبی افزایشی بر اساس  ساختاربدین ترتیب یک 

 
 

 شود؛ تر بوده و رتبه بهتري بدان اختصاص داده می مربوط به آن کوچکتر است، مناسب اي که  گزینه
ها کمتر  ها، از سایر گزینه هاي مطلق آن در همه شاخص رتبه اي گزینه برتر است که جمع یعنی گزینه

 هايگزینه تجمیع مرحله از حاصل نتایج برتر، گزینه تعیین منظوربهیعنی ). Roubens, 1982: 53(باشد
 باالتري رتبه در گزینه باشد، کمتر جمع حاصل چه هر بخش این در. دهیمقرارمی مقایسه مورد را تصمیم

 صورت به موجود هاي گزینه براي شاخصه چند رویکرد توسط نهایی بندي رتبه بنابراین. گرددمی واقع
  :است زیر
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  بندي روستاهاي دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان بر اساس توسعه کارآفرینیرتبه): 5(جدول شماره 
 روستاها  نتایج رتبه
 نصرآباد 319 1
 قرن آباد 321 2
 مریم آباد 481,5 3
 توسکاستان 531 4
 فیض آباد 580 5
 اصفهان کالته 596 6
 زیارت 772 7
 دودانگه 828,5 8
 باغ گلبن 830,5 9
 ولیک آباد 847,5 10
 آهنگر محله 989 11
 چهارباغ 1013,5 12
 خیرات 1020,5 13
 قزاق محله 1075 14
 سیاهتلو 1129 15
 وه سفلیشاهک 1546 16

  
  گیرينتیجه) 5

شـود و هـم   هاي روستایی هم موجب استفاده بهینه از منـابع موجـود مـی   تقویت کارآفرینی در محیط
هاي زندگی روستایی است؛ زیـرا کـارآفرینی بـا فـراهم سـاختن      ساز رشد، شکوفایی و پایداري مکانزمینه

دهد غیره ماندگاري در روستاها را افزایش میهاي اشتغال و درآمد کافی و مناسب براي افراد، ایجاد زمینه
هـاي  ها و نیروهاي انسانی بیرونی در محیط روسـتا شـود و پایـه   تواند موجب جذب سرمایهو همچنین می

البته تمام روستاها در وجود شـرایط جهـت توسـعه کـارآفرینی در     . توسعه ملی و منطقه اي را تقویت کند
بنـدي روسـتاهاي دهسـتان اسـترآباد جنـوبی      تحقیـق، بـه اولویـت    از این رو در ایـن . باشدیک سطح نمی

گویه  68شاخص اصلی و  10براي این منظور از . شهرستان گرگان از لحاظ توسعه کارآفرینی پرداخته شد
. اسـتفاده شـد  روستاي منطقـه مـورد مطالعـه     16نفر در هر  20صورت پرسشنامه با طیف لیکرت از که به

ها توسط کارشناسـان و متخصصـین حـوزه مربوطـه بـا اسـتفاده از مـدل        خصهمچنین وزن هر یک از شا
Fuller triangle نماید کـه در توسـعه   نتایج نظرات کارشناسان مشخص می. سلسله مراتبی محاسبه گردید

تـرین  تجربیـات و دانـش و مهـارت مهـم     و آمـوزش، مشـاوره   به کارآفرینی منطقه مورد مطالعه، دسترسی
توانـد بـه تنهـایی    در حالی که دسترس به سرمایه بدون وجود آمـوزش نمـی  . آیندیها به حساب مشاخص

. مورد پردازش و نتـایج اسـتخراج شـد    ORESTEسپس نتایج پرسشنامه در تکنیک . سبب کارآفرینی شود
شاخص اشـاره شـده، بـاالترین     10آباد بر پایه آباد و مریمدر محاسبات انجام شده روستاهاي نصرآباد، قرن

نتـایج حـاکی از کـارآیی    . انـد ترین رتبه را کسـب کـرده  ه و شاهکوه سفلی، سیاهتلو و قزاق محله پایینرتب
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بنـدي توسـعه کـارآفرینی در روسـتاها دارد و نتـایج آن در منطقـه مـورد        جهت اولویت ORESTEتکنیک 
در انتهـا بـا   . شاخص نیز مورد تأیید قـرار گرفـت   10مطالعه نیز با مشاهدات میدانی و بررسی وضعیت این 

شـود، آمـوزش   توجه به نتایج حاصل از تحقیق و مطالعات میدانی در روستاهاي مورد مطالعه پیشنهاد مـی 
ویژه در روستاهاي هدف گردشگري مانند شـاهکوه  خصوص کارآفرینی در حوزه گردشگري بهکارآفرینی به

توان بـا  نبود سرمایه است که میهمچنین یکی از مشکالت اساسی در روستاهاي منطقه، . سفلی ارائه شود
از . هاي کم بهره به روستاییان جهت تأمین سرمایه اولیه، انگیزه کارآفرینی را در آنهـا ایجـاد نمـود   ارائه وام

-باشد کـه پیشـنهاد مـی    موارد اشاره شده توسط بسیاري از روستاییان، نبود بیمه براي کار ایجاد شده می

. تأسیس گـردد  جهت کاهش نگرانی آنانروستایی نوي از کارآفرینان صندوق بیمه حمایت مالی و معشود 
خصوص در بخش گردشـگري  هاي سرمایه گذاري در بسیار از روستاها بههمچنین ناشناخته ماندن فرصت

هـاي موجـود در روسـتا بـه     هـا و فرصـت  کند که نسبت به شناساندن پتانسیلیا صنایع دستی، ایجاب می
گذاري در روستاها از طریـق تبلیغـات اقـدام شـود تـا      ارج از روستا جهت سرمایهگذاران داخل و خسرمایه

-ها و تخفیـف گذاران به مناطق روستایی جذب شود که در این راه تشویقها و سرمایهبدین ترتیب سرمایه

  .باشدهاي مالی و غیره بسیار اثرگذار می
  
  منابع) 6

 .، تهران، انتشارات فراندیشمبانی کارآفرینی، )1385(احمد پور داریانی، محمود و محمد مقیمی،  -

 .، انتشارات پردیس )تعاریف، نظریات، الگوها(کارآفرینی ، )1378( احمد پورداریانی، محمود، -

تحقـق امنیـت اجتمـاعی در بسـتر     ، )1387(اعظمی، امیر؛ داتیس خواجه ئیان؛ روح اهللا توالیی و حمزه خواستار  -
 .18ی پلیس، شماره ماهنامه توسعه انسان ،کارآفرینی

، مجله کار و جامعـه،  نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگري، )1388(ایمنی، سیاوش و سید سعید هاشمی،  -
 .106-95، صص107-106شماره 

 .، تهران، نشر نیاقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، )1380(بهکیش، محمد مهدي،  -

 .، انتشارات مهرراوش، چاپ اولکارآفرینیاصول و مبانی فرهنگ ، )1387(خانی جزنی، جمال،  -

رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصـادي در  ، )1387(خنیفر، حسین و فردین وکیلی،  -
 .35-55، صص ، مجله توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره دومهاي اقتصادي کوچک و متوسطشرکت

بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی ، )1391(بی و محمد علی فیروزي، آستانه، علیرضا؛ قدیري معصوم، مجتدربان -
هـاي  مجله پـژوهش ، )دهیاران استان قزوین: مطالعه موردي(و مهارتهاي کارآفرینی مدیران محلی روستایی 

 .59-27، صص1391روستایی، سال سوم، شماره یکم، بهار

 .، نشر قومس ه روستایی در ایرانمقدمه اي بر برنامه ریزي توسع، )1383(رضوانی، محمدرضا،  -
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هاي کارآفرینی روسـتاییان در فرآینـد   بررسی و تحلیل زمینه، )1387(رضوانی، محمدرضا و محمد نجـارزاده،   -
، توسعه کارآفرینی، سال )دهستان براآن جنوبی، شهرستان اصفهان : مطالعه موردي(توسعه نواحی روستایی 

 .164-5اول، شماره دوم، زمستان ، ص

، توسعه روسـتایی بـا تأکیـد بـر کـارآفرینی     ) 1389(الدین افتخاري، عبدالرضا و حمداهللا سجاسی قیداري، رکن -
 .انتشارات سمت

راهبردهـاي توسـعه   ، )1389(الدین افتخاري، عبدالرضـا؛ حمـداهللا سجاسـی قیـداري و سـید حسـن رضـوي،        رکن -
، فصـلنامه روسـتا و   شهرستان خدابندهروستاهاي : مطالعه موردي: کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی

 .29-1، صص1389، پاییز 3، شماره 13توسعه، سال 

نقـش  ،  )1388(الدین افتخـاري، عبدالرضـا؛ مهـدي پورطـاهري؛ منـوچهر فـرج زاده و وکیـل حیـدري سـاربان،          رکن -
، 69، شـماره پژوهش هاي جغرافیاي انسـانی  ،)استان اردبیل: مطالعه موردي(توانمندسازي در توسعه کشاورزي 

 .87-103پاییز، صص 

هاي منابع آب از دیدگاه توسعه پایـدار در  ارزیابی چند معیاره پروژه، )1379(، ابراهیم رئیسـی  و سمیعی، علی -
 .چهارمین کنفرانس سد سازي. ایران

نواحی  عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در، )1393(، زکیه رسولی نیا؛ زهرا اصدقی سراسکانرودفراهانی، حسین؛  -
، شماره 3فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، دوره  ،دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان: روستایی مورد

 .1-16، صص 9

 تکنیک از استفاده با روستایی مناطق در کارآفرینی توسعه بندي اولویت، )1390(سبکبار،  حسنعلی،  فرجی -

 هـاي  ، پـژوهش زنجـان  اسـتان  خدابنـده  شهرستان يمرکز بخش حومه دهستان :موردي پرومتی مطالعه

 .58-68، صص 75انسانی، شماره  جغرافیاي

عوامل مـوثر  ، )1386(، سیدمهدي میردامـادي  وسیدمحمود حسینی  ،فرج اله حسینی سیدجمالفالح جلودار، ربیع،  -
 .115-87، صص 10شماره . روستا و توسعه. بر موفیت کارآفرینی زنان روستایی

، مجلـه مسـکن و   کارآفرینی و نقش آن در توسعه اقتصادي روسـتاهاي ایـران  ، )1388(محمد،  قاسمی سیانی، -
 .28-43، صص 128محیط روستا، شماره 

، 2آب و توسـعه، شـماره    ، هاي چند معیاري در طرحهاي توسعه منـابع آب ارزیابی، )1372( ،قدرت نما، قهرمان -
 .11-23 صص

تحلیل موانع توسعه کـارآفرینی در  ، )1393(، زهـره زارع  و کاظمی نسرین ،مهدي چراغیقدیري معصوم، مجتبی،  -
، 3، فصلنامه اقتصاد فضا و توسـعه روسـتایی، دوره   دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان: نواحی روستایی مورد

 .3-17، صص 7شماره 

مقایسه با اشتغال  بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در، )1387( پور، قوامی، هادي و محمدرضا لطفعلی -
، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره مطالعه موردي دانشگاه فردوسی مشهد:دستمزدي دانش آموختان

 .163-182، صص 24
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هاي یک مرکز تحقیقاتی از طریـق روش   بندي پژوهشکده رتبه، )1387(زاده،  اصغري... عزت امریم و  پور محامد -
 .217-233،  1، شماره هاي مدیریت وهشپژ ،ORESTE گیري چند شاخصه تصمیم

توسعه کارافرینی و نقش آن در هزینه اعتبارات فردي و گروهـی کشـاورزي   ، )1392(محمدي یگانه، بهـروز،   -
 .43-57، صص 6، شماره 2 ، دوره فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، استان زنجان

رخـانی، جهـانگیر یـداللهی فارسـی و زهـرا ترکاشـوند،       معصوم، فضیله دادولنگرودي، سیدحسن، مجتبی قدیريمطیعی -
هـاي  بخـش : مطالعه موردي(تبیین عوامل موثر بر توانمندسازي روستاییان در توسعه کارآفرینی ، )1391(

 .119-138، صص1391، تابستان 80مجله پژوهش هاي جغرافیاي انسانی، شماره ،)زند و سامن شهرستان مالیر

 .2-10، صص 22ماهنامه بازاریابی، شماره  اي و فراگیر،فرینی موضوعی میان رشتهکارآ، )1381(مقیمی، محمد،  -

نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کـارآفرینی  «، )1391(فارسی، جهانگیر، و سیدحسن رضوي، یدالهی -
 .103-115، صص 1391، بهار 79هاي جغرافیاي انسانی، شماره ، مجله پژوهش»جوانان روستاهاي بخش کربال
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