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 چکيده
نیافتگی مناطق روستایی شده و مهاجرت روستائیان های شغلی در نواحی روستایی باعث کمی درآمد و توسعهکمبود فرصت هدف:

یی زااشتغالصنایع روستایی از قابلیت باالیی برای  ژهیوبهکنار بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و  دارد. در دنبالبهبه شهرها را 

زایی میسر های صنایع روستایی برای اشتغالولی وجود برخی عوامل باعث شده امکان استفاده از تمام ظرفیت باشندیمبرخوردار 

 هاآنبر میزان موفقیت  مؤثرزایی، به بررسی عوامل روستایی در اشتغالنگردد. در این پژوهش ضمن بررسی میزان موفقیت صنایع 

 زایی پرداخته شده است. در اشتغال

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این طرح شامل واحدهای صنعتی روستایی استان  روش:

 عمل آمد. نفر از مدیران این واحدها مصاحبه به 38دفی سیستماتیک با گیری تصااصفهان بوده و با استفاده از روش نمونه

ای از عوامل اقتصادی، فنی، سیاسی و حقوقی، اجتماعی، محیطی و زیربنایی و فردی بر میزان دهد مجموعهنتایج نشان می :هايافته

 باشند.می مؤثرزایی موفقیت صنایع روستایی در اشتغال

 مشکل پیش آمده برای این تحقیق بود. نیترمهمها پراکندگی صنایع مورد بررسی و دسترسی به آن: ها/ راهبردهامحدوديت

بر میزان  مؤثرهای عظیم انسانی و مالی برای صنایع روستایی، شناسایی عوامل گذاریبا توجه به سرمایهراهکارهای عملي: 

های شغلی جدید و کمک به بهبود درآمد معیشت روستائیان و متعادل یی برای ایجاد زمینه برای فرصتزااشتغالها در موفقیت آن

 باشد.  رگذاریتأث تواندیمکاهش مهاجرت روستائیان  جهیدرنتنمودن درآمد شهری و روستایی و 

ر در بر آن برای اولین با مؤثرزایی و عوامل میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال : نوآوری مقاله در بررسیاصالت و ارزش

 باشد.کشور می

 .زایی، صنایع روستایی، رضایت شغلی، کارآفرینی، فرصت شغلیاشتغال، اشتغال :هادواژهيکل

 
 

                                                 
 Email: shahabis44@gmail.com نویسنده مسئول:* 

 از طرح پژوهشی است که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام شده است. شدهبرگرفتهمقاله حاضر 



 9/  پیاپی  1  شمارۀ                                                                   ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                       03
 

 مقدمه. 1
   . طرح مسئله1. 1

-مناطق روستایی در جهان از دو مشکل اساسیی رنیج میی

برنیید: اول کمبییود امکانییات زیییر بنییایی و اجتمییاعی ماننیید آ  

، امکانیات آموزشیی، ابرات، سیوخت، مخیونقیلحملمیدنی، آشا

خدمات بهداشتی، بیمیه و تیأمین اجتمیاعی. مشیکل دوم ایین 

-مناطق ضعف اقتصادی یا کمی درآمد است. بسییاری از دولیت

دولت ایران( برای بهبود وضعیت زیربنیایی  جمله از) های جهان

ای را های گسترده و پرهزینیهو اجتماعی مناطق روستایی برنامه

هیا در حیل معتی ت گذاریاند ولی این سرمایهوردهاجراء درآبه

زندگی روستایی موفق نبوده و نتوانسته سیل مهاجرت از روستا 

گردییده  موجیبعیاملی کیه  نیتیرمهم به شهر را کاهش دهید.

دنبیال هتوسعه روستایی نتایج مورد انتظار را بی یهاطرحاجرای 

نشیود،  واقیع مؤثرنداشته و در کاهش مهاجرت روستا ی شهری 

ضعف اقتصادی یا کمی درآمید اسیت. کمبیود درآمید ناشیی از 

 گذاری، افزایش جمعیتبرای سرمایه تیعدم جذابمسائلی چون 

 یبیکیاروری پایین افراد و منابع، مقدار مطلق( روستائیان، بهره)

 باشد.های اشتغال میکامل یا فصلی( و کمبود فرصت)

رییزان ابزار برنامه نیترمهماستقرار صنایع در روستا یکی از 

 جیهیدرنتهیای شیغلی و برای توسعه فرصتو کارگزاران دولتی 

افزایش میزان درآمد روستائیان بیوده اسیت. محیدودیت منیابع 

سالی، افزایش جمعیت و اشباع شدن ظرفییت ، خشکوخاکآ 

در  مرداندولیتتوجیه وییژه  موجباشتغال در بخش کشاورزی 

منظور نیل به اهدافی چون ی بهایران به گسترش صنایع روستای

افزایش تولید ناخالص ملی، استفاده بهینیه از منیابع و امکانیات 

هییای فعالیییت در موجییود در منییاطق روسییتایی، تمرکززدایییی

صنعتی، ایجاد ارتباط سازنده و منطقی میان بخش کشیاورزی و 

بخش صنعت، ایجاد زمینه برای شکوفایی اسیتعدادهای جوانیان 

ه تکنولوژی، افزایش تولییدات روسیتایی و ایجیاد روستایی، اشاع

های شیغلی جدیید و کمیک بیه بهبیود درآمید معیشیت فرصت

 جهیدرنتروستائیان و متعادل نمودن درآمد شهری و روستایی و 

 کاهش مهاجرت روستائیان گردید.

که اجرای چنین طرحی که با جای این پرسش وجود دارد 

ی همراه بوده است تا چیه های عظیم انسانی و مالگذاریسرمایه

داشته است. با توجه به این  به دنبالحد تحقق اهداف مذکور را 

هیدف گسیترش صینایع  نیتیرمهم تیوانیمیزایی را اشتغال که

روستایی دانست، در این پیژوهش بیه بررسیی مییزان موفقییت 

شیواهد  زایی پرداختیه خواهید شید.صنایع روستایی در اشتغال

برخیی از واحیدهای صینعتی در  یالدرحیکه است  از آن حاکی

موفیق بیوده و حتیی  شیدهینییبشیپزایی تحقق میزان اشتغال

موفقییت اند، برخی دیگر های شغلی بیشتری ایجاد نمودهفرصت

چیه عیواملی در مییزان  کهنیا اند.ی در این زمینه نداشتهچندان

انید، پرسیش بوده مؤثرزایی موفقیت صنایع روستایی در اشتغال

 قرار خواهد گرفت. یبررس مورداست که  دیگری

 تحقيق يشناسروش. 2
   . روش تحقيق1. 2

در اییین پییژوهش عبییارت از روش  اسییتفاده مییوردروش 

جامعییه آمییاری اییین پییژوهش عبییارت از  .باشییدمیییپیمایشییی 

حجم نمونه  واحدهای صنعتی روستایی در استان اصفهان است.

 ه محاسیبه گردیید.نمونی 38با استفاده از فرمول کوکران معادل 

تصییادفی سیسییتماتیک  یریگنمونییهدر اییین تحقیییق از روش 

 هایفهرسیت واحید ابتیدا. بدین ترتییب کیه ه استاستفاده شد

جامعه آمیاری بیر اسیاس تعیداد اشیتغال  دهندهلیتشکصنعتی 

و در مرحله بعید بیا  شدهمرتب هاآنبرای  شدهینیبشیپاسمی 

نمونیه از روی فهرسیت توجه به نسبت جامعه آماری به جامعیه 

 اقدام شد. یریگنمونهنسبت به  شدههیته

از پرسشنامه همراه با استفاده  ازیموردن یهادادهاط عات و 

با مصاحبه گیردآوری شید. بیا توجیه بیه موضیوع و متغیرهیای 

، پرسشییینامه از دو بخیییش اط عیییات شخصیییی یموردبررسییی

کیل جهت آزمون متغیرهیا تشی ازیموردنپاسخگویان و اط عات 

، پییا از بییازبینی و شییدهلیتکم یهاپرسشیینامه شییده بییود.

کیامپیوتری  افیزارنرم لهیوسیبهوارد کامپیوتر شیده و  کدگذاری

SPSS  صورت گرفتتحلیل آماری. 

 پژوهش یهاهيفرض. 2.2
بیر مییزان موفقییت در  رگیذاریتأثترین عوامل اقتصادی عمده -

ن سیرمایه در ، مییزایگذارهیسیرماشامل مییزان  ییزااشتغال

، مییزان تقاضیا بیرای تولییدات، انجام مطالعات اولییهگردش، 

قیمت و کیفیت محصوالت ، داخلی یا خارجی بودن مواد اولیه

 .استرقیب  در مقایسه با تولیدات مشابه

بر میزان موفقییت  رگذاریتأثترین عوامل فنی و تکنیکی ی عمده

بت شییامل تعییداد محصییوالت تولیییدی، نسیی ییزااشییتغالدر 

رعایییت اسییتانداردها در کارکنییان مییاهر، نییوع تکنولییوژی، 

امکان تأمین قطعات از داخل یا خیار  از ، محصوالت تولیدی
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 آالت از داخل یا خیار  از کشیورامکان تعمیر ماشینو  کشور

 .است

بر میزان موفقیت  رگذاریتأثترین عوامل سیاسی و قانونی ی عمده

-هیا و برنامیهی سیاستثبات و هماهنگیی شامل زااشتغالدر 

-تعدد مالیات، چگونگی قانون کار، حمایت دولتی، های دولت

 .است ها و عوارض پرداختی

بیر مییزان موفقییت در  رگیذاریتأثترین عوامل اجتماعی ی عمده

شامل کارآفرینی، احساس امنیت و نیوع مالکییت  ییزااشتغال

 .استکارگاه 

بر میزان  رگذاریتأثترین عوامل محیطی و زیربنایی ی عمده

شامل موقعیت کارگاه، وضعیت  ییزااشتغالموفقیت در 

 .استامکانات زیربنایی و خدماتی و فاصله کارگاه 

بر میزان موفقیت در  رگذاریتأثعوامل فردی ترین عمدهی 

و  رشته تحصیلی شامل سن، میزان تحصی ت، ییزااشتغال

 .استتجربه شغلی 

 . مباني نظری تحقيق3

زایی در مقیاسی که خش کشاورزی در اشتغالناتوانی ب

قادر به حل مشکل بیکاری در مناطق روستایی و کاهش روند 

نظران مهاجرت روستائیان به شهرها باشد باعث توجه صاحب

-های اقتصادی برای ایجاد فرصتتوسعه روستایی به سایر بخش

، 1332، 1الج لی)گردید خصوص بخش صنعت های اشتغال به

-قرار گرفتن صنعت در برنامه موردتوجه(. 1333 ،2یخان و غن

زایی در مناطق روستایی، های توسعه روستایی و اشتغال

پیشرفت اقتصاد روستایی و کاهش روند مهاجرتی روستائیان را 

 (.2883 ،9ساندرداشت )دنبال به

-کننده عوامل اجتماعی و فرهنگی در اشیتغالنقش تعیین

مختلف آن را مورد تأکیید  راننظصاحبزایی موضوعی است که 

بیرای   4بزرگی چون آمارتیا سن اقتصادداناناند. امروزه قرار داده

اشتغال ع وه بر بعد اقتصادی، ابعاد روانی، اجتماعی و فرهنگیی 

عقییده حدی اسیت کیه بیهاهمیت موضوع به شوند.نیز قائل می

 های اجتماعی و فرهنگی یکی از مسائلینظران نهادسازیصاحب

زایی بایستی موردتوجه قرار گیرد. به اعتقیاد است که در اشتغال

زایی بایسیتی از دو بعید صیورت برخورد با موضوع اشتغال هاآن

های اقتصیادی و دیگیر نهادهیای اجتمیاعی، گیرد: یکی ظرفیت

سییازی اقتصییادی شییرط الزم و فرهنگییی و سیاسییی. ظرفیییت

کیافی بیرای شیروط  ازجملههای اجتماعی و فرهنگی نهادسازی

ایین  ازجملیه باشیند.زایی میبرخورد متناسب با موضوع اشتغال

توان به روحیه کارآفرینی، اعتماد اجتماعی، احسیاس عوامل می

، 1972غییرا ، نمییود )امنیییت و چگییونگی مالکیییت اشییاره 

، 1938، طیالبی،1938، رزمیی،1973، المعی،1973صمدآقایی،

، 1932 ، طیایی،1932 ، شهابی،1932 الهی،، سیف1938کیان،

 ،6، بییولمن و بریییدنیییری، میی1339 ،4سییین  ،1939موسییوی، 

 (.1337و سن،  1337

فرایند ایجاد و تأسییا  درواقعکارآفرینی در عرصه جامعه 

(. کارآفرینی دارای نقش 1938احمدپور،است )جدید  وکارکسب

و اثرات فردی و اجتماعی مختلفی اسیت. اثیرات فیردی شیامل 

، بهبود کیفیت زنیدگی، خیرو  از انفعیال، افزایش درآمد و سود

وری منابع، ارضاء نیاز به پیشرفت و آزاد شدن انرژی فکری، بهره

توفیق. ارضاء ع قه به آزادی و استق ل و ارضیاء شیغلی، نقیش 

بسیار زیادی در تکامل شخصیتی و رفتیاری آحیاد جامعیه ایفیا 

از:  اندرتعبانماید. نقش و تأثیر کارآفرینی در عرصه اجتماع می

گیذاری سیالم، زایی، انتقال تکنولیوژی، ترغییب سیرمایهاشتغال

وری منابع، تعادل اقتصادی، نوآوری، تغییر و تحول، تشویق بهره

رقابت سالم، رقابتی شدن بیازار، عیدالت اجتمیاعی و اقتصیادی، 

هیای تغییر مثبت شیوه تفکر و زندگی، پویایی اقتصاد و فعالییت

احمییدپور، موسییوی بازرگییانی، غیییره ) اقتصییادی و اجتمییاعی و

-(. مطالعه خصوصیات اجتماعی کارآفرینان نیز نشان می1938

آینید کیه نگیرش هیایی مییدهد این افیراد معمیوالا از فرهنی 

هایی چون رقابت، کارآفرینی، وقت و زمان، بخصوصی به فعالیت

. برای مثال داشتن اندداشته، وضعیت اجتماعی و پول وکارکسب

ثبت نسبت به رقابیت خیو  و صیادقانه باعیث شیکوفا نگرش م

شییود شیدن اسییتعدادهای انسیان بییرای فعالییت و نییوآوری میی

جهیاد دانشیگاهی،   نیالتحصیفارغسازمان همییاری اشیتغال )

1931.) 

-ای سرمایه معنوی و اجتماعی را بهامروزه اعتماد، گونه

 وجود آورده و امکان شکوفا شدن استعدادهای آحاد یک جامعه

سازد و زایی را فراهم میاشتغال ازجملههای مختلف در زمینه

ای استفاده کنند. اعتماد تمام کشورها ناگزیرند از چنین سرمایه

کنند. اگر روح ای است که افراد در آن فعالیت میزمینه و دایره

کار انداختن اعتماد در جامعه نباشد کارگزاران اقتصادی برای به

ی فیزیکی و انسانی خود ت ش نخواهند هایا گسترش سرمایه

مالی و  مؤسساتکرد. فرد باید بتواند به عام ن اقتصادی چون 

بر ی روابط بین افراد اجامعهدر  کهیهنگامدولت اعتماد کند. 

های سرمایه نیترمهمعنوان یکی از اعتماد متقابل به اساس

ر و های تولیدی با سهولت بیشتاجتماعی استوار باشد فعالیت

گذارانی پذیرد. بسیاری از سرمایههای کمتری صورت میهزینه
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علت فقدان اعتماد در روابط بین شخصی حاضر به ریسک که به

باشند، در فتای زا نمیهای اشتغالگذاری در فعالیتو سرمایه

اجتماعی مبتنی بر اعتماد و صمیمیت به چنین کاری مبادرت 

اعتمادی بین کارگزاران خواهند ورزید. وجود ناامیدی و بی

های موانع در فعالیت نیترمهمتوان یکی از اقتصادی را می

 (.1932طایی،دانست )اقتصادی 

الزمه اعتماد وجود احساس امنیت اسیت. وجیود احسیاس 

گیردد وجود آمدن فتایی از اعتمیاد و امیید مییامنیت باعث به

اده و (. احساس امنیت از فرد شروع شده و به خانو1932طایی،)

 بیاشیود. ی منتهیی مییالمللینیب نظیام بیه تیینها درجامعه و 

باید گفت که تأمین و احساس امنیت فردی در درجیه  نیوجودا

و فرد ممکن است بیه دو دلییل احسیاس  گرددیبرماول به فرد 

دلیل عدم تربییت صیحید در خیانواده کیه ناامنی نماید، یکی به

نیاامنی دهد )می گیری شخصیت را تشکیلاحساس و پایه شکل

خاطر موقعیت و وضیعیت حکیم روانی( و دیگری ممکن است به

ای از عوامیل مخیل خاطر وجود پارهبر یک جامعه باشد و فرد به

امنیت در جامعه احساس ناامنی نماید. فقدان احسیاس امنییت 

هیای اجتمیاعی، باعث کیاهش تماییل بیه مشیارکت در فعالییت

 گردد.اقتصادی می

های فردی نییز ط اجتماعی و فرهنگی، ویژگیع وه بر شرای

از تأثیر زیادی برخوردار است. سن، مییزان تحصیی ت و رشیته 

تحصیلی، محل سکونت، تجربه شغلی، رضیایت شیغلی و انگییزه 

 شیدهانجامهای گذاری از متغیرهایی است که در پژوهشسرمایه

-سییفاسیت )اثبات رسیده و تأثیرشان به قرارگرفته موردتوجه

، 1973 آسییتانه،، دربییان1971اسییتیار،، عابییدی1932هییی،ال

ویژه صنایع واقع در منیاطق روسیتایی و (. صنایع به1972غرا ،

زاییی موفیق عمیل تواننید در اشیتغالدر صورتی میی دورافتاده

دسترسیی  ازییموردننمایند که به امکانات زیربنیایی و خیدماتی 

 موسیوی،، 1932 ، شیهابی،1938 رزمی،باشند )مناسب داشته 

(. در همییین رابطییه موقعیییت و فاصییله 1339 سییین ، ،1939

کارگاه تا مراکز مانند مرکز شهرستان، استان از اهمییت زییادی 

 (.1932 الهی،سیفاست )برخوردار 

گذاری اولیه و وجود سرمایه در حد کافی برای سرمایه

همچنین سرمایه در گردش، امکان استفاده از تسهی ت بانکی، 

ریزی درست بودن تأسیا کارگاه، اخت و برنامهشن براساس

، بازار ازیموردندسترسی مناسب به مواد اولیه و قطعات و ابزار 

فروش و برخورداری از قدرت رقابت با تولیدکنندگان محصوالت 

باشند که مشابه و واردات خارجی از جمله عوامل اقتصادی می

. مؤثرندبسیار زایی بر میزان موفقیت صنایع روستایی در اشتغال

ع وه ضرورت دارد امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص به

ها فراهم بوده و این و تکنولوژی مناسب برای این کارگاه

بپردازند با رعایت استانداردهای تولید به فعالیت  هاکارگاه

، 1973 آستانه،، دربان1971 استیار،، عابدی1972 غرا ،)

، 1932 ، المعی،1932 الهی،یف، س1932 رهنورد و حسینی،

 ، کیان،1939 ، موسوی،1938 ، رزمی،1939 جلودارزاده،

(. دسترسی سریع و 1339 و سین ، 1343 ،7نرالو ،1938

زایی آسان به مواد اولیه، قطعات و ابزار از عوامل مهم در اشتغال

درصد  ونقلحملهای هزینه کهیوقتطورکلی باشد. بهصنایع می

دهد این محصول را تشکیل می شدهتمامز هزینه ی اتوجهقابل

(. یکی از 1938 رزمی،کند )عامل اهمیت بیشتری پیدا می

است مشک ت فعالیت صنایع، استفاده از تسهی ت بانکی 

کارشناسان ناکارآمدی نظام  به اعتقاد(. 1939 جلودارزاده،)

زایی توسط کارآفرینان پیچیده بانکی از جمله موانع اشتغال

های صنعتی که فعالیتعتی در کشور است. با توجه به اینصن

-تمایل دارند سرمایه هابانکسودآور هستند،  بلندمدتدر 

بیشتر است و  شانیسودآورکنند که هم  نیتأمهایی را گذاری

-ی ساختمانهاتیفعالمانند ؛ دهندمدت سود میهم در کوتاه

 برزمان سازی و تجاری. حاکمیت شدید بوروکراسی و بسیار

بودن فرایند اخذ تسهی ت بانکی از دیگر مشک ت سیستم 

(. سیستم 1938کیان، است )بانکی کشور از دیدگاه کارشناسان 

صاحبان صنایع کوچک و روستایی را با موانع  ژهیوبهبانکی 

. مسئله کافی بودن ترکیب و کیفیت دینمایممتعددی مواجه 

ی است که باید در مسائل نیترمهمنیروی انسانی کار، یکی از 

نیروی کار باید به میزان زیادی موجود  تنهانهنظر گرفته شود. 

هایی که برای پروسه خاصی نیاز است باشد بلکه باید تخصص

اخت ف شرایط اقتصادی و اجتماعی  به علتنیز موجود باشند. 

ی مناطق روستایی افراد متخصص کمتر حاضر ماندگعقبو 

 (.1938 رزمی،کنند )مناطق کار  گونهنیاشوند با میل در 

اعتقاد کارشناسان وابستگی زیاد اقتصاد اییران بیه دولیت به

شود عوامل سیاسی تأثیر زییادی بیر اقتصیاد کشیور از باعث می

هیای دولیت، ها و برنامهجمله صنایع داشته باشد. ثبات سیاست

های دولتی، حمایت دولیت از میزان هماهنگی مجموعه سازمان

و  هیااتیماله صنایع، قوانین نظیارتی مصیو  و چگیونگی توسع

دهنید )ارشیاد، بخشی از این عوامل را تشکیل می هاآنپرداخت 

 ، سیبحانی،1931 رنیانی، ،1938 ، رزمیی،1963 ، غرا ،1963

، 1938 ، کییان،1939 ، جلیودارزاده،1932 الهیی،، سیف1932



 99                                                    ... بر میزان موفقیت مؤثربررسی عوامل                               م                  چهارسال            

، موسییوی، 1939 ، ضییرغامی،1932 ، المعییی،1932 شییهابی،

بندی شیده طورکلی اهداف ک ن و ملی کشور اولویت(. به1939

هیا چیه بیه لحیا  (. در اقتصاد نیز اولویت1931 )رنانی، ستین

بخشی مشیخص نبیوده و اسیتراتژی معینیی بخشی و چه درون

-های توسعه اقتصیادی نمیی. با مطالعه متن برنامهستینحاکم 

ر اسیت ییا نگیتوان فهمید که نگاه حاکم بر آن ییک نگیاه بیرون

شود ی موجب میبندتیاولو(. فقدان 1939 ضرغامی،نگر )درون

تا رفتار دولت هم در سطد ک ن و هیم در سیطد بخیش قابیل 

فقیدان اسیتراتژی  جهیدرنت(. 1932 سبحانی،نباشد )بینی پیش

مشخصی در سطد ک ن، امکان تعیین یک اسیتراتژی مشیخص 

مختلف اقتصادی  هایزایی در بخشبرای جلب سرمایه و اشتغال

ی کیه تیضدونقوجود نخواهد داشت. ع وه بر آن وجود قوانین 

استراتژی مدونی نیدارد و تغیییر قیوانین منجیر بیه وارد شیدن 

گیذار بیر اسیاس قیوانین های جدی گردیده است. سرمایهآسیب

کند ولی پا ریزی اقتصادی، واردات یا تولید میشروع به برنامه

رسید، بیا نی که کارش به نتیجیه مییاز یک پروسه طوالنی، زما

هم خورده و متتیرر ریزی کرده بهبرنامه آنچهتغییر قوانین تمام 

(. نتیایج تحقییق شییخ و اقبیال در 1939 جلودارزاده،شود )می

-زایی کارگاهقانون کار بر اشتغال ریتأثدهنده پاکستان نیز نشان

 (.1332 ،3و اختر اقبال ،شیخاست )های صنعتی آن کشور 

 پژوهش یهاافتهي. 4

 توصيفي یهاافتهي .1. 4
درصید  9/99صنایع غذایی با  دهدیمنشان  نتایج توصیفی

نوع صنعتی است که در مناطق روستایی استان راییج  نیترمهم

بیه  تیوانیماین صنعت  یهاکارگاه جمله از. (1 شکلباشد )یم

، گوشتی مانند کالباس و سوسییا یهافراوردهتهیه  یهاکارگاه

لبنی مانند پنیر  یهافراوردهشور، تولید  تولید ترشیجات و خیار

، یریییگگ  طیییور، تهیییه عرقیییات و  یهاکشییتارگاهو کییره، 

و میییرغ،  جاتهییییادوحبوبیییات، غییی ت، عسیییل،  یبندبسیییته

، تولییید حلییوااردهشییکری ماننیید  یهییافراورده، یسییازتیسکویب

د نمک، نیان پودراستخوان، گوشت و ضایعات دامی و طیور، تولی

صینایع شییمیایی  اشیاره نمیود. یکیوببرنجو  یسیازخیفانتزی، 

. دهنییدیمییروسییتایی را تشییکیل  یهییاکارگاهدرصیید  1/21

، تولید مواد شیمیایی و بارمصرفکیزنی، تولید ظروف پ ستیک

صنایع شییمیایی موجیود در  ازجملهپودرهای صنعتی و چسب 

روه صنایع روستایی . سومین گباشندیممناطق روستایی استان 

 3/13تشکیل شده اسیت. ایین صینایع  یرفلزیغاز صنایع کانی 

درصد صنایع را شامل شده و صنایعی مانند معدن شن و ماسیه، 

، یزنبلیوک، تیرچه و پودر سن زنی، تولید کییموزا، یبرسن 

 ینساجصنایع  گیرند.یدربرمآجرسازی و ساخت دیواره گچی را 

، صینایع یپتوبیافو  یبافپارچیهندگی، درصد( مانند ریسی 1/11)

سییازی، تولییید درصیید( ماننیید صییندو  میییوه 3/7) یسییلولز

و  میرغتخم، تولید و چاپ دفتر، پاکت، تولید شیانه ییالسهتخته

و صینایع  یکاغذدسیتماللوازم بهداشتی ماننید پوشیاک بچیه، 

درصد( مانند مصینوعات فلیزی، ادوات کشیاورزی و  3/7) یفلز

ر  از دیگیر صینایع روسییتایی اسیتان اصییفهان سییم و کابیل بیی

 .شوندیممحسو  

 
 نوع واحد صنعتي برحسب يموردبررس یهاکارگاهتوزيع  -1 شکل

 1931، پژوهش یهاافتهی: مأخذ

متوسط  طوربه 1در جدول  پژوهش یهاافتهیبر اساس 

درصد ظرفیت تولیدی خود در  4/44با  یموردبررس یهاکارگاه

میانگین تعداد کارکنان شاغل در  همچنین د.حال فعالیت هستن

نفر است. این در حالی است که میانگین  2/14 هاکارگاهاین 

نفر بیشتر از میانگین  9و  2/17 شدهینیبشیپتعداد فرصت 

-تحقیق چنان یهاافتهیبنا به  حالنیدرع. است تعداد شاغلین

با ظرفیت کامل تولید به کار  یموردبررس یهاکارگاهچه 

 2/24به  هاکارگاهبپردازند میانگین تعداد افراد شاغل در این 

در خصوص  ذکرقابلآخرین نکته  افزایش خواهد یافت.نفر 

نسبت کارکنان دائمی  یموردبررس یهاکارگاهوضعیت اشتغال 
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 .باشندیمصلی درصد ف 24کارکنان دائمی و  هاکارگاهدرصد کارکنان این  74که  است هاکارگاهکارکنان در این  کلبه
 

 يموردبررس یهاکارگاهوضعيت اشتغال  یهاآماره -1 جدول
 1931پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

وضعيت 

 اشتغال

تعداد 

 شاغلين

تعداد فرصت شغلي 

 نامهموافقتدر  شدهينيبشيپ

تعداد فرصت شغلي با 

 ظرفيت فعلي توليد

تعداد فرصت شغلي با 

 ظرفيت کامل توليد

 4/3 6/96 1/11 7/96 نفر 5تا 

 3/28 4/98 4/94 1/91 11تا  6

 6/96 7/28 9/99 6/16 21 تا 11

 1/94 2/12 1/21 6/14 و بيشتر 21

 

بر اساس نسبت تعداد  ییزااشتغالدر این پژوهش وضعیت 

توسط ایین واحیدها بیه تعیداد اشیتغال اسیمی  جادشدهیاشغل 

درصیید  48اسیت.  شییده محاسیبه هییاآنبیرای  شییدهینییبشیپ

درصد دیگر بیاالتر از  48درصد و  78تا  یموردبررس یهارگاهکا

. (2)شکل  اندشده ییزااشتغالدرصد ظرفیت خود موفق به  78

 48درصید نخسیت در حید متوسیط و  48 ییزااشیتغالمیزان 

متوسییط  طوربییهدرصیید دوم در حیید بییاال قابییل ارزیییابی اسییت. 

می درصد ظرفییت اسی 36واحدهای صنعتی روستایی به میزان 

 .اندشده ییزااشتغالموفق به  شدهینیبشیپ

 
 ييزااشتغالوضعيت  برحسب يموردبررس یهاکارگاهتوزيع  -2شکل 

 1931پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

 تحليلي یهاافتهي .2. 4
زاییی صینایع بیر اشیتغال میؤثرعوامل  یبنددسته منظوربه

تفاده اس( Factor Analysis) یعاملاز روش تحلیل روستایی 

. مقیدار دهیدیمو بارتلت را نشان  KMOآزمون  2 جدول. شد

 هیاداده دییمؤنسبتاا قوی  طوربهاست که  KMO ،73/8آزمون 

. آزمون بارتلت نیز کام ا معنادار استبرای اجرای تحلیل عاملی 

است. معنادار بیودن ایین آزمیون بیه معنیای درسیتی تفکییک 

در چارچو  هر عامیل  تهقرارگرفخوانی متغیرهای و هم هاعامل

 است.

 زايي صنايع روستاييبر اشتغال مؤثرعوامل و بارتلت  KMOنتايج آزمون  -2 جدول
 1931ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 KMO 734/8آزمون   

 آزمون بارتلت

2
 

9/2413 

 249 درجه آزادی

 888 سطح معناداری

میزان برای سنجش  داستفادهمورمتغیرهای  9 بر اساس جدول

عامل  ششتحت  زاییموفقیت صنایع روستایی در اشتغال

 کنندهنییتب درمجموععامل  ششهستند. این  یبندطبقهقابل

بر موفقیت صنایع  مؤثرعوامل درصد واریانا کل  4/61
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 2/12عوامل اقتصادی . باشندیم زاییروستایی در اشتغال

 4/11امل سیاسی و حقوقی عودرصد،  8/12عوامل فنی درصد، 

عوامل محیطی و زیربنایی درصد،  9/11عوامل اجتماعی درصد، 

 .درصد 2/7 عوامل فردیدرصد و  4/7

 زايي صنايع روستايياشتغال شدهاستخراج یهاعاملمقدارهای ويژه و درصد تبيين واريانس  -3 جدول

 1931ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 هاعامل
 واريانس بعد از چرخشتوزيع  مقدارهای ويژه

 درصد تجمعی درصد واریانا کل درصد تجمعی درصد واریانا کل

 143/12 143/12 127/9 412/26 412/26 923/6 عوامل اقتصادی

 182/24 349/11 124/9 163/93 647/12 472/9 عوامل فني

 411/94 483/11 793/2 142/46 339/6 649/1 عوامل سياسي و حقوقي

 369/46 942/11 784/2 169/42 811/6 447/1 عوامل اجتماعي

 247/44 934/7 341/1 993/47 176/4 923/1 عوامل محيطي و زيربنايي

 462/61 214/7 213/1 462/61 129/4 818/1 عوامل فردی

 4 پا از چرخش در جیدول رهایمتغمقادیر بارهای عاملی 

آمده است. بارهای عاملی ضرایب همبستگی متغیرهیا و عوامیل 

از  هیر عامیل شیامل کیدام متغیرهاسیت. دهندیمبوده و نشان 

 شیدهانجاماولییه ی گذارهیسیرمامییزان میان عوامل اقتصیادی، 

بیرای  شیدهپرداختهزینیه در نظیر گیرفتن  ها با توسط کارگاه

محاسیبه  یهاکارگاهخرید زمین، ساخت، تأسیسات و تجهیزات 

 3/92میزان سرمایه در گیردش  بر اساس یافته هاگردیده است. 

درصد  4/13، 148تا  41درصد  2/29، 48درصد پاسخگویان تا 

میلیون تومیان اسیت.  988درصد باالی  4/24و  988تا  141تا 

و مییزان و طیرح توجییه اقتصیادی و فنیی  انجام مطالعات اولیه

بیر  مؤثراقتصادی امل عودیگر  تقاضا برای محصوالت تولیدی از

ایین مطالعیات  زاییی اسیت.در اشیتغالها میزان موفقیت کارگاه

ربیط، مهندسیین مشیاور، دولتیی ذی اداراتتوسط کارشناسان 

برای  صورت گرفته است. گذارهیسرماکارشناسان بانک و یا خود 

درصد پاسخگویان، کاالهای مشیابه رقییب در  7/37محصوالت  

در  هیاآنها مجبور بیه رقابیت بیا رد که این کارگاهبازار وجود دا

 رمجیازیغزمینه قیمت و کیفیت هستند. صنایع کوچک سینتی 

 ییهیابخشداخلی، صنایع بزرگ داخلی و واردات خارجی سایر 

را تشکیل  شودیموارد بازار  هاآنرا که محصوالت مشابه توسط 

 .  دهندیم

بر  مؤثراجتماعی عوامل  نیترمهمیکی از  ینیکارآفرروحیه 

در سه زایی است. این مفهوم ها در اشتغالمیزان موفقیت کارگاه

)با استفاده از دو معرف نوگرایی در عرصیه تولیید و  بعد نوگرایی

)در سیه بعید تماییل بیه  یریپذسکیر، نوگرایی در عرصه بازار(

برای محصول جدیید و  تماییل  یگذارهیسرماریسک، تمایل به 

و مرکز کنتیرل داخلیی برای تکنولوژی جدید(  یگذارهیسرمابه 

در این پژوهش احساس امنییت مورد سنجش قرار گرفته است. 

 در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سنجیده شده است.

 ی ريگجهينت و . بحث5
با توجه به جایگاه و نقشی کیه بیرای صینایع روسیتایی در 

بررسیی مییزان ، در این پیژوهش بیه شوندیمیی قائل زااشتغال

بیر آن  میؤثریی و عوامیل زااشتغالموفقیت صنایع روستایی در 

ی موردبررسیواحیدهای صینعتی  هاافتهپرداخته شد. بر اساس ی

بیرای  شدهینیبشیپدرصد ظرفیت اسمی  36متوسط تا  طوربه

 .اندبودهیی موفق زااشتغالدر  هاآن

ادی، از میان عوامیل اقتصی دهدیمی تحقیق نشان هاافتهی 

ی، میزان سرمایه در گردش، انجام مطالعیات گذارهیسرمامیزان 

داخلی یا خارجی بیودن میواد ، میزان تقاضا برای تولیدات، اولیه

قیمت و کیفیت محصوالت در مقایسه با تولیدات مشیابه و  اولیه

باشیند. تنیوع محصیوالت میی مؤثریی زااشتغال شیبرافزا رقیب

رعایییت اسییتانداردها در  تولیییدی، نسییبت کارکنییان مییاهر و

 ع وهبیه. شودیمیی زااشتغالموجب افزایش  محصوالت تولیدی

و تهییه  آالتنیماشییی که امکیان تعمییر هاکارگاهیی زااشتغال

یی هاکارگاهقطعات در داخل کشور برایشان وجود دارد بیشتر از 

. مقایسه این نتایج با باشندیماست که وابسته به خار  از کشور 

-(، دربیان1972(، غیرا  )1971اسیتیار )یج مطالعات عابدینتا

الهییی (، سیییف1932(، رهنییورد و حسییینی )1973آسییتانه )

(، 1938(، رزمیی )1939(، جلودارزاده )1932(، المعی )1932)

نییرالو  و (1339سییین  )(، 1938(، کیییان )1939موسییوی )

 کند.( مطابقت می1343)

 هااستیسبودن  سیاسی و حقوقی، ثبات و هماهن  نظر از

و  چگونگی قانون کیاری دولت، میزان حمایت دولتی، هابرنامهو 
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بر چگونگی وضعیت اشیتغال  ها و عوارض پرداختیتعدد مالیات

(، 1963ها بیا نتیایج مطالعیات ارشیاد )باشند. این یافتهمی مؤثر

(، سیییبحانی 1931(، رنیییانی )1938(، رزمیییی )1963غیییرا  )

(، کیییان 1939جلییودارزاده ) (،1932الهییی )(، سیییف1932)

(، 1939(، ضیرغامی )1932(، المعیی )1932(، شهابی )1938)

 تطابق دارد. (1332شیخ و اقبال ) ( و1939موسوی )

 هويت ملي )ماتريس عوامل چرخيده( یرهايمتغاستخراجي از  یهاعامل(: بارگيری 4جدول)
 1931ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 بار عاملي متغيرها نام عوامل

ی
اد

ص
قت

ل ا
وام

ع
 

 637/8 اولیه یگذارهیسرمامیزان 

 439/8 میزان سرمایه در گردش

 631/8 انجام مطالعات اولیه

 683/8 میزان تقاضا برای تولیدات

 479/8 داخلی یا خارجی بودن مواد اولیه

 463/8 قیمت و کیفیت محصوالت در مقایسه با تولیدات مشابه رقیب

ي
فن

ل 
وام

ع
 

 623/8 صوالت تولیدیتعداد مح

 694/8 نسبت کارکنان ماهر

 437/8 نوع تکنولوژی 

 439/8 رعایت استانداردها در محصوالت تولیدی

 612/8 امکان تأمین قطعات از داخل یا خار  از کشور

 483/8 آالت از داخل یا خار  از کشورامکان تعمیر ماشین

 و 
ي

اس
سي

ل 
وام

ع

ي
وق

حق
 

 721/8 های دولتها و برنامهتثبات و هماهنگی سیاس

 633/8 حمایت دولتی

 691/8 چگونگی قانون کار

 682/8 ها و عوارض پرداختیتعدد مالیات

ل 
وام

ع

ي
اع

تم
اج

 

 649/8 کارآفرینی

 441/8 احساس امنیت

 443/8 نوع مالکیت کارگاه

ل 
وام

ع

 و 
ي

يط
مح

ي
ناي

رب
زي

 

 492/8 موقعیت کارگاه

 432/8 یی و خدماتیوضعیت امکانات زیربنا

 423/8 فاصله کارگاه

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

 421/8 سن

 413/8 سطد تحصی ت

 419/8 رشته تحصیلی

 411/8 تجربه شغلی

کارآفرینی، احساس امنیت نیز شامل  مؤثرعوامل اجتماعی 

در  هیاآنبودن  مؤثرعواملی که به  هستند. و نوع مالکیت کارگاه

 ، المعیی(1973) صیمدآقاییهیای هدر نوشتزایی میزان اشتغال

(، 1972غییرا  )، (1938) رزمییی(، 1939موسییوی )، (1973)

 ، طییایی(1932) الهییی، سیییف(1938) ، کیییان(1938) طییالبی

 و همکیاران ییریمی (،1339سین  ) (،1932شهابی )، (1932)

 اشاره شده است.نیز ( 1337( و سن )1337)

 ریتیأثحیت زاییی تمییزان اشیتغالاز میان عوامل محیطی، 

با بهبود امکانیات و فاصله کارگاه با مراکز شهری بوده و موقعیت 

ایین  .ابیدییمافیزایش  ییزااشیتغال زیربنایی و خدماتی، مییزان
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(، 1932(، شییهابی )1938مطالعیات رزمیی ) هیاییافتیه ،نتیایج

را تائید  (1339سین  ) ( و1932الهی )(، سیف1939موسوی )

مییزان تجربیه رشته تحصیلی و ن، سطد تحصی ت، س کند.می

 ییزااشییتغالکییه بییر وضییعیت  اسییتشییغلی عوامییل فییردی 

عوامیل فیردی بیا  ریتأثدست آمده در مورد نتایج به تأثیرگذارند.

(، 1971اسییتیار )(، عابییدی1932الهییی )نتییایج مطالعییات سیییف

 ( مطابقت دارد.1972) غرا  ( و1973) آستانهدربان

 :گرددیمیل ارائه به شرح ذ هاشنهادیپدر پایان 

تأثیر  ییزااشتغالبر اساس نتایج، افزایش سرمایه در افزایش  -1

مثبت دارد. کمیک بیه واحیدهای صینعتی بیرای دسیتیابی بیه 

 میؤثر توانیدیمی هاآنبیشتر  ییزااشتغالسرمایه مالی بیشتر در 

پیشنهادی عبارت از اعطیای تسیهی ت  یهاروشباشد. یکی از 

تأمین سرمایه ثابیت و سیرمایه  منظوربهپایین بانکی با نرخ بهره 

 .استتوسعه فعالیت  جهیدرنتدر گردش و 

 ردفراگیییک  کیهنیااستفاده از تسهی ت بیانکی عی وه بیر  -2

، مبالغ وام پرداختی بیا باشدیمو همراه با مشک ت زیاد  برزمان

فعلیی متناسییب نیسیت. لییذا پیشیینهاد  یهییاتیفعال یهانیهیهز

سهیل روند استفاده از تسهی ت بانکی، مبلغ وام ضمن ت شودیم

 پرداختی به واحدهای صنعتی افزایش یابد.

واحدهای صنعتی روستایی از قدرت رقابت کمیی بیا صینایع  -9

کاالهای مشابه چه صنایع مدرن بزرگ و چه صنایع  دکنندهیتول

از اییین صیینایع برخییوردار از  کییدام هییربرخوردارنیید.  رمجییازیغ

از آن بیوده و  بهیرهیبیکه صنایع روسیتایی  باشندیمامتیازاتی 

از قدرت رقابت کمتری برخوردارند. از ایین نظیر بیرای  جهیدرنت

ی زیربرنامیهافزایش قیدرت رقابیت ایین واحیدها ضیرورت دارد 

 دهییدیمیینتییایج نشییان  کییهنیا ژهیوبییهمناسییب صییورت گیییرد. 

، در انیدبودهواحدهای صنعتی که از حماییت دولتیی برخیوردار 

ی مییالی، هییاتیحما. اندداشییتهیی عملکییرد بهتییری زااشییتغال

 ی بسیار تأثیرگذار است.امشاورهتکنولوژیکی و ارائه خدمات 

یی در راستای سو  دادن واحدهای صنعتی هااستیساتخاذ  -4

 هیاآنیی بیشیتر زااشتغالبه تنوع بیشتر محصوالت تولیدی در 

 تأثیر مثبت داشته باشد. تواندیم

میرتبط بیا فعالییت  شیدهنییتع، قوانین و مقررات هاتاسیس -4

 واحدهای صنعتی از ثبات بیشتری برخوردار باشند.

از تعیداد اداراتیی کیه  هیاتیفعالبا حذف ییا تمرکیز برخیی  -6

مراجعه نماینید  هاآنمتقاضیان مجوز تأسیا کارگاه بایستی به 

ه گردد. همچنیین مجموعی ترسادهکاسته شده و روند اداری آن 

 عمل نمایند. ترهماهن  طوربه ربطیذی اداری هاسازمان

ی پژوهش حاکی از وجیود رابطیه بیین کیارآفرینی و هاافتهی -7

ی مختلیف هیاراهاز  شودیمپیشنهاد  رونیازا. استیی زااشتغال

روسیتائیانی کیه  ژهیوبیهدر میان افراد  ژهیوبهتوسعه کارآفرینی 

 باشیندیمیصینایع روسیتایی ة نییدرزمی گذارهیسیرمامایل به 

ی کیارآفرینی یکیی از هیاآموزشقرار گیرد. گسترش  موردتوجه

ی کارآفرینی، فراهم نمیودن هادوره. برگزاری استاین راهکارها 

، هیاآنی آشنایی با افراد کارآفرین و استفاده از تجیار  هانهیزم

استفاده از تجار  و الگوهای کارآفرینی سایر کشورها، آموزش و 

ی جمعییی و آمییوزش و هارسییانهیج کییارآفرینی از طریییق تییرو

و صییفات  هییاارزشسییاماندهی آن در جهییت درونییی سییازی 

کییارآفرینی در مراحییل مختلییف آموزشییی در وجییود افییراد از 

با حمایت  تواندیم. همچنین دولت استاین راهکارها  نیترمهم

کیارآفرینی  و مراکیزی کیه در زمینیة مؤسساتاز کارآفرینان و 

به افیراد کیارآفرین کیه در  بهرهکمی هاوامهستند، اعطای فعال 

ی شیغلی هافرصیتدولیت بیه ایجیاد  موردنظرمناطق روستایی 

از طرییق تخفییف  هیاآنی نسیبی هانهیهزو کاهش  پردازندیم

مالییات و اعطیای رایانییه بیه ایین دسییته از افیراد بیه تشییویق و 

 گسترش روحیه کارآفرینانه کمک کند.

عرضه مواد اولیه نظارت بیشتری صیورت گرفتیه بر قیمت و  -3

تا واحدهای صنعتی بیا اطمینیان بیشیتری بتواننید بیه فعالییت 

 بپردازند.

واحیدهای صینعتی  ییزااشتغالواردات خارجی بر فعالیت و  -3

. این واردات با کنترل و نظارت گذاردیمروستایی تأثیرات منفی 

 بیشتری صورت گیرد.

با توجه به اسیتفاده از نییروی  رمجازیغ یهاکارگاهفعالیت  -18

ارائیه  جیهیدرنتو عدم رعایت استانداردهای تولیید و  ترارزانکار 

، مشیک ت زییادی را بیرای واحیدهای ترارزانتولیدات با قیمت 

. کندیمفروش محصوالت تولیدی ایجاد  ازنظرصنعتی روستایی 

 در جهیت توسیعه فعالییت رمجیازیغ یهاکارگاهکنترل فعالیت 

 میؤثر توانیدیم هاآن ییزااشتغالتایی و افزایش روس یهاکارگاه

 باشد.

میزان تقاضیا بیرای محصیوالت تولییدی  کهنیابه با توجه  -11

 ییزااشیتغالبر مییزان موفقییت کارگیاه در  مؤثریکی از عوامل 

صاحبان صنایعی که با در نظیر گیرفتن مییزان تقاضیای است و 

در  انیدپرداختهکارگیاه  ایتأسیبازار برای محصول تولیدی بیه 

مجیوز  صیدور شیودیمیپیشینهاد  ،انیدبوده ترموفق ییزااشتغال

با در نظر گیرفتن مییزان تقاضیای بیازار بیرای  هاکارگاهتأسیا 

 صورت گیرد. هاآنتولیدات 
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وجود رابطیه منفیی بیین مشیک ت محاسیبه و پرداخیت  -12 

ظیام مالییاتی این اسیت کیه ن دهندهنشانیی زااشتغالمالیات و 

روال محاسیبه  شیودیمی. لذا توصیه استموجود نیازمند اص ح 

شده و محاسبه مالیات از شکل فعلیی  مندنظاممالیات منطقی و 

بیرآوردی توسیط ممییزان مالییاتی صیورت  صورتبهکه بیشتر 

ی هیاتیفعالخار  شود. همچنیین بیرای هیر رشیته از  ردیگیم

به جزئیات رونید کیاری از  صنعتی، از ممیزان مالیاتی که نسبت

 ، استفاده شود.باشندیماط عات کافی برخوردار 

 گذارانهیسرماقانون کار به شکل فعلی، انگیزه زیادی برای  -19

. اصی ح ایین قیانون کنیدینمییی بیشیتر ایجیاد زااشتغالبرای 

 میؤثر توانیدیمییی بیشتر زااشتغالمواردی است که در  ازجمله

 باشد.

ستایی در رابطه با تجارت خارجی فعالیت بسییار صنایع رو -14

در جهت گسترش تجارت خیارجی  هاآنکمی دارند. حمایت از 

ی مؤثرنقش  هاآنیی بیشتر زااشتغال جهیدرنتدر رشد فعالیت و 

هیی سرپرسیتان ، مییزان آگیاهاافتهداشته باشد. بر اساس ی تواندیم

نحییوه واحییدهای صیینعتی نسییبت بییه رونیید صییادرات و واردات، 

ی محصیوالت مطیابق بیا بندبسیتهبازارییابی جهیانی، تبلیغیات، 

استانداردهای جهانی و ... در سطد پیایینی قیرار دارد. تیرویج و 

یی هیاتیفعال ازجملیهی بازرگانی و صیادرات هاآموزشگسترش 

در این رابطه انجام داد. حتور این سرپرسیتان  توانیماست که 

لییی و خیارجی نیییز در کسییب ی داخالمللیینیبی هاشیگاهینمادر 

مفییید اسییت. برقییراری ارتبییاط و انجییام  ازیییموردنتجربیییات 

خییارجی بییا  شییدهشناختهی هییاطرفی الزم بییا هییایهمییاهنگ

ی دیگری است که در ایین هاتیفعال ازجملهی مناسب زیربرنامه

، کیاهش سییکل هیانیاخصوص قابل انجام است. ع وه بر همه 

کیی، تثبییت قیوانین و مقیررات ی طوالنی امور گمرساالروانید

در گسیترش  هاآنواردات و صادرات و جلوگیری از تغییر مداوم 

 است. مؤثرتجارت خارجی 

با توجه به تأثیر مهم وجود امکانیات زیربنیایی و خیدماتی  -14

مناسب، ضرورت دارد در جهت فراهم نمودن امکانات زیربنیایی 

صورت پیذیرد. واحدهای صنعتی ت ش الزم  ازیموردنو خدماتی 

همچنین در صدور مجیوز بیرای واحیدهای صینعتی، دسترسیی 

میورد م حظیه  تیریجد صورتبهبه این امکانات  هاآنمناسب 

ی صینعتی در هاهییناحقرار گیرد. در این راستا افزایش تأسیا 

 توانیدیمیی مناسب در افیزایش اشیتغال تیأثیر مهمیی هامکان

 داشته باشد.

در  هاآنلی افراد در میزان موفقیت سن و میزان تجربه شغ -16

 در اعطیای شیودیمیپیشینهاد  رونییازااست.  مؤثریی زااشتغال

سیال و  43تیا  48اصولی، افراد واقع در گروه سنی  نامهموافقت

 برخوردار از تجربه شغلی در اولویت قرار گیرند.
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Abstract 
Purpose: The shortage of employment opportunities is the main reason of some problems such 

as low income, under-development and immigration to cities in the rural areas. Along with 

agricultural sector, non-agricultural sector and, specially, rural industries also have high potential 

to raise labor employment in such areas. However, there are some factors that restrict to employ 

all potentials of rural industries for employment generation. This study shows how the rural 

industries could success to create employment under effects of environmental, structural, 

individual, economical, technical, social, cultural political and legal factors. 

Methodology: The conceptual framework of this study was built base on a literature review, 

statistical data and interview with scholars and expertise. These materials helped us to design 

and modify a questionnaire which was the main element for data gathering. A systematic random 

sampling method was used in which a sample size of 90 firms, calculated by Cochran formula, 

was selected to this propose.  

Findings: Economically, capital amount, The amount of working capital, early studies, demand 

for products, places where raw materials are produced, quality and cost of competing products 

have effect on increasing employment.  

Research limitation: One of the most important research problems distribution industry 

professionals surveyed had access to them. 

Practical implications: Identify factors that influence the success of rural industries to create 

jobs for new job opportunities and help improve the livelihoods of rural income and balancing 

urban and rural incomes and thus reduce rural migration can influence. 

Original/value: For the first time in the country at this level of success in job creation and rural 

industries have been investigated factors. 

Key words: Employment, employment generation, rural industries, job satisfaction, 

entrepreneurship, employment opportunity. 
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