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  چکیده
ویژه در بخش کشاورزي، راستا، ازطریق کارآفرینی روستایی بهپایدار است. درهمین ۀخالقیت و نوآوري از ارکان اصلی توسع: هدف
 ۀریزي راهبردي مناسب، به توسعبراساس برنامه ،تاییهاي جوامع روسها و قوتها، ضعفها، محدودیتتوان با شناسایی مزیتمی

بررسی و ارزیابی عوامل مؤثر بر سطوح از انجام پژوهش حاضر،  اصلی . هدفاقتصادي روستایی درکنار سایر ابعاد کمک کرد
  باشد. شهرستان مینودشت می کارآفرینی روستاییان

 این آماري جامعۀ .ی (توصیفی ـ تحلیلی) استفاده شده استنوع ترکیب تحقیق روش از هدف تحقیق، به رسیدن براي: روش
). حجم نمونه ازطریق فرمول N=10613د (باشنمی گلستان استان در واقع مینودشت شهرستان روستاییان ساکن در تحقیق،

 نظر براساس آن یروای که بود ايتحقیق، پرسشنامه ابزار ).n=170کوکران و به روش تصادفی، با انتساب متناسب تعیین گردید (
از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد  ابزار تحقیق، پایایی میزان تعیین براي و گردید تأیید کارشناسان و اساتید دانشگاه از گروهی

  وتحلیل شدند. تجزیه SPSSافزار ها با استفاده از نرم). داده856/0(
لعه را براساس نمرة وضعیت کارآفرینیشان، به چهار دستۀ روستاییان توان روستاییان موردمطا: نتایج نشان داد که میهایافته

بندي نمود. همچنین، نتایج تحلیل تشخیصی گویاي آن بود دار و پیشرو طبقهسنتی، نسبتاً سنتی، تغییرپذیر و روستاییان صالحیت
 سطح دانش نسبت به کارآفرینی و ی،میزان درآمد از شغل اصل پذیري،ریسک متغیرهاي ویلکس، النداي به مقادیر توجه که با

  هستند. مینودشت شهرستانسطح کارآفرینی روستاییان  بینیپیش به بهتر قادر متغیرها دیگر با مقایسه سطح سواد، در
  شود.هاي پژوهش حاضر محسوب مییابی به اطالعات وضعیت کارآفرینی روستاییان، از چالش: دستها/ راهبردهامحدودیت

هاي ي کارآفرینان موفق، برگزاري دورههاتیفعال ازي میدانی دهایبازد ها، راهکارهایی شامل: با توجه به یافتهملیراهکارهاي ع
  گردد.و ... پیشنهاد می آموزشی کارآفرینی و خالقیت

 پذیري،کوضعیت ریس توان با شناسایی متغیرهایی مانند: پژوهش حاضر از این نظر داراي اهمیت است که میاصالت و ارزش
  دانش و آگاهی نسبت به کارآفرینی، اقدام به نوآوري و ایجاد مشاغل جدید نمود. وضعیت درآمد روستاییان و

 : توسعۀ روستایی، اشتغال، کارآفرینی روستایی، شهرستان مینودشت.هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1
  مسئله. بیان 1. 1

الن توسـعه، در اغلب کشورها ازجمله ایران، یکی از اهداف ک    
ي شغلی است. امروزه مبحـث هاتیفعالکاهش بیکاري و توسعۀ 

یک بحث اقتصادي یا مربوط به یک کشور خـاص  صرفاًاشتغال 
نـوعی بـا معضـل بیکـاري    ی جوامـع بـهتمام باًیتقربلکه  نیست؛
ي هـابخشگریبان هستند و ابعاد ایـن معضـل، تمـامی بهدست

گــی، اقتصــادي و حتــی جوامــع ازجملــه امــور اجتمــاعی، فرهن
مکرر و محبـی، ساخته است (حیدري متأثرسیاسی و امنیتی را 

قیـداري، سبکبار، بدري، سجاسی؛ فرجی1383؛ رضوانی، 1391
). موضــوع کــار و 1390صــادقلو، و شــهدادي خواجــه عســگر، 

کارآفرینی، از اصول اساسی و مهم زندگی هر فرد  ژهیوبهاشتغال 
ادوار و اجتماعـات بشـري، نقـش  و اجتماعی است که در تمـام

مهمی دارد. کارآفرینی چرخ زندگی بشر را در این دنیا متحـول 
نظران معتقد هسـتند . اقتصاددانان و صاحبسازدیمو دگرگون 

جامعـه  تواندیمکه کارآفرین با ارائۀ محصوالت و خدمات جدید 
، 1سمت پیشرفت و توسعه سوق دهـد (کوراتکـو و هادجـترا به

اگر توسعۀ روستایی را درقالـب یـک نگـرش   ).35 ، ص.2004
نظریۀ توسعه پایدار، درر نظـر  براساسجانبه و سینوپتیکی همه

ــردم، گســترش  ــزایش انتخــاب م ــریم. در ایــن رویکــرد، اف بگی
گیـري بـراي منظـور تصـمیمدموکراسی، توانمندسازي مردم بـه

دهی به فضاي زیست، افزایش رفاه و خوشبختی، گسترش شکل
ي بالقوة توانمندسازي زنان، فقرا و دهقانان هاتیظرفو  هافرصت

 ودهــی فضــاي زیســت خــود مســتقل و آزادي بــراي  ســازمان
، توانمندسازي براي انجام کار گروهی شـاهد هسـتیم. نیهمچن

سـازي گفت که توانمندسازي و ظرفیـت توانیمدر آن صورت، 
-همـینبـهعنوان پارادایمی جدید موردتوجه قرارگرفته است. به

نظران توسعۀ روستایی معتقد هسـتند کـه دلیل، امروزه صاحب
گیـري و براي تحقـق توانمندسـازي جامعـۀ روسـتایی، تصـمیم

مدیریت روستایی بایستی در داخل خود جامعۀ محلـی صـورت 
-الـدینرکـنرا ایفا کنند ( گریلتسهگیرد و عوامل بیرونی نقش 

امروزه، در همۀ . )1388قیداري، افتخاري، طاهرخانی و سجاسی
موردتأکیـد اسـت و  شیوبکارآفرینی کم تیتقو وجوامع، ایجاد 

ي مختلفی براي ارتقاي آن ارائه شـده اسـت هاروشو  هادگاهید
بهـره گرفـت  هـاآناز  تـوانیمـشرایط هر جامعـه  برحسبکه 

دیگر، کـارآفرینی؛ عبارت. به)431، ص. 2008 2(سوبل و کینگ،
شده درزمینۀ شغلی و هاي حسابریسکیعنی، تمایل به اعمال 

نیز مالی و سپس، انجام هر کاري بـراي ایجـاد مزیـت و امتیـاز 
طورکلی، یکی از عوامـل به. ,)1-2، صص. 2008ممکن (آشومر، 

مؤثر در توسـعۀ روسـتایی، کـارآفرینی اسـت؛ زیـرا، کـارآفرینی 
ي جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثري هافرصتبا خلق  تواندیم

-هبود وضع اقتصادي و معیشتی روستاها داشـته باشـد. بـهدر ب
دلیل، سنجش میزان کارآفرینی روستاییان و تالش بـراي همین

توسعه و تقویت کارآفرینی در فرایند توسعۀ روسـتایی، ازطریـق 
اي برخـوردار هاي اولیـۀ آن، از اهمیـت ویـژهکردن زمینهفراهم

نیـز مسـائلی ماننـد ). در ایران 1387 نجارزاده،است (رضوانی و 
نشـینی و فقـر، شـهري، حاشـیه -ي روسـتاهامهاجرتبیکاري، 

توسعه وجود دارد که ریشه همۀ همچون سایر کشورهاي درحال
ــاالي بیکــاري در افتگینتوســعهدر  هــانیا ی روســتایی و نــرخ ب

ب، ص. 1390روستاها است (هاشمی، مهرابی، ایمنی و نجـاحی،
قاعده مستثنی نیست و همچون ). استان گلستان نیز از این 36

-سایر مناطق کشور با چنین مشکالتی مواجه است که با برنامه
ریزي اصـولی و ایجـاد اشـتغال و کـارآفرینی روسـتایی در ایـن 

ازنظر کشاورزي، صنعت، خدمات و گردشـگري،  توانیماستان، 
آن را فراهم ساخت.  شیازپجانبه و بیشموجبات شکوفایی همه

زمینه، اهمیت این موضوع آمارهاي موجود دراینبا درنظرگرفتن 
؛ بنابراین، تحقیق گرددیمدر شهرستان مینودشت کامالً آشکار 

حاضر با هدف ارائۀ راهکارهاي مناسب براي توسـعۀ روسـتایی و 
ي شـغلی و توجـه بـه کـارآفرینی، بـراي هافرصتگیري از بهره

-مـیزیـر انجـام  سؤاالترسیدن به پاسخی مناسب و علمی به 
وضعیت کارآفرینی روستاییان موردمطالعه در چه سطحی  شود:
هـا ترین عوامـل مـؤثر در سـطح کـارآفرینی آنباشد؟ و مهممی

  اند؟کدام
  شناسی تحقیق. روش2
  . قلمرو جغرافیایی تحقیق2.1

کیلومترمربع مساحت،  1576/257شهرستان مینودشت با     
ه است و از شمال با شرق استان گلستان واقع شد هیالیمنته در

کیلومتر مرز مشترك و از  126جمهوري ترکمنستان، داراي 
جنوب با استان سمنان و از شرق با استان خراسان و از غرب با 
شهر گنبد کاووس ارتباط دارد. طبق سرشماري مرکز آمار ایران 

نفر جمعیت  133739، این شهرستان داراي 1390در سال 
از جمعیت آن را شهرنشینان  %74/34بوده است که درمجموع، 

  اند.از آن را روستانشینان تشکیل داده %26/65و 
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  تحقیق روش. 2.2

ازنظر نوع تحقیق، کاربردي است و ازنظر روش  حاضر تحقیق
صورت پیمایشی انجام باشد که بهمی تحلیلی -توصیفیتحقیق، 

 در واقع مینودشت، شهرستان روستاییان ساکن درشده است. 
 دهندیم جامعۀ آماري این تحقیق را تشکیل گلستان، استان

)10613=N) 5/0). حجم نمونه ازطریق فرمول کوکران=p & 
q 07/0؛=d 170) و روش تصادفی، با انتساب متناسب تعداد 

 این پژوهش اصلی ابزارعنوان نمونه تعیین گردید. نفر به
 ئتیه به تأیید اعضاي هاگویه روایی است که ايپرسشنامه

 ابزار پایایی بررسی براي. رسیده است دانشگاه اصفهان لمیع
 یک عنوانبه پرسشنامه، 30 با تعداد ايمطالعه موردتحقیق،

) مشاهده 1نطورکه در جدول (هما شد. انجام مقدماتی مطالعۀ
 یا اعتماد از حاکی آزمون،پیش از آمدهدستبه ، نتایجشودیم

پایایی  است. )پرسشنامه( موردمطالعه ابزار قبولقابل پایایی
موردسنجش در پرسشنامه، از آلفاي کرونباخ ارزیابی  عوامل

انجام شد. نتایج نشان داد  SPSSافزار گردید و با استفاده از نرم
ي مختلف هابخششده براي که ضرایب آلفاي کرونباخ ارزیابی

ة دهنددست آمد که نشانبه 856/0 طورکلی،، بهپرسشنامه
اعتماد و اطمینان ابزار موردتحقیق است. مقدار  قابلیت باالي

ي موردبررسی، به تفکیک در هاشاخصآلفاي کرونباخ براي 
  ) نشان داده شده است:1جدول (

  کاررفته در تحقیقمحاسبۀ میزان پایایی و روایی مفاهیم اصلی به -1جدول 
 1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  هاتعداد گویه  آلفاي کرونباخ  خصشا  هاتعداد گویه  آلفاي کرونباخ  شاخص
  6  729/0  محیطی  6  723/0  دانش
  3  703/0  منزلت  5  763/0  نگرش
  3  725/0  پذیريریسک  12  758/0  اجتماعی
  5  789/0  سطح کارآفرینی  6  752/0  اقتصادي

اي که شامل سه پرسشنامهاز گردآوري اطالعات موردنیاز،  براي
بوط به اطالعات بخش بود، استفاده شد: بخش اول آن مر

هاي بخش دوم آن مربوط به عضویت در گروه توصیفی بود؛
امناي مسجد، انجمن اولیا و ئتیهثانویه شامل بسیج محل، 

مربیان، شرکت تعاونی روستایی و غیره بود؛ بخش سوم آن 
مربوط به عوامل مؤثر در کارآفرینی بود که دربردارندة این 

- وط به استفاده از روشهاي مربسطوح بود: سطح نگرش (گویه
هاي هاي نوین، استفاده از تبلیغات و بازاریابی، شرکت در کالس

نفس، فناوري نوین، کار گروهی)؛ ها، اعتمادبهتوسعۀ مهارت
هاي مربوط به تبلیغات، فروش، بازاریابی، سطح دانش (گویه

اي، آشنایی با اصول نوآوري، آشنایی با بازارهاي محلی و منطقه
هاي مربوط به  پذیري (گویههاي نوین)؛ ریسکا روشآشنایی ب
 تحلیلنشده، هاي تجربهکارگیري روشگذاري باال، بهسرمایه

هاي استفاده از فناوري نوین)؛ منزلت اجتماعی (گویهوضعیت، 
مربوط به رهبري، مشورت، احترام و پذیرش نظرات) و در بخش 

عیت اراضی و (وضعوامل محیطی انتهایی پرسشنامه، به بررسی 
هاي فرصت پایین، شناسایی پذیريوهوایی، آسیبشرایط آب

هاي مربوط به (گویهعوامل اقتصادي محیط)،  بالفعل و بالقوه
 اطالعات به دسترسیثبات قیمت محصوالت، رضایت از درآمد، 

 و مناسب کافی، زمینۀ مالی هايبازاریابی، سرمایه آمارهاي و
هاي مربوط به گرایش، (گویهتماعی عوامل اج) و حمایتی اقدامات

هاي مختلف، وضعیت بیمه، وضعیت ارتباط با افراد و سازمان
هاي ثانویه) در سطح لیکرت پرداخته شده است. ارتباط با گروه

ي دریافتی، از مجموع متغیرهاي هاپاسخ، از مجموع تیدرنها
ي هاشاخصمربوط به ارزیابی سطوح کارآفرینی، در این مطالعه 

هاي فردي کارآفرینی، آشنایی افراد با وط به زمینهمرب
وکار، ي تدوین کسبهامهارتي کارآفرینی، آشنایی با هامهارت

یی با آشنا وکوچک  وکارکسبي ایجاد هامهارتآشنایی با 
براي  ،در این تحقیقکسب ایدة هریک از افراد بررسی شدند. 

میانگین، از آمار توصیفی (فراوانی،  ،وتحلیل آماريتجزیه
 ،ماکزیمم و مینیمم) و همچنین معیار، درصد،انحراف واریانس و

اسکوئر و تحلیل تشخیصی کاي، Fآزمون آمار استنباطی شامل 
   .استفاده شده است

  . مبانی نظري تحقیق3
 ترکیب آوردنفراهم ازطریق ارزش، ایجاد فرایند به کارآفرینی   

 اشاره یک فرصت از گیريبهره براي منابع از فرديمنحصربه
 عمل. است کارآفرینانه عمل و عاملی نیازمند دارد که

 فرایند ایده، یک سازيپیاده و سازيمفهوم به کارآفرینانه
 ازنظر .دارد داللت جدید وکارکسب یک یا خدمت محصول،
 که است اقدامات از ايمجموعه شامل کارآفرینی فرایند رفتاري،

 تجاري یک مفهوم تعریف رصت،ف یک ارزیابی و شناسایی براي
 ضروري منابع آوردندستبه موردنیاز، منابع شناسایی کاري، و



  هشتم شمارة                                                                   ریزي روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          4
باشند می ضروري وکارکسب از برداريبهره  و سازيپیاده و

  ).1389زاده، (هرندي
در اصل، کارآفرینی روستایی هیچ تفاوتی با مفهوم عام      

ی ازجمله کارآفرینی ندارد؛ فقط شرایط خاص مناطق روستای
باالتربودن ریسک، کمبود امکانات و ضعف مدیریت در این 

با هاي کارآفرینی در این نواحی شود که زمینهنواحی، باعث می
  ها متفاوت باشد. سایر نواحی و فعالیت

در مناطق روستایی، باوجود افراد خالق، نوآور و کوشا، سبک     
، موانع و فعالیت کارآفرینانه نهادینه نشده است؛ زیرا

ي گوناگونی مانند آشنانبودن یا نپذیرفتن و نیز هاتیمحدود
ها، نبود نداشتن از سرقت ایدهمالی کشاورزان، اطمینان نیتأم

دورنمایی مشترك از نوآوري، وجود تنش و نارضایتی، انزواي 
نداشتن به اطالعات موثق و شفاف، مدیریت ارشد، دسترسی

حمایت از کارآفرینی، فاصله از ساختار مکانیکی، فقدان فرهنگ 
ي درونی میان جامعۀ روستایی، هایگسستگبازار و خدمات، 

بودن تعداد افراد کارآفرین دربین ، سبب اندكهمه وهمه 
، قیداريسجاسی، بدريسبکبار، اند (فرجیروستاییان شده

  ). 1390، عسگرشهدادي خواجه و صادقلو
 تفاوت  با شخصیتی و هايویژگی بررسی با شناسانروان    
 بررسی به غیرکارآفرینان، و مدیران کارآفرینان، بین شدنقائل

- اما جامعه پردازند؛می کارآفرینان شناختیروان هايویژگی
 به و گیرندمی درنظر اجتماعی ايپدیده را کارآفرینی شناسان
 هايو گروه هابخش سایر و کارآفرینان متقابل بین رابطۀ بررسی
 مدیریت تشریح به نیز مدیریت دانشمندان. پردازندمی جامعه

دارند.  توجه هاسازمان در کارآفرینانه محیط و ایجاد کارآفرینی
 درنظرگرفتن مدیریت با علوم دانشمندان و شناسانجامعه
 رفتاري، رویکردي از استفاده با و کارآفرین فرد هايویژگی

 ایجاد به ام،که سرانج کنندمی معرفی فرایندي را کارآفرینی
  ). 1384 گلرد،(انجامد می جدید وکارهايکسب

) 1389زاده، نقـل از هرنـديبه ،1993( همکاران و 4هورنزبی   
 کارآفرینانه وکارهايموفقیت کسب بر تأثیرگذار عوامل ترینمهم
 اختیار، تفویض کارآفرینی، هايتیم توسعۀ نوآوري، به تشویق را

 عوامل. اندنموده ذکر پاداش یدجد هايشیوه و مدیریت حمایت
ایجاد تمایـل و  در سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، کالن

مـؤثر  کـارآفرینی هـايفعالیـت انتخـاب در افراد، بـراي توانایی
 کارآفرینی در مؤثر اقتصادي عوامل )2004( 5کواجانکی .هستند

 هـاي شخصـیموقعیت و ساختاري هايموقعیت سطح دو در را
 خـدمات، و کاالها شامل ساختاري هايموقعیت. کندمی بررسی

 هـاينـرخ و بـازار رقـابتی وجـود وام، و اعتبـارات بـه دسترسی
 و ماهر کار نیروي عوامل شخصی، هايموقعیت. شودمی مالیاتی
گیرنـد. برمـی در را سطح درآمـد و انسانی سرمایۀ دیده،آموزش
ت و  را فرینانـهکارآ وکـاريکسـب ایجـاد )2005( 6همکاران کولِ
 از بعضی بودنو فراهم فردي هايویژگی سازمانی، عوامل نتیجۀ
 رگـذاریتأث عوامل نیترمهم همچنین،. انددانسته هاکنندهتسریع

 نـوآوري، بـه تشـویق را کارآفرینانـه وکارهـايموفقیت کسب بر
 و مـدیریت حمایـت اختیـار، تفویض کارآفرینی، هايتیم توسعۀ
 از کـارآفرینی محـیط. انـدنمـوده ذکـر پـاداش جدید هايشیوه

دارنـد.  نقـش کارآفرینی توسعۀ بر که است شده ترکیب عواملی
-دهد کـه ویژگـی) نشان می2008( 7مطالعۀ آردگانا و لوزاردي

اي چون سـن، جنسـیت و وضـعیت کـاري، درکنـار هاي فردي
خصوصیات دیگري چون روابط اجتماعی مهـارت و گـرایش بـه 

از دیدگاه استوارت  .ل مهم کارآفرینی استپذیري از عوامریسک
ي درونی میان کشاورزان و موانـع بیرونـی هایگسستگو ادوارد، 
ــا  هــایگسســتگ(ماننــد  ــه مســؤوالن ب از جوامــع دیگــر ازجمل

ناآگــاهی از چگــونگی اســتفاده از دانــش، منــابع و  کشــاورزان)،
عـواملی  نیترمهمهاي موجود براي ورود به محیط جدید، شبکه
(چمبـرز و  شـوندیمـند که مانع کارآفرینی بین کشاورزان هست
) در مطالعۀ خـود، بـراي 2002( 9دابسون. )1، ص. 2004، 8شاو

آوري اطالعـات دربـارة ي کـارآفرینی و جمـعهـاتیفعالطراحی 
کننده از کارآفرینی در ي حمایتهاتیفعالو  هابرنامه، هاسازمان

چهـار عامـل اصـلی مناطق روستایی، به این نتیجه رسـید کـه 
: از نداعبارتبخشی به روح کارآفرینی در مناطق روستایی حیات

شدة جامعـۀ محلـی، با نیازهاي شناساییایجاد فعالیت متناسب 
ي محلـی، هـامهارتبا مقیاس، منابع و  تولیدات کافی متناسب 

-ی و یادگیري مداوم ازطریق تغییر در آمـوزهنیکارآفرتمرکز بر 
  هاي قبلی. 

 در مـؤثر ) با هدف بررسی عوامل1384اي، گلرد (در مطالعه    
ــارآفرینی توســعۀ ــان، ک ــه زن ــین نشــان داد ک ــه ازب ــايمؤلف  ه

اند: گرفته قرار موردتأیید بیشتري تأثیر این موارد با موردبررسی،
 عوامـل به انسانی، مربوط سرمایۀ و شخصیتی هايویژگی مؤلفۀ
 اعتمـاد،و  قابـل مجرب ک،نزدی دوستان با مؤلفۀ ارتباط فردي،
 و فرهنگـی، سیاسـی مؤلفۀ عوامـل و اي،شبکه عوامل به مربوط

   محیطی. عوامل به مربوط تکنولوژیک،
 هــايدیــدگاه از ) برخــی1384اي، هزارجریبــی (در مطالعــه    

کـرده  کارآفرینان بررسـی شناختیروان محققان را درمورد ابعاد
ــایج آن ــه اســت کــه نت ــه خالصــه طــورب  :یــن شــرح اســتا ب
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سازي ایده و خالقیت نوآوري، توفیق، به نیاز داشتن،خطرپذیري

-آرمـان زیـاد داشـتن، پشـتکار نفس داشـتن،اعتمادبه داشتن،
 اهـل گرابـودن،نتیجـه گرابودن،بودن، فرصتقدمگرابودن، پیش

 در پیشـگام خودمحوربـودن، گرابـودن،آینـده بودن، عمل و کار
 رقبـا، یـابیو ارزش ریـزين برنامـهداشـت اطالعات بودن، کسب

 نداشـتن کنتـرل زیـاد داشـتن، ظرفیـت پذیري،داشتن انعطاف
 رشـددهندة مراتـب،سلسـله نکردنامور، رعایت گیرانه درسخت
 و جـانبی و نیـز داراي تفکـر بودن، مثبت تفکر داراي بودن،ایده

  توســعۀ و جدیــد هــايایــده خلــق عمــودي بــودن بــراي
   ها.آن 

)، 1388( قیـداريسجاسـیو  طاهرخانیافتخاري، لدینارکن    
 در توسـعۀ مـؤثر عوامـل و ابعـاد تحلیـل اي با هـدفدر مطالعه
 چهـار را بـه مـؤثر روستایی، عوامل مناطق کشاورزي کارآفرینی

ــأثیرکــرده تقســیم دســته ــد و ت  گــروه، هــر را ازنظــر هــاآن ان
 کشاورزان دیدگاه نتایج نشان داد که از. اندداده قرار موردبررسی

 و اجتمـاعی محیطی زیرساختی، اقتصادي، ترتیب عوامل عادي،
 ایـن تأثیرگذاري کارآفرینان، ازنظر. اهمیت هستند داراي نهادي
محیطـی  اجتمـاعی، عوامـل اقتصـادي،: بود ترتیباینبه عوامل

قیـداري نهادي. همچنین، در مطالعـاتی، سجاسـی و زیرساختی
 قیـداريسجاسـیو  طاهرخـانیافتخـاري الـدین) و رکن1387(
-تبیین )، با استفاده از رویکرد ترکیبی، به مطالعۀ عوامل1388(

اد کـه ابعـاد روستایی پرداختند. نتایج نشان د کارآفرینی کنندة
ــؤثر در  ــل م ــادي، عوام ــی و نه ــاعی، محیط ــادي، اجتم اقتص

  باشند.کارآفرینی روستایی می
 کارآفرینـان شـده درمـوردگفتـه مطالـب براسـاس بنابراین،    

 مناطق در کارآفرینی توسعۀ منجر به متعددي عوامل روستایی،
 صورت مختصر نشان داده شد،شوند. همانطورکه بهمی روستایی
 در مـؤثر عوامـل بـه خاصـی بعـد یا جنبه از، محققان از هریک
 و هـایافته اما اند؛کرده توجه روستایی مناطق کارآفرینی توسعۀ

 در مـؤثر کـارآفرینی ایجـاد براي که هستند آن از اسناد حاکی
 عوامل این ترکیبی رویکرد درنظرگرفتن به نیاز روستایی، مناطق
کند؛  پیدا بیشتري نمود روستا محیط در آن تأثیرگذاري است تا

  بنــابراین، در ایــن مطالعــه از رویکــرد ترکیبــی اســتفاده شــده
  است. 

  . نتایج و بحث4
  هاي شخصی. ویژگی1. 4

دهد که میانگین سن افراد ) نشان می1نتایج جدول (    
- ، درحد بیهاآنسال و میانۀ سطح سواد  3/49موردمطالعه، 

)، میانگین سطح 2ل (سواد است. همچنین، براساس نتایج جدو
هکتار و درآمد افراد  33/5کل اراضی در منطقۀ موردمطالعه، 

باشد. میلیون در سال می 81/7موردمطالعه از شغل اصلی، 
بر از افراد موردمطالعه، عالوه %6/37دهد که نتایج نشان می

داراي  %5/43شغل اصلی کشاورزي داراي شغل ثابت هستند، 
یر افراد موردمطالعه یا بیکار هستند باشند و ساشغل فصلی می

باشند. همچنین، صورت روزمزد مشغول به فعالیت مییا به
-به  %50/0؛ باشندیماز افراد هدف به زراعت مشغول  4/29%

ي مشغول هستند و سایر دامپرورصورت ترکیبی به زراعت و 
ي را با هم انجام دامپرورافراد موردمطالعه، زراعت، باغداري و 

هاي توصیفی حاکی از آن است . نتایج حاصل از یافتهنددهیم
است و متوسط سرانۀ  30/49دهندگان، که میانگین سنی پاسخ
  باشد.هکتار می 33/5گویان، اراضی کشاورزي پاسخ

  معیار متغیرهاي توصیفی تحقیقمیانگین و انحراف -2جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 متغیرها میانگین رمعیاانحراف کمترین بیشترین

 سن (سال) 30/49 69/14 19 81
 *سطح سواد 1 - 1 7

30 5/0 44/4 33/5 
سطح کل 

 اراضی (هکتار)

50 35/0 15/7 81/7 
درآمد از شغل 

 اصلی
  

صورت کیفی برآورد شده، از آمارة مد براي سطح سواد، با توجه به اینکه به*
. 4. ابتدایی؛ 3شتن؛ . خواندن و نو2سواد؛ . بی1استفاده شده است (

  . باالتر از دیپلم).7. دیپلم؛ 6. دبیرستان؛ 5راهنمایی؛ 

 %70، سطح نگرش دهدیم) نشان 3همانطورکه نتایج جدول (
. همچنین، باشدیماز افراد موردمطالعه دربارة کارآفرینی پایین 

پذیري افراد )، ریسک3در این مطالعه، با توجه به نتایج جدول (
گذار ریتأث عواملزایی پایین است و یکی از النسبت به اشتغ

درزمینۀ اشتغال و کارآفرینی، عامل اقتصادي است که افراد 
موردمطالعه، وضعیت اقتصادي درحد متوسط به پایین را دارند. 

  :دهدیم) وضعیت متغیرهاي دیگر را نشان 3جدول (
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  جتماعیپذیري، و منزلت اریسک سطح ووضعیت سطح دانش، نگرش  -3جدول 

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته
  معیارانحراف  میانگین  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  

  98/0  47/2  0  0  5/26  5/63  10  سطح دانش
  872/0  5/2  0  3/5  7/24  40  30  سطح نگرش
  672/0  25/2  0  3/5  7/24  35  35  پذیريسطح ریسک

  089/1  05/3  4/12  5/16  1/47  1/14  10  هاي ثانویهعضویت در گروه
  51/1  78/2  8/8  8/8  2/42  1/34  1/7  منزلت اجتماعی
  06/1  0/2  3/5  8/8  2/28  2/38  4/19  عوامل محیطی
  09/1  0/3  9/5  2/11  1/34  6/30  2/18  عوامل اقتصادي
  02/1  0/3  1/4  9/15  2/38  2/28  5/13  عوامل اجتماعی

   آفرینی. ارزیابی تابع سطوح کار2. 4
از بررسی وضعیت متغیرهاي اصلی در این بخش، پس     

مطالعه، به بررسی وضعیت سطح کارآفرینی روستاییان 
-موردمطالعه پرداخته شده است. برمبناي میانگین و انحراف

معیار، وضعیت افرراد موردمطالعه درزمینۀ اشتغال و کارآفرینی 
که  دهدیم) نشان 4به چهار سطح تقسیم شد. نتایج جدول (

سطح باالیی از سطوح کارآفرینی قرار دارند. از افراد در  5/6%
در  %7/64باال و  نسبتاًاز افراد، در سطح  %8/28همچنین، 

  سطوح نسبتاً پایین و پایین قرار دارند:

-توزیع فراوانی نمونۀ موردمطالعه برحسب طبقه - 4جدول 
  های آننیکارآفربندي سطح 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

درصد   نیفراوا  سطوح کارآفرینی
  فراوانی

درصد فراوانی 
  تجمعی

  5/6  5/6  11  دار)باال (صالحیت
باال  نسبتاً

  3/35  8/28  49  (تغییرپذیر)

پایین  نسبتاً
  3/85  50  85  (نسبتاً سنتی)

  100  7/14  25  پایین (سنتی)
  -  100  170  جمع کل

هاي روستاییان موردمطالعه مقایسۀ میانگین ویژگی .3. 4
  هاینی آنبراساس سطح کارآفر

ي هایژگیوکه ازنظر  دهدیم) نشان 5هاي جدول (یافته     
ي هاتفاوتپذیري، اقتصادي، اجتماعی، عوامل محیطی و ریسک

لحاظ اي بین چهار گروه افراد موردمطالعه (بهمالحظهقابل

) 5سطوح کارآفرینی) وجود دارد. همانطورکه در جدول (
 %95در سطح اطمینان ، وضعیت اشتغال و سن شودیممشاهده 

ي عضویت در هانیانگیمداري وجود ندارد؛ اما بین تفاوت معنی
پذیري، منزلت اجتماعی، عوامل هاي ثانویه، ریسکگروه

اقتصادي، سطح کل اراضی، عوامل محیطی، عوامل اجتماعی، 
سطح نگرش نسبت به کارآفرینی، سطح دانش نسبت به 

ز شغل اصلی و میزان کارآفرینی، سطح سواد، میزان درآمد ا
-، اختالف معنی%95درآمد از شغل فرعی، در سطح اطمینان 

  داري وجود دارددارد. 
آزمون حداقل  از ها،گروه اختالف بین به بردنپی براي    

نتایج نشان  .شده است استفاده )LSD(داري تفاوت معنی
دار یا داراي سطح که روستاییان موردمطالعه، صالحیت دهدیم

- هاي ثانویه، ریسکفرینی باال، داراي فعالیت بیشتر در گروهکارآ
پذیرتر، داراي سطح دانش باالتر نسبت به کارآفرینی و نگرش 

باشند که این نسبت به موضوع کارآفرینی و نوآوري میبهتر 
توان مربوط به تعامل بهتر و شرکت در جلسات وضعیت را    می

ائل مختلف ازجمله کارآفرینی دانست که متعدد درزمینۀ مس
شک باید بین، سطح سواد باالتر این دسته از افراد را بدوندراین

براین، روستاییان داراي اعتقادات سنتی نیز مؤثر دانست. افزون
- که به-زیادبودن اعتقادشان به تقدیر و سرنوشت فردي دلیل به

ي داراي رینوپذپذیري و ۀ ریسکدرجدنبال آن نیز ازلحاظ 
مانند سایر  -یۀ پایین و همچنین اعتقادات سنتی هستندروح

ي جدید را درزمینۀ اشتغال و کارآفرینی هاينوآورافراد سریع 
  دنبال نوآوري نیز نخواهند رفت.نخواهند پذیرفت و به

همانطورکه شرح داده شد، یکی از عوامل مؤثر بر کارآفرینی     
بُعد اقتصادي افراد و و توسعۀ آن در مناطق روستایی، 

باشد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر خانوارهاي موردنظر می



  7                                             ... کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن                                  سال سوم                        
) 5باشد. همانطورکه در جدول (درآمد افراد موردنظر می

لحاظ سطح کارآفرینی وضعیت شود، افرادي که بهمشاهده می
طورکلی، ازحیث بهتري دارند، داراي درآمد باالتري هستند و به

هتري قرار دارند که این عامل به افراد اقتصادي در وضعیت ب

دهد و این قدرت ریسک بیشتر (با توجه به بنیۀ مالی بهتر) می
-کردن روشدنبال نوآوري و امتحانافراد درزمینۀ کارآفرینی، به

  روند.هاي جدید می

  هاوح کارآفرینی آنبندي سطهاي شخصی، اجتماعی و اقتصادي افراد موردمطالعه برحسب طبقهمقایسۀ ویژگی - 5جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

-Chi  باال نسبتاً  باال  پایین نسبتاً  پایین  متغیرها
shar F  sig  25 11  49  نفر 85  نفر  

  000/0  -   032/37  18/146  74/106  06/71  24/66  هاي ثانویهعضویت در گروه
  000/0  -   287/72  73/156  08/112  96/74  90/37  پذیريریسک

  000/0  -   152/32  95/141  26/105  09/72  52/67  ت اجتماعیمنزل
  000/0  -   084/32  77/140  72/102  20/77  60/57  عوامل اقتصادي
  000/0  -   435/41  32/146  82/104  72/75  14/54  عوامل محیطی
  000/0  -   993/40  00/141  26/109  75/70  68/64  عوامل اجتماعی
  000/0  -   287/72  73/156  08/112  96/74  90/37  سطح نگرشی
  000/0  -   296/42  05/141  45/101  05/78  12/55  سطح دانش

  300/0  -   668/3  23/60  14/88  26/86  78/85  وضعیت اشتغال
  120/0  975/1  -   9/43  12/47  91/51  08/47  سن

  000/0  820/14  -   09/6  42/4  68/2  68/2  سطح سواد
  006/0  431/14  -   06/6  38/5  25/5  77/3  سطح کل اراضی

  005/0  368/4  -   53/10  54/9  61/6  51/5  د از شغل اصلیدرآم
  008/0  131/4  -   36/7  28/4  74/3 72/3  درآمد از شغل فرعی

  آزمون: کاي اسکور *

  . تابع تشخیصی براي تعیین سطوح کارآفرینی4. 4
متغیرهاي متمایزکنندة سطوح  نیترمهمبراي شناسایی     

اي ل تشخیصی مرحلهوتحلیتحقیق از تجزیه نیاکارآفرینی در 
) مقادیر 6جدول (. به شیوة المبداي ویلکز بهره گرفته شد

ها را استانداردنشدة معادلۀ متمایزکنندة کانون استانداردشده و

تر که مقادیر بزرگصورتایندهد؛ بهدر تابع تشخیصی نشان می
دهندة اهمیت بیشتر متغیر موردنظر در تابع تشخیصی نشان

دهند که ستانداردشدة تابع تشخیصی نشان میهستند. مقادیر ا
سطح دانش نسبت به کارآفرینی،  پذیري ومتغیر ریسک

بیشترین اهمیت را در تفکیک افراد کارآفرین از سایر افراد 
  دارند:

  ها شده و استانداردنشدة معادلۀ متمایزکنندة کانوناستانداردضریب  -6جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  ضرایب استانداردنشده  متغیرها  ضرایب استانداردشده  متغیرها
  228/1  (x1)پذیري ریسک  769/0  پذیريریسک

  x  738/0)2(درآمد از شغل اصلی   684/0  درآمد از شغل اصلی
  x  34/1)3(سطح دانش   691/0  سطح دانش
  x  129/0)4(سطح سواد   264/0  سطح سواد

-  -  constant 416/7-  
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کنندة داردنشده، معادلۀ تشخیصی متمایزبراساس مقادیر استان

صورت زیر توان بهسطح کارآفرینی در افراد موردمطالعه را می
  نوشت: 

Y= -7.416 + 1.228 (x1) + 0.738 (x2) + 1.34 (x3) + 0.129(x4) 
متغیرهاي متمایزکنندة سطوح  نیترمهمبراي شناسایی     

طوح بندي سگروه برحسبکارآفرینی درزمینۀ اشتغال، 
دار این ) با متغیرهاي مستقل معنی7کارآفرینی (جدول 

ة المبداي ویشاي به وتحلیل تشخیصی مرحلهتجزیه مطالعه، از
 تحلیل این در اینکه به توجه ویلکز بهره گرفته شد. با

داراي المبداي  که دارند بیشتري بینیپیش قابلیت متغیرهایی
 مستقل متغیر 11 ازمیان نهایی، گام در باشند، ویلکز کمتري

 سطح المبداي ویلکز و داراي که متغیر 4 معادله، در واردشده
متغیر  4 استخراج گردیدند. این قبول بودند،قابل داريمعنی
کارآفرینان  از گروه چهار را بین تمایز بیشترین ایجاد توان

 توجه با و دارند زایی درزمینۀ کارآفرینی)(ازنظر سطوح اشتغال
پذیري، میزان درآمد بداي ویلکز متغیرهاي ریسکالم به مقادیر

 دیگر از شغل اصلی، سطح دانش و سطح سواد، در مقایسه با
  اند. بوده سطوح کارآفرینی بینیپیش به قادر متغیرها

 861/0 با ضریب 10کانونیکال ) مقدار همبستگی7( جدول در    
 همبستگی تشخیصی، ةنمر و گروه متغیر بین که دهدیم نشان
 باشد، بیشتر همبستگی این میزان هرچه. دارد وجود باالیی بسیار
 برحسبکشاورزان  بینیپیش در   تابع این بیشتر مطلوبیت ۀنشان
 در دیگر معیار از سطوح کارآفرینی است. موردنظر گروه به تعلق

 تابع، این . درباشدیم Eigenvalueتشخیصی،  تابع ارزیابی
Eigenvalue  مدل که است این ةدهندنشان ست وا 782/0برابر با 

 نزدیک 1 عدد به آماره این مقدار هرچه. دارد ايقوي نسبتاً  توانایی
  .بود خواهد بیشتر تابع توان باشد،

  متغیرهاي متمایزکنندة سطوح کارآفرینی نیترمهمنتایج تحلیلی تابع تشخیصی  -7جدول 
  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

متغیرهاي 
 sig  شدهمحاسبه F  ي ویلکزالمبدا  مستقل

  000/0  446/26 435/0  پذیريریسک
میزان درآمد از 
  000/0  037/17  37/0  شغل اصلی

  000/0  417/16  365/0  سطح دانش
  015/0  567/12  252/0  سطح سواد

Canonilal correlation=0.861        Sig=0.000        Eigen value = 0.782 
  

 بین که این است مبین 252/0ی، مقدار المبداي ویلکز؛ یعن
 وجود داريمعنی اختالف گروه، چهار تشخیصی ةنمر میانگین

 گروه چهار تواندیم مدل این از حاصل دیگر، تابععبارتبه. دارد
البته،  کند؛ متمایز داريمعنی طوربه را کشاورزان موردمطالعه از

 مدل یارزیاب در قدم اولین این، که است توجهقابل نتیجه این
- به الزم داربودن المبداي ویلکز شرطهرچند معنی و است

 مدل تمایز توان ارزیابی براي کافی شرط اما ،دیآیم حساب
 دیگر هايآماره باید ترقیدق ارزیابی براي بنابراین، و نیست

 .شودیم پرداخته هاآن به در زیر که گیرند قرار موردتوجه
 را تابع متغیرهاي خیصیتش تحلیل به ) نتایج مربوط7جدول (
به اطالعات موجود در این جدول،  توجه با. دهدیم توضیح

توابع  توانیمبرمبناي مقدار ثابت و ضرایب متغیرهاي واردشده، 
تعلق  برحسببینی روستاییان، بندي را براي توصیف پیشطبقه

  به سطح کارآفرینی موردنظر درنظر گرفت؛ بنابراین، با قراردادن 

  

در هر کدام  yهر فرد جامعه و تعیین حداکثر مقدار مشخصات 
بینی کرد که فرد پیش توانیماز توابع تشخیصی خطی فیشر 

  موردنظر به کدام طبقه از کارآفرینی تعلق دارد.
nXn+…+ W 3X3+ W 2X2+ W 1X1Z= Constant + W  

 وزن Wتفاوت،  میزان یا و تشخیص میزان Z معادله، نیا در    
 نتایج )،8( جدول درهستند.  مستقل غیرهايمت x و تشخیص
 جدول، این براساس. است شده داده نشان تابع نهایی ارزیابی

روستاییان  بنديگروه تواندمی موارد از %8/68تابع در 
روستاییان سنتی (سطح  دستۀ چهار به را موردمطالعه

کارآفرینی پایین)، روستاییان نسبتاً سنتی (سطح کارآفرینی 
ایین)، تغییرپذیر (سطح کارآفرینی نسبتاً باال) و نسبتاً پ
طور )، به4Gو  G2, G1G ,1دار (سطح کارآفرینی باال) (صالحیت
  .دهد انجام صحیح
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بندي براي تعیین صحت تفکیک سطح کارآفرینی افراد موردمطالعهطبقه -8جدول 

  1392هاي پژوهش، مأخذ: یافته

درصد   جمع  1G  2G  3G  4G  بینی برمبناي سطوح کارآفرینیپیش
  گویانتعداد پاسخ  تصحیح

 G   17 8 0 0 25 68)1(روستاییان سنتی 
 G 16 56 13 0 85 9/65)2(روستاییان نسبتاً سنتی 
 G  0 13 35 1 49 4/71)3(روستاییان تغییر پذیر 
 G  0 0 2 9 11 8/81)4(دار روستاییان صالحیت

  8/68  درصد کل
  

  پیشنهادها گیري و ارائۀ. نتیجه5
بخشی به  در تحقق تواندیمي اجرایی که هااستیسیکی از     

اشتغال و  نیتأمۀ مسئلتوسعۀ پایدار روستایی نقش ایفا کند، 
لحاظ شده، بههاي انجامبهبود درآمد روستاییان است. با بررسی

که باوجود مطالعات و تجربیات  دیآیمدست نظري این نتیجه به
هاي مختلف و نیز ینۀ کارآفرینی و شیوهجهانی موجود درزم

-عوامل مؤثر در توسعۀ آن، هنوز شاهد تحول چندانی دراین
شدن کلیت موضوع، زمینه نیستیم؛ زیرا، باوجود مقبول واقع

شده تنها عوامل خاصی را در توسعۀ هریک از مطالعات انجام
اساس و با درنظرگرفتن رویکرد نیبرادانند؛ کارآفرینی مؤثر می

ترکیبی در این مقاله، براي تعیین سطوح کارآفرینی روستاییان 
گویه بررسی  45شهرستان مینودشت و عوامل مؤثر بر آن، 

  شدند.
نتایج مطالعه نشان داد که بیشتر افراد موردمطالعه، داراي     

هاي کارآفرینی در سطوح پایین و بسیارپایین هستند. ویژگی
 توان که )، متغیرهایی7(همچنین، با توجه به نتایج جدول 

کارآفرینان (ازنظر سطوح  از گروه چهار بین تمایز حداکثر ایجاد
-اند از: ریسکعبارت دارند، را زایی درزمینۀ کارآفرینی)اشتغال

پذیري، میزان درآمد از شغل اصلی، سطح دانش و سطح سواد؛ 
بودن سطح کارآفرینی در دلیل پایینتوان گفت که بنابراین، می

بودن درآمد افراد است که این، باعث قۀ موردمطالعه، ضعیفمنط
بودن وضعیت کلی افزایش بیکاري شده است. همچنین، پایین
پذیري کاهش یابد و اقتصادي باعث شده است تا قدرت ریسک

پذیر روند. هاي ریسکدنبال ایدهافراد موردمطالعه کمتر به
از  %70گرش براین، همانطورکه نشان داده شد، سطح نافزون

افراد نسبت به نوآوري و خالقیت، در سطح کم و خیلی کم 
ي ذکرشده، کارآفرینی در هابحث؛ بنابراین، با توجه به باشدیم

ي جدید و هافرصتبا شناسایی  تواندیمي روستایی هاطیمح
اي را ي موجود، زمینههافرصتنوآوري در استفاده از منابع و 

ي متنوع فراهم آورد که این امر هاتیفعالبراي رشد و شکوفایی 
ویژه در مستلزم حمایت از روستاییان کارآفرین در همۀ ابعاد به

  بعد اقتصادي است.         
هاي افراد موردبررسی و طورکلی، با بررسی ویژگیبه     

لحاظ سطوح همچنین، مقایسۀ میانگین افراد موردمطالعه به
زو گروه اول و دوم کارآفرینی مشخص شد که افرادي که ج

-(سطح کارآفرینی پایین و نسبتاً پایین) هستند، داراي ویژگی
اي ازجمله درآمد، سطح کل اراضی و ...، در سطح هاي اقتصادي

پایین و ضعیفی هستند و با توجه به اهمیت سطح درآمد در 
پذیري بسیار پذیري افراد، این گروه داراي سطح ریسکریسک

شود براي باالبردن سطح براین، پیشنهاد میباشند؛ بناپایینی می
کارآفرینی روستاییان و گرایش به نوآوري، حمایت دولت از 

هاي روستاییان بیشتر شود. همچنین، با برگزاري کالس
هاي جدید کشاورزي آموزشی و آشنایی روستاییان با نوآوري
ا عالوه، بها نمایند. بهآنان را ترغیب به استفاده از این نوآوري

توان در آینده انتظار هاي آموزشی میبرگزاري این سبک کالس
هاي جدید و کارآفرینی داشت که روستاییان خود باعث نوآوري

  شوند.
) مشخص شد که متغیر مشارکت 5همچنین، در جدول (    

هاي محلی)، در افراد با NGOهاي ثانویه (مانند افراد با گروه
باشد؛ زیرا، این از افراد دیگر می سطح کارآفرینی باال بسیار باالتر

- عنوان نهادهایی هستند که نمایندة بهرهها معموالً بهگروه
باشند؛ برداران و آحاد مختلف مردم روستایی و کشاورزان می

معصوم، لنگرودي، قدیريمطیعیي (هاشمی، توانند درزمینهمی
الف) رعایت حقوق روستاییان و -1390، رضوانی و مقیمی

یازهاي آنان، مطالبات و انتظاراتگویی به نان و پاسخکشاورز
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-توانند زمینۀ شفافیت و سادهبرآوردنشدة آنان مؤثر باشند؛ می

سازي مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی و 
هاي مردمی، قدرت و با جذب مشارکت روستایی را فراهم آورند

- د. این اقدام، عمالً بهپذیري را در افراد موردنظر باال ببرنریسک
ساالري و واگذاري کار به مردم درمیان مفهوم گسترش مردم

-روستاها خواهد بود که باعث باالرفتن سطح دانش افراد می
با توجه به تأثیر این متغیر بر دو متغیر مهم شود؛ بنابراین، 

شود دربین پذیري، پیشنهاد میسطح دانش و سطح ریسک
- هاي غیردولتی بهامکان تشکیل گروهروستاهاي موردمطالعه، 

هاي کارآفرینی و کسب و کارهاي هایی که در بحثویژه گروه
طورکلی، با توجه به بهباشند، فراهم گردد. کوچک فعال می

  پیشنهادهاي زیر را ارائه داد:توان آمده میدستنتایج به
Ø  ي کارآفرینی، هامهارتبراي ایجاد روحیۀ رقابت و آموزش عملی

ي کارآفرینان موفق برگزار هاتیفعال ازي میدانی دهایدباز
 شود؛

Ø هاي آموزشی کارآفرینی و خالقیت براي مردم عادي بهدوره-
 وسیلۀ مربیان مجرب یا کارآفرینان موفق برگزار گردد؛

Ø هاي نو و رساندن ایدهنتیجهبا پرداخت یارانه براي تولیدات و به
ها حمایت القیت آنزاي کارآفرینان روستایی، از خاشتغال

 شود.
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Abstract 
Purpose: Creativity and innovation are the main foundations of sustainable rural development. 
Among other contributing factors, rural entrepreneurship particularly in agricultural sector can 
assist rural economic development by identifying strengths, weaknesses, opportunities and 
threats of the sector as well as by strategic planning.  
Methodology: For reaching this goal, a combination of methods (descriptive - analytical) is 
used. The statistical population is the villagers living in the Township located in the Golestan 
province in Minoodasht (10613 = N). Then 170 members of this population were chosen as 
sample members by random sampling method based on Cochran’s sampling formula. A self-
administrated questionnaire was used to collect data and its validity was examined and 
confirmed by faculties and also its reliability was examined and confirmed by Cronbach’s Alpha 
in the pretest phase. Data were analyzed using SPSS Software.  
Finding: The results of the study revealed that based on the obtained scores, the villagers can be 
categorized into four types in terms of rural entrepreneurship: traditional, fairly traditional, 
flexible, and leading. Discriminant analysis also indicated that, according to Wilkes lambda 
values, risk factors, income from main employment, entrepreneurship and the level of education 
compared to other variable can predict the level of rural entrepreneurship in Minoodasht 
Township better than other factors. 
Research limitation: One of the main challenges in this study is to access the information of the 
status of rural entrepreneurship in the area. 
Practical implications: Regarding the findings, strategies such as field visits and activities of 
successful entrepreneurs, entrepreneurship courses and creativity and so on, have been proposed. 
Original/value: The importance of this research is that recognizing the variables such as risk 
taking status, rural income, knowledge and awareness of entrepreneurs can help to innovate and 
creates new job opportunities. 
 Keywords: Rural development, employment, rural entrepreneurship, Minoodasht County. 
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