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 ارائه مدل مفهومی از موانع موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی
  

 3مجید پورعیسیو  2دکتر فروغ رودگرنژاد، 1کریم کیاکجوري
  karim_kia@ut.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی بندر انزلی، 1

  f_rudgar@yahoo.com،آزاد اسالمی بندر انزلی دانشگاه 2
 m_poorisa@yahoo.comاستانداري استان گیالن، 3

  
تواند کمک شایانی به توسعه و پیشرفت روستاها کارآفرینی روستایی به عنوان یک رویکرد اساسی و موازي با اهداف توسعه روستایی می - چکیده
روسـتایی را  وري افراد و منابع، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اقتصادي و توانمندي جامعه کارآفرینی روستایی، کاهش بیکاري، افزایش بهره. بنماید

وجـود معضـالت فـراوان در سـطح     . برنددر پی دارد و بدین سان از آن به عنوان راهبردي مناسب و موثر در تسریع جریان توسعه روستایی نام می
خت ابعـاد  تواند در شناشناسایی این معضالت، می از این رو . یی به کندي حرکت کندجامعه روستایی موجب گردیده روند توسعه کارآفرینی روستا

تعـاریف  مقاله حاضر، با هدف شناخت مقـدماتی از   .مختلف و متعدد مرتبط با کارآفرینی روستایی و موانع اشتغال در روستاها یاریگر و سازنده باشد
مـی  ) و محیطـی عناصر فردي، سـازمانی  (، به ارائه مدل مفهومی از موانع و چالش هاي توسعه کارآفرینی روستاییو کارآفرینی روستایی کارآفرینی
   .و در نهایت مطالب نتیجه گیري شده و پیشنهاداتی در این راستا ارائه می گردد پردازد

  
  .موانع محیطیموانع فردي، موانع سازمانی، ، کارآفرینی روستایی، کارآفرینی - ها کلید واژه

 

 مقدمه - 1
هاي شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط  کارآفرینی با ایجاد فرصت

جامعه  توسعهاي اساسی براي ارتقاي سطح  زمینه پیش ،ياقتصاد
هاي اساسی کارآفرینی  عالوه بر این نوآوري که از مشخصه. است
و ارایه خدمات جدیدتر و  منجر به تولید محصوالت جدید است
ش یافته و تر شده و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم افزای متنوع

ه به دلیل کاهش در دهه گذشت .]1[شود تر می زندگی ساده
 ،محصوالت کشاورزي و تمایل به مهاجرت به مناطق حاشیه اي

توسعه روستایی . عالقه به مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است
تا حد زیادي وابسته به کارآفرینی است که به عنوان یک نیروي 

گمان بی. مرکزي براي رشد اقتصادي و توسعه مطرح می باشد
 يبه رشد رو مسیرمنطقه روستایی یک  رد باشد چنانچه قرار

 مراحل آن با مراتب و کلیه پیش گرفته شود و توسعه درجهت 

 عوامل ملی و و همه امکانات باید نهاده شود سرعت پشت سر
هم  صرف کمترین هزینه و هم با بسیج گردیده تا منطقهمحلی آن 

 .دندنتایج آن منتفع گر تر بتواند از همه مواهب وده ابعاد گستر در
در این راستا کارآفرینی روستایی به عنوان یک رویکرد اساسی و 

تواند کمک شایانی به این امر موازي با اهداف توسعه روستایی می
وري افراد کارآفرینی روستایی، کاهش بیکاري، افزایش بهره. بنماید

و منابع، افزایش درآمد، بهبود وضعیت اقتصادي و توانمندي جامعه 
در پی دارد و بدین سان از آن به عنوان راهبردي روستایی را 

. برندمناسب و موثر در تسریع جریان توسعه روستایی نام می
ها و که توسعه روستایی تنها از طریق ارائه زیرساختهمچنان

هاي امکانات عمومی و اجتماعی محقق  نمی شود، از جمله زمینه
هاي مایتوجود ح. اصلی آن دستیابی به اقتصادي پویا است

مستمر از کارآفرینان روستایی، توسعه بسترهاي مناسب در مناطق 
تواند، راهکار عملی می...   روستایی، تشویق کارآفرینان روستایی و 

و مناسب براي اهداف توسعه روستایی یعنی ایجاد اشتغال مفید، 
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وجود . افزایش درآمد و مشارکت و اتکا به نفس روستائیان باشد
اعی و اقتصادي فراوان در سطح جامعه روستایی که معضالت اجتم

-هاي تازه جهت اشتغال و فعالیت نشات میعمدتاً از نبود زمینه
گیرد، دست اندرکاران و مدیران جامعه روستایی را متوجه 

  . ]3] [2[زایی و کارآفرینی کرده استاشتغال
 
  بیان مسأله -2
یت بسیار شناخت دقیق مسائل مربوط به روستاها از اهم    

برخوردار است، زیرا ریشۀ تمامی مشکالت و مسائل عقب ماندگی، 
مثل فقر گسترده، نابرابري در حال رشد، رشد سریع جمعیت و 

، لذا آینده نگري ]4[بیکاري فزاینده، در مناطق روستایی قرار دارد
مطالعۀ . و برنامه ریزي جامع توسعه روستایی از ضروریات است

در (ها و راهکارهاي مختلف توسعه  ها، سیاست يها، استراتژ برنامه
در زمینه توسعۀ روستایی و توسعۀ کارآفرینی در ) سطوح مختلف
ها و نکات کلیدي بسیار مهمی را پیش روي ما  روستاها، درس

ث ها و یادگیري درست نکات، باع گذاشته است که توجه به آن
و در روستاها و تسهیل شدن فضاي موضوع کارآفرینی  روشن

در روستاها . گذاري در این زمینه خواهد شد تسریع فرآیند سیاست
هاي اندازي فعالیتاي جهت راههاي ناشناختهطبیعتاً ظرفیت

-توان جهت برنامهها میکارآفرینی وجود دارد که با شناسایی آن
زایی و کارآفرینی از آن استفاده نمود و به ریزي بهتر، اشتغال

 کارآفرینیاگرچه نباید گفت که . ت یافتنتیجه مورد نظر نیز دس
افزایش درآمدهاي مردم روستایی است،  تنها راهکار اشتغالزایی و

   .نوع آن است ورترین توان گفت بهترین و بهره اما قطعاً می
 ها وظرفیت، هاپتانسیل ،همه ارکانلذا شناسایی و استفاده از 

اي بخصوص توسعهدرجهت تحقق اهداف  این مناطق هايتوانایی
توسعۀ کارآفرینی روستایی به عنوان اولین و مهمترین ضروري به 

 عناصر انسانی و نقش عوامل و این بین در که. رسدنظر می
هاي و ظرفیت بهره جویی ازتمامی اجزا جمعیتی ازیک سو و

 ازها و عوامل حمایتی و فرهنگی، زیرساخت اجتماعیمحیطی، 
ها هم ئناً شناسایی این ظرفیتمطم. باشندبسیار مهم می دگرسوي

نماید اندرکاران امر توسعه میدست ریزان وکمک شایانی به برنامه
هاي کسب وکار در هر اندازي نوع فعالیتو هم در تشخیص راه

هاي اولیه هاي آن به عنوان گاممنطقه روستایی با توجه به ظرفیت
ي اهمیت بسیار موثر است، کارآفرینی روستایی و توسعه آن دارا

شود زیادي است که نتایج آن در یک محیط روستایی متبلور می
 :گرددها اشاره میکه در ذیل به آن

-در روستاها می کارآفرینی عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاري
در بین کارآفرینی عامل تحریک و تشویق حس رقابت  -شود

تشویق  زایی وکارآفرینی باعث ایجاد اشتغال - شود روستاییان می
کارآفرینی  - شود میبه کسب و کارهاي جدید در مناطق روستایی 

کارآفرینی موجب  -بخشد را بهبود می روستاییان کیفیت زندگی
کارآفرینی  -گردد می ايو ایجاد تعادل منطقه توزیع مناسب درآمد

 - باعث توسعه اقتصادي، اجتماعی و رفاه در روستا می شود
ش پدیده مهاجرت به شهرها می همچنین کارآفرینی باعث کاه

  .]5] [3[شود
بعبارت دیگر، . مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب  

خواهیم  مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می
شود که وضعیت موجود به وضعیت  مسئله وقتی حل می. باشیم

آنجا که در ایران چندسالی است که  از. ]6[شودمطلوب تبدیل 
وضوع کارآفرینی در حال توجه شدن است ولی هنوز سوابق م

مطالعاتی نه چندان زیادي در مورد کارآفرینی روستایی انجام 
توسعه موانع موثر بر : خواهیم بدانیم می از این رو. است نشده

کارآفرینی روستایی چیست؟ نمودار زیر مسئله تحقیق حاضر را 
  .دهد بصورتی مصور و گویا نشان می

  
  مسئله تحقیق -نمودار شماره یک

  
  تعاریف کارآفرینی و کارآفرینی روستایی -3

کارآفرینی فرآیندي است که بدون توجه به منابعی که در 
 . ]7[اختیار است، فرصتها بوسیله افراد تعقیب می شود

کارآفرینی روي تازگی و جدیدبودن به شکل محصوالت جدید، 
جدید و بازارهاي جدید، تحت عنوان عوامل محرك  فرآیندهاي

کارآفرینی فرآیندي است که در . ]8[ کند تولید ثروت تمرکز می
آن کارآفرین، فعالیت اقتصادي کوچک و جدیدي را با سرمایه 

کارآفرینی، شامل تحلیل فرصتها، آغاز و  . ]9[کند خود شروع می
و احتماالً  گذاري مخاطره آمیز، تأمین مالی رشد یک سرمایه

. ]10[باشد  کسب موفقیت و سودآوري حاصل از آن می
کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز 

) 1994(پترین. اینکه باید آن را در فضاي روستا تصور نمود

موانع موثر بر توسعه دن مشخص بو :وضعیت بالقوه و مطلوب
 کارآفرینی روستایی 

موانع موثر بر توسعه دن نامشخص بو: وضعیت بالفعل و موجود
 کارآفرینی روستایی 

 فاصله بین وضع موجود و مطلوب= مسئله       
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 کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره ذیل تعریف می نماید
]11[.  
ع را براي پاسخگویی به یک تقاضاي بی نیرویی که سایر مناب -1

 .پاسخ بازار بسیج می کند
 .توانایی خلق و ایجاد چیزي از هیچ -2
فرایند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدي از منابع  -3

 .در راستاي بهره گیري از یک فرصت
آنچه در مجموع می توان براي تعریف مقوله کارآفرینی روستایی 

بکارگیري نوآورانه منابع و امکانات روستا در : ت ازبکار برد عبارتس
  .]12[ راستاي شکار فرصت هاي کسب و کار

روستایی داراي  کارآفرینان روستایی، کارآفرینی مفهوم به توجه با
 :از است عبارت ها آن ترین مهم که هستند ویژگی هاي خاصی

 فنون و ها شیوه مردم، میان هماهنگی توانایی آنان •
 از محافظت در و داشته تغییرات محیط را بهبود يبرا مختلف
 .هستند کوشا طبیعی محیط

  .هستند پذیر ریسک و خالق افرادي •
 کنار مترقبه غیر اتفاقات با و می کنند  رشد تغییرات با •
 .آیند می
 بسیار خود هاي ایده و ها دیدگاه به بخشیدن تحقق در •

 .هستند قاطع و مصمم
 رونده پیش و گرانهو جو جست تصمیم هاي اتخاذ از •

 .برند می لذت
 همت نیز دیگر فعالیت هاي توسعه  به کشاورزي بر عالوه •

  .می گمارند
 و کیفیت بهبود طریق از اقتصادي فعالیت توسعه  پی در •

 .هستند بازار توسعه 
 توسعه، حال در و توسعه یافته کشورهاي از بسیاري در امروزه

 و اقتصادي توسعه ايبر راهبردي عنوان روستایی به کارآفرینی
 اتحادیه سوئد در کشور مثالً .تاس مطرح روستاها اجتماعی
است  هایی سازمان از یکی کشاورزي جوامع و روستایی اقتصاد
 سازمان این .کند می فعالیت کارآفرینی توسعه  زمینه در که

 و روستایی کارآفرینی  توسعه آن و هدف دارد عضو هشتصد
 کلی طور به. هاست  آن  حومه و اشهره در بهتر محیطی ایجاد
 است مختلف هاي صالحیت با مشاور  250از  مرکب سازمان این

 و توسعه تجربی تحقیقات و مطالعات اساس بر را فنی که دانش
 خود طریق از کارآفرینی چین کشور در .دهند می انتقال
 طبق. است روستایی داشته توسعه در مهمی نقش اشتغالی
، خود 1995-1998هاي  سال در دهش انجام هاي بررسی

 این روستاهاي در کشاورزي غیر بخش رشد ترین اشتغالی سریع

 کار به مشغول طریق این از میلیون نفر سی حدود و بوده کشور
  .اند شده

  
  پیشینه تحقیق - 4

هاي الزم در مورد آگاهی 2004روبرت جی استنبرگ در سال 
اند، ایشان جام دادهبراي ایجاد یک کارآفرینی موفق، تحقیقی ان

معتقدند یک کارآفرینی موفق مستلزم ترکیبی از فاکتورهایی مانند 
هاي و آگاهی و بینش در جنبه) کنندهخلق(ها، ذهن خالق تحلیل

دهد که یک نتایج تحقیق نشان می. کاربردي و عملی می باشد
تواند، تمام نیازهاي ایجاد یک کارآفرینی جنبه به تنهایی نمی

تواند یک همکاري ها میا به وجود آورد بلکه ترکیب مؤلفهموفق ر
نانسی مگ جی . ]11[جدید براي کارآفرینی موفق را به وجود آورد

هاي ذاتی تحقیقی در مورد انگیزه 2007و همکاران، در سال 
مردان و زنان براي ایجاد کارآفرینی توریسم کشاورزي در میان 

در این . اندکا انجام دادههاي کشاورز ویرجینیاي آمریخانواده
تحقیق متغیرهایی مانند انگیزه براي شروع کار، هدف کارآفرینی، 
استقالل در تصمیمیات، همکاري و شرکت کردن در انجمن هاي 

هاي دیگر را در میان مربوط، تنوع بخشی به محصوالت و شاخص
ها در بسیاري از شاخص. دو جنس زن و مرد ارزیابی نمودند

زیادي بین زنان و مردان وجود داشته است، مانند هاي شباهت
ها و چند انگیزه براي شروع کار، شرکت و همکاري در انجمن

هایی نیز در این زمینه بین زنان و مردان شاخص دیگر، البته تفاوت
ها مانند توجه بیشتر زنان به بحث وجود داشته است، این تفاوت

یجۀ تحقیق نشان دهندة نت. ها بوده استهزینه، درآمد و فعالیت
این است که بی شک زنان از انگیزة باالتري نسبت به مردان در 

اند، اما جهت پشتیبانی و ایجاد کارآفرینی توریسم کشاورزي داشته
  .حمایت مالی به همکاري مردان نیاز می باشد

  ع ای ن ص  ش ق ن «در پژوهشی با عنوان  1380یاسري در سال  
  اي ه ال س  ی زای ال غ ت و اش  ادي ص ت د اق در رش)  ی ای ت وسو ر  ري ه ش( ک وچ ک

  ع ای ن ص  ش ق ن  ی ررس ب  ه ب  ش ژوه پ  ن ای. پرداخته است» 1353 -78
در   ی زای ال غ ت و اش  ادي ص ت د اق در رش  ی ای ت و روس  ري ه ش  ک وچ ک
ط  وس ت  ه ع وس ر و ت ق ف  ه ل اص ف  ردن ک م ک ت ه ، ج78 - 1353  اي ه ال س
  م ی اه ف و م  ه ی اول  ف اری ع ت  ل ام ش  ه ک  ت اس  ه ت رداخ پ  ک وچ ک  ع ای ن ص
در   ور آن غ دود و ث و ح  ادي ص ت د اق در رش  آن  ش ق و ن  ک وچ ک  ع ای ن ص
  ی ن ری ارآف و ک  ی ان س ان  ه ع وس ت -  وژي ول ن ک ت  ه ب  ه وج ا ت ب  ه ع وس ت  ژي رات ت اس
  ی ج ن ادس ص ت اق  دل م  از روش  اده ف ت ا اس ب  ف ل ت خ م  اي وره ش ک  ه س ای ق ا م ب
  ه ب  ت ب س ن  ده ن زای ف  ی ازده ود ب وج  ل ی دل  ه ب  ه ج ی ت در ن  ه ک  ده ش  ه ت رداخ پ
و   ی زای ال غ ت اش  وع وض ر م ب  الوه ع  ک وچ ک  ع ای ن ص  رش ت س ، گ اس ی ق م



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4 
 

و   زوده اف  ارزش  ش زای اف بهد  وان ت ی م  ی وی ج ه رف ر و ص ت م ک  ري ب ه ن زی ه
  .]13[د اي م ن  ک م ر ک ت ه ادالن ع  ع وزی ت  ه ا ب ت ای ه و ن  ادي ص ت د اق رش

بررسی عوامل « طی پژوهشی تحت عنوان  1384توکلی در سال  
ان روستایی منطقه ماهیدشت شهرستان مؤثر بر موفقیت کارآفرین

با این تحقیق  .  به بررسی این موضوع پرداخته است» کرمانشاه
هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی 
ماهیدشت شهرستان کرمانشاه با روش تحقیق پیمایشی صورت 

نفر از  70جامعه آماري قابل دسترس در این مطالعه . گرفته است
کارآفرینان منطقه ماهیدشت بودن که گردآوري داده هاي مورد 

یج حاصل از تحلیل نتا. نیاز از طریق سرشماري انجام شده است
نشان دهنده این  ،همبستگی و تحلیل رگوسیون در این پژوهش

اعم از درونی و  ،است که موفقیت کارآفرینان حاصل عوامل ترکیبی
انگیزه نیاز به  ،عوامل درونی شامل نوآوري و خالقیت. برونی است
مرکز کنترل درونی و عوامل برونی تاثیر گذار در این  ،پیشرفت
عدم بوروکراسی و تشریفات اداري و دستیابی به بازار  را، پژوهش

از مدل معادله  ،به منظور تایید نتایج رگرسیونی. در بر می گیرند
  .]14[ساختاري استفاده گردید

، نقش صنعت در توسعه و اشتغالزایی دهستان کاریزان تربت جام«
انجام شده  1384در سال  توسلی نجفی پژوهشی است که توسط

سازي در روستاها را به پژوهشگر صنعتی تحقیق، ندر ای .است
عنوان یک راهکار توسعه همه جانبه روستایی معرفی کرده است و 
به اهداف صنعتی کردن روستاها وتجارت کشورهاي مختلف که در 

دردهستان کاریزان نیز با . اند، پرداخته استاین زمینه موفق بوده
موثري بر درآمد و  توجه به اینکه در گذشته صنایع دستی نقش

اما به علت عدم حمایت سازمان هاي  ،اشتغال این منطقه داشته
دولتی روز به روز کاهش پیدا کرده تا جایی که در بعضی از 

اما با . روستاهاي دهستان کاریزان این صنعت منسوخ شده است
توان با برنامه ریزي می هاي موجود در سطح منطقهتوجه به پتانسیل

روستایی را در این دهستان ایجاد کرده و باعث توسعه همه جانبه صحیح صنایع 
 .]15[آن شد

تحقیقی در مورد کارآفرینی و  1385امیدي و همکاران در سال 
در این تحقیق ضمن بیان مبانی . اندزنان روستایی انجام داده

هاي ها، ضرورت، چالشنظري و مفهوم کارآفرینی به زمینه
طالعۀ موردي خود را در مورد زنان کارآفرینی در روستاها م

بررسی این تحقیق نشان دهندة متفاوت . اندروستایی انجام داده
ها هاي زنان کارآفرین، الزامات کاري آنها، انگیزهبودن برخی ویژگی

و دستاوردهاي ایشان در سه زمینۀ فردي، سازمانی و محیطی در 
گر خوانندگان نبررسی این نتایج رهنمو. باشدمقایسه با مردان می

به اهمیت و ضرورت توجه استعدادهاي بالقوة زنان روستایی در 

هاي اقتصادي و نیز توجه به ابعاد مسئلۀ زمینۀ تأسیس واحد
در . باشدتربیت دختران روستایی به منزلۀ کارآفرینان آینده می

یی نهایت نقش و عملکرد دولت در زمینۀ مساعدت به زنان روستا
توسعۀ کارآفرینی و هاي اقتصادي و براي تاسیس واحد

ها نتایج این بررسی. خوداشتغالی زنان در کشور بررسی شده است
ها را در این زمینه نشان نیز نقاط امیدواري و نقاط ضعف برنامه

  .]16[دهدمی
  
ارائه مدل مفهومی از موانع موثر بر توسعه کارآفرینی  -5

  روستایی

  
  تحقیق مفهومی مدل - دودار شماره نمو

   
  تشریح اجزاء مدل - 6
شامل سه سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی  :عناصرفردي -1- 6

در واقع همان سرمایه ابزاري یا : سرمایه فیزیکی :می باشد
 به ستانده عنوان به تولیدي جریان یک از که است ثابتیدارایی 
 کاالها دیگر تولید آیندفر در ومداوم مستمر طور به و آمده دست
 نوع این. گرفته میشود کار به سال یک از بیشتر زمانی دوره براي

 فرآیند در مهمی عنصر سرمایه، اشکال از یکی عنوان به سرمایه
میرود که در روستا میتواند  شمار به اقتصادي عوامل تولیدي در

 شامل هرنوع تاسیسات و تجهیزات، ابزار و اداوات، ماشین آالت و
یا ساختمان که فرد روستایی بتواند در امر تولید یا ایجادکسب 

منظور از سرمایه انسانی که  :سرمایه انسانی. وکار از آن بهره ببرد
در واقع یکی از اجزاي اساسی سرمایه فکري است،  دانش،  مهارتها و 

 .]17[ تواناییها کارکنان و طرز فکر آنان دربارة کسب و کار است
دانش فنی، تحصیالت، دانش مرتبط با کار، ی شامل سرمایه انسان

شایستگی مرتبط با کار، روحیۀ کارآفرینی، تواناییها ي مربوط به 
پذیري و شایستگی  نوآوري و اثرگذار بودن قابلیت تغییر یا انعطاف

سرمایه اجتماعی  :سرمایه اجتماعی .]18[است اي حرفه

 موانع موثر توسعه کارآفرینی روستایی

 :فرديموانع 
سرمایه فیزیکی، 
سرمایه انسانی، 
  سرمایه اجتماعی

 
 
 

  :موانع سازمانی
دهیاري ها،  سازمان 

اي حمایت کننده ه
مالی،آموزشی، 

 کارآفرینی روستایی
 
 

  :موانع محیطی
 -محیط اقتصادي

محیط اجتماعی و 
محیط  - فرهنگی

 -اداري و قانونی
  یمحیط جغرافیای
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است که  هاي اجتماعی مجموعه هنجارهاي موجود در سیستم
موجب ارتقاي سطح همکاري اعضاي آن جامعه گردیده و موجب 

. گردد هاي تبادالت و ارتباطات می پایین آمدن سطح هزینه
براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهاي 
اجتماعی نیز داراي ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی 

نماگر نشان 14ی را با پوتمن، شاخص سرمایه اجتماع. گردند می
درصد قابل اعتماد بودن مردم جامعه (معیارهاي اعتماد. داده است

میزان (معیار زندگی نهادي اجتماعی -)و درصد درستکاري مردم
همکاري و خدمت در کارگروه سازمان هاي محلی،  میزان 
همکاري و خدمت در دفترکلوپ ها، تعداد حضور در جلسات، 

معیارهاي  -)تعداد سازمان هاي مدنی تعداد اعضاي گروه ها و
تعداد شرکت کنندگان در انتخابات (همکاري در امور عمومی

معیارهاي  - )ریاست جمهوري و تعداد حضور در جلسات عمومی
تعداد انجمن هاي غیرانتفاعی، (مشارکت داوطلبانه در انجمن ها

معیارهاي جامعه  - )دوره زمانی مشارکت و حضور داوطلبانه
شامل مدت زمان صرف شده براي دیدار (رسمیپذیري غیر

 .]20[ ]19[ )دوستان و تعداد دفعات پذیرایی از مهمانان در منزل
دهیاري ها، فقدان مکان کار و زیر بناي  :عناصر سازمانی -2- 6

آموزش (اطالعات، سازمان هاي حمایت کننده مالی و آموزشی
 . کارآفرینی روستایی) کارآفرینی

کمبود منابع و ذخایر :محیط اقتصادي :عناصر محیطی -3- 6
شخصی، فقدان تضمین و اعتبار براي استقراض، فقدان دانش و 
آگاهی از شیوه هاي تامین مالی راه اندازي کسب وکار روستایی 

نظام مالیاتی غیرحمایتی، رویه ها و هزینه : عناصر اداري و قانونی
ن هاي زیاد ثبت کسب وکار روستایی، تغییر قوانین و فقدا

ها، نامهشفافیت، حقوق مالکیت فکري، مدیریت دهیاري ها ، آیین
گر  و حمایت کننده از کارآفرینی مقررات، عوامل تسهیل

آداب و رسوم، عدم توجه به : محیط اجتماعی و فرهنگی .روستایی
مفاهیم غنی مذهبی، نبود مشروعیت اجتماعی و درك مفهوم 

و اعتبار کارآفرینان  کارآفرینی روستایی، نبود منزلت، پذیرش
عناصر جغرافیایی یا  طبیعی  . ...روستایی در جامعه، فرهنگ و

موقعیت نسبی، موقعیت (موقعیت جغرافیایی روستا،  :شامل
...) آبها و  ارتفاع و شیب زمین، دوري و نزدیکی به(، )طبیعی

میزان بارندگی، میزان دما در فصول مختلف، (وضعیت اقلیم روستا
، خصوصیات خاك، وضعیت پوشش گیاهی و نوع .)..باد غالب و

 ...پوشش گیاهی و دیگر خصوصیات محیط جغرافیایی روستا و 
]21[ ]22[. 

  
  نتیجه گیري - 7

 وري و رشد بازده، توزیع عادالنه منافع توسعه،افزایش بهره
ایجاد  فراهم سازي نیازهاي اساسی انسانی براي کل جمعیت،

گیري و مشارکت موثر در تصمیماشتغال مفید، اعتماد به نفس، 
حفظ محیط طبیعی و زیستی از اهدف توسعه روستایی بیان شده 

هایی که از سوي اندیشمندان و اقتصاددانان یکی از استراتژي. است
شود، کارآفرینی توسعه، براي توسعه اقتصادي روستاها مطرح می

یی، شناسایی موانع موثر بر توسعه کارآفرینی روستا. روستایی است
تواند در شناخت ابعاد مختلف و متعدد مرتبط با کارآفرینی می

از این . روستایی و موانع اشتغال در روستاها یاریگر و سازنده باشد
طریق نقاط قوت و ضعف موجود در زمینه کارآفرینی روستایی 

توان با ارائه راهکارهاي مناسب و بومی به معلوم شده، آنگاه می
  .کمک نمود توسعه روستاهاي کشور

  
  پیشنهادات -8

توسعه کارآفرینی در روستاها به عنوان یکی از بخش هاي 
مولد، حیاتی خودکفاي کشور قلمداد می شود که جمعیت قابل 

اجراي سیاست افزایش . توجه اي را به خود اختصاص داده است
مشارکت مردمی در برنامه هاي توسعه نقش بسیار موثري در 

یی دارد و بر این اساس باید به آن توجه توسعه کارآفرینی روستا
همچنین توجه به نقش زنان در کارآفرینی روستایی و اجراي . نمود

طرح هاي کارآفرینی موجب افزایش اشتغال زنان در روستاها شده 
  .و خود عاملی در جهت توسعه کارآفرینی روستایی است
سازمان هاي  ارائه تسهیالت به روستاییان از طریق سازمان

موجب افزایش اشتغال و کارآفرینی  مایت کننده مالی و آموزشیح
همچنین . روستایی می شود و توجه به این امر حایز اهمیت است

توجه به عوامل محیطی، فرهنگی و جغرافیایی و ارائه خدمات 
آموزشی مناسب در جهت کارآفرینی و جهاد اقتصادي به 

شود و توجه روستاییان باعث توسعه کارآفرینی روستایی می 
  .مسئولین به این امر ضروري می باشد

  
  عمراج -8
انتشارات : تهران ،"اصول و مبانی کارآفرینی"، )1385(کیا، مهدي، سعیدي ]1[
  .کیا

[2] Petrin, T.,(1994), "Entrepreneurship as an Economic force in Rural 
Development", 7 Fao/ Reu International Rural Development 
,Herrsching, Germany, 8-14 september1994. 
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سنگ بناي استراتژي : صنعتی شدن روستا  "،)1379( ،.طاهرخانی، م ]3[ 
صص . اداره کل طرحهاي صنعتی و بهره برداري :تهران ،"آینده توسعه روستایی

92 - 98.  
ترجمه  ،"توسعه اقتصادي در جهان سوم" ،) 1383( ،.کلیتودارو، ما ]4[

  .انتشارات کوهسار ،پژوهش در توسعه یمؤسسه عال فرجادي، یلغالمع
زایی راهکارهاي توسعه کارآفرینی و اشتغال" ،)1380(،.ر. میرزا امینی، م] 5[

، مجموعه مقاالت همایش نقش فناوري اطالعات در اشتغال سازمان "روستایی
-21صص :تهران فشوراي عالی اطالع رسانی ،التحصیالنهمیاري اشتغال فارغ

45.  
[6] Huber, G. P., (1980), "Managerial decision making", Scott & 
Foresman Co., Printed in Organizations and management, By Cast & 
Rosenzweig, McGraw Hill, p. 423. 
[7] Hurley, A., (1999), "Incorporating feminist theories into sociological 
theories of entrepreneurship", Woman in Management Review, (14)(2).  
[8] Lumpkin, G. T& Dess, G.G.,(1996), "Clarifing the Entrepreneurial 
orientation construct and linking it to performance", Academy of 
Management Review, 27(1), PP135-172. 
[9] Drucker, P., (1985), "Innovation and entrepreneurship", NY: Harper 
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[10] Fry, F.,(1993), "Entrepreneuship: A Planning Approach", 
Englewood Cliffs NJ: Prentice–Hall. 
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for entrepreneurship", Journal of Business Venturing, No 19. pp 189–
201.  

کارآفرینی به منزله یک نیروي اقتصادي در  ،)1381(،.تی . پترین] ١٢[ 
  .68 -75صص  253، جهاد شماره )مترجم(حمیدرضا زرنگار ،"توسعه روستایی
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  .1380داري تهران،  اب س اد و ح ص ت اق  ده ک ش دان

بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان روسـتایی  "، )1384( ،.توکلی، م ]14[
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