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  ...ي كارآفريني روستايي  بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  

   
  

 1392 پاييز   32جغرافيا و توسعه شماره 

  27/2/1390:  وصول مقاله 
  14/9/1391:  أييد نهايي ت 

  1 - 14:  صفحات              
  

  كارآفريني روستايي در استان سيستان و بلوچستان ي بر توسعه مؤثربررسي عوامل 
  ات و ارتباطات هاي اطالع فناوري ي مراكز رشد روستايي، توسعه ي با تمركز بر توسعه(

 )و توانمندسازي زنان روستايي

  
  2عبدالعزيز آبتين، دكتر  1دكتر باقر كرد

  
  چكيده

بدين منظور در . باشد يمكارآفريني روستايي در استان سيستان و بلوچستان  ي بر توسعه مؤثرهدف اصلي اين مقاله بررسي عوامل 
     هايمتغيربررسي نظري،  بر اساسسپس . اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت تحقيق همراه با تحقيقات صورت گرفته در ي ابتدا پيشينه

فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاهاي استان  ي توسعه " و "روستايي دختران و زنان توانمندسازي "، "ايجاد مراكز رشد روستايي "
ايي،  در روستاهاي  استان سيستان و بلوچستان شناسايي شد كارآفريني روست ي بر توسعه مؤثرعوامل  به عنوان، "سيستان و بلوچستان

آماري  ي نفري از جامعه 140 ي و در اختيار نمونهگشت با هماهنگي و استفاده از نظرات خبرگان طراحي  اي هو بر همين اساس پرسشنام
بعد از كدبندي از طريق آزمون آماري  شده آوري جمع هاي داده. استان قرار داده شد هاي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه

. مورد تحليل قرار گرفت Lisler افزار نرمو مدل معادالت ساختاري با استفاده از   SPSSآماري  افزار نرمرگرسيون چندگانه با استفاده از 
 ي يي استان و توسعههاي توانمندسازي زنان و دختران روستامتغيركنندگان در تحقيق حاضر،  در هر دو روش به اعتقاد مشاركت

ايجاد مراكز  متغيرداري ندارند اما  كارآفريني روستايي ارتباط معني ي اطالعات و ارتباطات در روستاهاي استان  با توسعه يها يفناور
  .داري دارد كارآفريني روستايي رابطه معني ي رشد روستايي در روستاهاي استان  با توسعه

  

كارآفريني، كارآفريني روستايي، توانمندسازي زنان و دختران روستايي،فناوري اطالعات و ارتباطات،  روستايي، ي توسعه :ها كليدواژه
  .انكوباتور روستايي، سيستان و بلوچستان

                                                     
  baqerkord@yahoo.co.uk                                                                                                                       دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشيار مديريت دولتي  -1
  abtin@cmu.ac.ir                                                                                                                دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار مديريت منابع انساني استاديار -2
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
با توجه به نقش  روستايي نواحي ي توسعه و رشد

 تأمين ي نهيزمدر  ويژه ملي به ي توسعهفرايند  در ها آن

 ضرورت بااليي برخوردار استو  غذايي، از اهميت مواد
و  به همين دليل انديشمندان. )12: 1383 رضواني،(
 ي توسعه به نسبت مختلف كشورهاي گذاران استيس

 اي هويژ توجه ها آن و معضالت مشكالت رفع و روستايي

 كه اين باورند بر يالملل نيبنظران  صاحب امروزه. دارند

 و عهتوس كالن يها ياستراتژ و ها استيساز  جدا

 امر به مشخص ويژه و طور به اقتصادي، بايد ي توسعه

 بر حاكم ي گستردهفقر  كنيريشه و روستاها ي توسعه

از طرفي با توجه به اينكه بخش . پرداخت نيز ها آن
كه  دهند يمايران را روستاها تشكيل  وسيعي از كشور

 نيروي و جمعيت از سهم چشمگيري استقرار كانون

 صادرات محصوالت حجم ارزش و دباش يم فعال كشور

و  آوري ارز با رابطه در به آن، وابسته صنايع و كشاورزي
از  بعد ،ها بخش ساير به نسبت ناخالص داخلي، توليد
 لنگرودي و همكاران، مطيعي( دارد را نخست جايگاه نفت

و در استان سيستان و بلوچستان نيز بيش  )85: 1384
استان  جمعيتد درص 50كه معادل نفر  1212544 از
 آمار ايران، مركز( در روستاها سكونت دارند باشد يم

روستايي  ي توسعه نمود كهبنابراين  بايد اذعان  )1385
كل  ي زيربناي رشد و توسعه به عنواناين استان هم 

اينك  .ثير محوري باشدأت واجد نقش و تواند يماستان 
فاق اساسي اين است كه اين توسعه چگونه بايد ات سؤال

استراتژيك  از عواملبيفتد تا جامعه با اتكاي به يكي 
آسايي و با تحمل كمترين هزينه  خود به طرز معجزه
جهاني را بيابد؟  ي جامعهمتالطم  توان حضور در عصر

از بين  نمود كهادعا  توان يم الؤبه اين س در پاسخ
است  امر متصوررويكردهاي مختلفي كه براي اين 

نظران  و صاحبانديشمندان  چنانكه آن ينيعنصر كارآفر
جهاني  هاي و تجربه يو اقتصاداجتماعي  هاي عرصه

و  نيتر مهميكي از  به عنوانتواند  ، ميكنند يمتوصيه 

مطالعات . تلقي گردد يافتگي توسعه هاي بهترين گزينه
اهداف  نيتر مهممختلف نشان داده است كه يكي از 

ايجاد اشتغال ) چه در شهرها و چه در روستاها( توسعه
. سازوكار و ابزار آن، كارآفريني است نيتر مهمو رفاه و 

وري  كارآفريني باعث كاهش بيكاري و افزايش بهره
و بالتبع افزايش درآمد مردم جامعه ، افراد و منابع

  . )164 - 165: 1387رضواني و نجارزاده، ( گردد مي
نيز همچون  كارآفريني در روستاها ي اما توسعه

نيازهاي اساسي از  مستلزم فراهم نمودن پيششهرها 
 ي توسعهآفريني و آموزش، ترويج فرهنگ كار :جمله

 ).Russel & Kerry, 2008: 431( است ...و ها رساختيز
، در تحقيق حاضر ها آنبا توجه به حجم بسيار باالي 

 ي سه دسته از عوامل كه به نوعي بستري  براي توسعه
  : ررسي قرار خواهند گرفتمورد ب باشند يمساير عوامل 

  درروستاها  و ارتباطات اطالعات  فناوري ي توسعه -1
  روستايي دختران و زنان توانمندسازي -2
  ايجاد مراكز رشد روستايي در روستاها -3
  

  تحقيق ي پيشينه
  روستايي ي كارآفريني و توسعه -1

 در آن نماد اما بيشترين است، جهاني مشكلي فقر اگرچه

مشكل  نيتر مهمعنوان  به كه باعث شده روستايي بخش
. )Chamhuri,1996: 33( روستايي مطرح شود نواحي

بخش بزرگي از نظام اجتماعي  به عنوانبنابراين روستا 
تعداد كثيري از عوامل  در آني جامعه كه جمعيتو 

چرا كه . باشد يم تأملد سكونت دارند، قابل انساني مولّ
اگواري كه امروزه تحت و تبعات ن ها نهيهزبسياري از 

جامعه را فراگرفته  ،اقتصادي -عنوان معضالت اجتماعي
هاي اجتماعي در اشكال  ها و اضطراب نظمي و باعث بي

  رفتاري، ، ناهنجارهايها يناامن ژهيو به مختلف
ها و نيز بروز  هاي اجتماعي و بداخالقي خلقي كج

مهاجرت، افزايش  ي رويه هايي همچون رشد بي پديده
شهرها و بسياري  كالن در اطرافنشيني  زان حاشيهمي
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  ...ي كارآفريني روستايي  بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  

مشكالت ديگر؛ حاصل ناديده گرفتن سهم روستا و 
هاي  در دهه .باشد يمدر فرايند توسعه  نانيروستانش

 مختلف كشورهاي در روستايي ي توسعه اخير، تجربيات

 و سرمايه تزريق با مهم اين كه دهد يم نشان جهان

 در اين بسياري عوامل بلكه ،ابدي ينم تحقق فناوري

 بين كارآفريني ي هيروح به توجه امروزه. دخيلند قضيه

 كارهاي راه نيتر مهم از جمله كشاورزان از و روستاييان

كارآفريني  اهميت. شود يم  محسوب روستايي  ي توسعه
 فرد كه شود يم ناشي آنجا از روستايي ي توسعه در

 شكالتم و ها فرصتشناسايي  با تواند يم كارآفرين

 توسعه و رشد جهت در نوين كارهاي ابداع راه به موجود،

 طريق از تواند يمكارآفريني  ترتيب بدين. همت گمارد

 مناسب زندگي، توزيع كيفيت بهبود اشتغال، ايجاد

 در مهمي نقش منابع، از بهينه برداري و بهره درآمد

 اگرچه. )1386 حسيني،( داشته باشد روستايي ي توسعه

 افزايش درآمدهاي و زايي اشتغال راهكار تنها كارآفريني

را  امر اين اقتصاددانان اما نيست، مردم روستايي
 و دانسته اقتصادي روستاها ي توسعهعامل  نيتر مهم

 از جلوگيري راهبرد كليدي براي يك را آن سياستمداران

همچنين . دانند يم روستاها در ها يناآرام و اغتشاشات
 درآمد بهبود براي ابزاري را آن روستاييان و كشاورزان

 مجاورت اشتغال در خويش و زنان آن را امكاني براي

خودكفايي، استقالل و  تواند يم كه خود سكونت محل
كاستن از نيازهاي اجتماعي آنان را در پي داشته باشد، 

 يها زيرا زمينه. )Laukhanen, 2003: 372( دانند يم
 گسترده بسيار تاييروس نواحي در كارآفريني از استفاده

 براي بكري محيط نواحي، اين در واقع. است متنوع و

 به مربوط يها تيفعال. شوند يم محسوب كارآفريني بروز

 انواع پرورش باغداري، زراعت، جمله از كشاورزي بخش

 جنگلداري، يها تيفعال و زنبورعسل طيور، و دام
زيست،  محيط حفظ طبيعي، منابع حفظ و آبخيزداري

 خانگي،كارگاهي دستي، صنايع( روستاييصنايع ي توسعه

 و روستايي مسكن ، گردشگري روستايي،)ايكارخانه و

بروز  يها زمينه نيتر مهم روستاها محيط بهسازي
 ي هيكل واقع در. است روستايي نواحي در كارآفريني

 يا مستقيم طور به تواند يمكه  ييها تيفعال و اقدامات

 و درآمد افزايش و اشتغال ايجاد به مستقيم غير
 كيفيت بهبود به كلي طور به و پايدار مطلوب برداري بهره

در قلمرو  رسانند ياري روستايي نواحي در زندگي
 رضواني و همكاران،( رنديگ يم قرار روستايي كارآفريني

1387 :167(.  
 براي را جديدي يها فرصت تواند يم كارآفريني

را  خود ي سرمايه و درآمد تا كند ايجاد يانيروستا
 كسب و جديد مؤسسات ايجاد با همچنين. دهند افزايش

 در زندگي متوسط، استانداردهاي و كوچك و كارهاي

اهميت موضوع . بهبود بخشد را روستايي جوامع
 باشد يممختلفي قابل بررسي  هاي كارآفريني از جنبه

 يها تيفعاليافته با استفاده از  توسعه هاي كشور مثالً
و  بخشند يمحياتي دوباره به اقتصاد خود  هخالقان

شغلي  يها فرصتمشكالت ناشي از بيكاري را با ايجاد 
، ندينما يمكارآفرينانه حل  يها تيفعالجديد ناشي از 
جهت  يك كاتاليزور بالقوه صورت بههمچنين آن 

در محصول و بازار  يو نوآورتكنولوژيكي  پيشرفت
رابطه . )Yonca&Akdeniz,2006:26( شود يمپذيرفته 

پيش  يها زماناقتصادي از ي  بين كارآفريني و توسعه
حتي در گذشته اقتصاددان . مورد بحث بوده است
كارآفريني را  ي پديده) 1934( بزرگ جوزف شومپيتر

 توصيف نموده است "انجام تركيبات جديد  " به عنوان
)Sibylle Heilbrunn,2005:422(.همكارانش و جانسون 
دند كارآفريني يك مفهوم چندوجهي معتق) 2006(

اي است كه امروزه توجه زيادي را به خود جلب  پيچيده
نظران توافق دارند كه  و بيشتر صاحب كرده است
 ي و كارآفرينان سهم بسزايي در توسعه كارآفريني

  .)Johnson, 2006: 41( اقتصادي دارند
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

پترين كارآفريني روستايي را مجموع سه گزاره ذيل     
  :نمايد ريف ميتع

نيرويي كه ساير منابع را براي پاسخگويي به يك  -الف
  .كند پاسخ بازار بسيج مي تقاضا بي

  .توانايي خلق و ايجاد چيزي از هيچ -ب
امتزاج مجموعه  ي وسيله  خلق ارزش به فرآيند -ج

  .گيري از يك فرصت واحدي از منابع در راستاي بهره
ف مقوله كارآفريني توان براي تعري آنچه در مجموع مي 

 ي نوآورانه يريكارگ به :كار برد عبارتست ازه روستايي ب
هاي  منابع و امكانات روستا در راستاي شكار فرصت

  ).35: 1381 پترين،( و كار كسب 
 حال در و يافته توسعه كشورهاي از بسياري در

 براي راهبردي عنوان روستايي به كارآفريني توسعه،

 مثالً. است مطرح روستاها تماعياج و اقتصادي ي توسعه

 جوامع و روستايي اقتصاد ي هياتحاد سوئد در كشور

 ي نهيزم در است كه ييها سازمان از يكي كشاورزي

 هشتصد سازمان اين .كند يم فعاليت كارآفريني ي توسعه

 و روستايي كارآفريني ي توسعه آن و هدف دارد عضو
 به. استه آن ي حومه و در شهرها بهتر محيطي ايجاد

 با مشاور 250از  مركب سازمان اين كلي طور

 اساس بر را فني كه دانش مختلف است يها تيصالح

 دهند يم انتقال و تجربي توسعه تحقيقات و مطالعات
 كشور همچنين در. )299: 1385 احمدپور و همكاران،(

 در نقش مهمي اشتغالي خود طريق از كارآفريني چين

 انجام يها يبررس طبق. تاس روستايي داشته ي توسعه

اشتغالي  ، خود1998الي  1995 يها سال در شده
 اين روستاهاي در كشاورزي غير بخش رشد نيتر عيسر

 مشغول طريق اين از سي ميليون نفر حدود و بوده كشور

  .)Sandeep at all, 2007:163( اند شده كار به
  
  فناوري اطالعات و ارتباطات در روستاها ي توسعه -2

 ،افزار سختاز  اي ه، مجموع1ارتباطات و  اطالعات ريفناو
برداري از  بهرهفكرافزارهاست كه گردش و  و افزار نرم

                                                     
1-Information and communication technology (ICT) 

 نژاد و همكاران، رسولي( كند يمپذير  اطالعات را امكان
 معيارهاي نيتر عمده از يكي ICTامروزه  . )89: 1388

 گردد يم محسوب صنعتي و اقتصادي پيشرفت و توسعه 
 اطالعات وريافن ي جهان، توسعه كشورهاي زا و بسياري

قرار خود  توسعه يها رساختيز نيتر مهماز  يكي را
 سرفصل نيتر مهمآمريكا  كه دولت طوري به اند داده

 اختصاص اطالعات وريافن را به موضوع خود ي توسعه

 ي كليه 2004 سال از و انگلستان سعي نموده داده
دهي  سرويس ترنتاين ازطريق دولتي را و عمومي خدمات

  .)48: 1382 قضاوي و ولي،( كند
 توسعه از ها بخشجوامع روستايي همانند ساير 

ICT وريافن ورود با. )9: 1382 نوري،( اند پذيرفته ريتأث 

 و سنتي، كاربر يها روش روستايي، مناطق به اطالعات
هاي  هشيو به را خود جاي دامپروري و كشاورزي ناكارآمد
 افزايش باعث خود موضوع اين. دهد مي مؤثر و مدرن

 گسترش همچنين. گردد يم يانيروستا منابع درآمدي

 متعارف دسترسي مرزهاي مناطق روستايي، در اينترنت

 مناطق و دارد يمبر از ميان را اطالعات و امكانات به

 كند يم جهان متصل به آسان و مستقيم را روستايي
  .)53: 1382 اخوت و همكاران،(

  
  ازي زنان و دختران روستاييتوانمندس -3

هاي دستيابي  ترين مؤلفه بدون شك از جمله مهم
هاي  مهارت ي توسعه" در جوامع امروزي، به پيشرفت

 Zhongming Wang & Zhi( باشد مي "نيروي انساني

Zang, 2005: 547 ( . توسعه به اتكاي دو منبع مهم
انساني صورت  ي هيو سرمافيزيكي  ي سرمايه ،اي هسرماي

توان به اين شكل  انساني را مي ي سرمايه. رديگ يم
هايي  ها و ويژگي شايستگي مهارت، دانش،: تعريف كرد

 يها تيموفق  به دستيابي و شود يمكه در افراد جمع 
 كند يم شخصي، اقتصادي و اجتماعي را آسان

يافته عامل  منابع انساني توسعه. )27: 1387 كردستاني،(
پايدار  ي ستيابي به توسعهكليدي و پيش شرطي براي د
به اهداف توسعه بدون  روستايي است و رسيدن
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جامعه يعني زنان، امري  ي استفاده از نيمي از پيكره
غيرممكن خواهد بود و به همين دليل زنان روستايي 

 روستايي خواهند ي ي در توسعهمؤثر توانمند نقش
آن زنان از  توانمندسازي فرايندي است كه طي .داشت

ت أ، جرشوند يمدروني خودآگاه  هاي ها و خواستهنياز
 ييو از توانا كنند يمهدف را در خود تقويت  دستيابي به

خود برخوردار  هاي ساختن خواسته براي عملي الزم
در تعريفي ديگر از . )5: 1382 كتابي و ديگران،( شوند يم

توانمندسازي زنان آمده است كه توانمندسازي زنان 
و مورد خود فائق آيند، كردار  م بيبر شر ها آنيعني 

نفس و اطمينان خاطر  حاكي از اعتماد به گفتارشان
 خوشتن باشد، قادر به ارزيابي صحيح و شناخت واقعي

خويش  دروني يها تيمحدودباشد، به استعدادها و 
باشند  را داشته ها يدشواررويارويي با  آگاه باشند،قدرت

و قابليت نيل به  بكوشند، از توانايي ها آنو در رفع 
د با افزايش نخويش برخوردار باشند و بتوان يها هدف

 مورد نظر دست يابند يها هدفتوانمندي خويش به 
  .)76: 1376 فرخي،(

سيستان و بلوچستان بخش وسيعي از  در استان
زنان  ي ي دامي بر عهدهها توليدات كشاورزي، فرآورده

سال  15ي روستايي باال و دخترانزنان  جمعيتبوده و 
كه يك چهارم  شود يمهزار نفر برآورد  300حدود 
  . دهد يماستان را تشكيل  جمعيت

  
  مراكز رشد روستايي ي ايجاد و توسعه -4

برخي از مشكالت اساسي كه اقتصادهاي نوظهور با 
افزايش قدرت رقابت، : آن روبرو هستند عبارت است از

سعه اقتصادي و صنعتي با كشورهاي تو ي كاهش فاصله
يافته و دستيابي به يك موقعيت مناسب در مقايسه با 

هاي  موفقيت اقتصاد ملي و سياست. كشورهاي منطقه
صنعتي هركشور بستگي زيادي به يافتن جواب مناسب 

الذكر و برخي سؤاالت ديگر  به مسائل و مشكالت فوق
اند و در نتيجه نياز به  پيچيده اين مشكالت. دارد
بخش  توانند انكوباتورها مي.ز دارندپيچيده ني هاي حل راه

 ها باشند و از طريق ارائه خدمات حل مهمي از اين راه
 محلي نقش مهمي ايفا نمايند ي حمايتي در توسعه

)Andrew & Paul, 2006: 58( .  
توسعه واحدهاي  هاي گذشته برنامه ي در طول دهه

رشد ظاهر شدند كه نقش مهم كسب و كارهاي 
قتصادي و كاهش نرخ مرگ و مير كوچك را در توسعه ا

در ابتداي كار را مهم جلوه  ها شركتو نرخ شكست 
 .) Muhamad Abduh at all, 2007: 74( دهند

 فناوري، مراكز رشد نظير روستايي رشد واحدهاي

 باشند يم نوين با طراحي اي هحرف كوچك سازمان يك

 يها تيظرف احياء درمسير تسهيالت دولتي دريافت با كه
و  ندينما يم فعاليت ميداني صورت به روستايي ي هتوسع

 هر در رشد واحدهاي فعاليت و استقرار دوران در طول
 علمي، عوامل مختلف يريكارگ به با روستايي ي منطقه

 صاحبان از حمايت اجتماعي و -فرهنگي و اقتصادي

 يور بهره افزايش موجب فناورانه روستايي و نو هاي ايده
 واحدهاي ترتيب اين به. گردند يم يزندگ ابعادمختلف در

 و كار توليد، كردن جريان زنده در خطيري نقش رشد
 اين در شغلي پنهان و پيدا يها تيظرف يافتن و تالش

 از پس رشد واحد هر. داشت دوش خواهند بر جوامع

 و استقرار براي مناسب روستايي مراكز شناسايي

 سبمنا توجيهي طرح ي تهيه و مربوطه يها يهماهنگ

 خود را يها تيفعال آنجا در استقرار با آنجا ي براي توسعه

 جغرافيايي روستاهاي توزيع به توجه با. نمايد مي آغاز

 مركزي روستاي در يك استقرار با رشد واحد يك كشور

 بر را  آن اطراف روستاي رشد چندين مسؤوليت تواند يم

  .)274: 1384 زماني،( گيرد عهده
  

  متدولوژي تحقيق
اجراي تحقيق و  ي حاضر به لحاظ شيوه تحقيق    

نوع  از توصيفي ، تحقيقيها داده آوري جمعابزارهاي 
نظر هدف، تحقيق تحقيقي  از .باشد يمپيمايشي 
مشكلي خاص براي  صدد رفع كه در باشد يمكاربردي 

   .باشد يمجامعه 
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از  مورد نياز براي تحليل فرضيات تحقيق هاي داده   
  هب اي، مصاحبه و پرسشنامه بخانهطريق مطالعات كتا

   .بوده است پرسشنامهروش  نيتر عمدهو  اند آمدهدست 
دست ه هاي ب ، دادهبا استفاده از رگرسيون چندگانه

در تحليل . اند شدهها تجزيه و تحليل  آمده از نمونه
 متغيربيني تغييرات يك يا چند  رگرسيون هدف پيش

 اي مستقل استهمتغير وابسته با توجه به تغييرات
روشي  چندگانهرگرسيون . )91: 1380همكاران، و سرمد(

است براي تحليل مشاركت جمعي و فردي دو يا چند 
 پور بيحب( وابسته متغيرمستقل در تغييرات يك  متغير

اساسي علم،  ي از آنجا كه وظيفه. )480: 1388 و صفري،
، )10: 1377 كرلينجر،( هاست دهيپدبيني و تبيين  پيش

بيني يا تبيين ناظرند،  نابراين در تحقيقاتي كه بر پيشب
مهم در  ي نكته. نقش بارزي ايفا كند تواند يمرگرسيون 

آن است كه اين روش  چندگانهاستفاده از رگرسيون 
ها را با سهولت ممكن و متغيرتوانايي استفاده از انواع 

برابري كامل برخوردار است و به عالوه حداكثر استفاده 
مختلف  يها يپراكندگرا در تبيين و توضيح  ها ادهداز 

  .)495: 1388 پور و صفري، حبيب( آورد يم به عمل
آماري تحقيق شامل دانشجويان كارشناسي  ي جامعه   

 باشد يماستان سيستان و بلوچستان  هاي ارشد دانشگاه
و در  n=z∝2×σε2رياضي  ي و با استفاده از رابطه

نفر  140تعداد  0,11درصد و دقت  95ن سطح اطمينا
 ي آماري انتخاب شدند و پرسشنامه ي نمونه عنوان  به

 137در نهايت  .توزيع شده است ها آنمربوطه بين 
فرضيات  ها آنپرسشنامه برگشت داده شد كه بر مبناي 

 78 نفر، 137 از ميان .تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند
 1زن و  )درصد 2/43( نفر 58مرد،  )درصد 1/56( نفر
) درصد 3/40( نفر 56نامشخص؛ ) درصد 7/0( نفر

هاي  رشته )درصد 1/20( نفر 28انساني،  علوم هاي رشته
هاي فني و  رشته )درصد 6/39( نفر 53علوم پايه، 
سكونت در  ي سابقه) درصد 3/35( نفر 49مهندسي؛ 

ي  سابقه )درصد 7/64( نفر 88روستا را دارند و 

بين ) درصد 8/28( نفر 40تا را ندارند؛ سكونت در روس 
 بين )درصد 1/38( نفر 53 سال سن دارند، 25تا  20
باالي ) درصد 9/20( نفر 29 سال سن دارند، 30تا  26
) درصد 2/12( نفر 15سال سن دارند و سن  30

    .نامشخص است
حاضر تعداد  ي به منظور تعيين پايايي پرسشنامه

ي توزيع و گردآوري آمار ي پرسشنامه در جامعه 30
 آنان عدد براي شده آلفاي كرونباخ محاسبه بيضر .شد

آنجايي كه مقدار آلفاي  از. محاسبه شده است 942/0
ادعا  توان يماست، بنابراين  7/0از  تر بزرگكرونباخ 

  .باشد مي نمود كه آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار
 محتوا اعتبار از سؤاالت روايي آزمون جهت همچنين

 از پرسشنامه محتواي اعتبار سنجش براي. استفاده شد

 و كارشناسان دانشگاهي اساتيد متخصصان، نظرات

 يها مصاحبه انجام با مرحله اين در. شد استفاده خبره
  الزم اصالحات شده، ياد ات افرادينظر كسب و مختلف

 گرديد حاصل اطمينان ترتيب بدين و آمده عمله ب

 را نامحقق نظر مورد ي خصيصه  انهم كه پرسشنامه
  .سنجد يم
  

  فرضيات تحقيق
ثر بر توسعه ؤدر تحقيق حاضر براي بررسي عوامل م

روستايي در روستاهاي استان سيستان و  كارآفريني
بلوچستان سه فرضيه به شرح زير مورد بررسي قرار 

  : گيرد مي
روستايي  دختران و زنان توانمندسازي :اول فرضيه

كارآفريني در  ي و بلوچستان با توسعه استان سيستان
  .داري دارد معني ي روستاهاي استان رابطه

ايجاد مراكز رشد روستايي در روستاهاي  :فرضيه دوم
كارآفريني در  ي استان سيستان و بلوچستان با توسعه

  .داري دارد روستاهاي استان رابطه معني
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فناوري اطالعات و ارتباطات در  ي توسعه :فرضيه سوم
 ي سيستان و بلوچستان با توسعه وستاهاي استانر

  .داري دارد معني ي كارآفريني درروستاهاي استان رابطه
  

  تحقيق هاي يافته
 همبستگي آزمون از ابتدا فرضيات، آزمون منظور به

 جهت SPSS 18 افزار نرم از استفاده با اسپيرمن اي رتبه

 منظور به. شد استفاده رهامتغي بين سنجش همبستگي

 از رهابين متغي آن، ميزان نيز و ارتباط وجود بررسي

 در اينكه دليل به. شود يم استفاده همبستگي آزمون
 همبستگي از ،كيفي هستند رهامتغي تحقيق ينا

 جدول در آن نتايج كه است شده استفاده اسپيرمن

  .است منعكس گرديده 1 ي شماره
  

  تحقيق ياه رمتغي ميان اسپيرمن همبستگي ضرايب: 1جدول 
ايجاد مراكز رشد 

  روستايي
توانمندسازي زنان و
 دختران روستايي

فناورييتوسعه
 اطالعات

كارافريني يتوسعه
    روستايي

  كارآفريني روستايي ي توسعه  1      
sig  

    1  475/0  
000/0  

  فناوري اطالعات ي توسعه
sig  

  1  636/0  
000/0  

567/0  
000/0  

توانمندسازي زنان و دختران 
  ييروستا
sig  

1  629/0 
000/9 

530/0 
000/0 

723/0  
000/0  

  ايجاد مراكز رشد روستايي
sig  

  1389نگارندگان، : مأخذ               
  

 كارآفريني ي توسعه متغيرهمبستگي بين  ضرايب 
، )475/0(فناوري اطالعات  ي توسعه روستايي و

كارآفريني روستايي و توانمندسازي زنان و  ي توسعه
كارآفريني روستايي  ي ، توسعه)657/0(ستاييرو دختران

فناوري  ي ، توسعه)723/0( و ايجاد مراكز رشدروستايي
 اطالعات و توانمندسازي زنان و دختران روستايي

فناوري اطالعات و ايجاد مراكز رشد  ي ، توسعه)636/0(
و توانمندسازي زنان و دختران ) 530/0( روستايي

دست ه ب) 629/0( رشدروستايي روستايي و ايجاد مراكز
 به. باشد دار مي معني% 95 نانياطمآمده و در سطح 

 شده ذكر فرضيات در كه يعلّ ي سنجش رابطه منظور

در . بودند، از رگرسيون چندگانه استفاده شده است
 tآماره با استفاده از رگرسيون چندگانه، آزمون فرضيات

ا نشان مستقل در مدل ر متغيرنسبي حضور هر  اهميت 
 ريتأثها متغيربراي اينكه تشخيص دهيم كدام . دهد يم

 ميتوان يم، اند داشتهوابسته  متغيرداري بر  آماري معني
هرگاه قدر مطلق مقدار  معموالً. نگاه كنيم tبه مقدار 

باشد،  33/2از عدد  تر بزرگي متغيراين آماره براي 
و بوده  05/0يا  01/0از  تر كوچكسطح خطاي آن نيز 

 ريتأثمورد نظر  متغيردر نتيجه خواهيم گفت كه 
وابسته داشته  متغير در تبيين تغييرات داري معني آماري
، به عالمت  tضمن آنكه، در هنگام تفسير مقدار. است

مثبت يا منفي آن توجه نكرده و تنها قدر مطلق آن را 
  .)492: 1388 پور و صفري، حبيب( ميده يمگزارش 

، با توجه به اينكه 2ي  ق جدول شمارهمطاب :فرضيه اول
دختران  و زنان توانمندسازي متغيربراي  t مقدار آماره

است ) 33/2( از تر كوچككه ) 943/0( روستايي برابر با
) 05/0( از تر بزرگ، كه )347/0( خطاي آن و سطح

كنندگان  توانيم بگوييم كه از نظر مشاركت ؛ ميباشد يم
هاي  دانشگاه رشناسي ارشدكا دانشجويان( تحقيق حاضر

 توانمندسازي"مستقل متغير)وبلوچستان استان سيستان

 "روستايي استان سيستان و بلوچستان و دختران زنان
كارآفريني  ي توسعه "وابستهمتغيرداري با  معنيي  رابطه

  .ندارد "در روستاهاي استان سيستان و بلوچستان
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به اينكه ، با توجه 2ي مطابق جدول شماره :فرضيه دوم
ايجاد مراكز رشد روستايي  متغيربراي  t مقدار آماره

است و سطح ) 33/2( از تر بزرگكه ) 285/7( برابر با
؛ باشد يم) 05/0( از تر كوچك، كه )000/0( خطاي آن

كنندگان تحقيق  بگوييم كه از نظر مشاركت ميتوان يم
روستايي در  ايجاد مراكز رشد " مستقل متغيرحاضر 
 ي رابطه "و بلوچستان سيستان  ي استانروستاها
كارآفريني در  ي توسعه" وابسته متغيرداري با  معني

اساس  بر .دارد "سيستان و بلوچستان  روستاهاي استان
اين  توان يم، )Beta( رگرسيوني استاندارد شده  ضريب

گونه تفسير نمود كه به ازاي افزايش يك انحراف 
اكز رشد روستايي در ايجاد مر "متغيراستاندارد در 
كارآفريني  ي ميزان توسعه "وبلوچستان  استان سيستان

 562/0در استان سيستان و بلوچستان به ميزان 
  .انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت

، با توجه به 2 ي مطابق جدول شماره :فرضيه سوم
فناوري  ي توسعه متغيربراي  t  اينكه مقدار آماره

 از تر كوچككه ) 916/1( برابر با اطالعات و ارتباطات
 تر بزرگ، كه )058/0( است و سطح خطاي آن) 33/2(
 بگوييم كه از نظر ميتوان يم؛ باشد يم )05/0( از

 ي توسعه" مستقلمتغيرحاضر  تحقيق كنندگان مشاركت
وستاهاي استان فناوري اطالعات و ارتباطات در ر

 غيرمتداري با  معني ي رابطه "سيستان و بلوچستان

كارآفريني در روستاهاي استان  ي توسعه "وابسته
، نتايج 1ي  نمودار شماره .ندارد "سيستان و بلوچستان

ساختاري  معادالت سازي آزمون فرضيات به روش مدل
 1ي  گونه كه در نمودار شماره همان. دهد يرا نشان م
 tدار نبودن ارزش  با توجه به معني شود يمشاهده م

درصد  95اول در سطح اطمينان  ي ، فرضيه)80/0(
هاي  كننده نظر مشاركت  يعني به. شود يتأييد نم

اطالعات و  يها يفناور ي تحقيق حاضر با توسعه
و بلوچستان   ارتباطات در روستاهاي استان سيستان

همچنين با توجه  .شود يكارآفريني محقق نم ي توسعه
رزش دار بودن ا و با توجه به معني 1ي  به نمودار شماره

t )17/6(درصد  95دوم در سطح اطمينان  ي ، فرضيه
هاي تحقيق  كننده يعني به نظر مشاركت. شود يتأييد م

  در روستاهاي استان حاضر با ايجاد مراكز رشدروستايي
كارآفريني محقق  ي و بلوچستان توسعه  سيستان

مشاهده  1گونه كه در نمودار شماره  اما همان .شود يم
، )t )38/0دار نبودن ارزش  به معني، با توجه شود يم

درصد تأييد  95سوم در سطح اطمينان  ي فرضيه
هاي تحقيق  كننده يعني به نظر مشاركت. شود ينم

روستايي در  دختران و زنان حاضر با توانمندسازي
 ي روستاهاي استان سيستان و بلوچستان، توسعه

  .شود يكارآفريني محقق نم
 

  

  روستايي ينيكارآفر ي هاي مرتبط با توسعهمتغيربيني  راي پيشخالصه رگرسيون ب:  2جدول 

 متغيرها
استاندارد ضريب ضرايب غيراستاندارد

t داري معني  سطح
B استاندارد خطاي Beta 

180. فناوري اطالعات و ارتباطات ي توسعه .094 .154 1.916 .058 

توانمندسازي زنان و دختران روستايي .092 .097 .082 .943 .347 

610.  ايجاد مراكز رشد روستايي .084 .562 7.285 .000  
  1389نگارندگان، : مأخذ                
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  ...ي كارآفريني روستايي  بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  

  )حالت استاندارد(افزار ليزرل  خروجي آزمون رابطه ميان متغيرهاي مستقل و وابسته با استفاده از نرم:  1نمودار 
 1389نگارندگان، : مأخذ 

  

  بحث 
هزار  187حدود  ي با گسترهسيستان و بلوچستان 

درصد از مساحت كل  11كيلومتر مربع بيش از  500و 
كشور را به خود اختصاص داده است و از اين نظر 

 جمعيت. رود شمار مي پهناورترين استان كشور به
اطالعات آماري سال  بر اساسسيستان و بلوچستان 

نفر است كه  742هزار و  405ميليون و  دو، 1385
 جمعيتنفر از اين  544هزار و  212ن و يك ميليو

  در روستاهاي استان سكونت دارند) درصد 50 بيش از(
  .)1385 مركز آمار كشور،(

 بان دهيد ي پروژه تطبيقي مطالعات از نتايج حاصل

 و ارتباط مثبت كه دهد يم كارآفريني نشان جهاني

اقتصادي  رشد و كارآفرينانه يها تيفعال بين معناداري
 يها تيفعال از كه دليل كشورهايي همين ارد، بهد وجود

پاييني  اقتصادي رشد اند بهره مطلوب بي ي كارآفرينانه
  . )Markley, 2005( دارند

 يكسانروستايي و  جمعيتزنان به عنوان نيمي از 
امروزه  ،دارند اي هسازي جامعه نقش عمد در فرهنگ كه

رار ن قاو سياستمدار شناسان جامعهمورد توجه ويژه 
پايدار اثر  ي و الزم است جهت نيل به توسعه اند گرفته

. توجه خاصي مبذول شود ها آنبخش به توانمندسازي 
 پايدار نقش اساسي دارد ي توانمندسازي زنان در توسعه

اجتماعي، به  يها استيس، توفيق )103: 1372 موزر،(
يكي از  و فقرزدايي زنان، به عنوان حمايتي ويژه در بعد
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

هاي اداره مطلوب امور بخش عمومي براي رفع نشانگر
 شود يمجامعه محسوب  محروميت و تبعيض در

  . )129: 1387 شكوري،(
در استان سيستان و بلوچستان، بر اساس باورها و 

روستايي استان، نظير  ي فرهنگ سنتي حاكم بر جامعه
برخورد با دختران و زنان،  ي عدم آگاهي نسبت به نحوه

و موافقت نكردن شوهر يا پدر با  تعصبات خانوادگي
اجتماعي و اقتصادي به  يها تيفعالحضور زنان در 

داليل مختلف فرهنگي و يا تمايل نداشتن به از دست 
منزل، باور و نگرش منفي نسبت به در دادن نيروي كار 
جنسيتي، فقر اقتصادي  يها ضيتبعتوانايي آنان، 

ير گرايي خانواده، آداب و سنن غلط نظير خرافات، تقد
، فرهنگ پدرساالري و مردساالري و عدم اجازه ...و

گروهي، دسترسي كم زنان  يها تيفعالحضور زنان در 
و عوامل توليد، دور از  ها نهادهبه اعتبارات و تسهيالت، 

 يها تيفعالدسترس بودن خدمات ترويجي و سوگيري 
سمت مردان، كمبود  مشاركتي به هاي اجتماعي و برنامه

زن جهت آموزش زنان روستايي، مشكالت متخصصان 
دسترسي به خدمات و تسهيالت اجتماعي و بهداشتي 
و پايين بودن ميزان دستمزد زنان روستايي در مقايسه 

 هاي كننده باعث شده است كه مشاركت... دان وبا مر
تحقيق حاضر توانمندسازي زنان و دختران روستايي 

املي بسيار ع به عنواناستان سيستان و بلوچستان را 
. كارآفريني روستايي قلمداد نكنند ي مهم در توسعه

رغم  ، عليدهد ينشان م شده انجام يها يوبررس مطالعات
هاي اقتصادي، اجتماعي،  تحوالتي كه جوامع در زمينه

جنسيتي و  يها ياند، نابرابر علمي و فني تجربه كرده
محروميت زنان هم چنان به عنوان معضلي بزرگ به 

هگل  .)130: 1387شكوري،( د ادامه داده استحيات خو
اجتماعي هستند    تبعيديان اساساً نيز معتقد است؛ زنان

فرزند  پدر، ي را با واسطه شهروندي يا اجتماعي  كه حق
  . )68: 1380 دينتينيانو،( كنند يمو شوهر اعمال 

تحقيق حاضر با  هاي كننده بر اين اساس مشاركت
ايجاد مراكز رشد در توجه به نقش علمي و عملي 

مناطق  ي و كارهاي جديد و توسعه كسب ي توسعه
 مراكز رشد ي ايجاد و توسعهكه  ندروستايي، معتقد

كارآفريني  ي عوامل توسعه نيتر مهميكي از  روستايي
روستايي در روستاهاي استان سيستان و بلوچستان 

كنندگان  كه تعدادي از مشاركت گونه همان. باشد يم
نوي  ي كسي كه ايده " :اند نمودهعنوان  تحقيق حاضر

به  مطمئناًاگر حمايت و ياري نشود  كند يمرا مطرح 
 راهنمايي و ي ارائه خورد، خواهد زودي شكست

هاي الزم از زمان خلق يك ايده تا عملياتي  حمايت
 شدن آن باعث حفظ و گسترش محصوالت خواهد

با  ندينما يمخيلي از افرادي كه طرحي را ارائه ... شد
 ي بسياري از ضوابط و مقررات تجاري و اداري و نحوه

اداره يك كسب و كار آشنايي چنداني ندارند، در 
صورت وجود مراكزي خاص براي راهنمايي و حمايت از 

  ".برداري  خواهد رسيد بهرهبيشتري به  هاي ايده ها آن
بررسي " با عنوان "آبتين"در تحقيقي كه توسط   

كارآفريني در استان سيستان  ي عهنوين توس هاي شيوه
، انجام شده است، نقش انكوباتورها در "و بلوچستان
كارآفريني در استان بسيار مهم ارزيابي  ي رشد و توسعه

 وريافن ورود هرچند با .)178: 1388 آبتين،( شده است

 يها روش روستايي، مناطق به اطالعات و ارتباطات

 خود جاي دامپروري و كشاورزي و ناكارآمد سنتي، كاربر

موضوع  و اين دهند يم مؤثر و هاي مدرنشيوه به را
 گردد يم يانيروستا منابع درآمدي افزايش باعث خود

 جهاني هاي تجربه اما ،)52: 1382 اخوت و همكاران،(

 منفي ومثبت اثرات ICT توسعه كهاست آن ي دهنده نشان

 محيطي زيست و سياسي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي،
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  ...ي كارآفريني روستايي  بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  

 اساس نيبر ااست  داشته همراه به روستاها بر سياريب

توسعه  منافع از حداكثر ي استفاده به تمايل كشورها اگر
ICT دارند روستاها توانمندسازي و فقر كاهش در جهت 

 بر دقيق و صحيح ريزيبرنامه با كه نمايند تالش بايد

 جهت در را آن مسير و گذاشته  ريتأث ICTتوسعه  روند

 و غني و فقير از اعم جامعه، اقشار مهه ي توسعه

 صورت، رشد  اين غير در. دهند تغيير شهري و روستايي

 مانند افزايشICT  نامتعادل ي توسعه منفي اثرات

 طبقاتي، ي فاصله افزايش روستا، و شهر ي فاصله

 شدن فراموش شهري، -روستا  يها مهاجرت گسترش

 دادن دست از بومي، صنايع رفتن بين از روستاها،

بر اين . بود خواهد ناپذير جتنابا... محلي و بازارهاي
 ريزي ح طر روستايي، پايداري  توسعه راه تنها اساس

 به دادن پايانجهت  درICT  مناسب آگاهانه و مداخالت

 .است روستايي ي جانبه همه ي توسعه و فقر و محروميت
 را آن مضرات و حداكثر به را آن منافع بتوان كهطوريبه

 مهم اين اصل به بايد و داد كاهش ممكن حداقل هب

 از يكي تنها ارتباطات و اطالعات وريافن كه داشت توجه

 توان ينم وجه هيچ به و است روستايي ي توسعه ابعاد

 نوري،( نمود تلقي روستايي ي توسعه معادل توسعه را
كنندگان تحقيق حاضر با  بنابراين مشاركت .)9: 1382

وجود ( ندگي خويش و اطرافيان خودز ي توجه به تجربه
 يها سازمانوارتباطات در ادارات و  اطالعات يها يفناور

، و )ها آندولتي و خصوصي و عدم استفاده بهينه از 
شرايط موجود روستاهاي استان نظير پايين بودن 
سطح سواد به صورت كلي و سواد كامپيوتر به صورت 

خير، چندين سال ا يها يخشكساليان، يخاص روستا
به پايين بودن امكانات زيربنايي، پايين بودن اعتماد 

كننده از فناوري  حمايت يها سازمان، عدم وجود نفس
... اطالعات و ارتباطات، پايين بودن سرعت اينترنت و

 تواند يمفناوري اطالعات  ي معتقدند هرچند كه توسعه

كارآفريني را فراهم آورد ولي  ي موجبات رشد و توسعه
 يها تياولوبه مسائل مذكور درحال حاضر جزء  با توجه

سيستان  كارآفريني روستايي در استان ي اساسي توسعه
جمعي از  يها ادداشتيمصاحبه و ( و بلوچستان نيست

  ). كنندگان تحقيق حاضر مشاركت
  

  نتيجه
روستايي نقش  ي جهاني توسعه ي با توجه به تجربه

بر اين  ،كند يمبسيار مهمي در توسعه جوامع ايفا 
متنوعي را با  يها ياستراتژاساس كشورهاي مختلف 

توجه به شرايط و امكانات موجود در اين زمينه بكار 
كه در  ها ياستراتژاين  نيتر مهميكي از . اند گرفته
چين،  از جمله هند،( اخير بسياري از كشورها هاي دهه

 اند گرفتهكار ه روستايي بي  توسعه به منظور ...)و مالزي
اما اين داوري . باشد يمكارآفريني روستايي  ي عهتوس

شفابخش امري تصادفي نبوده و پديد آمدن آن مستلزم 
 ي شرايط و الزاماتي نظير توسعه فراهم نمودن

فني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي  يها رساختيز
در تحقيق حاضر سه عامل توانمندسازي زنان . باشد يم

اطالعات و  يها يرفناو ي توسعه و دختران روستايي،
ارتباطات در روستاها و ايجاد مراكز رشد روستايي به 

كارآفريني روستايي در  ي در توسعه مؤثرعنوان عوامل 
و بلوچستان از ديدگاه  روستاهاي استان سيستان

استان مورد  هاي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه
 نظر آنان دوعامل توانمندسازي  قرارگرفت كه به سنجش

اطالعات  يها يفناور ي توسعه روستايي، دختران ان وزن
بلوچستان با  و  و ارتباطات در روستاها استان سيستان

 ي داري با توسعه معني ي توجه به شرايط موجود، رابطه
اما عامل ايجاد مراكز . كارآفريني روستايي استان ندارد

داري  معني ي رابطه) روستايي انكوباتورهاي( رشدروستايي
كارآفريني روستايي در استان سيستان و  ي وسعهبا ت

  .بلوچستان دارد
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 1392پاييز ، 32هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 ي پيشنهادات زير جهت توسعهنتايج تحقيق بر اساس   
  :گردند يماستان ارائه  در روستاهاي كارآفريني روستايي

مناســب در راســتاي ايجــاد  يهــا ياســتراتژاتخــاذ  -1
ــزه ــد  ي انگيـ ــرفت و رشـ ــان در پيشـ ــران و زنـ  دختـ
  .روستايي

منفــي كــه  يهــا يداور ش بــراي حــذف پــيشتــال -2
نقــش زنــان در خانــه را مــانع موفقيــت آنــان در ســاير 

  .دانند يم ها نهيزم
فرهنگـي كـه جايگـاه     ي تالش در راسـتاي توسـعه   -3

ــه ــد   ي واالي زن در جامع ــاء دهــد و دي روســتايي ارتق
بهبـود  را  هـا  آن يهـا  ييتوانـا مردان نسبت بـه زنـان و   

  .بخشد
ــه -4 ــزي برنامـ ــت   د ريـ ــاد و تقويـ ــتاي ايجـ ر راسـ

در واقـع   و رفتارهـاي كارآفرينانـه،   هـا  نگـرش ، ها ارزش
ــعه    ــي توس ــع فرهنگ ــع موان ــتاي رف ــالش در راس  ي ت

ــتايي ــارآفريني روســ ــتاها كــ ــتان   يدر روســ اســ
  .سيستان و بلوچستان

ــه -5 ــزي برنام ــراهم نمــودن شــرايط   ري در راســتاي ف
ــراي الزم  ــعهبـ ــاختز ي توسـ ــاي يرسـ ــاوري  هـ فنـ

ــات  ــتان   اطالع ــتايي اس ــاطق روس ــات در من و ارتباط
روســتايي از  ي نظيــر بــاال بــردن ســطح ســواد جامعــه

مناسـب جهـت نهادينـه     هـاي  ياسـتراتژ طريق اتخـاذ  
نمــودن مباحــث كــارآفريني در مــدارس از طريــق     

ــ ــوزش معلمــ ــشاآمــ ــاير ن و دانــ ــوزان و ســ  آمــ
  .ها فناوري گونه ينا ي هاي فني توسعه زيرساخت

حقيقــــاتي و  بررســــي ت هــــاي پــــروژه انجــــام -6
ــه ــه هم ــتان در   ي جانب ــتايي اس ــاطق روس ــرايط من ش

  .راستاي ايجاد مراكز رشد روستايي
ــه  -7 ــاني در زمين ــات جه ــعه ي بررســي تجربي  ي توس

   .كارآفريني روستايي
  

  

  منابع
ــد .1 ــوداحمـ ــيدمحمد ؛پوردارياني، محمـ ــي سـ  مقيمـ

انتشــارات  .مبــاني كــارآفريني، چــاپ ســوم. )1385(
  .مركز كارآفريني دانشگاه تهراندانشگاه تهران و 

ــوت .2 ــا ،اخـ ــدرتمحمدرضـ ــدي اهللا ؛ قـ  .)1382( عابـ
 و اقتصـادي  توسـعه  در اطالعـات  فنـاوري  نقـش 

 اسـتان  مطالعـه مـوردي  ( روسـتايي  جامعه اجتماعي

 و اطالعـات  فنـاوري  كـاربرد  ، همـايش )گلسـتان 

  .ايران صنعت و علم دانشگاه .روستا در ارتباطات
 هــاي بررســي شــيوه  .)1388( عبــدالعزيز ،آبتــين .3

ــعه  ــوين توس ــتان و   ي ن ــتان سيس ــارآفريني در اس ك
 .مين اجتمــاعيأكــار و تــ  ي سســهؤبلوچســتان، م

  .تهران
 يـك  منزلـه  بـه  كـارآفريني . )1381( پتـرين  .تـي  .4

روسـتايي، ترجمـه    ي توسـعه  در اقتصـادي  نيـروي 
 شـماره . 22 سـال . جهـاد  نشـريه  .زرنگـار  حميدرضـا 

253.  
ــور حبيــب .5 راهنمــاي ). 1388( صــفريرضــا  ؛كــرم،  پ

تحليـــل ( جـــامع كـــاربرد در تحقيقـــات پيمايشـــي
 .لويه نشر . ، چاپ دوم)يهاي كم داده

ــيدنبي .6 ــه حسيني،س ــارآفريني.)1386( ال ــتايي، ك  روس
ــعه  ــتراتژيك توسـ ــرورت اسـ ــاهم ،ضـ ــه تفـ  روزنامـ

4/6/1386.  
ــانو، .7 ــاينوني دينتيني ــاتريس م ــا يمــهب. )1380( بئ و  ه

 .آبــادي علــيترجمــه ايــرج  اجتمــاعي، هــاي يــتحما
 .مين اجتماعيأسسه عالي پژوهش تؤم. تهران

ــول .8 ــژاد يرس ــان ،ن ــد احس ــوري ؛ محم ــر  .)1388(ن اث
ــران،    ــتغال اي ــر اش ــات ب ــات و ارتباط ــاوري اطالع فن

ــادي   ــات اقتص ــه تحقيق ــماره  .مجل ــتان  .89ش زمس
1388. 
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  ...ي كارآفريني روستايي  بررسي عوامل مؤثر بر توسعه  

 ريزي برنامه بر يا مقدمه. )1383( محمدرضا رضواني، .9

  .قومس ايران، روستايي ي توسعه
 و بررسي .)1387(نجارزاده ؛ محمد رضواني محمدرضا .10

در فرايند  روستاييان كارآفريني يها زمينه تحليل
 دهستان: موردي روستايي مطالعه نواحي ي توسعه

، فصلنامه توسعه )اصفهان شهرستان( جنوبي براآن
 .دوم شماره. اول سال .كارآفريني

 براي رشد واحدهاي ايجاد .)1384(حسين  ،زماني .11

روستايي، مجموعه مقاالت دومين  مناطق ي وسعهت
  .و مراكز رشد علم و فناوري ايران ها پاركهمايش 

 ).1380(حجازي ؛ الهه بازرگان ؛ عباسسرمد زهره .12
. تهران. هاي تحقيق در علوم رفتاري، چاپ پنجم روش

  .نشر آگه
حمايتي و  هاي ياستس .)1387( شكوري، علي .13

ادبيات و علوم  توانمندسازي زنان، مجله دانشكده
 . 61شماره  .16سال. انساني

پايدار،  ي نقش زنان در توسعه .)1376( فرخي، طاهره .14
شماره . دوره جديد .تواناسازي زنان، ماهنامه تعاون

74. 

 بررسي .)1382(ولي ؛ عباسعلي غالمرضا ،قضاوي .15

 توسعه اجتماعي در ارتباطات و اطالعات وريافن نقش
ارتباطات  ري اطالعات وهمايش كاربرد فناو آموزش، و

الكترونيك دانشگاه علم و  پژوهشكده .در روستا
  .صنعت ايران

راستايي  فرخي؛زهرا يزدخواستيبهجت كتابي،محمود؛  .16
توانمندسازي زنان براي مشاركت در توسعه،  .)1382(

 .  7شماره . 3 سال .1 دوره .فصلنامه پژوهش زنان

 گيري رشگزا گيري و اندازه.)1387(كردستاني،غالمرضا .17
  .41شماره . انساني، فصلنامه حسابرس ي سرمايه

پــژوهش در علــوم   مبــاني). 1377(ان  .فــرد كرلينجــر .18
ترجمـــه حســـن پاشاشـــريفي و حســـين  رفتـــاري،

ــد  ــي زن ــد دوم .نجف ــران .جل ــارات مركــز   .ته انتش
  .دانشگاهي

  .1385 مركز آمار كشور، .19

مـــرادي  ؛ محمـــودسيدحســـن ،لنگـــرودي مطيعـــي .20
 سـازي  صـنعتي  فراينـد  در يعصـنا  جايگـاه  .)1384(

ــع و ــتايي بخــش  هتوس ــزي روس ــتان مرك  شهرس

  . 53 شماره .جغرافيايي هاي پژوهش بيرجند،
ــر حســب  برنامــه .)1372( كــارولين مــوزور، .21 ــزي ب ري

ــعه،    ــان در توس ــوم، نقــش زن ــان س جنســيت در جه
 .روشنگران. تهران

ــوري .22 ــيه  ،ن ــ .)1382(مرض ــات وريافن  و اطالع
همـايش كـاربرد فنـاوري     روسـتايي،  فقـر  و ارتباطات

 پژوهشـــكده .و ارتباطـــات در روســـتا  اطالعـــات
  .الكترونيك دانشگاه علم و صنعت ايران

23. Andrew Atherton & Paul D . Hannon (2006). 
Localised strategies for supporting incubation 
Strategies arising from a case of rural enterprise 
development, Journal of SmallBusiness and 
Enterprise Development, Vol .13 No .1. 
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