
___________________________ 

 13/10/0932: بیتصو خیتار    72/01/0931: افتیدر خیرتا

 99پیاپی  ۀ، شمار0930، پاییز و زمستان 7 ۀای، سال هفدهم، شمارمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه

 

 روستایی کارآفرینی در نوآوریر د مؤثرعوامل ساختاری بررسی 

  شهرستان فاروج( :موردمطالعه ة)نمون
 

 ، مشهد،مشهد فردوسی دانشگاه ریزی روستایی،برنامه )دانشجوی دکتری جغرافیا و ان آستانهرضا دربمحمد

 (ایران

d.astaneh@pnu.ac.ir 

 (مسئول ، نویسندة، مشهد، ایرانمشهد ریزی روستایی، دانشگاه فردوسیبرنامه و )استاد جغرافیا حمید شایان

shayan34@ferdowsi.um.ac.ir 

 ، مشهد، ایران(مشهد ریزی روستایی، دانشگاه فردوسیبرنامه و جغرافیااستاد ) اکبر عنابستانییعل

anabestani@um.ac.ir 

 ، مشهد، ایران(مشهد ریزی روستایی، دانشگاه فردوسیبرنامه و حمداله سجاسی قیداری )استادیار جغرافیا

ssojasi@um.ac.ir 

 

 76ـ  011صص 

 چکیده 

ر ارتقتای تتوان ویته  عتعد دبته ود تنگناهای مرتبط با بخش روستتاییوج ف:اهدا

 کتارففرینیرونت  ثر در ایت  زمینته، کند کته تناتا راهرتار مت ایجاب می زاییاشتغال

ر د مت ثرعوامت  ای  پهوهش شناخت  انجام هدف از بنابرای ، باشد؛ نوفوریطری  از

گتامی در مستیر از ایت  طریت  تتا  استتدر شارستان فتارو   کارففرینی در نوفوری

  .مناط  روستایی برداشته شود توسعة

( یلتیتحل-یفی)توصت یبتیترک  یتاز روش تحق  ،یتبه هدف تحق دنیرای رسب روش:

 19بته تعتداد  نتوفوران شارستتان و نانیکارففر همة یفمار ةجامع. استفاد  شد  است

ففرینی در کتار زمینتة درخلاق و نوفور افراد  عنوانشته بهگذ سال 01نفر بودند که در 

شتماری در ایت  ملاهعته صتور  تماماند. تمتام جامعتة فمتاری بهاستان معرفی شتد 

 و یدانشگاه ۀخبر استاد 77 از دو گرو  دیگر شام  یفیک  یتحل یبراشرکت کردند. 

روایتی ابتزار ستتفاد  شتد  استت. نیتز اادارا  مرتبط با امور روستایی  کارشناس 70

 کرونبتا عتریب فهفتای فن بتا پایتایی و  کارشناستان هایری از نظرگیپهوهش با بار 
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(030/1= αتأ ) ح فمتار توصتیفی و در دو ستل هتاداد   یوتحلهیتتجز بترای. شتدیید

ختی دو،  یهتامتناستب بتا مقیتاس متغیرهتا از فزمون و SPSSافزار استنباطی از نرم

 . استفاد  شد انسیوار  یو تحل یامونهنتک، تی دم یفر

 هتاییهگیپهوهش مشخص شد که شاخص و یفیتوص جیبراساس نتا :ها/ یافتهیجنتا

  92/9 ۀبتا فمتتار و پتتهوهش شتتاخص فمتوزش و 44/9ۀ بتتا فمتار و ختانوادگی یفترد

 جی. نتتاشتتنددا ییروستتا ینوفور یساختار هایعنوان شاخصرا به  یانگیم یشتری ب

مت ثر  یهااز شتاخص کیتهر یبندتیو اوهو ریتأث زانیم ةسیمقا برای دم یفزمون فر

، جتهیدرنت بتود؛فزمتون  یدارامعنتدهندۀ پاستخگو، نشتان ةدر کت  جامعت یردر نوفو

تتی فزمتون  جینتتا ، یهمچن. دنداررا  تیاوهو  یباهاترو خانوادگی  یفرد یهایهگیو

 ییروستتا ینتوفور ریها و متغدر تمام شاخصتی  مشخص کرد که مقدار یانمونهتک

ماتم  یهااز شاخص یری یفرد یهایهگیو و تاسبیشتر ( 9 یعنی)از مقدار متوسط 

 (فنتوا) انسیتوار  یتفزمتون تحل جیاست. در انتاا براستاس نتتا ییروستا یوفورندر 

تفتاو   ییروستتا ینیکتارففر نتدیدر فرا یثر در نوفور عوام  مبی  مشخص شد که 

بتته عقیتتدۀ  ،«عوامتت  فراملتتی و ختتارجی»از نظتتر استتاتید  کتتهطوریبه؛ وجتتود دارد

تتری  ماتم« عوامت  فتردی»نتوفوران از نظر  و« فراملی و خارجیعوام  »کارشناسان 

 .هستندعام  

 .شارستان فارو ، روستایی کارففرینیعوام  ساختاری، نوفوری،  :هاکلیدواژه

 مقدمه. 0

بته هایی است که ء مدیریتها، کمبود و سو، اقتصاد کشور ما گرفتار نارساییحاعردرحال

گتذاری دوهتت، ناخاهص داخلی، کاهش قدر  سرمایه ار بیراری، کمبود توهیدانجبعیت ناوع

اخیر، جامعة  هایدر سال .شد  استمنجر از ای  قبی   مواردینفتی و غیرععد در صادرا  

نیاز موردغذایی تأمی  مواد اول خوبی انجام داد  است:هخود را در دو بخش ب روستایی وظیفة

مااجر  نیتروی جتوان ا شارها بموردنیاز می  نیروی کار ای گزاف و دوم تأهشارها با هزینه

مرکتز که باید ها شار ،مقاب در .است روستایی و تبدی  شارها به باشت نیروی خدماتی ارزان

ختود را  انتد وظیفتةبه دو دهی  نتوانستته ،دنهای روستا باشها در کاهش هزینهورینوف عرعة
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ناکام بودند یا رشتد در بخش توهید نوفوری و فناوری شارها اینره اول درستی انجام دهند: هب

 انجام ندادنتد؛ بلرته یثراقدام م از خار  نوفوری و فناوری ورود  و در بسیار ععید داشتند

 ورود بتر حتذف تعرفتةعلاو اینره م دو اند؛مرکی گزافی به فن تحمی  کرد های گحتی تعرفه

هش قیمتت کتااز درفمتدهای نفتتی صترف زهای ویته  ار محصوها  وارداتی مشابه خارجی،

  شد  است. توهیدا  کشاورزی وارداتی

هتای کرد  و متخصص چر دهی  وجود افراد تحصی بزرگ صنعتی بهکشورهای  ،مقاب در

ایت   بخشتی از ها. فناندهایی دست یافتهینوفورو به اند فورد توسعه را به حرکت دررشد و 

شتدۀ های توهید قرار دادند تا قیمت تمتامروستاییان برای کاهش هزینه ها را در اختیارنوفوری

موفقیت بیشتتر در رقابتت فمد روستاییان و کسب موجب افزایش در محصوها  کاهش یابد و

 .جاانی شود

 درخصتو  به یافتگینتوستعهکشور موجتب در  موجود یهاموانع و چاهش ،اساسبرای 

 هتایفعاهیت شروع به درصد از کارففرینان 01 تناا ایران در ،رو یازا اند؛شد  روستایی مناط 

 شتوندیمت متوقد یاندازرا  مرحلة در ماند یدرصد باق 31 و شوندمیموف   خود وکارکسب

 کشور 031 از بی  وکار،کسب فضای از جاانی بانک گزارش ملاب  .(09  . ،0937 امیری،)

 در وکارکستب فغتاز دهتدگرفت که نشان میرارق 074 جایگا  در ایران 7100 سال در جاان،

دهندۀ ای  موعوع نشتان (.7100بانک بی  اهمللی بازسازی و توسعه، )است  شد  دشوار ایران

نبود مباحث کارففرینی اترا به نوفوری است.  شاهودۀ وععیت نابسامان اشتغال در کشور است.

ای شغ  و حرفه هر میزان که هد کرد وپایدار را ایجاد نخوا خلاقیت و نوفوری اشتغال ابترار،

منلقه و جاان از توسعه بتاز خواهتد  به همان انداز  در فضای رقابتیاز نوفوری فاصله گیرد، 

نوفوری های گذشته کارففرینی نگرشی همرا  با طب  دیدگا بنابرای ،  ماند و نابود خواهد شد؛

هتای فعلتی بته اریگتذسیاستتاستاس ر برمتروهوهی ای  رویررد در کشور بت در خود دارد،

تررار یک فعاهیت بدون تلاب  فن با شترایط مرتانی و تر شد  است؛ یعنی زایی نزدیکاشتغال

 نیاز است.مورد استفادۀ بجا از فناوریِ و ارنگرفت کهبنیز ی و تغییر نیازهای فن جامعه و زمان

 مقایسته در (درصد 7/04 بیراری نر  )با محروم یک استانعنوان بهشماهی  خراسان استان

 تابستتان فمتار دارد و طبت قترار  ترنامناستب بسیار وععیت در (1/01کشور ) بیراری با نر 
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استت  داشتتهدرصد  7/01 حدود در کشور دررا  بیراری نر  بیشتری  شماهی خراسان ،0939

 بته اشتتغال پایی  نر  که شارستان فارو  نیز دارای شرایلی مشابه است. (0939 فمار، مرکز)

 فتراروی هتایچاهش درک اهمیتت دهی  توانیم را شارستان در بیراری باهای نر  و صنعت

بعتد  و در دورۀ نفر 43139 تعداد 0901دانست. جمعیت شارستان فارو  در سال  کارففرینی

بته  0931ستال سفانه در سرشماری نفر افزایش یافت، وهی متأ 17914 به 0931سال  در یعنی

با رشد منفتی  0931تا  0931های و نر  جمعیت شارستان بی  سال تنفر کاهش یاف 43720

  رشتد منفتی نتر ای استان بعد از شتیروان باهتاتری همواجه شد که در بی  شارستان -70/0

ماتاجر  موعتوع  ای  .(0931وس و مسر  خراسان شماهی، سرشماری نف)یت را دارد جمع

 دهد.نشان میسوی سایر نقاط کشور را هشدید از ای  شارستان ب

های روستایی درراستای در ای  تحقی  شناخت عوام  م ثر در توسعة نوفوری اصلی مسئلة

ایجاد کتارففرینی پایتدار و کاستت  از  ،همچنی  وری در توهید و رون  اقتصادی وافزایش بار 

اهش تتری  چترستد ماتمنظتر متیی استت. در دوران کنتونی بتههای روستایشد  مااجر 

بتا توجته بته  ستت.هاهتای توهیتد در تمتامی بخشنلقه و ایران زیادبودن هزینتهروستاهای م

نظتر ، بتهدرصتدی جمعیتت روستتایی شارستتان فتارو  10/12محیلی و میزان  هایظرفیت

ی مراح  توهید بته کمتک نتوفوری در تمام هارسد تناا را  توسعة شارستان، کاهش هزینهیم

 در مت ثر ستاختاری به ای  س ال پاسخ دهیم: عوام است؛ بنابرای ، در پهوهش حاعر برفنیم 

  روستایی چیست؟ مناط  در کارففرینی فرایند در نوفوری

 تحقیق پیشینة. 2

شناخت موعوع و تلبیت  اهتداف  تواند برای محق  با هدفهای قبلی میملاهعه پهوهش

کته  شودمیاشار   ملاهعه م ثر واقع شود. در ای  خصو  به بخشی از فثار داخلی و خارجی

امت  ستاختاری در عوزمینتة  دراگرچته  ؛اندی  ای  پهوهش نقتش داشتتهروند تایه و ترم در

هتای روستتایی نوفوری است و درمورددر ایران تحقی  خاصی انجام نشد  روستایی نوفوری 

کارففرینی  زمینة شد  درهای انجامپهوهش است. صور  سیستمی انجام نگرفتهشی بهنیز پهوه

 اند.( ارائه شد 0ری روستایی در جدول )نوفو و
 



 20...                                ینیدر کارففر یم ثر در نوفور یعوام  ساختار یبررسسال هفدهم                            

 

 نوآوری و کارآفرینی روستاییزمینة  ده درشتحقیقات انجام -0 جدول

 0931، تحقی های مأخذ: یافته
 نویسنده عنوان نتایج

خلرپذیری ماهی زیاد، نتاتوانی در تتأمی  منتابع متاهی بترای 

د تری  عوام  عتوکار و موانع اداری از ماماندازی کسبرا 

 انگیزشی کارففرینی در ایران هستند.

 کارففرینی در ایران موانع توسعة
زاهی و رعوی 

(0902) 

ترتیب چاار عام  فردی شام  میتزان دانتش و اطلاعتا ، به

بینی یتتا تفرتتر م بتت، ماتتار  در متتدیریت متتاهی و ختوش

فرینی در بخش نفس بیشتری  تأثیر را در موفقیت کارفاعتمادبه

 کشاورزی دارند.

ر کارففرینی در عوام  م ثر ب

 جوامع روستایی و کشاورزی
 (0902یعقوبی )

 موتور حرکت توسعه و ازجمله توسعة عنوانکارففرینی را به

بخش و رففرینان را عام  انرژیاند و کااقتصادی روستا دانسته

خلاقیتت و نتوفوری  انداخت  حرکت و ایجادکننتدۀجریانبه

 اند.دانسته

ا تأکید بر روستایی بتوسعة 

 کارففرینی

افتخاری اهدی  رک 

 قیداری و سجاسی

(0903) 

 راهرارهتتای ماتتم توستتعة پایتتدار روستتتایی در محتتدودۀ

تری  ابزار فن کارففرینی است ایجاد اشتغال و مام ،موردملاهعه

وری افتراد و منتابع و که باعث کاهش بیراری، افزایش بار 

 .شودسبب افزایش درفمد مردم می ،درنتیجه

نقش کارففرینی روستایی در 

 )ملاهعةپایدار روستایی  توسعة

 (فبادموردی دهستان زی 

 حا  راهانی وف

 (0931) حسینی

ستعة تری  موانع در مستیر توموانع اقتصادی و فموزشی مام

 کارففرینی هستند.

 بندی موانع توسعةاوهویت

 کارففرینی زنان روستایی گرمسار

لیدوست و ع

 (0930) هشررفرا

ای شام  تعام ، رهبتری، ارتباطتا ، دانتش، عوام  هفتگانه

داری بتر حمایت سازمانی و انگیتزش اثتر معنتا یرپارچگی،

تأثیر بیشتری بر  ، متغیر دانشنوفوری دارند. از بی  ای  عوام 

 گذارد.نوفوری می

 شناسایی عوام  م ثر بر توسعة

 نوفوری فردی

و  سعیدا اردکانی

 (0937) همراران

بودن احساس تعل  میان جوانان روستا، ی  موانع پایی ترمام

های کاری مناسب در روستتا، فقتر روستتایی و نبود فرصت

وکار جدیتد و بودن سرمایة ماهی، نبود تجربة ایجاد کسبکم

خلتر بتودن جربة کاری در واحدهای توهیدی، کتمبودن تکم

تغییتر شتغ  در محتیط  نداشت امرانپذیرش شغ  جدید و 

 ا هستند.روست

کارففرینی روستایی  موانع توسعة

 زنجان یبیگلودر دهستان غنی

معصوم، قدیری 

 چراغی، کاظمی و

 (0939) زارع

توانمندسازی، شام   ر موفقیت کارففرینانشش م هفة م ثر د

رسانی، تقویت های اقتصادی، قانونی و اطلاعتقویت زیرساخت

تری  عوام  تأثیرگذار بر مام

 موفقیت کارففرینان روستایی 

حیدری ساربان 

(0939) 
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 نویسنده عنوان نتایج

سازی رفیتسازی کشاورزی، ناادسازی و ظانگیزش و تجاری

و تقویت مشارکت اجتماعی و تجمیتع روستتاهای پراکنتد  

که عام  توانمندسازی و تقویت زیرساخت اقتصادی  اندبود 

 تری  عام  بود  است.مام

ارففرینانه و های کفعاهیت پهوهشگران ای  ملاهعه تأثیر توسعة

های فنی بر عملرترد اقتصتادی را نوفوری مینةز پیشرفت در

م بت و  رابلهافتند که به ای  نتیجه دست ی هاکردند. فن تأیید

 دارد وجود داری بی  کارففرینی و نوفوری با رشد اقتصادیمعنا

بررسی تأثیر کارففرینی و نوفوری 

 بر رشد اقتصادی 

زاد  حس  ابازی،ش

 و جعفرزاد 

(0939) 

زاریتابی هتای ماتم باچاهشع سیاسی، اقتصادی و فنتی موان

هایی همچون ععد نظتام چاهش کارففرینان شناسایی شدند؛

عا ، کمبود امرانا  اطلا بودن سامانةگذاری، نامناسبقیمت

 زیرساختی و غیر .

های بازاریابی شناسایی چاهش

ففرینی کشاورزی شارستان کار

 کرمانشا 

 فگای،ی، رعوان

 بیگی ویعل

 (0934) زرافشان

 انداز کافی، نداشتت  وثیقتةهی و پسما سه متغیر نبود پشتوانة

نداشتت  در عام  برای استفاد  از اعتبارا  دوهتی و توانتایی

تری  ترتیب مامرقابت با مردان در عرصة اقتصاد و تجار ، به

 .موانع توسعة کارففرینی زنان شناسایی شدند

کارففرینی  سعةشناسایی موانع تو

زنان روستایی در دهستان شلی  

 شارستان اردل

، قادر مرزی

جمشیدی، جمینی 

 و نظری سرماز 

(0934) 

 .فموزش زنان م ثر است  یاز طر ینیکارففر جیترو

فموزش حقوق بشر و  یچگونگ

 ییدر مناط  روستا ینیکارففر

 (کشور هند ییزنان روستا)

 (7111) 0کیکاش

تایی را به ترتیب مشرلا  ماهی، بتازار، تری  موانع روسمام 

 داند.مدیریتی و پایی  بودن سلح ماار  منابع انسانی می

های کارففرینی موانع و چاهش

 روستایی هند

 7پات  و چاود

(7109) 

مترتبط  رهبتری نااد و فردبه  حدودی تا کارففرینی موفقیت

 برنامة در نیز گروهی یادگیری و فرهنگ با فشنایی اما است،

 استم ثر  کارففرینیتوسعة 

نقش کارففرینی اجتماعی در بی  

 کشاورزان

 (موردی کشاورزان کنیا )ملاهعة

و  مارتی 

 (7101) 9نوکوویک

اجتماعی، تمای  زنان از کارففرینی خانوادگی را  وجود سرمایة

و دسترسی و فاصله تا  دهدبه کارففرینان سازمانی افزایش می

 .ردر فن تأثیر دابازار نیز ب

اجتماعی در  نقش سرمایة

کارففرینی زنان در مناط  روستایی 

 موردی کشور ویتنام( عة)ملاه

و  اهی، تپون

 (7107)  4نایبور

                                         
1. Kaushik 

2. Patel & Chavda 
3. Martin  & Nonicevic 

4. Poon, Tahi & Naybor 
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 نویسنده عنوان نتایج

یلا  تأمی  ماهی و دادن تساراهرارهای توسعة کارففرینی 

کارففرینی در جوانان، فموزش  به کارففرینان، ایجاد انگیزۀ

کارففرینتان  مایتت دوهتت ازهای کارففرینی و حماار 

 هستند.

موانع واقعی پیش روی کارففرینی 

 روستایی
 (7107) 0ساکسنا

، فناوری، موانع خانوادگی، اجتماعیتری  موانع کارففرینی، مام

 ماهی و سیاسی هستند.
 هاها و فرصتکارففرینی، چاهش

 7ساندی و کومار

(7100) 
 

ند. شتومتی منجتر روستتایی منتاط  در کتارففرینی توستعة هبت متعتددی عوامت  بنتابرای ،

 بته خاصتی بعتد یتا جنبه از محققان از هریک صور  مختصر نشان داد  شد،طورکه بههمان

تر از همه اینره به عام  و ماماند کرد  توجه روستایی مناط  کارففرینی توسعة در م ثر عوام 

 لاهعته شتد طتور ستلحی ماست یا بهیا اشار  نشد   ،نوفوری که کلید اصلی کارففرینی است

 خصو بهزایی و کارففرینی تری  را  اشتغالیافته اساسیکه کشورهای توسعهاست. درصورتی

. ست که عام  نوفوری را پررنتگ کنتددانند و تلاش بر ای  ادر بخش روستایی را نوفوری می

 دشوها میموجب افزایش درفمد با کاهش هزینه مللب از دو جنبه اهمیت دارد: اول اینرهای  

شود کته درحتال های سنتی  میهای جدید با شغ دوم اینره، موجب جایگزینی شغ  و حرفه

 .نابودی هستند

 تحقیق یشناسروش .3

 تحقیقمعرفی محدوده و قلمرو  .0. 3

 1وستعت،  لومترمربتعیک 0101بتا  یشارستان فارو  واقع در شرق استان خراسان شتماه

 91 یمتدارها  یشارستان ب  یا  داد  است. ادرصد از مساحت ک  استان را به خود اختص

ه درجت 10تا  قهیدق 10درجه و  12و  یعرض شماه ةقیدق 01و  درجه 90تا  قهیدق 19درجه و 

واقع است. از سمت شرق به شارستان قوچان،  چینویگر اهناارنصداز  یطول شرق ةقیدق 71و 

از جنتتوب بتته  ،یدر خراستتان رعتتو رانیبتتاجگبختتش از شتتمال بتته کشتتور ترکمنستتتان و 

                                         
1. Saxena 

2. Santhi & Kumar 
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. ارتفاع استمحدود  روانیو از غرب به شارستان ش شابوریو ن سبزوار  ،یاسفرا هایشارستان

 .(0937 ،یخراسان شماه یفمار ةساهنام) استمتر  0031 ا،یمتوسط فن از سلح در
 

 
 شهرستان فاروج  تقسیمات سیاسی و موقعیت -0شکل 

 (0931) مأخذ: مرکز فمار ایران
 

 حقیق ت روش. 2. 3

 -یفیتوصت ت،یاساس ماهبر و یاساس هدف از نوع کاربردنوشتار بر  یدر ا  یروش تحق

که  بودند ی شارستان فارو روستاهانوفور کارففرینان  همة تحقی  فماری جامعةاست.  یلیتحل

 ستال انتختاب 01طی کشاورزی و فرمانداری  جااد تعاون، ادارا  صنعت و معدن، از طری 

بتودن مبا توجه به معلو اند؛ بنابرای ،را کسب نمود  هاییتان و کشور مقامشدند و در سلح اس

 هتافنو بتا مراجعته بته شتود متیشتماری تمتامفماری  جامعة ،استنفر  19حجم جامعه که 

 10با  یانامهپرسشدر بخش میدانی،  هاداد ابزار گردفوری . شودمیتحقی  ترمی   نامةپرسش

 در قاهتب ،کتارففرینی نتدیدر فرا نتوفوریر د م ثر یعوام  ساختار  یتحل یکه برا بود س ال

 استاتید وگترو  سته  برای تحلی  کیفتی نتتایج، ،. همچنی شد هیتا رر یه ایدرجهپنجطید 

 نامتهای ترمی  پرسشرب روستایی فورنوینان کارففرشارستان و کارشناساندانشگاهی، خبرگان 
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ابتتدا در اختیتار  شتد طراحی ةنامتشپرسپهوهش،  مناپرسش کردنمعتبربرای انتخاب شدند. 

از  و پتس قترار گرفتتکارشناستان جاتاد کشتاورزی  نیزو  رنظصاحب اساتید و متخصصان

با دو نفر نامه پرسش فزمونشیپ، مرحلة نظرهاتعدی  برخی  و هافن اصلاحیهای نظردریافت 

 .نمونة مقدماتی انجام شد عنوانبهاز اساتید و کارشناسان 

روش  گیتری،تعیی  قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار انداز  منظوربهموجود  یهاروشیری از  

 شدگیری با عریب فهفای کرونبا  انداز  در ای  پهوهش که سنجش سازگاری درونی فن است

عریب فهفتای کرونبتا  در ( 4شد. جدول ) تأییدنامه پایایی پرسش 030/1 و با عریب فهفای

 77، کارففرینتان نتوفور توستط نامتهپرستش 19 ،درناایت .دهدمیش را نشان پهوه متغیرهای

نامته پرستش70 دانشگا  فردوسی مشتاد ودر بخش کارففرینی اساتید خبر   توسط نامهپرسش

و  یستتیباز امتداد، ةتیکم ،یجااد کشاورز ،یفرماندار ازجمله یکارشناسان بخش ادارتوسط 

بتا نتوفوری و کتارففرینی  صور  مستتقیمبه کنندگان یتسا عنوانبه تبط کهمر های ادار ریسا

در دو  شد فوریجمعی هاداد  وتحلی تجزیه رایب .دترمی  ش ،بخش روستایی ارتباط داشتند

متناسب  هاداد استفاد  شد. در بخش تحلی   SPSS افزارنرمتوصیفی و استنباطی از  سلح فمار

استتفاد   و تحلیت  واریتانس یانمونتهکت tو فریدم ، دو خی هایفزمون مقیاس متغیرها از با

 شد.
 

 ساختاری نوآوری روستاییهای آلفای کرونباخ شاخص ضریب -2 جدول

  0931های تحقی ، مأخذ: یافته

  گویه  شاخص
تعداد 

 هاسؤال

ضریب آلفا 

 کرونباخ

گذاری قانون

و 

رگذاسیاست

 ی

 یدسترستیی، ستتامناط  رو تیمجلس از ظرف ندگانیدرک و شناخت نما

  یتأمی، دوهت هاییگذاراستیکشورها با س ریسا هاییبه فناور انییروستا

 تیشفاف، کشور یو معنو یفرر تیماهر  یبا قوان ییروستا یمنافع نوفور

بته امتور دوهتت  یهتایواگتذار، کشتور ییروستتا یثبت نتوفور  یقوان

 یارتنظت  یقتوان وجتودی، ستازیخصوصت روند، دوهت تابع یهاشرکت

  یقوان یعنوان ناظر بر اجرامجلس به ندگانینما نقش، مجلس

0 012/1 

 زیرساخت
،  یو بنز  یازجمله نفت، گازوئ یلیفس هایبه سوخت انییروستا یدسترس

حمت   یهانتهیهز، فه  و بندرهارا  ،به جاد  انییروستا یدسترس ساوهت
2 210/1 
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  گویه  شاخص
تعداد 

 هاسؤال

ضریب آلفا 

 کرونباخ

 یبه منابع انترژ انییروستا یدسترس، در کشور انییروستا یدیتوه یکاهاها

(، )فب، برق و گاز یمصرف یانرژ یهانهیهز، ر یگاز و غ ،ازجمله فب، برق

، تیفیباکة خوب و پوشش شبر نترنتیباند ا یبه پانا انییروستا یدسترس

 (یدهو پوشش شبره )فنت   یبه تلف ، موبا یدسترس تیاهم

فموزش و 

 پهوهش

 ریتتأث، افتراد یتوانمندساز وپرورش در کسب ماار  وفموزش تیموفق 

ارتباط دانشگا  با صنعت در  ریتأثی، کارگاه ای  یجیترو یفموزش یهادور 

با فموزش  یدانشگاه یلیتحص یهارشته یهماهنگ، افراد یتوانمند شیافزا

و  یدانشگا  در خل  دانش و ترنوهتوژ نقشیی، روستا طینوفوران در مح

 هتایبه دانش عیسر یدسترس طیشرا وجودیی، از نوفوران روستا تیحما

در  یپهوهش و فن یدستاوردها وجودیی، روستا نانیکارففر ینوفورانه برا

در  شرویپ یو رابله با کشورها تعام ، هانهیو کاهش هز دیتوه یجات ارتقا

 ییروستا یهاینوفور

0 279/1 

اقتصادی و 

 ماهی

 کاهشیی، ستارو ینوفور  یدر جات تسا یو اعتبارا  بانر لا یتساة ارائ 

 یرقابت یتورم در اختلال فضا ریتأث، تورم ةجینت در دیدر توه هایسلح نوفور

 ی هتایدر بختش نتوفور یگذارهیهتا از سترمابانک استتقبالی، و نوفور

 یهتاتیفعاه تیاز مشاغ  در تقو ا یماه افتیدر  یقوان نقش، انییروستا

 انییستارو هاییدر بخش نوفور ینفت یدرفمدها صرف، نوفورانه

1 24/1 

اداری و 

 مدیریتی

انجام امور  ندیفرایی، روستا یسازمان مرتبط در نوفور رانیمد یهایتوانمند 

و  یدوهتتت یهادستتتگا  تعتتددیی، روستتتا ینتتوفور کنند  یدر تستتا یادار

 یقیتشو یهااستیس، دیجد یهایبا فناور یامور ادار انجامی، کاریمواز

 یادار ستمیدر س انیوجود فشنا ریتأث، نوفورانه یاهتیفعاه شتریب ۀکنندبیترغ

 یانجام امور ادار عیدر تسر

1 210/1 

خارجی و 

 فراملی

 گتا یجای، تجتار ستکیر شیو افزا هیهمسا یدر کشورهاامنیت وجود  

 یو داخلت یختارج یستفرها ی،رقابت جاان یایدر دن یرانیمحصوها  ا

بتا  یریپذرقابت نقشی، رفناو  یاطلاع از فخربرای  ییروستا نانیکارففر

 صادرا  و واردا  در یی، فرایندروستا ینوفور شیجاان در افزا یکشورها

یی، روستتا ینوفورقاچاق کاها در  نقشیی، روستا ةنوفوران ۀزیانگ افزایش

 نقشی، نوفور افزایشبرای در جاان  یتجار یهامانیدر پ رانیا تیعضو

 یدر جاان در نوفور یدیمحصوها  توه تیفیدر بابود ک عیسر را ییتغ

3 200/1 

 102/1 1ی، نتوفور ۀزیانگ شیدر افزا ییروستا ةفرد در جامع یاجتماع گا یپا ریتأث فردی و 
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  گویه  شاخص
تعداد 

 هاسؤال

ضریب آلفا 

 کرونباخ

 ای)زن  تیجنس ریتأثی، در نوفور ییروستا طیخانواد  در مح تیموقع ریتأث خانوادگی

یی، روستتا یر نتوفوربت لا یسلح تحص ریتأثیی، روستا یمرد( در نوفور

 ییافراد روستا یر نوفورب یذات تیو خلاق استعداد ریتأث

 اجتماعی

 ا یتتجرب هتایاثر، ز یتانگ یبته نتوفوران در ارتقتا جامعه دگا ینقش د 

 انجتام، دیتجد یهتایستمت نتوفورجامعه بته  یدر تشو  یشینوفوران پ

شغ  و  ریتأثی، نوفور یهاز یانگ افزایشتبادل اطلاعا  در  ایامور  یگروه

 افراد یر نوفورب  یواهد ةحرف

4 13/1 

 فرهنگی

و اعتقادا    ید نقشی، نوفور ةها در توسعو سنت یفرهنگ ةنیشینقش پ 

 ةدر توستع ییروستا ةجامع یهاارزش نقشیی، روستا یدر نوفور یمذهب

 یدر نوفور ریاعتماد به سرنوشت و تقد نقشیی، روستا یهاطیمح ینوفور

 ۀزیتدر کاهش انگ یاندوزه ثرو ب ییروستا ةجامع نگا یی، روستا طیمح

 ینوفور

1 207/1 

 030/1 10   ک 

 

 مبانی نظری تحقیق .4

روستایی با مفاوم عام کارففرینی تفتاو  نتدارد؛ تناتا شترایط ختا  منتاط   0کارففرینی

روستایی ازجملته بیشتتربودن ریستک، کمبتود امرانتا  و عتعد متدیریت در ایت  نتواحی 

ها متفاو  باشد. رففرینی در ای  نواحی با سایر نواحی و فعاهیتهای کاشوند که زمینهمیباعث

در مناط  روستایی با وجود افراد خلاق، نوفور و کوشا، سبک فعاهیت کارففرینانه ناادینه نشد  

های گوناگونی مانند نبود فشنایی با قوانی  نوفوری وکارففرینی، است؛ زیرا، موانع و محدودیت

هتا، نبتود دورنمتایی مشتترک از نداشتت  از سترقت ایتد ان، اطمینانماهی کشاورز نشدنتأمی 

نداشت  به اطلاعا  موث  و نوفوری، وجود تنش و نارعایتی، انزوای مدیریت ارشد، دسترسی

شفاف، ساختار مرانیری، فقدان فرهنگ حمایتت از کتارففرینی، فاصتله از بتازار و ختدما ، 

بودن تعداد افراد کارففری  مه و همه سبب اندکهای درونی میان جامعة روستایی، هگسستگی

                                         
1. entrepreneurship 
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،  عستگرو خواجه صادقلو سجاسی قیداری، اند )فرجی سبربار، بدری،در بی  روستاییان شد 

0931.) 

جانبه و ستینوپتیری براستاس نظریتة توستعة اگر توسعة روستایی را در قاهب نگرشی همه

منظتور یتک، توانمندستازی متردم بتهپایدار، فرایند افزایش انتختاب متردم، گستترش دموکرات

ها دهی به فضای زیست، افزایش رفا  و خوشبختی، گسترش فرصتتگیری برای شر تصمیم

دهی فضای های باهقوۀ توانمندسازی زنان، فقرا و دهقانان مستق  و فزاد برای سازمانو ظرفیت

در فن صتور   زیست خود و همچنی ، توانمندسازی برای انجام کار گروهی درنظر بگیتریم،

عنوان یتک پتارادایم جدیتد توجته شتد  سازی بهتوان گفت که به توانمندسازی و ظرفیتمی

نظتتران توستتعة روستتتایی معتقدنتتد کتته بتترای تحقتت  امتتروز  صتتاحب دهیتت ،همی استت؛ بتته

گیری و مدیریت روستایی باید در داخت  ختود جامعتة توانمندسازی جامعة روستایی، تصمیم

اهتدی  افتختاری، رک عوامت  بیرونتی نقتش تستایلگر را ایفتا کننتد ) محلی صور  گیترد و

(. امتروز  در همتة جوامتع بته ایجتاد و تقویتت 00،  . 0900، طاهرخانی، سجاسی قیداری

های گونتاگونی بترای ارتقتای فن ارائته ها و روششود و دیدگا وبیش تأکید میکارففرینی کم

، 7110ها بار  گرفت )ستوب  و کینتگ،ن از فنتوااست که برحسب شرایط هر جامعه می شد 

شتد  هتم در زمینتة دیگر، کارففرینی یعنی تمای  به اعمال خلرهتای حستاب( به عبار 490

، 0شغلی و هم در زمینة ماهی و سپس، انجام هر کاری برای ایجاد مزیت و امتیاز ممر  )فشومر

تایی، کتارففرینی استت؛ زیترا، طورکلی، یری از عوام  م ثر در توسعة روس(. به7،  . 7110

های جدید اشتغال و درفمد نقتش مت ثری در بابتود وعتع تواند با خل  فرصتکارففرینی می

دهی ، سنجش میزان کتارففرینی روستتاییان و همی اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد؛ به

کتردن اهمتلاش برای توسعه و تقویتت کتارففرینی در فراینتد توستعة روستتایی ازطریت  فتر

 (.0902ای برخوردار است )رعوانی و نجارزاد ، های اوهیة فن از اهمیت ویه زمینه

نتوفوری یتا ایجتاد »نقش کارففرینی را  0394با ارائة نظریة توسعة خود در سال  7رشومپیت

(. کارففری  کسی است که نوفوری ختا  02،  . 0931داند )ناصری، می« ترکیب تازۀ مواد

                                         
1. Ashomre 

2. Joseph Schumpeter 
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تواند در ارائة محصوهی جدید، ارائة خدمتی جدید در طراحتی ای  نوفوری می داشته باشد که

(؛ 1،  . 0930یک فرایند نوی  و نوفوری بترای رعتایت مشتتری باشتد )اکبتری هنگتوری، 

هتای جدیتد هازمتة کتارففرینی محستوب اساس، تأکید بر نوفوری و استتفاد  از فنتاوریبرای 

اقعی فن اتفاق خواهد افتاد که بتا نتوفوری همترا  شتود؛ شود. زمانی کارففرینی به معنای ومی

 .شودبنابرای ، نوفوری شاهودۀ کارففرینی محسوب می

یافتته استت. در ایت  تعریتد نتوفوری دارای مفاتوم به معنتی خلاقیتت عینیتت 0نوفوری

تتوان نتوفوری را های نو است. از ای  دیدگا  میشدن و به مرحلة اجرادرفمدن اندیشهعملیاتی

نگار و یافتة خلاقیت ذه  دانست )مهشد  و تحق عنوان شر  اجراییه معنی خلاقیت عینی بهب

، نوفوری مختص کارففرینی است؛ ابزاری استت کته 7(. به نظر دراکر719،  . 0937پیرری، 

بخشد تتا کند یا منابع موجود را غنا میزای جدید را ایجاد میتوسط فن کارففری  منابع ثرو 

(. 22،  . 0937 تابش انیرجب ،ییطلازیاری،  ها برای توهید ثرو  زیا شود )دشم ظرفیت فن

هتای نوفوری شام  شش نوع فعاهیت متفاو  است: محصول جدیتد، ختدما  جدیتد، روش

دهتی هتای جدیتد ستازمانجدید توهید، کشد بازارهای جدید، منابع عرعتة جدیتد و روش

 (.7110، 9)جاانس ، اهایس  و اهس 

که قرن حاعر نویدبخش تغییر و تحوهتا ، پیچیتدگی و رقابتت بستیار استت، هتر ازفنجا

سازمانی نیازمند بابود مستمر و بنیادی برای دستیابی به رشد و مزیت رقابتی استت؛ بنتابرای ، 

عنوان اصتلی وری و نیتز بتههای امروزی باید نتوفوری را بته کیفیتت و باتر رهبران سازمان

و ی کنجرتاو منفترد، حرتاک ی،اردکتان دایستعمان ناادینه کننتد )راهبردی در سراسر یک ساز

 (.091،  . 0937ی ، فباددوهت ییرعا

یافته و متنظم بته نیازهتا و کارففرینان، خلاقیتت و نتوفوری را ازطریت  فراینتدی ستاختار

رود. شمار میدهند. نوفوری از اعمال کلیدی در فرایند کارففرینی بههای بازار پیوند میفرصت

وری تحرک و بتا باتر های کانه و کمومپیتر معتقد است که با فرایند تخریب خلاق، سازمانش

                                         
1. innovation 
2. Peter Drucker  

3. Johannessen, Olaisen & Olsen 
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گیرنتد )احمتدی، درویتش و نجتاری، ها را میشوند و سازمان جدید جای فنکم تخریب می

0902 .  ،11.) 

کشاند که رشد کتارففرینی و سوی ای  باور مینگاهی به وععیت جاانی اقتصاد ما را بهنیم

هتا و ستلیقة ایرانتی شرطی که هنرمندانه بتا فرهنتگ، امرانتا ، تواناییهنگ کارففرینانه به فر

فمیخته شود، تناا را  بابود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرد است 

 (.00،  . 0930)صیادی و طاهبی، 

و سلامت پایتدار در هتر دانند که نوفوری هازمة سعاد  اقتصاددانان، محققان و مدیران می

، 0هاستت. فومیتو کودامتاجامعه است؛ زیرا، معیاری برای تمایز جوامع و ایجاد رقابت میان فن

وری و سترعت نتوفوری در جامعته، عامت  افتزایش باتر »گویتد: بار  میمحق  ژاپنی، درای 

 7ریسو نیتز بته نظتر ملیتر و متو« کنندۀ سلامت اقتصادی در تمامی جوامتع دنیتا استتتعیی 

وری، گستترش گذاری در نوفوری برای استفادۀ مفید از منتابع، افتزایش باتر (، سرمایه7111)

دیگر، ستلح استتانداردهای عبار تجار  جاانی و باهابردن سلح رفا  فردی و اجتماعی و به

زندگی، هازم است. با ورود به هزارۀ جدید و با توجه به تغییرا  سریع در صنعت فناوری در 

پتذیری و بقتای ناتایی یتک ستازمان بته توانتایی فن در توستعه و توهیتد دنیا، رقابت سراسر

،  . 0937،  ی و همراراناردکان دایسعمحصوها  و خدما  جدید و نوفورانه وابسته است )

های سنتی سو، کاهش درفمد روستاییان و بیراری روزافزون، حاص  توهید با روش(. ازیک091

هتای بستیار ستنتی دهی  استتفاد  از ابتزار و روشر کشورهای جاان بهو ناتوانی رقابت با سای

های داخلی در سلح جاانی و ناتوانی از تستای  در دیگر، ناتوانی توهید فناوریاست. ازسوی

متد  موجتب کتاهش هتای طوهتانیدهی  تحتریمورود ابزار و تجایزا  از سایر کشورها بته

گانتة ماتم ( توصید مراتب سه0در جدول ) است.ویه  در بخش روستایی شد  وری، بهبار 

ند: از مرتب توانمنتدی املاهعا  نوفوری برمبنای دیدگا  شومپتیر فورد  شد  است که عبار 

 سازمانی، مرتب اجتماعی و مرتب فرهنگی.
 

 

                                         
1. Fumio Kodama 

2. Melir & Moriis  
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 مکاتب مهم نوآوری -3جدول 

 0900حسینی، مأخذ: کاوسی و شا 

 
مکتب توانمندی سازمانی 

 ()دیدگاه اقتصادی

 مکتب اجتماعی

 )دیدگاه اجتماعی(

 مکتب فرهنگی

 )دیدگاه فرهنگی(

 م ابة ماار  عمقی نوفوری به های گیا نوفوری مانند ریشه توانمندی ناادی طبیعت نوفوری

 تصور و رویا درگیرشدن ارزیابی منل  ذاتی نوفوری

 ند کنرابلة تجمیع رابله برمبنای هویت رابله برمبنای دستور رابلة اعضا

 شناسایی منفع   منابع موث  ناادهای وابسته کانون توجه

 دوامگذرا و بی بابوددهند  وابسته به مسیر نگا  به زمان
 

، محق  روسی، نوفوری را به پنج دسته تقسیم نمود  است 0از نظر سلوح نوفوری، فهتشوهر

 اند از:که عبار 

وجتود های واعحی بتهح ا ارائة را هایی هستند که تناا بهای سلح یک: نوفورینوفوری

هتا بابودهتای اند. درحقیقت، در ای  نوع نوفوریاند که از بی  چند انتخاب برگزید  شد فمد 

هتا در درصد از نتوفوری 97اند. اند، ایجاد شد هایی که تغییر ماهیت نیافتهکوچری در سیستم

 ای  سلح هستند؛

زمان های کوچک در سیستم همها معرف بابودای  سلح از نوفوری های سلح دو:نوفوری

بتا صتدها بتار  اًهای ای  ستلح معموهتح هستند. را  هازدایی موجود در فنبا کاهش تناقض

ها داشتت  اطلاعتا  هتازم در یتک زمینتة شوند و برای رسیدن به فنفزمون و خلا حاص  می

 ند؛  ها در ای  سلح هستدرصد از نوفوری 41کند. فناوری کفایت می

در ای  سلح از نوفوری تناقض موجود در سیستم با معرفی چند عنصر  نوفوری سلح سه:

شود. چنتی  های وابسته به منابع دیگر استفاد  میشود و معموهاً از فناوریکاملاً جدید ح  می

هتا در ایت  ستلح درصد از نوفوری 00کند. هایی در صنعت موردنظر جاش ایجاد میح را 

 هستند؛

های سلح چاتار: در ایت  ستلح از نتوفوری مستائلی از حتوزۀ فنتاوری کشتد فورینو

هتا ختار  از اهگوهتای معمتول در فن فنتاوری ح طورکلی، را شوند، نه از حوزۀ علم. بهمی

                                         
1. Altshuller 
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شود. در ای  سلح تنتاقض کار گرفته میها اصول کاملاً متفاوتی بههستند و برای رسیدن به فن

 ها در ای  سلح هستند؛درصد از نوفوری 4رود. میطورکام  ازبی  سیستم به

های سلح پنج: ای  سلح از نوفوری به خار  از محدودۀ دانش زمتان تعلت  دارد. نوفوری

هتا وقتتی حت ها هزار اید  نیتاز استت. ایت  را ها، به د ح برای دستیابی به ای  سلح از را 

کار گرفتته شتود. حتدود ح  مشر  به ای جدید کشد شود و برایفیند که پدید وجود میبه

ستلح نتوفوری در  (.10 ،  .0902 ،ی)احمتدها در ای  سلح هستند یک درصد از نوفوری

ویه  ناحیة موردملاهعه همانند سلح یک نظریة فهتشوهر و بابود کوچک های روستایی بهبخش

ن روستتایی در سیستم است و هدف، ارتقای فن به سلوح باهاتر و همچنتی ، افتزایش نتوفورا

( یعنتی 0تا جایگا  کشورمان از مرحلتة اول شتر  ) شودها موجب میاست. افزایش نوفوری

 بر عوام  به اقتصاد نوفورمحور تبدی  شود.اقتصاد مبتنی

 
 ها ای آنگیری اقتصادی کشورها و تمرکز توسعهانواع جهت -2شکل

 0939مأخذ: مریدسادا ، 
 

 نوآوری در کارآفرینی درمؤثر  یعوامل ساختار. 0. 4

طب  چتارچوب  گویه 10و شاخص  3 رر نوفوری در کارففرینی ددم ثر  یساختار عوام 

در ستلح  امتا ،است یبررسقاب  یبا توجه به نگا  کل ی. در سلح کشوراندشد استخرا   ریز

اعتر ملاهعتة ح رپهوهشتگ بنابرای ، نیستند؛ یها کاربردشاخص یشارستان موردملاهعه بعض

است تا مسائ  را بته نستبت منلقته  کرد استخرا   را یچارچوب کل  یچارچوب خا  از ا

 کند.سنجش  تر یباتر و دق

بر عوام  توهیدمبتنی   کارایی محور 

پایه نیازهای کارایی افزایش    شرایط کارففرینی 
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 مدل مفهومی برگرفته از نتایج تحقیقات و مبانی نظری -3شکل 

 0931 های تحقی ،مأخذ: یافته

 تحقیق هاییافته .5

 گویاندی پاسخهای فرویژگی  .0. 5

نفتر  70نفر استتاد دانشتگا  و  77، نوفوران روستایی ویانگنفر از پاسخ 19، براساس نتایج

 70نی  سگویان در پاسخاز درصد  11حدود . اندبود روستایی نوفوری و کارففرینی کارشناس 

درصتد  00/27کته  اندگویان مرد بود درصد از پاسخ 1/24و ازنظر جنسیت  اندسال بود  91تا 

 دو گرو  اساتید و کارشناسان دارای مدرک کارشناستی ،ازنظر سلح تحصیلا  اند.متأه  بود  هافن

و  ستوادگویتان بیپاستخاز صتد در 32/2فقتط  و در گرو  نوفوران روستایی نیتز اندداشتهو باهاتر 

 نتوفوری زمینتةبا بررستی  ،. همچنی انددرصد دارای مدرک دیپلم، کارشناسی و باهاتر بود  11/11

در صتنایع درصتد  9/04، یکشتاورزدر درصتد  2/90کتارففری  روستتایی،  19، از میان روستاییان

هتای ویهگی( 1)در جتدول  .انتدصتنعتی کتارففری  بود  هتایفعاهیتدر درصتد  7/91 تبدیلی و

 .ارائه شد  است شد ملاهعهشناختی جامعة جمعیت
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 شناختیجمعیتهای اساس ویژگیبردهندگان توزیع فراوانی پاسخ -4 جدول

 0931، تحقی  یهاافتهیمأخذ: 
 درصد فراوانی گویانگروه پاسخ درصد فراوانی جنسیت درصد فراوانی سنی ردة

 0/71 77 اساتید دانشگا  1/71 72 زن 2/11 13 91 تا 70بی  

 0/03 70 کارشناسان 1/24 23 مرد 1/79 71 41تا  90بی  

 1/1 2 11 تا 40بی  
حصیلات ت

 نوآوران
 4/13 19 فوران روستایینو درصد فراوانی

 درصد فراوانی تحصیلات اساتید 34/2 1 سوادیب 9/07 09 11تا  10بی  

 00/00 4 ارشدکارشناسی 34/2 1 ابتدایی 3/0 7 11بیشتر از 

 07/00 00 دکتری 21/07 0 راهنمایی درصد فراوانی آوریزمینة نو

 011 77 جمع 02/01 01 متوسله 2/90 71 زراعت

 41/02 00 دیپلم 1/3 1 دامداری
تحصیلات 

 کارشناسان
 درصد فراوانی

صنایع 

 تبدیلی
 90/17 00 کارشناسی 91/1 4 کاردانی 9/04 3

 01/47 3 ارشدکارشناسی 41/71 01 کارشناسی 7/91 03 صنعت

 21/4 0 دکتری 91/1 4 ارشدکارشناسی 9/04 3 سایر

 011 70 جمع 011 19 جمع 011 19 جمع

 

گیری از اشخا  موف  در حوزۀ فعاهیت بدون اهگو شد ،بیشتر کارففرینان روستایی ملاهعه

وردملاهعه از وععیت اقتصتادی افراد م اند. میزان رعایت بیشترکرد فعلی، کار خود را شروع 

س اساوکار فعلی( در حد متوسط و ععید بود  است. براندازی کسبب  از را خود )ق گذشتة

فعاهیت در شتغ  دیگتری را پتیش از شتروع  سابقة ز افراددرصد ا 49های پهوهش، تناا یافته

 اند.وکار فعلی خود داشتهکسب

 یروستای کارآفرینیدر فرایند  نوآوری رد مؤثر عواملتحلیل وتجزیه .2. 5

 هتایشتاخص ایهای پتهوهش، میتانگی  رتبتهافتهاساس یبر: گتذاریقانونعوام  مربوط به 

درک و شتتناخت  و تناتا شتاخص استتکمتتتر مقتدار متوستط  از موردملاهعته گتذاریقانون

 ،در ایت  گویته .است 9از  دارای میانگی  بیشتر، ییمناط  روستا تیمجلس از ظرف ندگانینما
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 انددر ح  مشرلا  نوفوران کوشا بود  صور  مستقیمایندگان مجلس به چه میزان بهنماینره 

گذاری وظاید نمایندگان قانون  .کندرا نوفور تعیی  می فن اند که میزاناشتهها ارتباط دنف او ب

دفتتاع از پتانستتی  و  ناحیتته و منلقتتةانتختتاب نماینتتدگان براستتاس استتت، امتتا دهیتت  عمتتدۀ 

ییتد بتا ریی ختود تأمیتزان توانمنتدی نماینتدگان را افراد منلقه های منلقه است و توانمندی

پاستخ ایت   عنوفوران براساس نونیز در ای  گویه . کنندتمدید میدورۀ مجدد  یا برایکنند می

هتای صشاخص عریب تغییرا  شتاخ اساسبر .سنجیدندرا میدرک و توانمندی نمایندگان 

 بته امتور دوهتت یهتایواگتذارنتاظر بتر اجترای قتوانی ،  عنوانبتهنقش نمایندگان مجلس 

و بیشتتری   اندداشتتهل تا ستوم را اوهویت او سازیخصوصیروند هت و دو تابع هایشرکت

بته  انییروستتا یدسترستشتاخص  .انتدروستتایی داشتته کتارففرینیدر  نتوفوریرا بتر  تأثیر

بتر و رفتته گدر اوهویت فخر قترار نیز ی دوهت یهاگذاریسیاستکشورها با  ریسا هاییفناور

 اشته است.دکمتری  تأثیر را روستاییان  نوفوری

 زیرستاختی هتایای شتاخصپهوهش، میتانگی  رتبته هاییافته اساسبر: زیرساختیعوام  

 هتایبه ستوخت انییروستا یدسترساست و تناا شاخص بیشتر از مقدار متوسط  موردملاهعه

 یدسترست و شتاخص استت 9از کمتر میانگی   ، دارای یو بنز  یازجمله نفت، گازوئ یلیفس

نسبت متوسط برختورداری به تیفیکبا ةخوب و پوشش شبر نترنتیباند ا یبه پانا انییروستا

میتانگی  را در  بیشتری  10/9با میانگی  ، انییروستا یدیتوه یحم  کاهاها یهانهیهز وکشور 

شاخص عریب تغییترا   اساسبر. تأثیر امرانا  زیرساختی در نوفوری روستایی داشته است

ستاوهت ، ر یتغازجملته فب، بترق و گتاز و  یبه منابع انرژ انییروستا یدسترسی هاشاخص

 انییروستتا یدیتتوه یحم  کاهاها یهانهیهزو  فه  و بندرهارا  ،به جاد  انییروستا یدسترس

 کارففرینیدر  نوفوریرا بر  تأثیرگرفته است و بیشتری  در اوهویت اول تا سوم قرار  در کشور

  یتوئازجمله نفت، گاز یلیفس هایبه سوخت انییروستا یدسترسشاخص  اند.روستایی داشته

داشتته کمتتری  تتأثیر را روستاییان  نوفوریبر و قرار گرفته است اوهویت فخر در نیز   یو بنز

  .است

نتوفوران روستتایی  از جامعتة پهوهشهای اساس یافتهبر: وپهوهش فموزشعوام  مربوط به 

بیشتر از مقدار متوسط  موردملاهعه فموزش و پهوهشهای ای شاخص، میانگی  رتبهشارستان
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 بیشتتری  01/9بتا میتانگی   یکارگتاه ایت  یجتیترو یفموزش یهادور  ریتأثو شاخص  است

شتاخص  استاسبراستت.  میانگی  را در تأثیر امرانا  زیرساختی در نوفوری روستایی داشته

با فموزش نتوفوران در  یدانشگاه یلیتحص یهارشته یهماهنگای ه، شاخصعریب تغییرا 

نقش دانشگا  در خل  دانش و و  یکارگاه ای یجیترو یفموزش یهادور  ریتأثیی، روستا طیمح

و بتر  انتدقترار گرفتهاول تتا ستوم  هایاوهویتدر  ،ییاز نوفوران روستا تیو حما یترنوهوژ

وپرورش در فمتوزش تیتموفق گویة اند.بیشتری  تأثیر را داشتهروستایی  کارففرینیدر  نوفوری

روستتاییان  نتوفوریبتر و اوهویت فخر قرار گرفته در  نیز افراد یکسب ماار  و توانمندساز

 کمتری  تأثیر را داشته است.

 بیشتتر از مقدار متوستط لاهعهممورد اقتصادیهای ای شاخصمیانگی  رتبه: اقتصادیعوام  

دارای  ،انییروستا هاییدر بخش نوفور یگذارهیها از سرمابانک شاخص استقبالاست و تناا 

 ینفتت یصرف درفمتدهاشاخص  ،شاخص عریب تغییرا  اساسبر است. 9از  میانگی  کمتر

 تیتتاز مشتاغ  در تقو ا یتماه افتتیدر  ینقتتش قتوان، انییروستتا هتای یدر بختش نتوفور

در  ییروستا ینوفور  یدر جات تسا یو اعتبارا  بانر لا یتسا ةارائو  نوفورانه یهاتیفعاه

روستتتایی بیشتتتری   کتتارففرینیدر  نتوفوریو بتتر  انتتداول تتتا ستتوم قترار گرفته هتایاوهویت

  .نداداشتهرا تأثیرگذاری 

بیشتتر از مقدار متوستط  موردملاهعه داریاشاخص ای میانگی  رتبه: متدیریتی-اداریعوام  

دارای میانگی   ییروستا ینوفور ۀکنند یدر تسا یانجام امور ادار شاخص ندیفرا است و تناا

. داردتتأثیر کمتتری نوفوری و کتارففرینی روستتایی  ربگویان از نظر پاسخ که است 9از  کمتر

ستازمان مترتبط در  رانیمتد یهتایتوانمنتدهتای شاخص ،شاخص عریب تغییرا  اساسبر

 ۀکننتدبیترغ یقیتشو یهااستیسی و کاریمواز ،یدوهت یهاتعدد دستگا ، ییروستا ینوفور

اول  هایدر اوهویتروستایی  ففرینیکاردر  نوفوریبر  تأثیر از نظر ،نوفورانه یهاتیفعاه شتریب

  اند.تا سوم قرار گرفته

 ختتارجی ایهشتتاخصای هتای پتتهوهش، میتتانگی  رتبتتهاستتاس یافتتتهبر :ختتارجیعوامت  

و  هیهمسا یدر کشورها یوجود ناامن است و تناا شاخصبیشتر از مقدار متوسط  موردملاهعه

 ،گویاناز نظر پاسخ که است 9از تر کمارای میانگی  د 21/7با میانگی   یتجار سکیر شیافزا
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ا در کاهش نقش قاچاق کاهموهفة  ،مقاب . درداردتأثیر کمتری ر نوفوری و کارففرینی روستایی ب

داشتته استت.  ی روستتاییر نتوفوربترا ثیر تتأ بیشتری  21/9 با فمارۀ نوفوری روستایی انگیزۀ

، ییروستا ینوفورۀ زیهش انگنقش قاچاق کاها در کاهای شاخص نیزعریب تغییرا   اساسبر

در  عیسر را یینقش تغو  ییروستا ینوفور شیجاان در افزا یبا کشورها یریپذنقش رقابت

هتای اول تتا ستوم قترار در اوهویتت ،یدر جاان در نتوفور یدیمحصوها  توه تیفیبابود ک

در نیز  یرفناو  یاطلاع از فخر برای ییروستا نانیکارففر یو داخل یخارج یسفرها. اندگرفته

  .اوهویت فخر قرار گرفته است

 ریتتأث است و شتاخصبیشتر ز مقدار متوسط ا فردیای شاخص میانگی  رتبه: فردیعوام  

و استت تتری  مقتدار دارای کم 74/9 بتا میتانگی  ییروستتا یمرد( در نوفور ای)زن  تیجنس

، تغییترا  عتریب استاسبر .تأثیر کم شاخص جنسیت بر نوفوری روستایی است دهندۀنشان

 ةفترد در جامعت یاجتماع گا یپا ریتأث، ر نوفوری روستاییتأثیر سلح تحصیلا  بهای شاخص

در  ،استعداد و خلاقیت ذاتی در نوفوری افتراد روستتایی وی نوفور ۀزیانگ شیر افزاب ییروستا

در اوهویتت نیتز ر محیط روستتایی انواد  بموقعیت خ شاخص رتأثی ول تا سوم وا هایاوهویت

 اند.خر قرار گرفتهف

 موردملاهعته اجتماعیی هاشاخصای های پهوهش، میانگی  رتبهاساس یافتهبر: اجتماعیعوام  

تجربیتا  نتوفوران  اثرهتایای هعریب تغییترا ، شتاخص اساسبراست. بیشتر از مقدار متوسط 

 فوری افترادواهدی  در نو تأثیر شغ  و حرفة و جدیدهای سمت نوفوریپیشی  در تشوی  جامعه به

   .اندقرار گرفته دوم و اول هایاوهویتدر 

 فرهنگتیهتای ای شتاخصهتای پتهوهش، میتانگی  رتبتهاستاس یافتتهبر :فرهنگتیعوام  

نقش اعتمتاد های براساس عریب تغییرا ، شاخصاست. بیشتر از مقدار متوسط  موردملاهعه

 ها در توستعةرهنگی و سنتنقش پیشینة ف و به سرنوشت و تقدیر در نوفوری محیط روستایی

نقتش دیت  و اعتقتادا  »، گویتة مقابت در .انتدقرار گرفته و دوماول  هایاوهویتدر  نوفوری

 در اوهویت فخر قرار گرفته است. «مذهبی در نوفوری روستایی
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 روستایی نوآوریبر  مؤثر هایشاخص بندیاولویت .3. 5

روستایی از  نوفوریدر  م ثر هایشاخصز یک اهر بندیاوهویتو  تأثیرمیزان  قایسةم برای

کته بتی   کنتدمیاز فزمون فریتدم  استتفاد  شتد. ایت  فزمتون بیتان  شوندگانپرسشدیدگا  

درجه  هافن نظر از هاشاخص یا همة است ترمام دهندگانپاسخ ازنظر، فیا شاخصی هاشاخص

 1Hو فرض  هارتبهی  بودن میانگیرسان 0Hدر ای  فزمون فرض صفر  اهمیت یرسانی دارند؟

تحقی   هایشاخصفمار توصیفی ( 1بود  است. جدول ) هاشاخص نبودن میانگی  رتبةیرسان

 داشته است. میانگی  را بیشتری  فردی هاییهگیواساس شاخص برای  که دهدمیرا نشان 

 

روستایی نوآوری هایشاخصآمار توصیفی مربوط به  -5جدول   

 0931، تحقی  یهاافتهیمأخذ: 

 فردی فرهنگی اجتماعی خارجی اداری اقتصادی آموزشی زیرساخت گذاریقانون شاخص

 44/9 71/9 99/9 71/9 70/9 91/9 92/9 4/9 91/9 میانگین

 191/1 119/1 129/1 217/1 129/1 122/1 211/1 11/1 009/1 انحراف معیار

 

دو بتا درجتة ختی ارۀ، مقتدار فمت( 2در جدول ) فریدم  در ک  جامعة فماری طب  فزمون

بتر نشان داد  شد  است کته بیتانگر ردشتدن فترض صتفر مبنتی 142/1 داریمعنا و 0فزادی 

فتردی باهتاتری  اوهویتت و شتاخص  هتایویهگی، درنتیجته هاست؛رتبهبودن میانگی  یرسان

به تفریتک سته گترو   ،فزمون. با توجه به سلح معناداری دناوهویت را دار تری پایی فرهنگی 

ستتان روستایی و نتوفوران روستتایی در شار کارففرینیسخگو )اساتید دانشگا ، کارشناسان پا

 ملاحظه است.روستایی درخور  نوفوریدر ی م ثر هاشاخصنبودن اهمیت ، یرسانفارو (
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 آزمون فریدمن نتایج -7 جدول

 0931، تحقی  یهاافتهیمأخذ: 
 وران روستایینوآ  کارشناسان   اساتید آماری کل جامعة آزمون 

 19 70 77 011 تعداد
 211/90 030/79 109/70 039/04 اسروئرکای

 0 0 0 0 فزادی درجة
 111/1 119/1 111/1 142/1 سلح معناداری

 

 

ری  اوهویتت و عوامت  فرهنگتی عوام  ختارجی باهتات ،نظر اساتید و کارشناسان اساسبر 

 نتتوفوران روستتتایی نظتر از کتتهدرحاهی ؛دنتروستتتایی دار نتوفوریاوهویتتت را در  تری پتایی 

تری  تیب باهاتری  اوهویت را دارند و عوام  ختارجی پتایی ترهای فردی و فرهنگی، بهویهگی

فزمتون فریتدم  در کت   استاسبر هاشتاخصبنتدی اوهویت(، 0)جدول در . اوهویت را دارند

 داد  شد  است.پاسخگو نشان  ةگانسههای و به تفریک گرو  جامعه
 

آزمون فریدمن از دیدگاه  طبقبر روستایی  نوآوری رمؤثر د هایشاخص بندیاولویت -6 ولجد

 گویانپاسخ

 0931، تحقی  یهاافتهیمأخذ: 

 شاخص

میانگین 

ای رتبه

ت کل
لوی

او
 

ای میانگین رتبه

ت گروه اساتید
لوی

او
 

میانگین 

ای رتبه

ت کارشناسان
لوی

او
 

ای میانگین رتبه

نوآوران 

ت روستایی
لوی

او
 

 9 43/1 2 74/4 2 01/4 4 32/4 گذاریقانون

 1 91/1 7 13/1 4 72/1 7 40/1 زیرساخت

 2 12/4 4 99/1 9 11/1 1 37/4 فموزش و پهوهش

 1 34/4 9 12/1 7 71/1 9 94/1 اقتصادی

 0 93/4 1 73/1 1 03/4 0 12/4 اداری

 3 44/9 0 14/1 0 17/1 2 27/4 خارجی

 4 40/1 0 00/9 0 31/9 1 00/4 اجتماعی

 7 19/1 3 91/9 3 04/9 3 11/4 فرهنگی

 0 01/1 1 11/1 1 72/1 0 12/1 فردی هایویهگی
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 روستایی نوآوریمؤثر در  هایشاخص یاثرگذارارزیابی  .4. 5

که با  شد  است اسمیرنوف استفاد -از فزمون کلموگروف متغیرهابودن طبیعیبرای بررسی 

ای نمونهتک  tاز فزمون  توانمی ،بنابرای ؛ دها طبیعی بودنداد  ، عمدۀتوجه به نتایج ای  فزمون

کته در فن  استتیک فزمون پارامتری   tمونفز استفاد  کرد. هاشاخصبرای ارزیابی اثرگذاری 

ه چه میزان از یک مقدار ثابتت بیشتتر  ب که میانگی  یک جامعه شودمیبه ای  موعوع پرداخته 

عنوان بته 9عتدد   ،یتتحق هایدر ست ال رتر یه یانهیزگپنج دیبا توجه به ط تر است.یا کم

استاس انتخاب شد. بر روستایی نوفوریدر  هاشاخص یاثرگذار زانیم یابیارز ینظر گی انیم

بیشتتر میانگی  نظتری از  روستایی نوفوری یهاشاخصدر تمام  t ۀ، مقدار فمارt فزمون جینتا

 .است

 

 آماری جامعة نظر ازروستایی  نوآوریمؤثر در  هایشاخصارزیابی میزان اهمیت  -8 جدول

 0931های تحقی ، مأخذ: یافته

 میانگین هاشاخص
انحراف 

 معیار

 3استاندارد آزمون = 

 آزادی درجة t مقدار
 سطح

 معناداری 

 اختلاف

 میانگین 

 اختلاف %55اطمینان  فاصلة

 بالا پایین

 1011/1 0324/1 9193/1 111/1 011 407/4 009/1 914/9 گذاریقانون

 1971/1 7221/1 4140/1 111/1 011 913/1 111/1 411/9 امرانا  زیرساخت

 1111/1 7973/1 9103/1 111/1 011 922/1 211/1 913/9 فموزش و پهوهش

 4371/1 7907/1 9101/1 111/1 011 433/1 122/1 917/9 عوام  اقتصادی

 9771/1 0103/1 7079/1 111/1 011 004/9 129/1 707/9 اداری و مدیریتی

 9370/1 1301/1 7419/1 110/1 011 904/9 217/1 741/9 عوام  خارجی

 4141/1 7117/1 9943/1 111/1 011 070/1 129/1 991/9 اجتماعی

 9110/1 0400/1 7111/1 111/1 011 100/4 119/1 712/9 فرهنگی

 1119/1 9704/1 4493/1 111/1 011 002/2 191/1 444/9 فردی

 

30در ای  فزمون که با مقدار   هتایردانتظار( انجتام شتد، همتة میتانگی )میانگی  مو 

 ،بنتابرای ؛ است 05.0 کمتر ازوتک نمونه ای  05.2t از اندازۀ تربزرگ فمد دستبه

0:1فرض   xH  0:0ض شد و فرتأیید  xH با اطمینان اساس، ؛ برای فن رد شد
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از متوسط  بیشتردر حد نوفوری روستایی  ها را برتوان تأثیر همة شاخصدر  می 33بیش از 

30عوام  با فرض  ینره همةا با پذیرفت؛  ردانتظار تأیید شدندعنوان میانگی  موبه. 

و زیتتر ستتاختاا  فتتردی هتتایویهگی ،روستتتایی نتتوفوریم در ماتت هایشتتاخصجملتته از 

عوامت   در t. هازم ذکتر استت کته مقتدار فمتار  ی فناا بیش از همه است tهستند.زیرا فمار  

 دارد. روستایی نوفوریدر  یادیز تیاهم پاسخگویانازنظر  زین فموزش و پهوهشاقتصادی و

 جامعه هدفنظرات سه گروه بررسی تفاوت   .5. 5

شد   استفاد   (ANOVA)طرفهها باهم از فزمون تحلی  واریانس یکمیانگی  مقایسة برای

 211/01برابتر بتتا  (01که در جدول ) F. با توجه به نتایج فزمون فناهیز واریانس، نسبت است

گروهی بته دستت مربع درون گروهتی بتر میتانگی حاص  تقسیم میانگی  مربع بی  از ،استت

در پتس،  ؛دار استتتکمتر است، نتایج فزمون معنا 11/1که سلح معناداری از یزفنجایا فید.می

سه گترو  پاستخگو شتام  استاتید  نظرهای داری بی درصد تفتاو  معنا 31ستلح اطمینتان 

 دانشگاهی، کارشناسان کارففرینی روستایی شارستان و نتوفوران روستتایی شارستتان فتارو 

 دارد.فوری در فرایند کارففرینی روستایی وجود ثر در نو  م شناسایی عوام مورددر
 

موردمطالعه یهاگروهنتایج آزمون آنالیز واریانس در بین  -5جدول   

 0931، تحقی  یهاافتهیمأخذ: 

 سطح معناداری F میانگین مربع آزادی درجة مجموع مربع منبع متغیر

 01/0 7 20/9 هاگرو بی  

 07/1 019 01/07 هاگرو داخ   111/1 211/01

   011 01/01 ک 
 

بررسی اینره کتدام  ، برایسه گرو  هدف ناداربودن اختلاف میانگی  نظرهایبا توجه به مع

ارند، از فزمون دهای پاسخگو با یردیگر تفاو  معناداری گرو های مربوط به جفت از میانگی 

 فمد  است.( 00که نتایج در جدول )د توکی استفاد  ش
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 طرفه()نتایج آنالیز واریانس یک های پاسخگواز نظر گروه نوآوری روستاییمیانگین  یسةمقا -01جدول 

  0931 تحقی ، یهاافتهیمأخذ: 

(I)  گروه (J)  گروه 

تفاوت 

میانگین 

 (I-J) هاگروه

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری

 1./551ضریب اطمینان

 کرانه بالا کرانه پایین

اساتید 

 دانشگاهی

 721/1 -777/1 311/1 011/1 1710/1 اسانکارشن

نوفوران 

 روستایی
*93917/1 101/1 111/1 030/1 131/1 

کارشناسان 

 کارففرینی

 777/1 -721/1 311/1 011/1 -1710/1 اساتید

نوفوران 

 روستایی
*91124/1 102/1 111/1 010/1 129/1 

نوفوران 

 روستایی

 -030/1 -131/1 111/1 101/1 -93917/1* اساتید

 -010/1 -129/1 111/1 102/1 -91124/1* کارشناسان

 دار است.معناها اختلاف میانگی : *
 

 استاتید و کارشناستان نظرهایدهد، بی  میانگی  که نتایج فزمون توکی نشان میگونههمان

نوفوران روستایی با دو گرو  استاتید و  وهی بی  میانگی  نظرهای ،تفاو  معنادار وجود ندارد

ستی )استاتید و تفاو  دیدگا  کارشنا دهندۀنشان ایی تفاو  معنادار است کهارشناسان روستک

ر فراینتد کتارففرینی عوامت  ستاختاری نتوفوری دکارشناسان( با نظرهای نتوفوران در زمینتة 

 روستایی است.

 گیرینتیجه. 7

توهید)اقتصاد بر عوام  کشورهای مبتنی توان تقسیم کرد:به سه دسته میکشورهای جاان را 

پیچیتد (. )فنتاوری  کشورهای نوفورمحتور موجود(، )فناوری محورکشورهای کارایی نتی(،س

ماهر بر عوام  توهید دارد؛ یعنی از نیروی کار غیرکشور ایران اقتصاد سنتی مبتنی ،حاعردرحال

بتا ستایر سته کنونی ما برای صد سال قب  در مقای. شاید اقتصاد کنداستفاد  می و منابع طبیعی

با شتتاب  هاسفانه در دنیای کنونی که تمامی کشوروهی متأ شد،کشورها نوع سوم محسوب می

قایسه با جاتان از نتوع روش توهید فعلی ما در مهای نوی  هستند، ستفاد  از نوفوریسوی ابه
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فمارهتای  ،میسفانه در شرایط فعلی که با تشدید تحریم مواجه هست. متأشودسنتی محسوب می

جتدول قترار داریتم؛  مرور در پایی ما در گرو  اول نیز به ید گویای ای  واقعیت است کهجد

 نیروی نوفورتوان با تقویت عوام  ساختاری م ثر در نوفوری می یروستایمناط  در  ،بنابرای 

اقتصتاد  کشورهایی بتا حداق  در ای  رقابت جاانی در پلة دوم، یعنی در زمرۀه پرورش داد ک

 گیریم.بور قرار محکارایی

روستایی تحقیقا  زیادی انجام شد  است و تفاو  ای  پتهوهش  خصو  کارففرینیدر 

زودی هب ،رسد اگر کارففرینی با نوفوری همرا  نباشدبه نظر میکید بر نوفوری است. ها، تأبا فن

بردن دیتوار مرزهتا و متد  دوهتت بتا باهتادر عرصة رقابت محو خواهد شد. شاید در کوتتا 

را تضمی   روستا حیا  یا باهابردن تعرفة مقلعی ادامةخارجی مشابه منوعیت ورود کاهاهای م

بترای بقتای یتک  یکلیتد ةپذیری نخواهد داشت. تناا نرتوهی در بلندمد  توان رقابت ،کند

یعنی کاست  متداوم از  ویه  از نوع روستایی تریة مداوم بر نوفوری است؛به ،توهیدی مجموعة

تتر و دنبال کاهتای ارزانهبازار مصترف بت یت به کمک نوفوری است؛ زیرا،کیف یقاهزینه و ارت

  ر نوفوری.ها و عوام  م ثر دظرفیت ،تر است و ای  یعنی شناخت دقی  مناط باکیفیت

گویه برای تعیی  عوام  ساختاری نوفوری  10 ویررد ترکیبیدر ای  مقاهه با ر ،اساسای بر

کته  مشخص شد براساس نتایج توصیفی .ان فارو  بررسی شدرستو کارففرینی روستاییان شا

بیشتتری   92/9 و شتاخص فموزشتی بتا میتانگی  44/9های فردی با میانگی  شاخص ویهگی

مجلس  ندگانینقش نماشاخص  ند وساختاری نوفوری روستایی دار عنوان عوام اهمیت را به

 یبته منتابع انترژ انییروستتا یدسترستگذاری، در بحث قانون  یقوان یعنوان ناظر بر اجرابه

با  یدانشگاه یلیتحص یهارشته یهماهنگدر بحث زیرساختی،  ر یگاز و غ، ازجمله فب، برق

در بختش  ینفتت یصترف درفمتدهافموزشتی،  یی در زمینتةروستا طیفموزش نوفوران در مح

 یدر نتوفورستازمان مترتبط  رانیمد یهایتوانمنداقتصادی،  در زمینة انییروستا هایینوفور

یی در روستتا ینتوفورۀ زینقش قاچاق کاها در کاهش انگاداری و مدیریتی،  یی در زمینةروستا

 هتایاثریی در بی  عوام  فتردی، روستا یر نوفورب لا یسلح تحص ریتأثبی  عوام  خارجی، 

عوامت   در زمینتة دیتجدی هتایستمت نتوفورجامعه بته  یدر تشو  یشینوفوران پ ا یتجرب

یی در بتی  عوامت  روستتا طیمحت یدر نتوفور رینقش اعتماد به سرنوشت و تقتداجتماعی و 
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فرینی شناستایی نوفوری روستاییان در فرایند کارف بر گذارهای تأثیرتری  اوهویت، مامفرهنگی

های مت ثر در نتوفوری صیتک از شتاخبنتدی هرمنظور مقایسة میزان تأثیر و اوهویتبه شدند.

یة صتفر فرعت رددو در ک  جامعه، مقتدار فمتارۀ ختی ستفاد  شد.روستایی از فزمون فریدم  ا

را  اوهویتهای فردی باهاتری  ، ویهگیدرنتیجهرا نشان داد؛ ها بودن میانگی  رتبهرسانبر یمبنی

عوام  خارجی  ،اساس نظر اساتید و کارشناسان شاخصبر ودست فوردند هاز نظر ک  جامعه ب

 .داشتنداوهویت را  باهاتری های فردی ویهگی ،وستایین رازنظر نوفورا واوهویت باهاتری  
 

 
 

 دمنی( در مدل فریینوآوران روستا و کارشناسان د،ی)اسات سه گروه پاسخگو ریتأث زانیم -4 شکل

 0931های تحقی ، یافته مأخذ:
 

 کارشناستان و اساتید و گر دو هر نظر از خارجی عام  اوهویت ،تحلی  ای  در جاهب نرتة

 و بیرونتی عوامت  بتر تأکیتد بتا اساتید و کارشناسان بیشتر دو گرو  نگا  گفت توانمی. است

 پتذیریرقابتت و نتوفوری وری،بار  هایبندیرتبه در ایران نزول درحال رتبة. است خارجی
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ستیار مت ثر ب نتوفوری و کتارففرینی فراینتد بر نیز بیرونی عوام  که است حقیقت ای  گویای

و اثرگتذاری عوامت  درون  داننتدعوام  فردی را بسیار مت ثر می اما نوفوران روستایی هستند،

 نظرهای بودننزدیک ،ای برعلاو دانند. تر از سایر عوام  میمنلقه برای جامعة روستایی را مام

هتا شناخت فندر میزان درک و روستایی نوفوران دار فن با اساتید و کارشناسان و اختلاف معنا

یش توهیتد بته ر افزاان روستایی انرژی و توان خود را دورنوف بیشتر ساختاری است.از عوام  

 امتا ،داننتدم ثر متیمد را لی در افزایش درفهای محیظرفیت و دانندکمک امرانا  محلی می

و پتذیری های نتوی  و افتزایش رقابتوری به کمک فناوریافزایش بار  کارشناسان و اساتید

ملتی و ختارجی، عنوان عوام  فراهها را بتحریم رهایصادرا  و کاهش اث موفقیت در توسعة

و کارشناسان درک جامع و  اساتید اند؛ بنابرای ،نسبت به سایر عوام  در اوهویت اول قرار داد 

  نوفوری در جامعه دارند. تری دربارۀ موانع توسعةکام 

و موفقیتت از فن کستانی است تاب جاان را فراگرفته شنتیجه اینره، رقابتی روزافزون و پر

ساختاری  عوام  تقویت با ود نقرار دهاختیار بازار  قیمت کمتر دره را ب ی باتراست که خدمت

و موجتب اشتتغال و  و بیشتر را به جاان و منلقه ارائه داد بتوان خدما  ارزشمندترنوفوری 

ای از ایت  مباحتث در تغییتر نمونته د.ن شمندی روستاییاافزایش سلح رعایت رون  بیشتر و

 اهگوی کشتت ازتوان مشاهد  نمود. تغییر های اخیر مید شارستان فارو  را در دههروند توهی

 جتا صتیفیمحصتول پترفب کشت  سمتهبانگور نام ه گار با منلقه بفب و سازمحصول کم

 حفترقتانونی و  اریبتردنی و خیتار، بتا دادن مجوزهتای باتر یزم، سیبفرنگیازجمله گوجه

، موجتب افتت دیگرازسویفباد احداث سد تبارک و سوازیک غیر قانونی وهای غیرمجاز چا 

تغییر .   استدای فب و مااجر  شدید شو چاههقنوا   شدنسلح فب دشت فارو ، خشک

عنوان هب سمت کشت زعفرانهب های اخیردر سالمجدد اهگوی کشت توسط نوفوران روستایی 

ای نمونه شد ذکرمونة . ندمحیط موجب کاهش روند مااجر  ش فب و سازگار باکم محصوهی

فوری و ، نبتود نتوستو. ازیکدر اشتغال و کارففرینی استابترار و خلاقیت  از نقش و اثرهای

 ،عرسذیر وارد کند و بترناپهای جبرانتواند خسار مس هان می یاخلاقیت در بی  روستاییان 

 یشناادهایبا توجه به مباحث پ .موجب کارففرینی و توهید ثرو  شود ندتوامی وریوجود نوف

 شود:ارائه می ریز
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 دادن فن در عامتت  توستتعه و متتدنظر قتترار  یتتتریعنتتوان اساستتبتته نتتوفوریبتته  توجته

 یی؛روستای هایزیربرنامه

 بردن به اینره موتور محرکتة و پی دیگرزایی و کارففرینی از یراشتغال تفریک دو مقوهة

 کارففرینی نوفوری است؛

 ان پیتری از فغاز توهتد تتا زمت زندگی نیست؛ خاصی از نوفوری منحصر به س  یا دورۀ

 در فن دخی  هستند؛ تمامی عوام 

 نوفوران کارففری  در های جاد بسترهای مناسب در کاهش هزینهتلاش مداوم دوهت و ای

هاتشتان بته تمتامی نقتاط ها ازجمله تأمی  نیازهای توهیدی تا عرعة محصوتمامی زمینه

 جاان؛

 ؛وریو ارتقای بار نوفوری حضور بیشتر زنان در تقویت  کاهش تبعیض جنسیتی برای 

 فگاهی و تحصتیلا  ختانواد  و اثرهتای مستتقیم فن بتر افتزایش ستلح  افزایش سلح

  ؛تخصص و نوفوری تحصیلا  فرد،

  ایسه با جایگا  فعلی نظم جاانی در مق ثرتر کشور در معادها  وایفای نقش اقتصادی م 

 ؛و نوفوربودن رییتغ یبودن به اهگوو مقلد کردندیتقل یاهگو  یتبد 

 و تقویت بخش توهید تجایزا  و ادوا  کشاورزی؛ حمایت 

  ففرینی و نوفوری و اختصا  دروس ختا  های فموزش کاراندازی دور تشری  و را

 ؛های تحصیلی متناسبکارففرینی و نوفوری در رشته

 عنوان محصتول بهسلح توهید زعفران و کشمش  ارتقایهای نوفورانه در عاهیتتقویت ف

 .ملاهعهناحیة موردخا  

 نامهکتاب

. تاران : انتشارا  دانشگا  پیام مبانی کارففرینی(. 0902احمدی، ع. ا.، درویش، ح.، و نجاری، ر. ) .0

 نور.

. بجنتتورد: فتارو فختری  تقستتیما  کشتوری شارستتتان (. 0937استتانداری خراستان شتتماهی. ) .7

 استانداری خراسان شماهی.
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(. بررسی نقش کارففرینی بر توستعة پایتدار اقتصتادی )نمونتة متوردی 0930اکبری هنگوری،  . ) .9

کنفرانس ملی کتارففرینی و متدیریت کستب و شد  در  های زودبازد  شار باب (. مقاهة ارائهکارگا 

واحدهای فناوری و ارتباط با صنعت )جامعه(،  ، مراکز سه گانه کارففرینی، رشدکارهای دانش بنیان

 فبان، بابلسر. 79

بتر پایته فنتاوری   (. ارائة یک مدل انتقال ترنوهتوژی شترکت هتای کتارففری 0937امیری، ف. ) .4

 .بام ، همدان 9، اوهی  همایش ملی مدیریت کسب و کارشد  در  اطلاعا  و ارتباطا . مقاهة ارائه

رسی عوام  م ثر بر موفقیت کارففرینتان روستتایی استتان اردبیت . (. بر0934حیدری ساربان، و. ) .1

 .010-010(، 90)09، مجلة جغرافیا و توسعه

تئتوری و -مبتانی و اصتول کتارففرینی(. 0937دشم  زیاری، ا.، طلایی، ق.، و رجبیان تتابش، ف. ) .1
 . تاران: انتشارا  ماربان نشر.های کوچک و متوسط و بزرگبنگا -کاربردی

هتای (. شناستایی چاهش0934. ع.، فگاتی، ح.، علتی بیگتی، ا. ح.، و زرافشتانی، ک. )رعوان، ق .2

 .14-42(، 0)1، های روستاییفصلنامة پهوهشبازاریابی کارففرینان کشاورزی شارستان کرمانشا . 

 . تاران: نشر قومس.ریزی روستایی در ایرانای بر برنامهمقدمه(. 0909رعوانی، م. ر. ) .0

های کارففرینی روستاییان در فراینتد (. بررسی و تحلی  زمینه0902و نجارزاد ، م. )رعوانی، م. ر.،  .3

مجلتة توستعة توسعة نواحی روستایی )ملاهعة موردی: دهستان بترافن جنتوبی، استتان اصتفاان(. 

 .000-010، 7، کارففرینی

. بر کارففرینی توسعة روستایی با تأکید(. 0903اهدی  افتخاری، ع. ر.، و سجاسی قیداری، ح. )رک  .01

 تاران: انتشارا  سمت.

(. تحلی  ابعتاد و عوامت  0900، ح. )سجاسی قیداری، م.، و طاهرخانیاهدی  افتخاری، ع. ر.، رک  .00

فصلنامة روستا م ثر بر توسعة کارففرینی کشاورزی مناط  روستایی: روستاهای شارستان خدابند . 

 .27-49(، 9)07، و توسعه

. تاتران: پهوهشی در زمینة موانتع توستعة کتارففرینی در ایتران(. 0902زاهی، م. ر.، و رعوی، م. ) .07

 نتشارا  دانشگا  تاران.ا

ملاهعه و تحلی  عوام  م ثر بر توسعة کارففرینی کشاورزی مناط  (. 0902سجاسی قیداری، ح. ا. ) .09

ارشتد  رشتتة نامتة منتشرنشتدۀ کارشناستی)پایان روستایی )منلقة موردملاهعه شارستان خدابند (

 دانشگا  تربیت مدرس، تاران. (،ریزی روستاییجغرافیا وبرنامه

http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مهدي+طاهرخاني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=مهدي+طاهرخاني
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=حمدالله+سجاسي+قيداري
http://www.magiran.com/spbody.asp?field=all&t=m&s=حمدالله+سجاسي+قيداري
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. بجنورد: استنانداری خراسان مرکز فمار ایران(. 0931ماری نفوس و مسر  خراسان شماهی. )سرش .04

 شماهی. 

(. 0937فبتادی، ح. )سعیدا اردکانی، س.، کنجراو منفترد، ا. ر.، حرتاکی، س. م.، و رعتایی دوهت .01

 .011-091(، 7)0، فصلنامة مدیریت توسعة فناوریشناسایی عوام  م ثر بر توسعة نوفوری فردی. 

 .هییفتاران:  ،ینیو کارففر یوفورن. (0900باشی، ف. ).، کاووسی، ا.، و چاوشا ،ینیسحشا  .01

شتد تتر ریو نتوفور ینیتأثیر کارففر یررس(. ب0939زاد ، ا.، و جعفرزاد ، ب. )شابازی، ک.، حس  .02

 .11-44(، 1)7، ففرینیدوفصلنامة نوفوری و ارزشی. اقتصاد

های رفتتاری بترای توستعة ، فبان(. خلاقیت و نتوفوری بایستته0930صیادی، س.، و طاهبی، ف. ) .00

، بنیتانوکار هتای دانشکنفرانس ملی کار ففرینتی و متدیریت کستبشد  در کارففرینی. مقاهة ارائه

 فبان، بابلسر. 79گانة کارففرینی، رشد واحدهای فناوری و ارتباط با صنعت )جامعه(، مراکز سه

 ییزنتان روستتا ینیموانتع توستعة کتارففر یبندتیوهو(. ا0937علیدوست، س.، وهشررفرا، ف. ) .03

 .01- 2(، 0)1، های ترویج و فموزش کشاورزیپهوهش. گرمسار

. روستتا داریتپا ةدر توستع ییروستتا ینینقش کارففر .(0931)ی، س. نیحسیو حاج.، ح ،یفراهان .71

دانشتگا  فذر،  74و 79 ،ییروستتاة توستع یزیترو برنامه ایجغراف شیهما  یاوهشد  در مقاهة ارائه

 ی مشاد.فردوس

عسگر، فرجی سبربار، ح. ع.، بدری، س. ع.، سجاسی قیداری، ح.، صادقلو، ط.، و شادادی خواجه .70

بندی توسعة کتارففرینی در منتاط  روستتایی بتا استتفاد  از ترنیتک پرومتتی (. اوهویت0931ع. )

هتای جغرافیتایی مجلتة پهوهش)دهستان حومة بخش مرکزی شارستان خدابند  استتان زنجتان(. 
 . 10-19، 21، انسانی

 ةموانع توستع ییشناسا .(0939)رزی، ح.، جمشیدی، ع. ر.، جمینی، د، و نظری سرماز ، ح. قادر م .77

، ایریتزی منلقتهبرنامته(. شارستتان اردل  یدهستان شل ی:مورد ةملاهعیی )زنان روستا ینیکارففر

1(02 ،)019-000. 

در  ینیکارففر ةموانع توسع  یتحل(. 0939ی، م.، کاظمی، ن.، و زارع، ز. )قدیری معصوم، م.، .چراغ .79

(، 0)9، قتصاد فضا و توسعة روستایی. اشارستان زنجان گلو،یب یمورد: دهستان غن ییروستا ینواح

9-02. 

بجنورد: استنانداری خراسان  .سرشماری نفوس مسر . شارستان فارو (. 0931مرکز فمار ایران. ) .74

 شماهی. 
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(. طراحی اهگوی سیاست توسعة کشاورزی پایدار با رویرترد کارففرینانته 0939یدسادا ، پ. )مر .71

 )رساهة منتشرنشدۀ دکتری(. رشتة جغرافیا، دانشگا  تربیت مدرس، تاران، ایران.

. تاتران: وکار جدیتدمبانی کارففرینی، پتروژۀ طترح کستب(. 0937فر، ف. )نگار، ف.، و پیرریمه .71

 لم.انتشارا  مارگان ق

 . مشاد: فهنگ قلم. ای بر کارففرینی و پروژ مقدمه(. 0931ناصری، م. ر. ) .72

 یگتذار استیاطلاعا  در س یبر فناوریمبتن افتیره :کیاهرترون یروستا. (0903). م. ن ،یعقوبی .70
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