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موردي روستاهاي شهرستان کارآفرینی: مطالعهاشتغال و کید بر أتوسعه روستایی با ت
مینودشت
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چکیده 
هاي با پیامدجهان اقتصاد و صنعت را،دو دهه اخیردي، فکري، فرهنگی و اجتماعی جدیدي است که دراقتصاکارآفرینی پدیده فنی،

کارآفرینی از یک سو به معناي یک رویکرد شگفت خود متحول ساخته است. خالقیت و نوآوري از ارکان اصلی توسعه پایدار است.
که ،به توسعه دست یابندتوانسته اند توسعه اقتصادي است که مورد توجه برخی از کشورها قرار گرفته و از طریق اقتصاد کارآفرینی

یکی از نتایج آن تبدیل رقابت میان کشورها به رقابت میان شرکت ها است؛ از سوي دیگر این واژه به معناي توانایی راه اندازي کسب 
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی  توسعه روستایی با تاکید بر .و کار فروش یک ایده، محصول یا خدمت جدید نیز هست

براي رسیدن به این هدف از روش تحقیق توصیفی ـ .باشدتغال و کارآفرینی مطالعه موردي روستاییان شهرستان مینودشت میاش
همبستگی استفاده شده است، در همین راستا، از طریق کارآفرینی روستایی می توان با شناسایی مزیت ها، محدودیت ها، ضعف ها و 

نامه ریزي راهبردي مناسب، به توسعه اقتصادي روستایی در کنار سایر ابعاد کمک کرد. در این قوت هاي جوامع روستایی بر اساس بر
عامل عضویت در گروه هاي ثانویه،منزلت،نگرش،مطالعه میزان کارآفرینی را در قالب عامل ریسک پذیري، دانش کارآفرینی،

جامعه آماري این تحقیق، روستاییان ساکن در ست.اجتماعی و همچنین سطح دانش اندازه گرفته شده امحیطی،اقتصادي،
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی با انتساب متناسب باشند. ت واقع در استان گلستان میشهرستان مینودش

تأیید گردید و براي اي بود که روایی آن بر اساس نظر گروهی از کارشناسان و اساتید دانشگاهتعین گردید، ابزار تحقیق، پرسشنامه
تجزیه و تحلیل شدند. SPSSها با استفاده از نرم افزار تعیین میزان پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید داده

و طبقه خیلی ضعیف) بدست آمد که بیشتر افراد در 606/2نتایج نشان داد، متوسط نمره کل کارآفرینی جامعه مورد مطالعه معادل(
د.ضعیف قرار دارن

.کارآفرینی روستایی، توسعه روستایی، اشتغال، شهرستان مینودشتکلید واژگان: 

09382566329، . معاون دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلی، سازمان آموزش فنی حرفه اي کشور 1
09374413037. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزي، 2
09190628980،کارشناس دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلی، سازمان آموزش فنی حرفه اي کشور .3
09119985326. مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مینودشت، 4
09128334431. رئیس گروه بهبود کیفیت دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلی، سازمان آموزش فنی حرفه اي کشور، 5
09358136487، سازمان آموزش فنی حرفه اي کشور، دفتر مدیریت عملکرد، کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد. 6
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Rural development with emphasis on employment and entrepreneurship: Case study of
villages of Minoodasht county.
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Abstract
The entrepreneurship is a technical, economic, intellectual, cultural, social phenomenon, and
in the last decade ithas revolutionized the world of economics and industry with their
amazing outcomes. The Creativity and innovation are the main pillars of sustainable
development. Entrepreneurship on the one hand means an economic development approach
which was considered by some countries through entrepreneurship economic have been able
to achieve development On the other hand, this word means the ability to set up a business
selling an idea, product or service as well. The main objective of this study is to assess rural
development with emphasis on rural employment and entrepreneurship case study city
Minoodasht.To achieve this goal is the use of descriptive correlational study.The population
of this study was to rural residents in the city of Minoodasht in Golestan Province.The
sample size was determined using Cochran formula and stratified random sampling
method.The research instrument was a questionnaire that its validity was confirmed by
panel of experts and university professors and were used to determine the reliability of
research Cronbach's alpha coefficient.Data were analyzed using SPSS software.The results
showed that the average total score entrepreneurshipin study population equivalent (٢.٦٠٦)
was that most people are with weak or very weak on the floor.

Keywords: rural entrepreneurship, rural development, employment, county Minoodasht.
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مقدمه 
تحقق پیشرفت و توسعه .ویژه کشور هاي در حال توسعه استمورد بحث سرزمین ها، بهتوسعه از مهمترین موضوعات 

می و همکاران، کشورها مستلزم بهره گیري از استعداد و توان و حضور فعاالنه مردم و مشارکت آنها در مراحل توسعه است(هاش
بخش مهمی از جوامع در حال توسعه را تشکیل می دهند. تجربه توسعه در این گروه از . روستا و جامعه روستایی)1390

جوامع نشان می دهد که توسعه روستایی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه دارد. به گونه اي که بسیاري از صاحب 
اولیه توسعه دانسته و دستیابی به نظران توسعه روستایی را موتور محرکه توسعه در کشورهاي جهان سوم بخصوص در مراحل 

).50ص1384آن را ضرورتی اجتناب پذیر می دانند(جمعه پور
امروزه صاحب نظران بین المللی بر این اعتقاد هستند که جدا از سیاست ها و راهبردهاي کالن توسعه و توسعه 

ا و ریشه کنی فقر گسترده اي که بر آن به طور ویژه و مشخص به امر توسعه ي روستاه- که بسیار هم مهم هستند- اقتصادي
ایجاد اشتغال و ها حاکم است نیز باید پرداخت از جمله راه کارهاي مهم توسعه ي اقتصادي چه در شهرها و چه در روستاها

یت مهم ترین سازوکار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاري ، افزایش بهره وري افراد ومنابع و در نها
).1387افزایش درآمد مردم جامعه می شود(قمبرعلی و همکاران 

در تمام ادوار و موضوع کار و اشتغال به ویژه کارآفرینی از اصول اساسی و مهم زندگی هر فرد و اجتماعی است که
اساس کار و زد، برسادنیا متحول و دگرگون مینقش مهمی داشته است. کارآفرینی چرخ زندگی بشر را در این اجتماعات بشري 

آفرین با ارائه محصوالت ددانان و صاحب نظران معتقدند کارآورد. اقتصاتالش، تولید و بالندگی، منابع انسانی را به حرکت در می
,Kuratko and Hadgettsتواند جامعه را به سمت پیشرفت و توسعه سوق دهد(و خدمات جدید می 2004:35.(

را در غالب یک نگرش همه جانبه و سینوپتیکی بر اساس نظریه توسعه پایدار، فرآیند از سویی، اگر توسعه روستایی 
گیري براي شکل دهی به فضاي زیست، افزایش انتخاب مردم، گسترش دموکراتیک، توانمند سازي مردم به منظور تصمیم

ا و دهقانان مستقل و آزادي براي هاي بالقوه توانمند سازي زنان، فقرها و ظرفیتتافزایش رفاه و خوشبختی، گسترش فرص
توان گفت دهی فضاي زیست خود و همچنین توانمند سازي براي انجام کار گروهی در نظر بگیریم، در آن صورت، میسازمان

). 1384الدین افتخاري، فته است (رکنکه توانمند سازي و ظرفیت سازي به عنوان یک پارادایم جدید مورد توجه قرارگر
صتهاي جدیدي را براي کارآفرینان ایجاد می کند که می توانند درآمدشان را بهبود ببخشند،دارائی و سرمایه خود کارآفرینی فر

اي هم رفته استاندارد زندگی در جوامع روستایی را در نتیجه تشکیالت اقتصادي جدید در کسب و کارهرا افزایش دهند و روي
).Henly,2002کوچک و متوسط رشد دهند(

کارآفرینی و ایجاد شرکتهاي کوچک کارآفرین، روستاییان به کاالها و خدمات مورد نیاز خود دست می یابند و با توسعه
ها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها دارد. همچنین روستاها نیز همچون شهرها، اثیر زیادي در رشد اقتصادي روستااین امر ت

پذیري بر مبناي آن،می تواند مزایاي اقتصادي چشمگیري براي مملو از فرصتهاي جدید کسب و کارهاي جدید و رقابت 
).Lordkipanidze,et al.,2005:791روستاییان به همراه آورد(

بنابراین توسعه فعالیت هاي کارآفرینی در مناطق روستایی باید بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در روستاها
الیت هاي فعترین گام در این راه، شناسایی و انتخاب بهترین مکان براي استقرارصورت گیرد تا به موفقیت دست یابد. اساسی 

روستاهاي استان .)1390(فرجی سبکبار و همکاران دررفت سرمایه و زمان جلوگیري شود، تا از همرتبط با کارآفرینی است
ایجاد اشتغال و کارآفرینی روستایی در ریزي اصولی وگلستان همچون سایر مناطق کشور با مشکالتی مواجه اند که با برنامه

توان موجبات شکوفایی همه جانبه و بیش از پیش (از نظر کشاورزي، صنعت، خدمات و گردشگري) را فراهم این استان می
گردد. بر کامالً آشکار مینودشتیهرستان مساخت. با در نظر گرفتن آمارهاي موجود در این زمینه اهمیت این موضوع در ش

سؤال پژوهش  که به عبارت دیگر هدف تحقیق نیز هست  شکل می گیردکه با هدف ارائه راهکارهاي ینساس، اصلی تراین ا
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هاي شغلی و توجه به کارآفرینی و وضعیت کارآفرینی روستاییان مورد گیري از فرصتمناسب براي توسعه روستایی و با بهره
نها کدامند؟طالعه و مهمترین عوامل مؤثر بر سطح کارآفرینی آم

گرایشبرايتشویق روستاییانکهاندرسیدهنتیجهبدینروستاییریزبرنامهاقتصاددانانجملهازریزانبرنامهامروزه،
مناطقدراقتصاديبه ویژههايچالشبهپاسخگوییراهبرد برايترینمناسبکارآفرینیشیوةتجاري خانگی بهکارهايبه

در راخوداشتغالینوعیشغل،ایجادباهمفعالیتهاییچنینکهبوداستوارپایهاینبراین نظریهديبنیافلسفۀ.استروستایی
کنندبازارو روانۀصادرخود راتولیداتتوانندمیروستاییانرهگذر،اینازهموآوردمیبه وجودمحلیجامعۀسطح

).(Heriot and Campbel, 2002:21
یک فرصتازگیريبهرهبرايمنابعازفرديبهمنحصرترکیبآوردنفراهمطریقازارزشیجادافرآیندبهکارآفرینی

,Setevenson et alدارد (اشاره اهمیتبهنظراست.کارآفرینانهعاملیکوکارآفرینانهعملیکنیازمندکه)،1985
صاحبنظرانبلکهداناناقتصادتنهانهتدریجبهاشتغالایجادوثروتتولیدجهانی،وملید اقتصادرکارآفرینینقشوموضوع

بهوبررسیراموضوعمختلفزوایاياز،نداناو جغرافیدانانتاریخحتیوشناسانجامعهروانشناسان،جملهازهارشتهسایر
متعهدگیر بودن،تصمیمبودن،رنوآوبرهمگیتقریباًتعاریفدرهاتفاوتتمامبااما.پرداختندکارآفرینیازتعاریفیارائه

پایین بودن میزان آشنایی روستاییان با زمینه هاي ).1388(قاسمی سیانی،دارندنظراتفاقکارآفرینبودنپذیرمخاطرهوبودن
اولیه کارآفرینی با شرایط خاص محیط هاي روستایی از جمله انزواي جغرافیایی،محرومیت،محدویت فرصت ها و امکانات و 

). 180- 1387:179اولیه و ضروري زیر بنایی و ارتباطی مرتبط است(رضوانی و نجارزاده،خدمات
ي انجام هایبررسدر کشور چین کارآفرینی از طریق خود اشتغالی نقش مهمی در توسعه روستایی داشته است. طبق 

ستاهاي این کشور بوده است رشد بخش غیر کشاورزي در رونیترعیسر، خود اشتغالی 1998تا 1995ي هاسالشده در 
)Mohapatra et al. 2007: با توأمکه دانندیم) فرآیند کارآفرینی را خلق چیزي نو 2005). هیسریچ و همکاران (163

صرف وقت و تالش بسیار و پذیرش خطرات مالی، روحی و اجتماعی براي به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و 
ي هافرصتي و هايازمندینکه خالقیت و نوآوري را با شودیمي منظمی حاصل هاتیفعالیند از استقالل است؛ نتیجه این فرآ

) با نگاهی کلی و نظام مند به توسعه کارآفرینی 1388افتخاري و همکاران().19:1385،کیا(سعیديدهدیمبازار پیوند 
عات و تجربیات جهانی موجود در زمینه کارآفرینی کشاورزي در مناطق روستایی،به این نتیجه رسیده اند که با وجود مطال

بخش کشاورزي و شیوه ها و عوامل موثر در توسعه آن، تحول چندانی در این زمینه صورت نگرفته است(افتخاري و 
باتالشووقتصرفباارزش،باونوچیزهرخلقفرآیندراکارآفرینی) 2002(پیترزوهیسریچ.)72- 1388:43همکاران،

آنازکهاستقاللیوفرديرضایتومالیهايپاداشآوردندستبهواجتماعیوروحیمالی،خطراتهمراه داشتنضفر
.اندکردهتعریفشود،ناشی می

راشرایط اقتصادينظرانصاحببرخی. داردقرارمختلفیعواملتاثیرتحتاجتماعیمهمپدیدهیکعنوانبهکارآفرینی
تولیدورشدو نوآوري،تغییروشدهمحسوباقتصاديتوسعهاصلینیرويکارآفرینیکهمعتقدندوانستهدکارآفرینیموجب

,Markley)دارد همراهبهراخدمات عنوانبهراکارآفرینیبایدمحققانکهکردعنوان) 1985( گارتنرویلیام.(2005
وکولتمی باشندگذارتاثیرآنایجاددرنیزدیگريعواملرفتاري،هايویژگیبرکه عالوهبگیرندنظردربعديچندايپدیده

تسریعازبعضیبودنو فراهمفرديهايویژگیسازمانی،عواملنتیجهراکارآفرینانهکاروکسبیکایجاد) 2005(همکاران 
توسعهنوآوري،بهتشویقرارآفرینانهکاکارهايوموفقیت کسببررگذاریتأثعواملنیترمهمهمچنین،. انددانستههاکننده

ترکیبعواملیازکارآفرینیمحیط. اندنمودهذکرپاداشجدیدهايشیوهومدیریتحمایتاختیار،تفویضکارآفرینی،هايتیم
سن، بیانگر این ویژگی فردي چون 2008دارند. مطالعه آردگانا و لوزاردي در سال نقشکارآفرینیتوسعهبرکهاستیافته

جنسیت و وضعیت کاري در کنار خصوصیات دیگري چون روابط اجتماعی مهارت و گرایش به ریسک پذیري عوامل مهم 
,Ardagna & Lusardi(کارآفرینی هستند  از یک سو به معناي رویکرد توسعه اقتصادي است که مورد توجه برخی .)2008
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وسعه دست یابند ،که یکی از نتایج آن تبدیل رقابت میان کشورها به از کشورها قرار گرفته و از این طریق توانسته اند به ت
رقابت میان شرکت ها است؛ازسوي دیگر این واژه به معناي توانایی راه اندازي کسب و کار فروش یک ایده،محصول یا خدمت 

ختلفی به کار برده می شودبه جدید نیز هست. بنابراین می توان نتیجه گرفت کارآفرینی هم اکنون براي بیان معانی و اهداف م
دلیل بیکاري زیاد در نواحی روستایی، براي رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه و جلوگیري از مهاجرت بی رویه روستاییان به 

چنین ایجاب می شود که به مقوله توسعه کارآفرینی روستایی توجه ویژه شود.شهرها،
عه کارآفرینی عوامل مختلفی در توستمایل به کارآفرین شدن تعیین می کنند.کارآفرینی را با دو عامل فرصت و اساساً

از دیدگاه آلیسون یک فعالیت کارآفرینی این عوامل را به دو گروه عوامل فردي و عوامل محیطی تقسیم می کنند.ند.تاثیرگذار
قوانین و دانش فنی است که آداب رسوم،فرهنگ وآموزش،تحت تاثیر عوامل گوناگونی مانند ویژگی ها و انگیزه هاي فردي،

اقتصادي، اجتماعی و جز اینها در برداشته باشد  می تواند آثار و نتایج مختلفی را به لحاظ الگوهاي رفتاري،
)Alison,1990:166(.،زیرا موجب منافع و آثار مثبتی در جامعه روستایی دارد،عوامل اجتماعی کارآفرینی به لحاظ اجتماعی

اضطراب هاي اجتماعی را کاهش می دهد و بهره برداري از منابع و فعال شدن آنها را براي بهره وري عظیم می شود،اشتغال
اقتصادي –سود اجتماعی را از طریق دولت عاید جامعه می کند که به نوعی نشان دهنده توسعه اجتماعی ملی فراهم می آورد،

).1390جامعه است(هاشمی وهمکاران،
جامعه،افرادشخصیمحیطیتجربیاتومحیطیآشفتگیيدرجهمحیطی،هايزیرساختصورتبهیمحیطعوامل

درفرهنگتأثیر.کرداشارهنیزکارآفرینیباملیفرهنگبینارتباطتوان بهمیراستاایندر.دارندنقشکارآفرینیدر
خود را نشان می دهد. توجهگرهاستنشانوشواهدواجتماعیسازه هايها،وروديشاملکهاینديفربه صورتکارآفرینی

رفتاريرویکرددر.شدمطرحرفتاريچارچوب رویکرددرجدیدسازمانهايایجاددرموثرعواملعنوانبهمحیطیعواملبه
مورد زنیفردرفتاريهايویژگیومحیطیعواملاست،تأکیدموردهاویژگیدررویکردکهشخصیتیهاویژگیبرعالوه

).102-97: 1385توجه است(آراستی،
معتقد است براي ایجاد کارآفرینی پایدار در مناطق روستایی موانع مختلفی وجود دارد که از بین آن ها ).2002(1مایا

بویژه کارآفرینان در مناطق روستایی،کمبود منابع مالی و کمبود اطالعات اشاره کرد.می توان به پایین بودن سطح مهارت ها،
کاال ها و عقاید،باید با محیط هاي بیرونی و درونی جامعه خود براي دسترسی به جدید ترین اصالحات،در بخش کشاورزي،

عدم آگاهی از منابع حاصل از کارآفرینی در سطح جامعه ،دیگر از موانع کارآفرینی روستایییکی خدمات ارتباط برقرار کنند.
زیر ساخت هاي مناسب به موارد می داند:این ویت کننده کارآفرینی پایدار روستایی را شامل بنابراین وي فرصت هاي تقاست.

مخصوصاً محصوالت کشاورزي؛ آموزش و افزایش خصوص در بخش کشاورزي؛ بازاریابی محصوالت تولیدي در روستا،
).62: 1390آگاهی(احمد پور داریانی و ملکی،

روش شناسی
ها میدانی، و از نظر بررسی روابط بین متغیرها از آوري دادهف کاربردي است، از نظر نحوه جمعتحقیق حاضر از لحاظ هد

سرپرستان خانوار هاي مناطق روستایی بخش مرکزي شهرستان مینودشت جامعه آماري این مطالعه را نوع همبستگی است.
ن ینفر به عنوان نمونه تعی170ساب متناسب تعدادتشکیل می دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و روش تصادفی با انت

ها توسط اعضاي هیئت علمی دانشگاه مورد تأیید قرار باشد که روایی گویهاي میگردید. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه
پایایی یابی به حجم منطقی جامعه نمونه و همچنین بررسی ه عوامل موثر بر کارآفرینی و دستبراي برآورداولیگرفته است.
توزیع روستاي محدودة مورد مطالعه که جزو نمونه آماري نبودند،پرسشنامه به عنوان یک مطالعه مقدماتی در دو30پرسشنامه،

١ Maia
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لحاظ  دهستانهاي بخش مرکزي  مینودشت به عنوان بااطالعات،گردآوريبراينمونهحجمتعییناز. پسو تکمیل شد
سنجشوکارتکنیکواصولرعایتبراينهایت،دفی طبقه اي استفاده شده  است. درطبقات آماري از روش نمونه گیري تصا

که با داده هاي کسب شداستفادهSPSSنرم افزاردرکرونباخآلفايروشپرسشانامه، ازتنظیموتدویندرپایاییمیزان
، ریسک، منزلتهاي کارآفرینی،براي شاخصبه طور کلی مقدار آلفاي کرونباخبه دست آمد،85/0ضریب اعتبار پرشنامه شده،

تحلیل آماري از آمار توصیفی باشد. در این تحقیق براي تجزیه ومی845/0محیطی، اجتماعی، اقتصادي،دانش، نگرش،
-oneتک نمونه اي(tماکزیمم و مینیمم) و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون (فراوانی، میانگین، و انحراف معیار، درصد،

sample test(.فریدمن، وضریب همبستگی اسپرمن استفاده شده است ،

یافته ها 
،اقتصادي،پنج بعد کارآفرینیروستاهاي استان گلستان درآثار و پیامدهاي عوامل موثر برکارآفرینی روستایی دردر 
در هریک از ابعاد پنج ین منظور،براي امحیطی و همچنین در بعد موانع کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است.اجتماعی،

) در نظر گرفته شدند:1(گانه یاده شده مولفه هایی به شرح جدول

و مولفه هاي ارزیابی اثرات و پیامدهاي عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی ابعاد-1جدول 
مولفۀ هاابعاد

تحول  و نوآوري، منابع و ایده جدید، روش هاي نوینفعالیت اقتصادي کوچک، ابزار تولید و ارزش تولید، دانش کارآفرینی
درآمد سالیانه، امکانات زندگی، کیفیت مسکن، رضایت شغلی، آینده شغلیاقتصادي

مشارکت اجتماعی، میزان مهارت، اعتبارات بانکی، پایگاه اجتماعی، تمایل ماندگارياجتماعی 
، تعداد حلقه چاه، مساکن بادواماراضی قابل کشت، برداشت محصول، تناوب زراعیمحیطی

کار جدید و پر مخاطره، رقابت ،سرمایه گذاري، بازار فروش، ریسکموانع کارآفرینی

میانگین سطح کل سال است.49نتایج حاصل از یافته هاي توصیفی حاکی از آن است که میانگین سنی پاسخ دهندگان 
:نشان دهنده یافته هاي توصیفی پژوهش می باشد)2(دول شمارهج.هکتار می باشد4اراضی در منطقه مورد مطالعه 

یافته هاي توصیفی پژوهش-2جدول
ماکزیمممینیمانحراف معیارمیانگینمتغیرها

سن(سال)
سطح تحصیالت(سال)

میزان کل اراضی(هکتار)
وضعیت اشتغال

شغل اصلی
شغل فرعی

49
3
4

00/3
6

00/2

69/14
99/2
44/4
04/1
1/7

46/0

19
00/1
50/0
00/1
35/0
1

81
00/7
30
00/4
50
3

درصد افراد مورد مطالعه نسبت به کارآفرینی پایین 7/64، دانش کارآفرینی دهدیم) نشان 3طور که نتایج جدول (همان
با احساس نارضایتی درصد افراد مورد مطالعه از موانع کارآفرینی نسبت به اشتغال زایی در این مطالعه،70. همچنین باشدیم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


و چهارمین همایش بین المللیهمایش ملیپنجمین 
مهارت آموزي و اشتغال 

7

که افراد مورد مطالعه وضعیت باشدیمعامل اقتصادي گذار در زمینه اشتغال و کارآفرینیریتأثعواملنموده اند و یکی از 
.دهدیماقتصادي در حد متوسط روبه پایین را دارند. جدول ذیل وضعیت متغیر هاي دیگر را نشان 

ینیکارآفرودر زمینه اشتغال موانع کارآفرینیاقتصادي،جتماعی،اوضعیت دانش کارآفرینی، محیطی،-3جدول 
انحراف معیارمیانگینخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

7/14508/285/5000/2790/0دانش کارآفرینی
4/192/382/288/88/878/251/1محیطی

5/132/282/389/151/40/302/1اجتماعی
2/186/301/342/119/50/309/1اقتصادي

35357/243/5025/2672/0موانع کارآفرینی

دارند بغیر از عامل 05/0و 01/0نشان می دهد همه عوامل موثر بر کارآفرینی با هم همبستگی در سطح )4(نتایج جدول 
درصد و ضریب 056/0اقتصادي ن همچنیودرصد همبستگی ندارند302/0و ضریب معناداري درصد080/0محیطی با ضریب 

درصد همبستگی 095/0درصد و ضریب معناداري 129/0عامل عضویت با درصد همبستگی وجود ندارد،471/0داري معنا
وجود ندارد.

ضریب همبستگی گویه هاي موثر بر کارآفرینی و اشتغال-4جدول
منزلتریسکعضویتاقتصاديمحیطیاجتماعینگرشدانشکارآفرینی

1ارآفرینیک
دانش
Sig

**478/0
000/01

نگرش
Sig

**642/0
000/0

**201/0
009/01

اجتماعی
sig

**460/0
000/0

*188/0
014/0

**243/0
001/01

محیطی
sig

**476/0
000/0

080/0
302/0

**290/0
000/0

**500/0
000/01

اقتصادي
sig

**416/0
000/0

056
471/0

*177/0
021/0

**500/0
000/0

**605/0
000/01

عضویت
Sig

**368/0
000/0

129/0
095/0

**270/0
000/0

**763/0
000/0

**312/0
000/0

**315/0
00/01

ریسک
Sig

**642/0
000/0

**201/0
009/0

**000/1**243/0
001/0

**290/0
000/0

*177/0
021/0

**270/0
000/01

منزلت
sig

**365/0
000/0

**306/0
000/0

*160/0
037/0

**670/0
000/0

**329/0
000/0

**345/0
000/0

**487/0
000/0

*160/0
037/01

01/0**معناداري درسطح
05/0*معناداري در سطح
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اي تک نمونهtت. در آزمون اختالف میانگین بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه اي استفاد شده اسبهبردنپیبراي
حاکی از عدم برابري با حد متوسط H1حاکی از برابري پایداري با عدد سه(حد متوسط پایداري) می باشد و فرض H0فرض 

پایداري است. در این صورت باید از مقادیر حد باال و حد پایین استفاده کرد که:
دار مشاهده شده بزرگتر استهرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین از مق-1
هرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار مشاهده شده کوچکتر است.-2

براي می گردند.بنابراین با استفاده از این آزمون کلیه شاخص ها در سه سطح ناپایدار، تاحدي پایدار و پایدار تقسیم بندي 
talled(sig-2که با عنوان ()p-valueبه معیار تصمیم(one-sample testقضاوت در مورد فرضیه صفر در جدول  آمده .

ي اقتصادي، اجتماعی، عوامل محیطی و ریسک پذیري و دانش هایژگیو، از نظر دهدیمنشان )5جدول (هايیافتهاست.
طور که در جدول مشاهده اناي بین افراد مورد مطالعه وجود دارد. همي قابل مالحظههاتفاوتنسبت به کارآفرینی و نگرش 

هاي ثانویه، ریسک پذیري، منزلت اجتماعی، عوامل اقتصادي، عوامل محیطی، ي عضویت در گروههانیانگیم، بین شودیم
داري درصد معنی95عوامل اجتماعی، سطح نگرش نسبت به کارآفرینی، سطح دانش نسبت به کارآفرینی، در سطح اطمینان 

ت در درصد در حد رو به پایین و همچنین عضوی05/2ن تحقیق نگرش به کارآفرینی با میانگین اختالف دارد،که در ای
هاي ثانویه در حد متوسط ورو به باال می باشد.گروه

متغیرهاي تاثیر کذار برعوامل کارآفرینی واشتغال-5جدول 
Test value=3

95/0فاصله اصمینان  اختالف 
میانگین 

سطح معنی داري 
)sig( میانگین درجه آزادي 

)df( T مقدارآماره گویه ها
باالترین پایین ترین 

609/0- 849/0- 729/0- 000/0 27/2 169 0/12- دانش نسبت به کارآفرینی
747/0- 923/0- 835/0- 000/0 16/2 169 68/18- سطح دانش

8150/0- 07/1- 947/0- 000/0 05/2 169 160/14- نگرش
156/0- 467/0- 311/0- 000/0 68/2 169 95/3- اجتماعی
415/0- 737/0- 576/0- 000/0 42/2 169 06/7- محیطی
275/0- 606/0- 441/0- 000/0 55/2 169 26/5- اقتصادي
815/0- 07/1- 947/0- 000/0 05/2 169 16/14- ریسک
224/0- 106/0- 059/0 000/0 05/3 169 706/0 عضویت
064/0- 370/0- 217/0- 006/0 78/2 169 805/2- منزلت 

05/0آمده که مقداري کوچکتر از مقدار به دست000/0که برابر با sigتوجه به مقدارباشود،میمشاهدهکهطورهمان
لویت ها و رتبه هاي وبا این وصف، ادرصد مردود و فرض یک پذیرفته می شود،95است فرض صفر آماري در سطح معناداري

رتبه ها ي میانگین عوامل موثر بر کارآفرینی را به ترتیب ) 6(نتایج جدول بر کارآفرینی مورد تایید قرار می گیرد.عوامل موثر
اهمیت نشان می دهد.

بندي عوامل موثر بر کارآفرینی و توسعه روستاییتالوی-6جدول 
میانگین رتبهعوامل موثر بر کارآفرینی و توسعه روستاییرتبه ها (اولویت)

80/6عضویت در گروه هاي ثانویه1
91/5منزلت2
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65/5اجتماعی3
37/5اقتصادي4
00/5محیطی5
46/4دانش کارآفرینی6
15/4سطح دانش7
83/3سطح نگرش8
83/3ریسک پذیري9

پژوهش رتبه نخست را به خود درصد در این 80/6نتایج جدول باال نشان می دهد که عضویت در گروه هاي ثانویه با میانگین 
عوامل اقتصادي با در رتبه سوم،65/5با میانگیناجتماعیعوامل در رتبه دوم، 91/5منزلت با میانگین اختصاص داده است و

در رتبه ششم 46/4دانش کارآفرینی با میانگین رتبه پنجم،در00/5در رتبه چهارم و عوامل محیطی با میانگین37/5میانگین
سطح ریسک پذیري با میانگین در رتبه هشتم و83/3در رتبه هفتم و سطح نگرش با میانگین 15/4ح دانش با میانگینو سط

کارآفرینی د بر عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکیکه این عوامل،لویت قرار گرفته اند،ودر رتبه نهم به ترتیب ا83/3
ي جدید و هافرصتبا شناسایی تواندیمي روستایی هاطیمحي فوق کارآفرینی در هابحثمی باشند. بنابراین، با توجه به 

ي متنوع فراهم آورده، که این امر هاتیفعالي موجود زمینه اي براي رشد و شکوفایی هافرصتنوآوري در استفاده از منابع و 
. باشدتصادي میویژه در بعد اقابعاد بهمستلزم حمایت از روستاییان کارآفرین در همه

گیري بحث و نتیجه
این واقعیت عینی،بسیاري از اندیشمندان جامعه را بر آن داشته است تا بر پایه یک رشته دیدگاههاي توسعه وکارآفرینی

.در فرآیند واقعی توسعه مطرح کنندنقش کارآفرینان را نظري و نیز تجربه شماري از کشورها ي موفق در گذشته و حال،
اما نسبت به سایر راهبردها هزینه کمتري دارد وکارآفرینی تنها راهبرد مناسب براي توسعه اقتصادي روستا ها نیست،توسعه

روستاییان به کاال ها وبا توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت هاي کوچک کارآفرین،.براي محیط روستایی مناسب تر است
ها و کاهش پدیده مهاجرت به شهرها اثیر زیادي در رشد اقتصادي روستاتخدمات مورد نیاز خود دست می یابند و این امر

دارد.روستا ها نیز همچون شهرها،مملو از فرصت هاي جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداري به موقع از این 
گیري براي روستاییان به فرصت ها و ایجاد کسب و کارهاي جدید و رقابت پذیر بر مبناي آن،می تواند مزایاي اقتصادي چشم

همراه آورد.
توسعه فرهنگ کارآفرینی،نیاز اساسی است؛پیشهمچون شهرها مستلزم تاکید بر سهها نیز عه کارآفرینی در روستاتوس

زیرا با وجود مقبول واقع شدن کلیت موضوع، هر یک از مطالعات انجام .توسعه زیر ساخت هاي کارآفرینیآموزش کارآفرینی،
این اساس و با در نظر گرفتن رویکرد ترکیبی در این مقاله دانند. بر ها عوامل خاصی را در توسعه کارآفرینی مؤثر میشده تن

مورد بررسی قرار گرفت. نودشتیشهرستان مگویه براي تعین عوامل موثر بر کارآفرینی در نقاط روستایی بخش مرکزي40
. باشندسطح پایین و بسیار پایین میدرهاي کارآفرینی طالعه داراي سطح ویژگینتایج مطالعه نشان داد که اکثر افراد مورد م

پردازیم:توجه به نتایج پژوهش حاضر، به ارائه پیشنهاداتی در زمینه موضوع مورد مطالعه میبا
نگ کارآفرینی و در می تواند اولین مرحله از فرآیند کارآفرینی باشد تا پس از آن آموزش و ترویج توسعه فرهانجمادزدایی- 

.عین حال رفع سایر موانع و اعمال سیاست هاي حمایتی، زمینه هاي کارآفرینی در جامعه را فراهم آورد
براي ایجاد یک شبکه بزرگ کارآفرینی در سطح استان، به ایجاد مراکز کارآفرینی در سطح استان و شهرستانها براي معرفی - 

ط بین افراد اقدام گردد. نها و برقراري ارتباکارآفرینان برتر، سهولت دسترسی به آ
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شود را در دسترس افراد قرار ، آموزش اصول کارآفرینی و آنچه مربوط به آن میبا توجه به اهمیت تجربه در زمینه کارآفرینی- 
دهیم.

هاي تیجه رساندن ایدهحمایت از ریسک و خالقیت کارآفرینان روستایی با استفاده از پرداخت سوبسید براي تولیدات و به ن- 
نو و اشتغالزاي آنها.

ایجاد بستر الزم براي تربیت کارآفرینان روستایی- 
تشویق روستاییان به مشارکت فعاالنه در طرح هاي کارآفرینی روستایی.- 
تشویق سازمان هاي دولتی و غیر دولتی به حمایت از فعالیت هاي کارآفرینی در روستاها.- 
توجیه پذیري طرح ها با توجه به مزیت نسبی آنها و همچنین معیار قرار دادن توجیه پذیري به جاي در ارزیابی ودقت- 

سفارش پذیري در انتخاب طرح ها، می تواند منابع مالی را در مسیر حمایت از فعالیت هاي کارآفرینانه هدایت نماید.
آفرین و فعالیت هاي کارآفرینانه باشد از جمله راهکارهاي که حامی کارويوضع قوانین و نظارت مستمر بر اجراي آنها به نح- 

تشویق کارآفرینی می باشد. 
اختصاص منابع مالی بر اساس سیاست هاي راهبردي و برنامه ریزي هاي از پیش تعیین شده، مسیر فعالیت هاي فرد و - 

.سازمان را روشن می نماید
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