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 چکیده

اری را با توجه به شرایط نامساعد روستاهای شهرستان کامیاران به لحاظ نرخ بیکاری باال و فقر روستاییان که تبعات منفی بسی

های روستایی شهرستان مذکور های توسعه کارآفرینی در سکونتگاهکنندهبه دنبال دارد، هدف از پژوهش حاضر شناسایی تعیین

است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کمی بوده که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه 

روستا ساکن هستند. با توجه به  741دهد که در نفر( تشکیل می 70231ان کامیاران )سرپرستان خانوار روستایی شهرست

رو )باال بودن هزینه مالی و زمانی و دشواری دشترسی به کلیه سرپرستان خانوار(، محققان قادر به بررسی های پیشمحدودیت

های رایج برای برآورد حجم نمونه ن، که از روشنظرات کلیه سرپرستان خانوار نبوده و با استناد به جدول بارتلت و همکارا

-اند. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محققعنوان نمونه آماری برآورد کردهنفر از سرپرستان خانوار روستایی را به 781است، 

تأیید نهایی  آزمون، بهترتیب توسط کارشناسان و اساتید دانشگاهی و پیشای بود که روایی )صوری( و پایایی آن، بهساخته

های توسعه کارآفرینی در محدوده مورد در قالب پنج عامل مهم شناسایی کنندهترین تعیینرسید. نتایج پژوهش نشان داد مهم

درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. عوامل شناسایی شده و درصد تبیین  66اند حدود اند که در مجموع توانستهشده

درصد(، عامل  161/74درصد(، عامل مدیریتی ـ آموزشی ) 716/22اند از: عامل اقتصادی )عبارت ترتیب اهمیتهریک به

 درصد(. 61/1درصد( و عامل محیطی ) 871/9درصد(، عامل اجتماعی ـ فرهنگی ) 704/77زیرساختی )

 

 های کارآفرینی، شهرستان کامیاران.کنندهتوسعه روستایی، کارآفرینی، تعیین واژگان کلیدی:
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Abstract 

Due to the Unfavorable conditions of the villages in Kamyaran township, in terms of 

unemployment and Rural poverty, that has it many negative consequences, the aim of this 

study is the identification determinants of entrepreneurship development in rural settlements 

in Kamyaran township. This research is a quantitative research that it has been done 

descriptive and analytical methods. Forms the study population all of rural household heads 

that are resident in the Kamyaran Township (13207 people) and they live in 147 villages. Due 

to limitations that there was by contrast carrying out research (High financial cost and time 

limitation and the difficulty of access to all heads of households), the researchers were unable 

review the comments all headed households and with using the Bartlett et al table, that is a 

common technique for estimating sample size, have estimated 185 rural households as the 

statistical sample. The main research tool, was a researcher- made questionnaire that the its 

validity and reliability, receipt to final approval respectively by the experts and academics and 

so Pre-test. The results indicated that the most important determinants of entrepreneurship 

development in the study area have been identified in the five important factor and these 

factors in total, have an explain about 66 percent of the variance in the dependent variable. 

Factors identified and explanation percent of them in order of importance are: Economic 

Factor (22.156 percent), Education Management Factor (14.765 percent), Infrastructure 

Factor (11.134 percent), Socio-Cultural Factor (9.817 percent) and Environmental Factors 

(7.65 percent). 

 

Keywords: rural development, entrepreneurship, entrepreneurship Determinants, Kamyaran 

Township. 
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 مقدمه

ف به بسیاری از امکانات و خدمات واسطه عدم دسترسی و یا دسترسی ضعیهای روستایی کشورمان، بهسکونتگاه

آموزشی، بهداشتی، ارتباطی، اعتباری، حمل و نقل، زیرساختی و ...، که ناشی از سوء مدیریت نهادهای متولی توسعه روستایی 

نشینی، زیست، حاشیههای متعددی از جمله مهاجرت، ناامنی غذایی، فقر، بیکاری، تخریب محیطدر کشور است، با چالش

شود و قشر تالشگر روستایی را به ها افزوده میکاری مواجه هستند و روز به روز بر شدت و تنوع این چالشاعتیاد و بزهبیماری، 

 کشورمان روستایی تالشگر برای قشر را بیمناکی آینده محققان، از بسیاری کهجایی تادهند ای مبهم سوق میسوی آینده

(. با توجه به پیوند عمیق بین وضعیت اقتصادی روستاییان و 41-48: 7091الدینی و جمینی، )شمس کنندمی پیشبینی

های مختلف کیفیت زندگی، بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی روستاییان راهکار مناسبی در راستای توسعه جوامع شاخص

نظران و محققان صاحبگر این مطلب است که بسیاری از روستایی کشورمان است. مروری بر مبانی و متون علمی موجود، نشان

ترین راهبردها ترین و مناسبتوسعه بر این نکته تأکید دارند که توسعه و ترویج کارآفرینی در میان روستاییان، یکی از کاربردی

؛ 734: 7094جهت غلبه بر مشکالت اقتصاد روستایی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنان است )قادرمرزی و همکاران، 

های جدید اشتغال و درآمد، نوآوری و ایجاد رفاه، نقش مؤثری در بهبود (. کارآفرینی با خلق فرصت7: 3382، 7رحمان شریف

کند. تجربه بسیاری از کشورهای فقیر پرجمعیت که طیف وسیعی از جمعیت وضع اقتصادی و معیشتی جوامع روستایی ایفا می

تواند از مهاجرت روستاییان به ت که توجه به مقوله کارآفرینی میدهند، بیانگر این نکته اسها  را روستاییان تشکیل میآن

های اشتغال، رفاه و پیشرفت آنان را در همان روستای محل سکونتشان فراهم نماید. همچنین، در شهرها کاسته و زمینه

ر از بیکاری با کمک نیروی یافته و در حال توسعه برای فراشود که اقتصاد کشورهای توسعهبسیاری از متون این نکته دیده می

کشورهای مختلف به موضوع کارآفرینی شده است )صیدایی و  و این مهم موجب توجه خاص کارآفرینی، حیاتی دوباره یافته

 (. 61-66: 7090صادقی، 

های کارآفرینی و کارآفرینان به عنوان سمبل و نماد تالش و موفقیت و همچنین، منشاء تحوالت بزرگ در زمینه

شوند )اورباتو ی، خدماتی، تجاری و نیز، موتور محرک توسعه، پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب میتولید

ویژه (. بنابراین، با توجه به نقش موثر توسعه کارآفرینی در توسعه اقتصادی وبه2: 2336، 0؛ گرول و استن1: 2373، 2و همکاران

های روستایی از الزاماتی است که باید در رأس یج و توسعه کارآفرینی در سکونتگاههای شغلی، ترودر زمینه توسعه فرصت

 های توسعه روستایی قرار گیرد. ریزیبرنامه

های روستایی کشور، با مشکالت عدیده های روستایی واقع در شهرستان کامیاران مانند بسیاری از سکونتگاهسکونتگاه

کارآفرینی مواجه هستند. در راستای توسعه اقتصادی شهرستان کامیاران، ترویج و توسعه  ویژه در زمینه اشتغال واقتصادی به

های توسعه این شهرستان ترین راهبردهایی است که باید در رأس برنامهکارآفرینی در میان روستاییان این شهرستان، از مهم

ارآفرینی در شهرستان موثر شناسایی شود. لذا، شود که عوامل موثر بر توسعه کقرار گیرد. این مهم در صورتی محقق می

های روستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته های توسعه کارآفرینی در سکونتگاهکنندهپژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین

 است.  
 

 سوابق و ادبیات پژوهش

-بهرهارزیابی و ، فرینی فرایند ایجادکارآاندیشمندان ارائه شده است.  وسیله به مختلفی تعاریف کارآفرینی تاکنون از

(، همراه با صرف وقت، تالش بسیار 227: 2333، 4آتی )شان و ونکاتارامان هایبرداری از فرصت به منظور تولید کاالها و خدمت

اجتماعی برای به دست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقالل است )آسکن و ، روحی، و پذیرش خطرهای مالی

گیری مناسب از های محیطی و بهرهدر این میان کارآفرین کسی است که با کشف و شناخت فرصت(. 661: 2377 ،1یلدیریم
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ها و ایجاد کسب و کار جدید اقدام کند )ایمنی قشالق و ها بتواند در شرایط پر ابهام و ریسک آمیز به ابتکارات و نوآوریفرصت

ز نظر دکتر احمدپورداریانی کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که (. ا472: 2331، 6؛ پولیتیس227: 7097همکاران، 

پذیری مالی، اجتماعی و حیثیتی است، محصول یا خدمت جدید به از طریق ایجاد کسب و کار با بسیج منابع که توأم با مخاطره

 (.88: 7088دهد )احمدپور و عرفانیان، بازار ارائه می

 و شرکت هایویژگی ،کارآفرین شخصیتی هایویژگی گروه سه به را کارآفرینانه موفقیت بر عوامل اثرگذار 1کیگندو

 نشان واکنش و محیطی صحیح تغییرات ، توانایی مدیریت8کوین و (. گرت247: 2332است )کیگندو،  کرده تقسیم آن محیط

: 2331کوین،  و آورند )گرتمی حساب به ینانکارآفر موفقیت بر اثرگذار و مهم ها را یکی از عواملبرابر آن در موقع به دادن

 شخصیتی هایویژگی خرد و، کالن عوامل گروه سه به را کارآفرینی فرایند بر اثرگذار عوامل، 9(. واگنر و استرنبرگ78

 از کارآفرینی محیط که کندبیان می خود مطالعات در، 73(. راشل229: 2334اند )واگنر و استرنبرگ، کرده تقسیم کارآفرینان

 انتخاب برای افراد توانایی و تمایل در که شودمی تشکیل و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی کالن عوامل مانند عواملی

 به را کارآفرینانه هایموفقیت شرکت بر اثرگذار عوامل، 77هابر و (. لرنر400: 2338کارآفرینی اثرگذارند )راشل،  هایفعالیت

 تنوع و شرکت فعالیت محل محیطی هایجذابیت، دولتی مشورتی مالی و هایحمایت، رآفرینانکا فردی هایویژگی گروه چهار

(. از دیدگاه هاشمی و همکاران توسعه کارآفرینی به عوامل فرهنگی ـ 11: 2337هابر،  و اند )لرنرکرده ارائه تقسیم قابل خدمات

(. جمینی در کتاب خود با 99: 7093می و همکاران، اجتماعی، محیطی و زیرساختی، اقتصادی و نهادی بستگی دارد )هاش

های روستایی ایران را در قالب عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در سکونتگاه "روستایی هایسکونتگاه در کارآفرینی"عنوان 

 (.7شکل زیر آورده است )شکل 
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عوامل موثر بر 

ی توسعه کارآفرین

 در نقاط روستایی

 عوامل اقتصادی

منابع مالی موجودوسرمایه-  

انکیدسترسی به اعتبارات ب-  

توسعه بازارهای محلی -  

تضمن خرید تولیدات -  

حمایت مالی بالعوض -  

- ...  

 

 

 

 

 
 

عوامل اجتماعی ـ 

 فرهنگی

افزایش سطح تحصیالت -  

اجتماعی  تقویت جایگاه -

 کارآفرینان

های تشکیل سازمان-

 پشتیبان

ها و ...حمایت از نوآوری -  

- ...  

 

 عوامل محیطی

دسترسی به منابع آبی -  

حاصلخیزی خاک -  

 موقعیت مناسب ارتباطی -

 منطقه

شرایط اقلیمی مناسب -  

- ...  

 

 

 عوامل مدیریتی ـ نهادی

های ها و دورهبرگزار کالس -

 آموزشی

کارآفرینان برتردعوت از  -  

 واگذاری امکانات و تجیزات -

 الزم به کارآفرینان

- ...  



 

در مجموع با توجه به اهمیت مبحث کارآفرینی در توسعه جوامع روستایی، تاکنون تحقیقات متعددی در این زمینه  

( در ارتباط با 7090شود. نتایج پژوهش جمشیدی و همکاران )انجام گرفته است و در ادامه به نتایج چند مطالعه مهم اشاره می

موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی بخش میانگوه شهرستان اردل نشان داد عوامل اقتصادی، اجتماعی، شناسایی عوامل 

توانند به توسعه کارآفرینی روستاییان ترین عواملی هستند که میزیرساختی، ترویجی، فردی و رفتاری و محیطی از مهم

 محدوده مورد مطالعه کمک نمایند.

های تولید کشاورزی در یک مطالعه میدانی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی (7094جمشیدی و همکاران )

قدمی برای ایجاد تغییر، اند. در این پژوهش از چهار شاخص نوگرایی، پیشدر شهرستان مینودشت را مرود بررسی قرار داده

اییان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان های کارآفرینی در میان روستپذیری برای سنجش مشخصهپذیری و رقابتریسک

های بوده و اکثر افراد مورد مطالعه به لحاظ مشخصه 181/2داد میانگین نمره کلی کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه 

اند. همچنین نتایج نشان داد متغیرهای سطح تحصیالت، تعداد سهام، کارآفرینی در طبقات بسیار ضعیف و ضعیف قرار گرفته

تجربه قبلی در زمینه کارآفرینی، میزان درآمد و سابقه فعالیت در شرکت تعاونی تولید کشاورزی، دارای تأثیر مثبت بر متغیر 

های کارآفرینی زنان روستایی ( در ارتباط با تعیین کننده7094اند. نتایج پژوهش جمینی و همکاران )وابسته پژوهش بوده

اقتصادی، محیطی، فردی ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی، زیرساختی، آموزشی ـ  شهرستان روانسر نشان داد هفت عامل

های توسعه کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه هستند. سجاسی قیداری و همکاران کنندهترین تعیینترویجی و فنی از مهم

 ایدره رود گردشگری روستاهای در اکوتوریسم کارآفرینی توسعه راهبردهای بندیاولویت و ( در پژوهشی به سنجش7094)

 و مالی تسهیالت و منابع ارائه"اند. نتایج پژوهش نشان داد راهبرد تهران پرداخته ها( استان)روستاهای واقع در مجاورت دره

-برنامهدارای باالترین اولویت به لحاظ  "وکارهایی در حوزه گردشگری روستااندازی کسبراه برای روستاییان به بهرهکم اعتباری

ریزی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه است و تقویت این راهبرد برای توسعه کارآفرینی در روستاهای استان، 

 ترین پیشنهاد محققان در مطالعه حاضر بوده است.مهم

نشان داد عنوان یک محرک اقتصادی در توسعه روستایی ( با عنوان کارآفرینی به2338نتایج پژوهش رحمان شریف )

یابد و منجر به های روستایی توسعه میهای کارآفرینی در سکونتگاهکارآفرینی با تحریک استعدادهای بومی و ایجاد شرکت

های کننده( با هدف شناسایی تعیین2373و همکاران ) 72شود. نتایج پژوهش فولمرتوسعه اقتصادی نواحی روستایی می

استفاده از رویکرد معادالت ساختاری نشان داد سن، تحصیالت، وضعیت تأهل، تعداد  کارافرینی در روستاهای غرب بنگال با

کنندهای توسعه ترین تعیینفرزندان، تعداد محصوالت، پشتیبانی مالی خانواده، نوآوری، ثروت و وضعیت شغلی از مهم

ف بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی ( با هد2374) 70کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه هستند. نتایج مطالعه چاکرابورتی

های منطقه آسام در هند نشان داد سن، جنس و درآمد ساالنه تأثیر مستقیمی را بر موثر بر توسعه کارآفرینی در یکی از بخش

 روی توسعه کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه دارند.

ان کرد که با توجه به شرایط اقتصادی، توان چنین عنودر یک جمعبندی کلی از سوابق و مبانی نظری پژوهش، می

اجتماعی و محیطی هر منطقه، عوامل خاصی بر روند توسعه کارآفرینی روستاییان تأثیرگذار هستند که ممکن است خاص آن 

، منطقه بوده و یا با دیگر مناطق دارای تشابهاتی باشند. لذا، از نظر نگارندگان جهت توسعه کارآفرینی در هر مکان جغرافیایی

ریزی را پیشنهاد کرد که بیشترتن تطابق را با شرایط محیطی و اجتماعی و باید متناسب با شرایط حاکم بر منطقه، برنامه

 اقتصادی آن مکان داشته باشد.

 

 روش تحقیق

های ارائه شده به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع بندیپژوهش حاضر به لحاظ تقسیم

های روستایی های توسعه کارآفرینی در سکونتگاهکنندهباشد که با هدف شناسایی تعیینیقات توصیفی ـ تحلیلی میتحق

                                                           
12 . Folmer 
13 . Chakraborty 



 

-شهرستان کامیاران انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کامیاران تشکیل می

های نفر بوده است. با توجه به محدودیت 70231ها آمار کشور، تعداد آن های مرکزدهد که بر اساس نتایج آخرین سرشماری

مالی و زمانی و همچنین دشواری برقراری ارتباط با کلیه سرپرستان خانوار روستایی، با استفاده از جدول بارتلت و همکاران 

-. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محققعنوان نمونه آماری برآورد گردیدنفر از سرپرستان خانوار روستایی به 781(، 2337)

= بسیار زیاد( طراحی شده 1= زیاد و 4= متوسط، 0= کم؛ 2= بسیار کم؛ 7ساخته بود که در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت )

ها است. جهت بررسی روایی ابزار مورد استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید دانشگاهی استفاده شد و پس از اعمال نظرات آن

ها رسید و روایی ابزار تأیید گردید. در ادامه برای بررسی پایایی پرسشنامه طراحی شده از چندین مرحله به تأیید نهایی آن در

پرسشنامه را در یکی از روستاهای خارج از محدوده مورد  03پیش آزمون استفاده گردید. به این صورت که محققان تعداد 

گر پایا بودن ابزار مورد استفاده بود. جهت دست آمد و نشانبه 1/3محاسبه شده باالتر از مطالعه تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ 

 استفاده گردید. SPSSافزار های گردآوری از نرمتجزیه و تحلیل داده

 

 های پژوهشیافته
 های روستایی شهرستان کامیارانهای توسعه کارآفرینی در سکونتگاهکنندهشناسایی تعین

ترین گام شناسایی عواملی است که به توسعه کارآفرینی در وسعه کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه، مهمدر راستای ت

ترین عوامل موثر بر توسعه کاآفرینی در برای دستیابی به مهممیان سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کامیاران منجر شوند. 

ها، از روش آماری ین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر کدام از عاملمحدوده مورد مطالعه در قالب چند عامل محدود و تعی

ها وجود دارد ولی تحلیل عاملی استفاده شد. هدف از این کار، دستیابی به ابعادی است که به صورت پنهانی در مجموعه گویه

مناسب  دهنده وضعیت( بوده و نشان168/3برابر با ) KMOها نشان داد مقدار باشند، است. یافتهمشاهده نمیبه آسانی قابل

 دارمعنی درصد اطمینان 99 سطح محاسبه شد که در 181/0362با  برابر نیز بارتلت است. مقدار عاملی تحلیل برای هاداده

این باشد. بر  7تر از ها بزرگبود. برای تعیین تعداد عوامل در این تحقیق عواملی مورد پذیرش قرار گرفتند که مقدار ویژه آن

شده، ( تعداد عوامل استخراج7بود، استخراج گردید. در جدول ) 7تر از عدد ها بزرگاساس تعداد پنج عامل که مقدار ویژه آن

 ها، درصد واریانس هر یک از عوامل و فراوانی تجمعی درصد واریانس عوامل نشان داده شده است.مقدار ویژه هر یک از آن

درصد از واریانس متغیر وابسته )عوامل  1/61اند حدود عامل شناسایی شده توانسته 1دهد در مجموع نتایج نشان می

درصد  22موثر بر توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان کامیاران( را تبیین کنند. در این میان عامل اول تونسته است حدود 

 613/1و  871/9، 704/77درصد،  161/74اند ستهترتیب توانواریانس متغیر وابسته را تبیین نماید و عوامل دوم تا پنجم به

 های کارآفرینی را در محدوده مورد مطالعه تبیین نمایند.کنندهدرصد از واریانس تعیین

 
 های استخراج شده در خصوص عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان کامیارانعامل -1جدول 

 درصد تجمعی واریانس ژهدرصد واریانس مقدار وی مقدار ویژه عامل

 716/22 716/22 442/4 اول

 927/06 161/74 197/2 دوم

 311/41 704/77 904/7 سوم

 812/11 871/9 929/7 چهارم

 122/61 613/1 189/7 پنجم

 

 بار عاملی که این مرحله متغیرهایی شده است. در استفاده وریمایکس روش از هاچرخش عامل برای در این پژوهش

 اند.نشان داده شده 6که در جدول   شده فرض دارمعنی دارند، 13/3 از تربزرگ

 

 



 

 هاگذاری عاملنام

تسهیالت بانکی با بهره پایین؛ سهولت شرایط وثیقه و ضامن معتبر جهت دهد هفت متغیر نشان می 2نتایج جدول  عامل اول:

ای )زمین، دام، ادوات ط بازپرداخت وام؛ مالکیت منابع سرمایهدسترسی به تسهیالت بانکی؛ توان مالی خانواده؛ سهولت شرای

الحسنه روستایی در عامل اول های قرضکشاورزی و ..(؛ بازاریابی مناسب برای محصوالت تولید شده و تشکیل صندوق

توسعه های دهکنندرصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش را )تعیین 407/20اند اند و در مجموع توانستهبارگذاری شده

گذاری ( تبیین کنند. با توجه به ماهیت درونی متغیرهای فوق، عامل اول اقتصادی نامکارآفرینی روستاییان شهرستان کامیاران

 گردید.

تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه فعالیت های کارآفرینانه توسط دهد پنج متغیر نشان می 2نتایج جدول عامل دوم: 

های کارآفرینی در نواحی ها و تعاونیهای آموزشی کارآفرینی؛ تشکیل انجمنها و دورهرگزاری کالسنهادهای متولی؛ ب

های کارآفرینانه در عامل روستایی؛ برقراری ارتباط آموزشی بین کارآفرینان و روستاییان و ترویج بیشتر مزایای حاصله از فعالیت

درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمایند. از آنجایی که  313/74اند اند. این متغیرها توانستهدوم بارگذاری شده

های مدیریتی و آموزشی در بین روستاییان شهرستان کامیاران جهت توسعه کارآفرینی داللت متغیرهای فوق بر توسعه فعالیت

 گذاری شد.دارند، عامل دوم مدیریتی ـ آموزشی نام

ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ توسعه خدمات ها، کارگاهه در عامل سوم )احداث کارخانهمتغیرهای بارگذاری شدعامل سوم: 

زیرساختی از قبیل گاز، آب، جاده و ...؛ احداث و یا توسعه بازارهای محلی و احداث انبار و سردخانه جهت نگهداری محصوالت و 

های کارآفرینی روستاییان کنندهصد واریانس تعییندر 760/73اند ویژه در فصل تابستان( توانستهتولیدات کشاورزی به

شهرستان کامیاران را تبیین کنند. از آنجایی که متغیرهای فوق بر توسعه بسترهای کالبدی و زیرساختی جهت توسعه 

 گذاری شد.کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه تأکید دارند، عامل سوم زیرساختی نام

های گروهی و مشارکتی در دهد چهار متغیر تشویق و ترغیب روستاییان به فعالیتمی نشان 2نتایج جدول عامل چهارم: 

نشر و توزیع مجالت و پوسترهای کارافرینی درمیان روستاییان؛ وجود قشر جوان و جویای کار در سطح زمینه کارآفرینی؛ 

درصد واریانس متغیر وابسته،  712/73با تبیین  روستاها و افزایش ارتباطات اجتماعی بین روستاییان و کارآفرینان نمونه منطقه

اند. مفهوم درونی متغیرهای فوق مبین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر توسعه کارآفرینی در در عامل چهارم بارگذاری شده

 گذاری شد.میان روستاییان شهرستان کامیاران است. لذا، عامل چهارم، اجتماعی ـ فرهنگی نام

باشد که توانسته عامل، آخرین عامل مهم شناسایی شده جهت توسعه کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه میاین عامل پنجم: 

درصد از واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نماید و در آن متغیرهای دسترسی مناسب به منابع آب؛  602/8است 

قه و تنوع شرایط توپوگرافی و اقیمی حاکم بر منطقه شناسایی الگوی مناسب کارآفرینی منطبق با شرایط غالب محیطی منط

اند. با توجه به ماهیت متغیرهای فوق، پنجمین عامل شناسایی شده در توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان قرار گرفته

 گذاری شد.کامیاران، محیطی نام
 

 سعه کارآفرینی روستاییان شهرستان کامیارانهای توکنندهیافته تعیین دوران عاملی ها، ضرایبگذاری عاملنام -2جدول 

 یبار عامل مؤلفه عامل

 اقتصادی

 140/3 تسهیالت بانکی با بهره پایین

 629/3 سهولت شرایط وثیقه و ضامن معتبر جهت دسترسی به تسهیالت بانکی

 171/3 توان مالی خانواده

 131/3 سهولت شرایط بازپرداخت وام

 189/3 )زمین، دام، ادوات کشاورزی و ..( ایمالکیت منابع سرمایه

 191/3 بازاریابی مناسب برای محصوالت تولید شده

 616/3 الحسنه روستاییهای قرضتشکیل صندوق

 939/3 تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه فعالیت های کارآفرینانه توسط نهادهای متولیمدیریتی ـ 



 

 613/3 آموزشی کارآفرینی هایها و دورهبرگزاری کالس آموزشی

 689/3 های کارآفرینی در نواحی روستاییها و تعاونیتشکیل انجمن

 620/3 برقراری ارتباط آموزشی بین کارآفرینان و روستاییان

 691/3 های کارآفرینانهترویج بیشتر مزایای حاصله از فعالیت

 زیرساختی

 827/3 و تکمیلیها و صنایع تبدیلی ها، کارگاهاحداث کارخانه

 109/3 احداث و یا توسعه بازارهای محلی

 149/3 توسعه خدمات زیرساختی از قبیل گاز، آب، جاده و ...

 682/3 ویژه در فصل تابستاناحداث انبار و سردخانه جهت نگهداری محصوالت و تولیدات کشاورزی به

اجتماعی ـ 

 فرهنگی

 603/3 ی گروهی و مشارکتی در زمینه کارآفرینیتشویق و ترغیب روستاییان به فعالیت ها

 826/3 نشر و توزیع مجالت و پوسترهای کارافرینی درمیان روستاییان

 832/3 وجود قشر جوان و جویای کار در سطح روستاها

 169/3 افزایش ارتباطات اجتماعی بین روستاییان و کارافرینان نمونه منطقه

 محیطی

 121/3 آب دسترسی مناسب به منابع

 140/3 شناسایی الگوی مناسب کارآفرینی منطبق با شرایط غالب محیطی منطقه

 629/3 تنوع شرایط توپوگرافی و اقیمی حاکم بر منطقه

 

در نهایت با توجه به نتایج حاصل شده، مدل تجربی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان کامیاران طراحی گردید )شکل 

2.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های کارآفرینی روستاییان شهرستان کامیارانکنندهمدل تجربی تعیین -2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

در راستای غلبه بر مشکالت جوامع روستایی، راهکارهای متعددی از سوی اندیشمندان توسعه روستایی ارائه شده است. 

ویژه در ها بهرفت جوامع روستایی در برابر مشکالت گسترده آنای برونهای پیشنهادی برترین گزینهکارآفرینی یکی از مهم

زمینه بیکاری و فقر است. با توجه به نرخ باالی بیکاری در بین روستاییان استان کردستان و از جمله شهرستان کامیاران، 

ریزان و تی است که باید مورد توجه برنامهریزی توسعه کارآفرینی در میان روستاییان این شهرستان، از الزاماپرداختن به برنامه

های متولیان این شهرستان قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف کلی شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در سکونتگاه

رد مطالعه های کارآفرینی در محدوده موکنندهروستایی شهرستان کامیاران انجام گرفته است. نتایج پژوهش در ارتباط با تعیین

 عامل اقتصادی

 مدیریتیعامل 

 ـ آموزشی

 عامل اجتماعی 

فرهنگی _  

 عامل محیطی

عامل 

 زیرساختی

-کنندهتعیین

 های کارآفرینی

51/22  

67/51  

41/55  

71/6  

15/9  



 

-توانند نقش موثری را ایفا نمایند. عوامل شناسایی شده بهنشان داد پنج عامل در توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان می

اند از: عوامل اقتصادی، مدیریتی ـ آموزشی، زیرساختی، اجتماعی ـ فرهنگی و محیطی. از آنجایی که ترتیب اهمیت عبارت

(؛ سجاسی 7094(؛ جمینی و همکاران )7090(؛ جمشیدی و همکاران )7097یاثی و همکاران )پژوهشگران متعددی )غیاثوندغ

(( در مطالعات خود بر همه 2374( و چاکرابورتی )2373(؛ فولمر و همکاران )2338(؛ شریف )7094قیداری و همکاران )

اند، لذا نتایج مطالعه فوق با مطالعات ه کردهعنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی اشارها بهعوامل فوق و یا تعدادی از آن

-باشد. بنابراین در راستای توسعه کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه توجه به تقویت عوامل شناسایی شده بهپیشین همسو می

 گیرد. ویژه دو عامل اقتصادی و مدیریتی ـ آموزشی از الزاماتی است که باید مورد توجه متولیان امور روستایی قرار 

 

 منابع

 و « توسعه کسب و کار»تبیین ارتباط توسعه اقتصادی با دو مقوله  .(7088) عرفانیان، امیر و احمدپور داریانی، محمد

 .81-92، صص: 49، شماره مجله علمی و پژوهشی شریف .«کارآفرینی»

 کارآفرینی زنان روستایی )مطالعه ی نقش گردشگری در توسعه .(7097) هاشمی، سعیدو  ایمنی قشالق، سیاوش؛ خانی، فضیله

 .271-208صص: ، 78، شماره ایجغرافیا و توسعه ناحیه .تطبیقی: روستای کندون و اسکندان شهرستان ماکو(

 بندی نواحی روستایی منطقه تحلیل فضایی و سطح .(7092) پور، آزادآریان و تقدیسی، احمد؛ جمینی، داود؛ جمشیدی، علیرضا

 .711-783، صص: 9، شماره 0سال  ریزی فضایی )جغرافیا(،برنامه .های اشتغالاخصاورامانات بر اساس ش

 برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان بررسی عوامل پیش .(7090) سرمازه، حمیدنظری و جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود
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