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چکیده
کارآفرینی یکی از ضروریترین نیازهای ام هچ عماوج همه نیزور

هچ و ییاتسور

،یتیعمج ،یطیحم یاهانگنت .تسا یرهش            

اقتصادی ،اقلیمی و فضایی از جمله دالیل ضرورت توجه به کارآفرینی است .این مس نادنچ ود یترورض ییاتسور عماوج رد هلئ      
ی در توسعههه روس یات ییی ای ب دیکأت اب نار رررر ررررر
ش ک نیرفآرا ی ی
مییابد .هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین چالشها و چشم اندازهای نقش ش
روستاهای بخش باقرشهر است .سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی کارآفرینی چه نقشی در توسعه روستایی در ای هب و نار   
ویژه روستاهای بخش باقر شهر ایفا میکند؟ عال پ یارب و یلصا لاؤس نیا رب هو ا یوگخس ی یرگید یعرف تالاؤس یلصا لاؤس نیا هب 
یشود از جمله این که کارآفرینی روستایی دارای چه تاریخچه و چشم اندازی در روستاهای ایران است؟ و
نیز در این مقاله مطرح م 
این که چه نظریاتی در مورد توسعه روستایی با تأکید بر نقش کارآفرینی ارائ ؟تسا هدش ه     نتا ایج ای م یناشن هلاقم ن ی ییی یییییده هک د   
کارآفرینی روستایی پدیده پیچیده و ظریفی است که نیازمند منابع مالی ،پتانسیل محیطی ،امکانات زیرساختی مطل صخت ،بو ص و 
یدهد
آموزش ،تداوم و ماندگاری و سازگاری با محیط زیست و این همه نیازمند نوآوری و خالقیت است .نتایج این مقاله نشانی م 
کسالی و ناکارآمدی بخ و یزرواشک ش
که چالشهایی مانند مهاجرت و تخریب محیط زیست و نیز خش 

ن یاهراشف زین ا  یش از      

ازدیاد جمعیت و از طرف دیگر افزایش نسبی سطح تحصیالت ساکنین روستایی کارآفرینی را به متغیری اساسی در توسعه روستایی
ایران تبدیل کرده است .این مقاله از نظر ماهیت روش ،توصیفی است ،از نظ رب ر ر عون زا ینیرفآراک اب فلتخم للع طابترا یس        
همبستگی و از نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن کاربردي است .چارچوب زمانی این تحقیق از نوع عرضی یا مقطعی است که فقط
یک بار در مقطع زمانی چند ماه صورت گرفته است .جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه کارآفرینان روستاهاي باقرشهر میباشند.

واژگان کلیدی :کارآفرینی ،توسعه پایدار ،توسعه روستایی ،باقرشهر.

 -1نویسنده مسئول s.armaqan@yahoo.com
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مقدمه
سرنوشت اغلب

  

رد ناهج ياهروشک هر ود ر ت زا ه ا  تشونرس هب خير ر ب اهاتسو س يگت تشاد ه زا يکي .تسا           

یتواند بدون تکيه به شهر ،به حيات خود ادامه
خصیصههای بارز روستا آن است که تأمین کننده غذاي بشر است و م 
یگوی :د
دهد .در حالی که شهر بدون روستا و بهرهگیری از منابع آن محکوم به نابودي است .جمله زيباي س م طارق یی یی
نظامي میتواند بر آتن حکومت کند که بتواند غذاي مردم آن را تأمین نمايد) مؤید مطالب فوق الذکر میباشد .بر اين
اساس ،در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آمده است که بخش کشاورزي محور توس دها و هدش يقلت هع اف     
   

اين بخش را در راستاي توسعه اقتصادي ،در بس جي کليه امکانات ملي و همه بخشهای اقتصادي به هب لين روظنم 

خود کفا يي در توليد کاالهاي اساسي کشاورزي ،تقويت توان اقتصادي روستاها و احياي آن به عنوان منب اگياج و ع ه   
اصلي توليد بيان داشته است .حال با توجه به اهميت روستا و کشاورزي ،ضرورت توسعه روستا يي و اهميت و نقش
یپردازی .م
آن در توسعه ملي م 
هر چند که از ابتداي قرن اخير بويژه از ميانه اين قرن به تدر جي از سهم جمعيت روستا يي کاس دش هت ه و  ينيشنرهش    
یوقفههه
یکنند ر  دش بب ببب 
گسترش يافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز يک سوم جمعيت ايران در روستاها زندگي م 
یهاای م و هدافتسا درو
جمعيت در نواحي روستا يي نيروي کار جواني را به وجود آورده است که با توجه به فن وا ررر 
   

نظامهای را جي اجارهداری زمين و سازماندهی توليد ،بسيار بيشتر از تعدادي است که بتوان به ط  دلوم رو د داصتقا ر
یآبادها و سکونتگاههای غص يب
یتوان در محلههای فقيرنشين ،حلب 
روستا يي به کار گمارد .پیامدهای اين روندها را م 

یجای جهان سوم مش ک اجنآ رد .درک هدها ا رگر ان     
در نواحي شهري که روز به روز در حال گسترش هستند در جا 
بيکاري که از نواحي روستا يي آمدهاند ناامیدانه در جستجوي هر نوع کاري (بيشتر در بخش غیررسمی) هستند.
ضرورت و اهميت توسعه روستا يي در ايران با توجه به جايگاه ،اهميت و نقش جامعه روستا يي و مسائل و مشكالتي
كه اين جامعه با آن مواجهه است و همچنين با توجه به شرايط كشور کام ًالًال روشن و آ كش ار است(مرک ناريا رامآ ز    
 ، 1385سرشماري نفوس و مسكن).
یهای دارای سکنه کش رو
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،5931تعداد آباد 

62

و رازه

284

یهاای دارای  20خ راونا
آبادی است که  536آبادی در مقایسه با سال  0931افزایش داشته است .همچنین تعداد آباد 
یباشد که هب تبسن     
یشود  93هزار و  01 6روستا م 
یا  100نفر جمعیت ساکن و بیشتر که در قالب روستا تعریف م 
سال  ،5931یک هزار و  335روستا به تعداد روستاهای کشور افزوده شده است و در مجموع ،از جمعیت کل کش رو
 20میلیون و  730هزار و  625نفر متعلق به جامعه روستایی است که سهمی معادل  26درصد از جمعیت ک روشک ل   
را دربرمی گیرد .میانگین سهم جامعه روستایی در دیگر نقاط دنیا بر اساس آمارهای جهانی در سال  2014نیز ،لماش
یباشددد(مرک رامآ ز   
اروپا  72درصد ،آسیا  52درصد ،ژاپن  7درصد ،هند  68درصد و انگلستان حدود  23درصد م مم 
ايران ،سرشماري نفوس و مسكن .)5931

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی571 ...

نمودار شماره  -1سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور
منبع)http://www.iribnews.ir( :

همچنین 6 ،میلیون و  386هزار و  582نفر از جمعیت شاغلین کل کشور ،متعلق به جامعه روستایی است که یمهس    
معادل  28درصد از اشتغال کشور را دارد .از این میزان 94 ،درصد اشتغال روستایی در اختیار بخش خصوصی است
یباشد که از این منظر ،بخش خصوصی در تقوی و دیلوت ت
و تنها  6درصد اشتغال مربوط به حوزه دولتی م 

لاغتشا    

یتر از دولت دارد(مرکز آمار ايران ،سرشماري نفوس و مسكن .)5931
روستایی نقشی به مراتب مهمتر و اساس 

نمودار شماره  -2وضعیت اشتغال در جامعه روستایی
منبع)http://www.iribnews.ir( :

از مجموع شاغلین جامعه روستایی نیز 50 /3،درصد در بخش کش ودح ،یزروا د     25 /4درص و تعنص شخب رد د
حدود  24 /3درصد در بخش خدمات مشغول به فعالیت میباشند.

تهای اقتصادی در جامعه روستایی
نمودار شماره  -3سهم فعالی 
منبع)http://www.iribnews.ir( :
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اقتصاد روستایی یکی از مؤلفههای اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعهیافتههه
نیز ،توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کالن در برنامههای توسعهای است .در کشور ما نیز ،ب و تیفرظ دوجو ا
هجوتم نآ

پتانسیل قوی روستاها در بخشهای مختلف اقتصادی به خص س هک دیلوت صو ه هجوت لباق م

کشاورزی است ،به طور میانگین سهم اقتصاد روستا در اقتصاد کشور با احتساب نفت حدودًاًا مع لدا
یباشددد و در مجم نیب ،عو   
بدون احتساب نفت حدودًاًا معادل  22درصد م 

شخب         
 26.5درص و د

 20تا  23درص  مهس زا د ا هدوزفا شزر    

تولیدی کشور متعلق به روستاها است(مرکز آمار ايران ،سرشماري نفوس و مسكن .)5931
لهایی 1393 -1 39 1
جدول شماره  -1سهم اقتصاد روستایی از اقتصاد کشور طی سا 

منبع)http://www.iribnews.ir( :

نگاهی به آمارهای اقتصادی نشان میدهد با وجود درآمد پایینتر در جامعه روستایی نس ش هعماج هب تب ه اما ،یر     
عمومًاًا نرخ تورم در جامعه روستایی بیشتر از جامعه شهری است و به طوری که در سال  ،5931نرخ تورم در جامعه
شهری  6.8درصد و در جامعه روستایی  7/2درصد بوده است.
لهای 1395 - 1384
جدول شماره  -2نرخ ساالنه تورم مناطق شهری و روستایی طی سا 

منبع)http://www.iribnews.ir( :

همچنین ،نرخ بیکاری در جامعه روستایی معادل  8/9درصد و نرخ مش یداصتقا تکرا   

یبا خرن .دش   
 41درص م د یی یی

بیکاری جوانان روستایی نیز معادل  19 /9و نرخ بیکاری زنان روستایی  10 /3درصد میباشد .هدف اصلی ای هلاقم ن   
ی بخششش
تحلیل و تبیین چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی در توسعه روستایی ایران ب ب دیکأت ا ررر رررر روس اهات ی ی
باقرشهر است .سؤال اصلی مقاله این است که به طور کلی کارآفرینی چه نقشی در توس هب و ناریا رد ییاتسور هع    
ویژه روستاهای بخش باقر شهر ایفا میکند؟ این مقاله از نظر ماهیت روش ،توصیفی اس طابترا یسررب رظن زا ،ت     
علل مختلف با کارآفرینی از نوع همبستگی و از نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن کاربردي است .چ ینامز بوچرا   
این تحقیق از نوع عرضی یا مقطعی است که فقط یک بار در مقطع زمانی چند ماه صورت گرفته است .جامعه آماري
این تحقیق شامل کلیه کارآفرینان روستاهاي باقرشهر میباشند.
رویکرد نظری
واژه كارآفريني ،دير زماني پيش از آنكه مفهوم كلي كارآفريني به زبان امروزي پديد آيد ،در زبان فرانسههه اب اد ععع شددد.
ت و تم ما ييي مكات ببب اقتص دا ييي از قرننن هدزناش ممم
كارآفرين و كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان ق ار ررر گرفت ت
ح نم دو ههان .د در كش هژاو ،يبرغ ياهرو   
ميالدي تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظریههای اقتص دا ييي خودد تش ير ح ح
كارآفريني از سال  1709مطرح شد .در دهه  1960و  1970اين واژه در مطبوعات اجتماعي رون قـ ب ـي شتري ياف و تـ

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی771 ...

در د ـه ه ـه اي  1980و  1990كاربردي جهاني پيدا كرد .در قرن بيستم ،ا داجيا اي تورث ديلوت يارـب موـهفم ني       
خدمات به كار رفت .از ابتداي قرن حاضر ،مفهوم نوآوري و ابتكار نيز به تعريف كارآفريني اضافه شد (صفری علی ی
ی
اکبری و صادقی.) 98 :6931 ،
مطالعات جهـاني نشان ميدهند كه كارآفريني روستا يي تا دهه

 1980م رد ينادـنچ تيمها يدالي

يـملع نوـتم      

نداشته است و كارآفرينان روستا يي با وجود تفاوتهاي بس تسد رد ،راي ه ش ناـنيرفآراك اـب يناسكي  ه ير

هعلاطم        

حل و يـ
میشدند .اصليتـرين تفـاوت م ـي ان ـك ارآفريني روستا يي و شهري ،در فعاليت آن سا رب نا اس ا م تاعالط حححح حححح
منـابع موجـود اسـت .در نـواحي روستا يي  ،شبکه اجتماعي با ت يك ه بر خويشاوندي ،زمينههاي همكاري و م تكراشـ
یتری را به وجود آورده است .بنابراين ،ارتب انيرفآراك نايم طا ن يياـناوت ،ناـنآ تـيلاعف رتسـب و يياتـسور          
قو 
یشود .اهميت و ضرورت يياتسور هعسوت رد نآ شقن و ينيرفآراك     
بالقوهای در رابطه توليد و مصرف محسوب م 
امروزه ،به نقش كارآفريني در توسعه و به ويژه توسعه روستا يي  ،توجه زيادي می وش دد .نق هعسوت رد ينيرفآراك ش    
روستا يي  ،به دليل تر بيك

سه ن ـي روي اصـلي بـس جي منـابع ،خالقيت و استفاده از فرصتهاي منحصر به ف روخرد در   

توجه است .كارآفريني روستا يي عبارت است از به كارگيري نوآورانه منابع و امكان  رد اتـسور تاـ ر راكش ياتـسا     
فرصـت ـه اي جد ـي د ـش غلي .ـك ارآفريني روسـتا يي را ـكه اري جد یرظن رد دـي ههههه عسوت یاه ه يزاسدنمناوت يارب      
مناطق روستا يي به منظور دسـتيابي بـه توسعه پا ـي دار در روستا محسوووب م ييي وش د د .عـفر رـب نوزـفا ،ينيرفآراك     
مـشكالت اقتصادي ،نزد بخش خصوصي و نهاد ـب يـتلودريغ ياـه ههههههه عن ـب كـمك يارـب مـهم يرازـبا ناوـ ه

    

یتوان ـك ارآفريني روستا يي را به عنوان راهب عسوت در ه هعماج     
فعالیتهای دولت محسوب میشود .به همين دليل ،م 
ت .ب طقف يياتسور ينيرفآراك ههه هههههه معن رشق يارب لاغتشا داجيا يا
روستا يي در برنامهریزی در نظـر گرفـت ت

ميظع

     

روسـتا يي ان ن ـي ست ،بل ـك ه میتواند گامي براي تقويت توسعه روستا يي باشد كه به گفته حاص زا يرايسـب  بببببببنظ نار
توسـعه ،مه ارزش با توسعه اقتصادي است .اصليترين مفهـوم ـك ارآفريني روسـتا يي  ،تبديل ايده به واقعيتي سودآور
در روستاست .براي مثال ،راهاندازي فعالیتهای ـك ارآفريني در منازل شخصي ،ايجاد مش  ديدج لغا د  ر ر اتسو ه ي ا ا    
عرضه محصوالت و خدماتي كه پ يـ ش از ا ـي ن در جامعه فرد ـك ارآفرين وجـود ندا ـش ته ،همگ يـ از ا ـي ن جملـهان دـ
(شهرکی.) 65 :6931 ،
از اواسط قرن بيستم روانشناسان ،جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاري با درك نقش كارآفرينان در اقتصادد و بههه
منظور شناسا يي

یها و الگوهاي رفتاري كارآفرينان ،بههه بررس ييي و تحقي ققق در خصوصصص كارآفريناننن پرداختن .د
ویژگ 

كارآفريني روستا يي و كارآفرينان روستا يي در اصل چيه تفاوتي باا س يا ررر كارآفريناننن و نيرفآراك ييي ندارنددد .در واقععع
ل باالالال ب دو ننن ريس ككك در
یهایی دارند كه كارآفرينان ساير مناطق دارند .حت ييي بههه دليل ل
كارآفرينان روستا يي همان ویژگ 
طهاای روس ييات ،،
ت در مح ححی 
ف م يريد ت ت
ت و ضع ف ف
ل كمبودد امكانات ت
فعالیتها و محیطهای روستا يي  ،همچنين بههه دليل ل
ن برخ ادرو ررر با نش ددد .بن ياربا ننن
ت بههه س يريا ن ن
كارآفرينان روستا يي بايد بهمراتب از قدرت ریسکپذذذیری بيش رت ييي نسبت ت
كارآفريني در محیطهای روستا يي به دنبال شناسا يي فرصتهای جديد ،نوآوري و خالقيت در فعالیتهای كشاورزي
ع روس يات ييي
و غير كشاورزي ،نوآوري و خالقيت در كاربري زمين و در واقع ،استفاده بهينه ،متنوع و نوآورانههه از من با ع ع
در جهت كسب سود بيشتر است (طوسی و دیگران.) 12 :3931 ،
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ب رو دركي ييي
ن انتخاب ب
ن دانش ادنم ننن ضمن ن
كارآفريني از سوي دانشمندان مديريت نيز م رو د د توجههه ق ار ررر گرفتتت و اين ن
فرايندي ،به تشريح مديريت كارآفريني و ايجاد جو و محيط كارآفرينانه در سازمانهای موجودد پرداختنددد .اص الط ح ح
ح

كارآفريني 1در معنا و مفهوم فعلي را اولين بار ژوزف شومپيتر به كار برد .اين اقتصاددان كه او را پدر علم نيرفآراك ييي
ینامند بر اين باور بود كه رشد و توسعه اقتصادي در كي
م

ن س يا ررر
نظام ،زماني ميسر خواهد بود د كههه اف دار ييي در بين ن

آحاد جامعه با خطرپذيري ،اقدام به نوآوري كرده و با اين كار روشها و راهحلهاای جديددد ج يزگيا ننن را كه ار اه ييي
ناكارآمد و كهن قبلي شود (امیرخانی و دیگران.)6 11 :5931 ،
تخر بي

خالق تفكرات و آراي شومپيتر 2با انقالب اطالعات و ورش ععع عصررر فراص تعن ييي از ارزش و اهميتتت خاص ييي

برخوردار شد؛ زيرا كارآفرينی به عنوان عاملين تغ يي ر و فرآيند تغ يي ر و تحول در نظام اقتصادي مورد توجه قرار گرفت
شهای مرتبط با آن طي دهههای  80 ، 70و  1990ميالدي صورت پذيرفت.
و حجم قابل توجهي از تحقيقات و پژوه 
یگ در دد .فآراك ررريني عب تسا ترا   
كارآفريني ،فرايندي است كه منجر به ايجاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديددد م مم 

از

تهاا .ينيرفآراك ،،
ی از فرصت ت
فرايند ايجاد ارزش از راه تش يك ل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهرههگیری ی

فرايند خلق چيزي نو و قبول مخاطرات و منافع آن است .كرزنر ) 1979 ( 3معتقددد است ،،مشكللل اصل ييي اقتصادد هررر
ت اه ييي س وآدو ررر و
جامعهاي نشأت گرفته از عدم درك فرصتها است و از نظر وي كارآفريني يعني آگا يه از فرصت ت
یداند؛ و سوتو از آن به عن او ننن پايههه و اساسسس
كشف نشده است .شومپيتر كارآفريني را عامل محرك رشد اقتصادي م 
یکند (همان.)6 11 :5931 ،
توسعه ياد م 
سائر با در نظر گرفتن كارآفريني به عنوان الگ عسوت يو ه ت ،يداصتقا  ووو ووووس كمك ،قيوشت دنيارف ار يياتسور هع و    
مساعدت مديريتي و تكن يكي كارآفرين يتاـعالطا و يطاـبترا تامدـخ ،يياتـسور لـقن و لـمح ،يياتسور نا         
روسـتا يي  ،مديريت منابع طبيعي و مانند اینها تعريف میکند .از نظر ريگـان ،ارف يياتـسور ينيرفآراـك ه ممممممم كنن هد
زمينه اشتغال ،افزايش درآمد و توليد ثروت ،بهبود دهنده يك فيت زن رـفا هـب هدننك كمك و يگد ا يارـب يـلحم د

      

مشاركت در اقتصاد است .از نظر ورتمن ،كارآفريني روستا يي عبارت است از :ايجـاد سـازماني جد يديلوت هك دـي    
تازه يا خدماتي جديد را معرفي كند و يا بازار جديدي را به وجود آورد يا از تكنولوژي جديد در مح يياتـسور طي   
استفاده كند (حسینینیا و فالحی.) 35 :6931 ،
دابسون و ديگران در مطالعه خود براي طراحي فعالیتهای ـك ارآفريني و جمعآوری اطالعـات درب امزاس هراـ نن ننن ،اه
برنامهها و فعالیتهای حمایتکننده از كارآفريني در مناطق روستا يي  ،به اين نتيجه رسيدند كه چهـار عام يلـصا لـ   
الزم براي حيات بخشي به روح كارآفريني در مناطق روستا يي عبارتاند از:
 -1ايجاد فعاليت متناسب با نيازهاي شناسایی شده جامعه محلي
تهای محلي
 -2توليدات كافي متناسب با مقياس ،منابع و مهار 
 -3تمركز بر كارآفريني و
1

. Entrepreneurship
. Joseph Schumpeter
3
. Israel Kirzner
2

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی971 ...

 -4يادگيري مداوم از طر قي تغ يي ر آموزههاي قبلي (فرجی سبکبار و دیگران.) 53 :0931 :
صهای يك في و ذهني
جدول شماره  -3عوامل تب يي ن كننده كارآفريني روستا يي بر اساس شاخ 

منبع( :سبکبار و دیگران) 58 :0931 ،
جدول شماره  -4خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه کارآفرینی روستايی

منبع( :والئی و دیگران) 151 :4931 ،
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محدوده مورد مطالعه
این منطقه در ابتدا باقراف نامیده میشد که سپس به باقرآباد تغییر نام یافت .پس از تشکیل شهرداری در س لا

، ۱۳۷۵

این منطقه باقر شهر نام گرفت.
از مراکز مهم صنعتی آن میتوان شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان  -پژوهشگاه صنعت نفت ،شرکت پاالیش نفت
بهران  -شرکت ایرانول  -شرکت سایپا پرس  -شرکت ایران گاز -شرکت ایران س دنلی ررر -منطقه  ۳عملی زاگ تا    -
شرکت انرژی  -نیروگاه گازی ری  -شهرک صنعتی شهرسنگ  -مجتمع صنعتی تجریش د و ی هه کچوک تعنص اه    
دیگر از مراکز مهم صنعتی این شهر هستند.

نقشه شماره  -1موقعیت سیاسی باقر شهر
منبع)http://baghershahr.ir( :

باقرشهر یکی از شهرهای کالن شهر تهران میباشد که در محور ارتباطی تهران -قم و در ح زو هه س نیمزر ییی شهرس ات ننن
ری واقع شده است .باقرشهر را بین الحریمین نیز مینامند زیرا این شهر بین حرم بنیانننگ اذ ررر کبیررر انقالببب اس مال ی ی
ی
حضرت امام خمینی (ره) و همچنین حرم حضرت سیدالکریم علیه السالم قرار دارد .باقرشهر با مس تحا ییی در ح ود دد
 ۴۴ /۳کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر  ۵۹۰۹۱نفر بر اساس مصوبه شماره  ۱۶۳۶۹ / ۴۳۹۷مورخ  ۰۴ / ۰۴ / ۱۳۷۵هیئت

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی181 ...

وزیران از شهر تهران (مناطق  ۱۹و  ) ۲۰جدا و به یک شهر مستقل تبدیل شد .در تاریخ  ۷۵ / ۱۲ /۴شهرداری این شهررر
با درجه  ۴رسمًاًا افتتاح و حریم استحفاظی آن با  ۵۵کیلومترمربع مساحت در تاریخ  ۷۶ /۴/ ۱۶به تصویب وزیر کشوررر
ن شهررر از امش للل بههه
رسید که با انتزاع قسمتی از آن در سال  ۱۳۸۰و ایجاد شهر کهریزک ،حریم آن کاهش یافت .این ن
ب
ی باا جلگههه ورام نی  ،،از جنوب ب
حریم منطقه  ۱۹و  ۲۰شهرداری تهران ـ از جنوب به شهر کهریزک ،از جنوب قرش ی ی
ن شهررر  ۵۱درجههه و  ۲۴دقیقههه و
غربی با بهشت زهرا و حرم سید روحاهلل خمینی مه جوار است .طول جغرافیایی این ن
ت .متوسططط حرررارت
ح دریاا  ۵۰ / ۱۰۹۰متررر است ت
عرض جغرافیایی آن  ۳۵درجه و  ۳۲دقیقه است .ارتفاععع آن از سطح ح
ماکزیمم  ۴۳درجه سلسیوس و مینیمم آن  ۹درجه سلسیوس و رطوبت نسبی آن  ۵۵%بوده و وزش باد در این منطقه
بادهای غربی ،جنوب شرقی به شرق و در نهایت شمالی است.

نقشه شماره  -2نقشه نقاط جمعیتی بخش کهریزک
منبع)http://baghershahr.ir( :
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روستاهای قوچ حصار ،قمصر ،دهنو ،اسماعیل آبادمعین ،عظی ممم آب دا  ،،س ربمل  ،،خیرآب دا  ،،درسوننن آبادد از مراکززز مه ممم
جمعیتی این شهر هستند.

نقشه شماره  -3موقعیت منطقه باقر شهر
منبع( :گوگل ارث)

یافتههای پژوهش
این مقاله از نظر ماهیت روش ،توصیفی است ،از نظر بررسی ارتباط علل مختلف با کارآفرینی از نوع همبس زا و یگت
نظر هدف به دلیل قابل اجرا بودن کاربردي است .چارچوب زمانی این تحقیق از نوع عرضی یا مقطعی است که فقط
یک بار در مقطع زمانی چند ماه صورت گرفته است .جامعه آماري ای ک لماش قیقحت ن ل ياهاتسور نانیرفآراک هی       
باقرشهر میباشند .گويههاي مرتبط با هر شاخص مطابق با جدول زیر اندازهگیری شد و م رـب صخاـش ره نيگناي     
اساس تعداد خانوارهاي نمونه هر روستا به عنوان مبنا يي براي سنجش توسعه كارآفريني روستاهاي مورد مطالعـه رد 
نظـر گرفته شد.

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی381 ...
صهای تب يي ن كننده و گويههاي به كار رفته به منظور سنجش توسعه كارآفريني روستا يي
جدول شماره  -5شاخ 

منبع( :یافتههای پژوهش)

ميانگين و انحراف استاندارد سؤالهای پرسشنامه به صورت زیر بود:
لهای پرسشنامه
جدول شماره  -6ميانگين و انحراف استاندارد سؤا 
انح ار فففف ف

سؤالها

میانگین

میزان ارائه خدمات جدید و نوآوریها در مقایسه با سازمانهای مشابه چقدر است؟

3.31

1.10

کارآفرینی تا چه میزان به دنبال کشف فرصتها و موقعیتهای جدید برای پیشرفت است؟

3.44

1.08

تا چه میزان کارآفرینی بر بهبود خدمات روستایی تأکید دارد؟

3.73

0.94

یباشد؟
تا چه میزان کارآفرین به دنبال یافتن راههای جدید و نو در انجام وظایف م 

3.37

0.95

یشود
کارآفرینی سبب افزایش تعامالت و مشارکت در جامعه روستایی م 

3.70

1.00

ینگرید تا تهدیدی برای موقعیت خود؟
تا چه میزان شما به تغییرات به عنوان فرصتی برای پیشرفت م 

3.59

1.02

یشود؟
تا چه میزان نظرات و پیشنهادات کارکنان سطوح پایین دارای ارزش است و جدی گرفته م 

2.94

1.21

یکنند
تا چه میزان روستاییان از کارآفرینی استقبال م 

3.36

1.00

تا چه میزان کارآفرینان برای انجام وظایف به روشی جدید و نو ،میبایست از مافوق خود کسب اجازه کنند؟

3.61

1.00

یشود؟
تا چه میزان از کارکنان به خاطر ارائه نظرات و پیشنهادات نوآورانه ،تقدیر م 

3.05

1.16

تا چه میزان جامعه روستایی ما بر این باور است که نوآوری و خالقیت نیاز ضروری برای توسعه است؟

3.14

1.03

تا چه میزان در روستاها ،افراد تشویق میشوند تا ظرفیتهایشان را برای کسب موفقیتهای بیشتر افزایش دهند؟

2.93

1.08

تا چه میزان در روستاهای باقرشهر بر کار تیمی تأکید میشود؟

2.97

1.15

میزان موفقیت کارآفرینی کهریزک در اجرای پروژههای عمرانی تا چه حدی است

3.22

استاندارد

1.03
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میزان مشارکت مردم با کارافرینان در اجرای سیاستهای روستا چگونه است

3.17

1.02

کارآفرینی در میزان مهاجرپذیری روستاهای باقرشهر نقش داشته است

3.30

1.13

کارآفرینی سبب حرکت روستا به سمت توسعه پایدار و درآمدزایی پایدار میشود

3.75

0.95

ایده کارآفرینی منجر به کاهش یا عدم نیاز به واردات محصول به کشورمان بوده است؟

3.07

0.99

ایده کارآفرینی شما به کاهش قیمت تمام شده منجر گردیده است؟

3.05

1.09

باید براي توسعه منابع انسانی دوره آموزشهای مهارتی حین کار برگزار نمود

3.79

0.99

3.61

1.14

یشود.
تهای شغلي پايدار موجب توسعه روستاهای باقرشهر م 
ايجاد فرص 
توسعه زیرساختهای کارآفرینی متناسب با ظرفیتهای اقتصادي شهرستان باقرشهر ،موجب توسعه روستاهای منطقه خواهد
شد

1.05

3.68

یشود
توسعه کارآفرینی در شهرستان باقرشهر سبب ايجاد فرصتهای شغلي متناسب با شرايط اجتماعي م 

3.63

1.03

لهای آموز يش و تحقيقاتي بخش کارآفرینی براي توسعه باقرشهر سودمند است.
حمايت از نهادها و تشک 

3.68

1.07

آیا نگرش مدیران باقرشهر در حوزه خدمات کارآفرینی تأثیرگذار بوده است

3.47

1.10

کارآفرینی میتواند سبب جذب درآمد بیشتر برای شهرستان باقرشهر باشد.

3.76

1.13

کارآفرینی سبب حفظ جمعیت در روستاهای باقرشهر خواهد شد

3.80

1.12

صهای کارآفرینی میتوان به توسعه روستایی رسید
با توجه به شاخ 

3.77

1.03

توسعه کارآفرینی در باقرشهر سبب کاهش فقر خواهد شد

3.74

1.09

3.85

1.03

به منظور توسعه کارآفرینی باید به توانها و پتانسیلهای منطقه توجه نمود

منبع( :یافتههای پژوهش)

لهای کارآفرینی راهبردی
نمودار شماره  -4ميانگين سؤا 
منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به جدول و نمودار فوق ميانگين سؤالهای کارآفرینی راهبردی از  2/39الی  3 / 85بود؛ که چون سؤالها ،بر
روی مقیاس  5گزینهای لیکرت خیلی زیاد 5-تا خیلی کم  1-بود ،در واقع  3ح  طسو د ط فی    

 5گزینهههای لیک تر

میشود .میانگین سؤالهای تا چه میزان در روستاها ،افراد تشویق میشوند تا ظرفیتهایشان را برای کسب موفقیتتت-
های بیشتر افزایش دهند؟ و تا چه میزان نظرات و پیش تسا شزرا یاراد نییاپ حوطس نانکراک تاداهن

یدج و

    

یشود؟ پایینتر از حد متوسط بود .در واقع
گرفته میشود؟ و تا چه میزان در روستاهای باقرشهر بر کار تیمی تأکید م 
کمتر مورد توجه است .میانگین بقیه سوالها از حد متوسط باالتر بود .سؤالهای «به منظور توسعه کارآفرینی باید به
توانها و پتانسیلهای منطقه توجه نمود» و «کارآفرینی سبب حفظ جمعیت در روستاهای باقرشهر خواهد دیاب ،دش   
براي توسعه منابع انسانی دوره آموزشهای مهارتی حین کار برگزار نمود ».دارای میانگین ب دیاب ینعی دندوب یرتالا     
بیشتر موردتوجه واقع شوند.

چالشها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی581 ...

بررسی شاخصهای توسعه کارآفرینی روستایی
جدول شماره  -7ميانگين و انحراف استاندارد شاخصها
صهای توسعه کارآفرینی روستایی
شا خ 

میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

اشتغالزایی

3.60

0.78

1.25

5.00

حفظ جمعیت روستایی

3.71

0.70

2.00

5.00

افزایش و بهبود رفتار کارآفرینانه

3.41

0.59

1.71

4.86

تأثیرات فردی ،تیمی ،سازمانی بر افراد

3.43

0.64

1.60

5.00

خالقیت در فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی

3.37

0.84

1.33

5.00

نوآوری در فضای روستایی

3.75

0.80

2.00

5.00

خلق فرصتهای جدید اشتغال و درآمد

3.40

0.65

4.75

2.00

منبع( :یافتههای پژوهش)

میانگین
3.75

3.71

3.8
3.6

3.4

3.43

3.37

3.7
3.6

3.41

3.5
3.4
3.3
3.2

افزایش و حفظ جمعیت اشتغال زایی
خلق فرصت نوآوری خالقیت در تأثیرات
های جدید درفضای فعالیت های فردی ،تیمی ،بهبود رفتار روستایی
روستایی کشاورزی و سازمانی کارآفرینانه
اشتغال و
برافراد
غیر
درآمد
کشاورزی

3.1

نمودار شماره  -5ميانگين شاخصها
منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به جدول و نمودار فوق:
ميانگين اثر کارآفرینی راهبردی بر توسعه ن یروآو

ت روستاایی ( )3/ 71
ظ جمعیت ت
در فضاای روستتایی ( )3/57و حفظ ظ

تهای کشاورزی و غیر کشاورزی (  )2/ 73کمتر بود.
بیشتر و ميانگين اثر کارآفرینی راهبردی بر خالقیت در فعالی 
دستاوردها
سؤال اول :به نظر ميرسد توسعه کارآفرینی به عنوان یك استراتژی کالن در توسعه روستاهای باقرشهر مؤثر است.
چون سؤالهای پرسشنامه به صورت  5گزینهای لیکرت خیلی زیاد= 5تا خیلی ک  م === 1ب عقاو رد ،دو     3ح طسو د   
طیف  5گزینهای لیکرت م 
ی را ح لقاد
یشود .اگر مالک برای اثر کارآفرینی راهبردی ب عسوت ر ههههه روس یات ی ی
بدانیم ،بنابراین ،فرض آماری زیر را آزمون میکنیم:
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ  3

 50درصددد
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کتر یا مساوی  ،3بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی بر توسعه روستایی کمتر از  50درصد است
میانگین کوچ 
و میانگین بزر 
گتر از  ،3نشانهی اثر توسعه کارآفرینی بر توسعه روستایی است .برای پاس چ قوف شسرپ هب خ ون     
مقیاس اندازهگیری در حد فاصلهای و کمی است ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد.
جدول شماره  -8نتایج آزمون  tبرای ارزیابی اثر کارآفرینی بر توسعه روستایی
شا خ ص

t

توسعه روستایی

7.985

سطح معناداری

درجه آزادی

1.00

99

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به جدول فوق ،نتایج آزمون  tتفاوت میانگین با  3را معنادار نشان داد ( t=7/ 985 ،P< 0/ 05س دانعم حط ا یر   
مشاهده شده برای آزمون  tاز  0/ 05کمتر بود) .این یافته ،بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزای رب ی   
توسعه روستایی معناداراست.
شهاا و رفتاررر کارآفرینانه درم  مم ممم من طا ققق
سؤال دوم :به نظر ميرسد با توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی ادراکات ،گرای 
ییابد.
روستایی افزایش و یا بهبود م 
چون سؤالهای پرسشنامه به صورت  5گزینهای لیکرت خیلی زیاد=  5تا خیلی ک  م === 1ب عقاورد ،دو     3ح طسو د   
طیف  5گزینهای لیکرت میشود .اگر مالک برای اثر کارآفرینی راهبردی را حداقل  50درصد بدانیم ،بنابراین ،فرضضض
آماری زیر را آزمون میکنیم:
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ  3

میانگین کوچکتر یا مساوی  ،3بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی بر اف اتفر شیاز رر ررر کارآفرینانه
گتر از  ،3نشانهی اثر توسعه ک و ینیرفآرا اشتتغالزایی
مردم مناطق روستایی کمتر از  50درصد است و میانگین بزر 
بر افزایش رفتار کارآفرینانه مردم مناطق روستایی است .برای پاسخ به پرسش فوق چون مقیاس ان زاد ه هگی دح رد یر   
فاصلهای و کمی است ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد.
جدول شماره  -9نتایج آزمون  tبرای ارزیابی اثر کارآفرینی راهبردی بر رفتار کارآفرینانه
شا خ ص

درجه آزادی

t

ادراکات ،گرایشها و رفتار کارآفرینانه

99

12 / 98

سطح معناداری
00 /1

منبع( :یافتههای پژوهش)

با توجه به جدول فوق ،نتایج آزمون  tتفاوت میانگین با  3را معنادار نشان داد ( t=8/ 912 ،P< 0/ 05س دانعم حط ا یر   
مشاهده شده برای آزمون  tاز  0/ 05کمتر بود) .این یافته ،بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزای رب ی   
کاهش فقر مناطق روستایی معناداراست.
ی و غیررر
ی کش زروا ی ی
ت اه ی ی
تهای جدید ،نوآوری و خالقیت در فعالیت ت
سؤال سوم :توسعه کارآفرینی بر شناسایی فرص 
کشاورزی در مناطق روستایی مؤثر است.

برای پاسخ به پرسش فوق چون مقیاس اندازهگیری در حد فاصلهای و کمی است ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد.
تهای جدید کشاورزی و غیر کشاورزی
جدول شماره  -01نتایج آزمون  tبرای ارزیابی اثر کارآفرینی راهبردی بر فرص 
شا خ ص

درجه آزادی

t

فرصتهای جدید کشاورزی و غیر کشاورزی

5/7 40

منبع( :یافتههای پژوهش)

99

سطح معناداری
00 /1
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با توجه به جدول فوق ،نتایج آزمون  tتفاوت میانگین با  3را معنادار نشان داد ( t=5/7 40 ،P< 0/ 05س دانعم حط ا یر   
مشاهده شده برای آزمون  tاز  0/ 05کمتر بود) .این یافته ،بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزای رب ی   
ی و غیررر کش یزروا
ی کش زروا ی ی
ت اه ی ی
ت در فعالیت ت
تهای جدید ،نوآوری و خالقیت ت
شناسایی فرص 

در من طا ققق روس یات ی

معناداراست.
سؤال چهارم :آیا با توسعه کارآفرینی و اشتغا 
لزایی میتوان فقر مناطق روستایی را کاهش داد.
چون سؤالهای پرسشنامه به صورت  5گزینهای لیکرت خیلی زیاد 5-تا خیلی کم  1-بودد ،در واقع  3ح طسو د   
یشود .اگر مالک برای اثر کارآفرینی راهبردی بر کاهش فقر مناطق روستایی را ح لقاد
طیف  5گزینهای لیکرت م 

50

درصد بدانیم ،بنابراین ،فرض آماری زیر را آزمون میکنیم:
H0 : µ ≤ 3
H1 : µ  3

ی
میانگین کوچکتر یا مساوی  ،3بیانگر این است که اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی بر کاهش فقر مناطق روس یات ی ی
کمتر از  50درصد است و میانگین بزر 
گتر از  ،3نشانهی اثر توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی بر ک قف شها رر ررر من طا ققق
روستایی است .برای پاسخ به پرسش فوق چون مقیاس اندازهگیری در حد فاصلهای و کمی اس نومزآ زا ،ت     tتک
نمونهای استفاده شد.
سؤال پنجم :آیا افزایش درآمد روستاییان در حفظ جمعیت مناطق روستایی نقش مهمی دارد.
ت من طا ققق
برای پاسخ به سؤال فوق از تحلیل رگرسیون استفاده شد .رابطه افزایش درآمد روستاییان باا حفظظظ جمعیت ت
روستایی  0/ 659بود .درواقع افزایش درآمد روستاییان  43 /4درصد منجر به جذب و حفظ مردم در من طا ققق روس یات ی
یشود .نتیجه تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است.
م
جدول شماره  -11تحلیل واریانس مجموع مجذورات حاصل از رگرسیون
اثرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

رگرسیون

21.260

1

21.260

باقی ماندهها

27.691

98

.283

کل

48.951

99

F
75.239

سطح معناداری
1.00

منبع( :یافتههای پژوهش)

چون در تجزیه مجموع مجذورات در تحلیل رگرسیون  F ) 98 ،1( =57/ 239 ،P< 0/0 01بود پس رابطه افزایش درآمد
روستاییان با حفظ جمعیت مناطق روستایی معناداراست (سطح معناداری کمتر از  0/ 05بود) .جدول زیر ،نتایج تحلیل
یدهد.
رگرسیون رانشان م 
جدول شماره  - 12تحلیل رگرسیون برای اثر افزایش درآمد روستاییان بر حفظ جمعیت مناطق روستایی
مت غی ر

B

Std. Error

ثابت

1.574

.252

افزایش درآمد

.593

.068

Beta
.659

منبع( :یافتههای پژوهش)

یدهد که ،معادله پیش بینی عبارت است از:
نتایج در جدول فوق نشان م 
حفظ جمعیت مناطق روستایی (-افزایش درآمد) 1/ 574 + 0/ 593

t

سطح معناداری

6.256

.000

8.674

01 .0
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ت من طا ققق روس یات ی راد  دد؛
تحلیل رگرسیون نشان دادکه افزایش درآمد روستاییان اثر مثبت و معناداری برحفظ جمعیت ت
یتواند سبب حفظ جمعیت گردد.
یتوان نتیجه گرفت که درامد روستاییان م 
بنابراین م 
نتیجهگیری
بدون ترديد روستاها در عصر حاضر با تحوالت و تهديدات گستردهای روبرو هس موادت و نيمضت ور نيا زا ،دنت     
یباشند كه دبا ،يروآون هب  ا ،ع     
لها و روشهاي جديد مقابله با مشكالت م 
حيات و بقا روستاها نيازمند يافتن راه ح 
شهاایی
خلق محصوالت ،فرآيندها و روشهاي جديد بستگي زيادي دارد .براي نيل به اين هدف ،مديران بايد به نقش ش
روي آورند كه متناسب با شرايط متحول محيطي باشد.
به علت باال بودن نسبت نيروي كار به زمين و فصلي بودن فعالیتهای كشاورزي همواره كي
حين دوره فعاليت كشاورزي و كي

نوع ب رد ناهنپ يراكي   

نوع ب كي اري فصلي در روستاها وجود دارد .بنابراين ،ايجاد و توس اگنب هع ههههههاای

ی ب ،الا
كوچك و متوسط 1در بخشهای كشاورزي ،صنعت و خدمات در مناطق روستا يي به علت ما يه ت اشتغالزایی ی
میتواند برای گرو يه از روستا يي ان بهویژه دانشآموختگان و جوانان ،اشتغال مول و مئاد و د

،يلصف ناراكيب يارب      

اشتغال موقت ايجاد نمايد.
بسياري از اقتصاددانان توسعه و تحول معتقدند كه ضرورت بخش خوداشتغالي قوي در كي
فنظر از اينكه كي
یکند ،صر 
در فرايند توسعه همه جانبه ايفاء م 

  

اقتص هم شقن دا م ار ي

منبع درآمد و اشتغال براي ساكنين روستا باشد.

یهای توسعه روس يزاس عونتم هب دياب ،ييات      
همچنين ا ثك ر صاحبنظران توسعه روستا يي معتقدند كه «در استراتژ 
اقتصاد روستا يي » توجه الزم شود.
یتوان ادعا ك درك ههههه سانش اب ينيرفآراك ا يي    
یهای كارآفرينان و اهداف و نتا جي كارآفريني م 
بنابراين با توجه به ویژگ 
فرصتهای مختلف در زمینههای متفاوت و با ايجاد و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط زمينه را براي متنوع س يزا
ی هكنيا رگم دوش    
یسازد .پس متنوع سازي اقتصاد روستا يي هرگز با القا از بيرون محقق نم 
اقتصاد روستا يي هموار م 
كارآفرينان محیطهای روستا يي خود فرصتها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و ب زا هنيهب هدافتسا ا آ ننن نننن عونت اه   
اشتغال و اقتصاد را براي محیطهای روستا يي به ارمغان بياورند .از نقش كارآفرينان محلي در توسعه ص اتسور يتعن   
ی عسوت يارب يژتارتسا كي هك دوش هههه ههههههههه ص جيسب دنمزاين يتعن    
اغلب چشمپوشی شده است .اين طور استدالل می ی
طهای روستا يي
لهای كارآفرينانه بومي براي محی 
پتانسی 

كي

یکند.
مزيت نسبي فرا مه م 

یهای مناسب در محیطهای روستا يي است .يكي
از جمله موانع و مشكالت ديگر جوامع روستا يي نبود سرمایهگذار 
ترساننی)
از نظریههای توسعه اقتصادي ،نوآوري را عامل كليدي معرفي میکند كه نهتنها در توليد محصول (يا خ مد ت ت
جديد در بازار ،بلكه در جلب سرمایهگذاری در فعالیتهای كارآفرينانه جديد نقش دارد؛ اين سرمایهگذاری جديد به
یرود و مخارج جديد حاصل از آن صرف خروجي و
وجود آمده براي گسترش ظرفيت رشد (طرف عرضه) به كار م 
طهاای
ظرفيت جديد مصرف (طرف تقاضا) میشود .درواقع كارآفريني میتواند مشكل كمبود سرمایهگذاری در مح ححی 
یات م و يلا
روستا يي را از طر قي نوآوري و ايجاد فرصتهای شغلي جديد ،با جذب سرمایههاای خصوص وم ،ي سس سسس 
1

. SMEs
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دولتي برطرف نمايد؛ و به همين دليل است كه به اهميت کارآفرینی در توسعه اقتصادي كشورها ب دیکأت دح زا شي    
یت هك تفگ ناو    
شده است .بنابراين با توجه به نقش و اهميت كارآفريني در ر عسوت و دش ه م يياتسور داصتقا  یی ییی ییییی
كارآفريني میتواند در خصوص افزايش توليد ،رفع ب كي اري ،كاهش فقر ،توزيع درآمد و جل رجاهم زا يريگو تت تتت یاه
روستا يي مثمر ثمر باشد.
تقریبًاًا در ا ثك ر استراتژیهای توسعه روستا يي به بحث مشارکتهای روستا يي و لزوم توسعه اجتماعي روستاها نيز به
یرود در آينده با موفقيت هم دنشاب هار   
نوعي اشاره شده است .بنابراين تمامي طرحهای توسعه روستا يي كه انتظار م 
حها ايفا كنند توجه نمايند .فراين عسوت د ه   
بايد به نقشهایی كه جوانان ،چه مرد و چه زن ،میتوانند در اجراي آن طر 
با مشاركت فراگير در محيط مردم ساالرانه قابل استمرار بوده و بايد در حد ظرفیتهای زيست بوم و ب زا تظافح ا   
سرمايه طبيعي و نگاهداشت نظامهای حامي حيات باشد كه همانا شرط الزم پايداري آن است؛ توسعه بدون پا يرادي
یت ناوت هب ناو ا رد يي
یهای كارآفرينان می ی
و پايداري بدون توسعه بي معنا است .از جمله ویژگ 

   

جيا ا بترا د ا اب تاط   

یهای خ نينچمه و دو   
ديگران و حساسيت داشتن نسبت به ديگران عنوان كرد .بنابراين كارآفرينان با توجه به ویژگ 
براي پيشبرد هر چه بهتر اهدافشان مشاركت فعالتری نسبت به ديگران دارند.
یگذرند.
در واقع كارآفرينان كساني هستند كه بهراحتی از كنار مسائل و مشكالت نم 
يكي ديگر از مشكالت جوامع روستا يي عدم مشاركت زنان روستا يي است .در كارآفريني زنان به اندازه ناديم يفاك   
یکنند .در واقع در ا ثك ر منابع كارآفريني را كي
تها را پيدا م 
براي حضور در فعالی 

را كه ار مناسبي براي رها يي زن زا نا

یدانند.
فقر و همچنين حضور در عرصههای اجتماعي و اقتصادي م 
تهای روس ييات
یگردد .در حال حاضر ا ثك ر مهاجر 
كارآفريني همچنين باعث افزايش مشاركت جوانان روستا يي نيز م 
یکنند.
را جوانان خصوصًاًا ،در اغلب مواقع ماجراجوترين و جاهطلبترین جوانان روستاها را ترك م 
در حالي كه در صورت گسترش فرهنگ كارآفريني همين جوانان میتوانند پيشروان كارآفريني روستا يي باشند؛ و نه
یشوند.
یکنند بلكه خود به كارآفرينان پيشرو و ناجيان روستاها تبديل م 
تنها به شهرها مهاجرت نم 
یتوانند
زيرا آنان بهراحتی میتوانند فرصتهای جديد را شناسا يي كنند و همچنين آنها بهتر از هر م يرگيد سك ییی ییی
ريسك كنند .در حقيقت ،كارآفريني باعث افزايش مشاركت و توسعه اجتماعي روستا يي ان خصوصًاًا جوانان و زن ار نا
یشود.
سبب م 
ت یاه
بنابراين كارآفريني تأثیر مستقيمي بر روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد .هر چق یلاعف رد هعماج رد تتت تتت
ییابددد .هم فادها زا يكي م ،هعسوت      
كارآفريني بيشتر شركت كند ،سریعتر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست می ی
خصوصًاًا توسعه پايدار ،حفظ محيط زيست است .روستا يي ان به دليل يش وه زندگي و نوع معيشت خود ،بهره هب نارادر
ی ودح و ؛دنوش د   
اصلي و مستق مي منابع طبيعي (مانند اراضي ،آب ،خاك ،جنگل و مرتع) محسوب می ی

 90درص زا د
  

یکننددد .بن رد تسيز طيحم زا تظافح نياربا
عرصههای طبيعي كشور را در اختيار دارند و از آن بهرههب ادر ررری م مم 
یهای روستا يي بسيار ضروري است.
برنامهریز 
گرايش به كارآفريني براي توسعه روستا يي بايد بر مبناي تحر كي

و انگ  .دشاب يلحم نانيرفآراك شزي ه رد ،نينچم      

عين ايجاد اشتغال و افزايش ارزش اقتصادي جوامع و مناطق ،بايد منابع كمياب نيز حفظ شود .كارآفرينان از كي

سو

 90 1فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931

ت یاه
همواره به دنبال استفاده بهينه از منابع موجود میباشند؛ و از سوي ديگر كارآفرينان ب ونت داجيا ا ععع عععع در فعالیت ت
یرویه و فشار بر منابع طبيعي را كاهش دهند.
یتوانند جلوي استفاده ب 
روستا يي م 
ی یاه
و همچنين با استفاده از فرايندي كه كارآفريني اكولوژ يكي ناميده میشود ،در حومه شه ارتسا قيرط زا اهر تژ ییی ییی
تر يك بي همچون تكه تكه كردن ،خاص نمودن و افزايش يك فيت توسعه پايدار روستا يي را تسه نك لي ن دد ددد .البته همانرب    
ريزان توسعه روستا يي بايد در خصوص حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست برنامههایی داشته باشند تا همگان را
ملزم به حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست كنند.
كارآفريني روستا يي  ،موجب ايجاد اشتغال ،تثبيت جمعيت ،بهرهبرداری بهينه از منابع طبيعي تجديدشونده ،ورود فعال
سسسان ،يهاگآدوخ شيازفا ،زاد
اقتصاد روستا يي در اقتصاد ملي و بینالمللی ،افزايش توليد و انبا پ تش سس 

و تيصخش   

یگردد.
هويت فردي و ملي و  ...در روستاها م 
کارآفرینان موتور محرکه توسعه اقتصادی هستند و در توسعه کشاورزی و باألخص توسعههه روس یات ی اگیاج  ه هژیو     
دارند .توسعه روستایی را نیز میتوان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر ک و اتسور نکاس دمآرد م   
خودکفا ساختن آنان در روند کلی توسعه یک کشور دانست .لذا با توجه به فآراک موهفم  ر ت و ینی و ییاتسور هعس      
میتوان ارتباط این دو را فهمید .اشاره کردیم که توسعه روستایی جایگاه ویژهای در بحث توسعه پای کی و دراد راد   
یکنددد.
یپاسخ ب یسب رازا ججججج م مم 
کارآفرین روستایی کسی است که نیروی سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضا ب 
مبحث توسعه پایدار امروزه در جهت توانمندسازی روستاییان و بهویژه زنان مطرح است و کارآفرینی امید زی ار یدا
در زمینه تحقق آن پدید آورده است .کارآفرینی امروزه در روستاها توجه ویژهای را به زنان داده و امیدوار اس هک ت   
بتواند مشکالت معیشتی ،اقتصادی و اجتماعی آنان را از این راه برطرف کند.
ی در
به طور خاص آن چه از مباحث مطروحه و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون تحليل عاملی حاصل از مطالعات می ناد ی ی
تاند از
ی عب را ت ت
دهستان مرحمت آباد شمالی به دست آمده میتوان استنباط کرد که :مهمترین عوامل توسعه روس یات ی ی
یباشد که به تنهایی قادر است  81/ 22درصددد واری نا سسس
 -۱عامل اقتصادی و فردی که مقدار ویژه این عامل  ۱۱ / ۱۱م 
ن
یرود .به طوری که با باالالال رفتن ن
را محاسبه و توضیح دهد و مهمترین عامل برای توسعه کارآفرینی روستایی بشمار م 
ت
میزان تسهیالت دریافتی از قبیل وامهای خود اشتغالی و غیره ،منابع مالی الزم و کافی ،تنوع شغلی و می از ننن رض یا ت ت
از زندگی موجب افزایش انگیزه و روحیه فردی در جهت توسعه گسترش کارآفرینی در محدوده مورد مطالعههه دش هه
ت- ۲ .
است؛ بنابراین این امر بیشترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی و روستایی در محدوده م رو د د مطالعههه دا تش ههه است ت
ل۴
یباشد که  7/47درصد واریانس را تبیین می۔ کند .در ایننن عامل ل
عامل تنوع اقتصادی مقدار ویژه این عامل  4/27م 

ی باا
ی ارتبا ططط دارد؛ یعنی ی
متغیر بارگذاری شده است که  ۱متغیر مربوط به بعد اقتصادی و  ۳متغیر دیگر به بعددد ف در ی ی
ن عامللل بعددد از
افزایش ریسکپذیری افراد ،نوآوری بیشتر شده و در نهایت تنوع اقتصادی به وجود آمده است و این ن
ن و آخ یر ننن عامل،،
عامل اول بیشترین تأثیر را در توسعه کارآفرینی و در نتیجه توسعه روستایی داشته است .هش یمت ن ن
ت گانههه
عامل زیرساختی است مقدار ویژه این عامل  2/ 77میباشد .این عامل کمترین تأثیر را در بین عاملهاای هشت ت
در توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه داشته است.
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