
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1400 پاييز ،مپنجچهل و   ، شمارهدوازدهم  دوره

 13/02/1400تأييد نهايي:  1398/ 15/10دريافت مقاله: 

 58-77صص 

 روستایی کارآفرینی فرآیند بر نوآوریعوامل ساختاری  گذاریتحلیل اثر

 شهرستان فاروج( :موردمطالعه ی   )نمونه

 ، مشهددانشگاه فردوسی-ریزی روستایی ی جغرافیا و برنامهدانشجوی دکتر، تانهرضا دربان آسمحمد     

 ، مشهددانشگاه فردوسی-یریزی روستای استاد جغرافیا و برنامه، *1حميد شايان                        

 دوسی، مشهددانشگاه فر-ییریزی روستا و برنامه استاد جغرافیا، اکبر عنابستاني علي                        

 ، مشهددانشگاه فردوسی-تاییریزی روس استادیار جغرافیا و برنامه، حمداله سجاسي قيداری            

 چکيده

 درآمد و ثروت تولید رمی دمه عامل دارد و جهان کارآفرینی و  وسعهدر ت روزافزونی نوآوری اهمیت امروزه

 کارآفرینی و عامل ایجاد اشتغال ی ه، نیروی محرکشود. نوآوری محسوب می افتهی توسعه کشورهای در خصوصاً

ذاری عوامل تحلیل میزان اثرگ ،هدف از این پژوهش است.  توسعهاجتماعی و  رفاه انسانی، منابع وری بهره مولد،

مسیر  در یگامگذار تا با شناخت و تقویت عوامل اثر کارآفرینی شهرستان فاروج است فرآیندمؤثر بر نوآوری در 

-یفی)توص یبیترک قیاز روش تحق ق،یبه هدف تحق دنیرای رسبناطق روستایی برداشته شود. م ی توسعه

 ی شهرستانو افراد نمونه و موفق در روستاها نانیکارآفر ی هیکلی، آمار ی جامعه. ( استفاده شده استیلیتحل

انتخاب شماری  صورت تمامنفر به  63به تعداد اند و  بوده کشاورز نمونهو  عنوان باغدار بهسال  10طی  است که

( α=898/0) کرونباخضریب آلفای آن با پایایی و  از نظرات کارشناسان یریگ بهرهروایی ابزار پژوهش با  اند. شده

تناسب با م و spssافزار  ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم داده لیتحل و  هیمنظور تجز  به. شد تأیید

آمارهای  . نتایجاستفاده شدمسیر  لیو تحلهمبستگی پیرسون  دمن،یفرخی دو،  یاه مقیاس متغیرها از آزمون

فرهنگی و و شاخص  3.37 ی با آماره یفرد یها یژگیکه شاخص وکنند  می پژوهش مشخص یفیتوص

. نتایج دارد ییروستا ینوآور یساختار یها شاخص عنوان بهرا  نیانگیم نیباالتر 3.29 ی با آماره گذاری قانون

نشان  یمؤثر در نوآور یها  صاز شاخ کیهر  یبند تیو اولو تأثیر زانیم ی سهیمقا منظور  بهمون فریدمن آز

را  تیاولو نیتر کم ،خارجیو شاخص  تیاولو نیباالتر (5.86ای  ی )با میانگین رتبهفرد یها  یژگیودهد که  می

دی، آموزش و پژوهش، اقتصادی و های فر ین شاخصب مشخص شد رسونیپ یهمبستگ جیبا توجه به نتا .دارد

حاصل از  جینتا بر اساسمثبت و معناداری وجود دارد. همچنین  ی رابطه ها آنزیرساختی با سطح کارآفرینی 

 تأثیرشاخص آموزش و پژوهش با ضریب  ی بعد مرتبهو در  0.334 تأثیرشاخص فردی با ضریب  ریمس لیتحل

 کارآفرینی روستایی  دارند. گیری شکلرا بر  تأثیرین تر بیش 0.131 تأثیرو شاخص اقتصادی با ضریب  0.238

 .شهرستان فاروجروستایی،  کارآفرینیفردی، نوآوری،  های ویژگیعوامل ساختاری،  :واژگان کليدی

                                           

 *  Email:shayan34@yahoo.com                :                                            ی مسئول نویسنده. 1

 ی دکتری محمدرضا دربان آستانه است. این مقاله برگرفته از رساله
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 59                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 مقدمه-1

ی و بقای نهای یریپذ رقابتجدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا،  ی با ورود به هزاره

: 1392)سعیدا اردکانی، استو تولید محصوالت و خدمات جدید و نوآورانه وابسته   توسعهیک سازمان به توانایی آن در 

 چراکه ، نوآوری است؛سعادت و سالمت پایدار در هر جامعه ی الزمهدانند که  میاقتصاددانان، محققان و مدیران  (.136

مفید از منابع،  ی در نوآوری، برای استفاده گذاری یهسرما. ستها آنن معیاری برای تمایز جوامع و ایجاد رقابت میا

سطح  یگرد عبارت بهو یا  ال بردن سطح رفاه فردی و اجتماعی، گسترش تجارت جهانی و بایور بهرهافزایش 

 .استزندگی الزم  یاستانداردها

یافته است که خود موجب  توسعهکشورهای  خصوصاًدر ایران تفاوت نگاه به کارآفرینی با سایر کشورها 

ها اکثر این فعالیت که یدرصورتاندازی هر شغل و فعالیتی به نام کارآفرینی است، نیافتگی شده است و آن راه توسعه

 یدتولهای رایج بدون نوآوری در محصول است که باعث ایجاد نوعی آفت در روند زایی و تکرار فعالیتنوعی اشتغال

 رقابت یرقابلغ و نیز یافته استبلکه کاهش یافته  ،اضا برای آن محصول نه تنها افزایش نیافتهو به مرور تق شدهایجاد 

ها در سطح کشور و منطقه ها و شغلامروزه شاهد منسوخ شدن و از بین رفتن بسیاری از فعالیت شود. همچنینمی

. از سوی دیگر، دولت تفاوت نیروهای فعال در بخش سنتی شده است از یمیعظهستیم که موجب بیکار شدن بخش 

باید  بنابراین؛ های مالی قائل نیستدر دریافت مشوق خصوصاًچندانی بین آغازگران یک فعالیت تکراری و نوآوران 

 نوآوری دوباره تبیین و القا شود. ی مقولهبر  تر بیشمفهوم کارآفرینی با تأکید 

محصولی نفت و نوسانات قیمت آن و اتکا به اقتصاد تکو  سو یکنبود تفکر نوآورانه و تمایل به تولید سنتی از 

 از جهانی صادرات در ایران جهانی بسیار ناچیز باشد. سهم تجارت در ها از سوی دیگر موجب شده تا سهم ایرانتحریم

 جهان جمعیت از درصد 4/1 سهم است. اگر رسیده حاضر حال در ٪3/0 از تر کم به قبل سال 38 در درصد 96/1 رقم

 باید بنابراین؛ باشد ایران به مربوط نیز باید جهانی صادرات از درصد 4/1 دهیم، اختصاص ایران به را آینده سال 20 در

 به صادراتی به موقع آن در بتوانیم تا باشد درصد 18باالی  مستمر طور به سال 18 این در کشور صادرات رشد نرخ

 (.151: 1392 گنجی، میرقربانی)یابیم دست ،است کشورمان واقعی دالر که سهم میلیارد 200 میزان

در بخش تولید مواد غذایی  خصوصاًیی به نیازهای کشور، گو پاسخدر حال حاضر روستاهای کشور توان تأمین و 

خصوص جمعیت شهرنشین، نیاز به مواد غذایی و محصوالت را ندارند و با افزایش روزافزون جمعیت کشور به یازموردن

طی  متأسفانهکیفی تولیدات روستای است.  ی وکمشده و نیاز به افزایش روزافزون میزان  تر بیشتولیدی روستا 

 های یمتحراخیر  های سالدر  خصوصاً، یما بودهخارجی بر کشور  های یمتحربعد انقالب بارها شاهد شدت یافتن  های سال

 خصوصاًوستایی در کشورهای جهان، دیگر سطح نوآوری در تولیدات ر یاز سونفتی نیز بر آن افزوده شده است. 

حتی در  ،یافته بسیار افزایش یافته و تولیدات روستایی داخلی توان رقابت با محصوالت مشابه خارجی را نداشته توسعه

نیاز  ینتأماز شرایط دشوار فعلی در  رفت بروننیاز داخلی را ندارد. تنها مسیر  ینتأمبعضی محصوالت استراتژیک توان 

 جایگزین نفت تحریمی، اتکا به نوآوری در تولید به نسبت شرایط هر منطقه است. یازموردنارز  ینمتأداخلی و 

کاهش شدید جمعیت بعضی از روستاها طی  شهرستان و در بیکاری باالی نرخ و صنعت به اشتغال پایین نرخ

 کل دانست. ی روستایینوآور فراروی هایچالش درک اهمیت دلیل توانمی را 1395تا  1385سرشماری  ی دوره

 15558نفر بوده است که از این تعداد جمعیت شهری  52364معادل  1390جمعیت شهرستان فاروج طبق سرشماری 

متأسفانه جمعیت کل  1395شده در سال نفر بوده است. در آخرین سرشماری انجام 36806نفر و جمعیت روستایی 

نفر کاهش داشته است و با توجه به میزان  2993سال  5 نفر ثبت شده است؛ یعنی جمعیت طی 49271شهرستان 

تواند گویای شود، این موضوع از دو جنبه میدرصد کل جمعیت شهرستان را شامل می 74.6جمعیت روستایی که 

رشد منفی  کالًزمانی پنج سال  ی فاصلهسرشماری به  ی دورهاول اینکه جمعیت شهرستان طی دو اهمیت مسئله باشد. 

زایی و جذب نیروی کار است که موجب افزایش بیکاری، مهاجرت و این نشان از ناتوانی شهرستان در اشتغالداشته و 
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 60   و همکاران                                 دربان آستانه.../ کارآفريني تحليل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآيند

محیطی  های یلپتانسدوم جمعیت بسیار باالی روستایی شهرستان و وجود  ی نکتهرشد منفی جمعیت شده است. 

اهمیت  ی دهنده نشانردو است که )کشمش( و گ دانه یبزعفران، انگور  ازجملهکشت سه محصول صادراتی  خصوصاً

در  ینوآور یعوامل ساختار یاثرگذار لیتحلتحقیق حاضر با هدف  زایی است.و اشتغال  توسعهموضوع نوآوری در 

 زیر است: سؤالبه  ییگو پاسخ درصددیی شهرستان فاروج تدوین شده است و روستا ینیکارآفر فرآیند

زان بر سطح کارآفرینی روستاییان شهرستان فاروج تأثیرگذار بوده به چه می نوآوری بر مؤثر ساختاری عوامل -

 است؟

 مؤثر بر نوآوری در کارآفريني یعوامل ساختار -1-1

است.  دهیاستخراج گرد ریطبق چهارچوب ز گویه 58و شاخص  9مؤثر بر نوآوری در کارآفرینی در  یساختار عوامل

ها  شاخص یدر سطح شهرستان موردمطالعه بعض کنیل ،است یرسبر قابل یبا توجه به نگاه کل یاگرچه در سطح کشور

است تا مسائل را به نسبت  دهیاستخراج گرد رتوسط پژوهشگ یچارچوب کل نینبوده، لذا چارچوب خاص از ا یکاربرد

 .دیسنجش نما تر قیمنطقه بهتر و دق

 
 یقتحق یمفهوم مدل :1شکل                                           

 تحقيق ی يشينهپ -2

در  تواند برای محقق جهت شناخت موضوع و تطبیق اهداف مطالعه مؤثر واقع شود. های قبلی می پژوهش ی مطالعه

 .شودمی اشاره ،اند روند تهیه و تکمیل این پژوهش نقش داشته این خصوص به بخشی از آثار داخلی و خارجی که در

ان تحقیق خاصی صورت کارآفرینی روستایی در ایر فرآیندبر نوآوری در  مؤثرعوامل ساختاری  اگرچه در خصوص

های پژوهش انجام نپذیرفته است.  میصورت سیست  های روستایی نیز پژوهشی به نوآوری ر مورددنگرفته است، 

 است. ( آمده1) آفرینی و نوآوری روستایی در جدولکار ی نهیزمشده در  انجام

 شده در ارتباط با نوآوری و کارآفرینی روستایی تحقیقات انجام :1جدول 

 نویسنده عنوان نتایج

 ی توسعهو ازجمله   توسعهعنوان موتور حرکت  کارآفرینی را به

بخش و به  اند و کارآفرینان را عامل انرژی اقتصادی روستا دانسته

با تأکید بر  ی روستایی توسعه

 کارآفرینی

افتخاری و الدین رکن

(1389سجاسی )  
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 61                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 نویسنده عنوان نتایج

اند. خالقیت و نوآوری دانسته ی جریان انداختن حرکت و ایجادکننده  

ترین ابزار آن کارآفرینی است که باعث کاهش  ایجاد اشتغال و مهم

وری افراد و منابع و درنتیجه سبب افزایش  بیکاری، افزایش بهره

شود. درآمد مردم می  

نقش کارآفرینی روستایی در 

وستایی پایدار ر ی توسعه

دهستان  :یی مورد )مطالعه

 (آباد زین

فراهانی و همکاران 

(1390)  

 ی توسعهترین موانع در مسیر  موانع اقتصادی و آموزشی مهم

 کارآفرینی است

 ی توسعهبندی موانع  اولویت

 کارآفرینی زنان روستایی گرمسار

علیدوست و همکاران 

(1391)  

تباطات، دانش، ی شامل تعامل، رهبری، اراانهگعوامل هفت

ی بر نوآوری دار معنییکپارچگی، حمایت سازمانی و انگیزش اثر 

ی بر نوآوری تر بیش تأثیردارند. از بین این عوامل متغیر دانش، 

گذارد. می  

 ی توسعهشناسایی عوامل مؤثر بر 

 نوآوری فردی

سعیدا اردکانی 

(1392)  

ستا، نبود ترین موانع پایین بودن احساس تعلق میان جوانان رو مهم

های کاری مناسب در روستا، فقر روستایی و پایین بودن  فرصت

وکار جدید و پایین بودن  ایجاد کسب ی مالی، نبود تجربه ی سرمایه

کاری در واحدهای تولیدی، پایین بودن ریسک پذیرش شغل  ی تجربه

م امکان تغییر شغل در محیط روستاجدید و عد  

کارآفرینی  ی توسعهموانع 

در دهستان غنی بیگلو  روستایی

 زنجان

قدیری و همکاران 

(1393)  

بر موفقیت کارآفرینان توانمندسازی، تقویت  مؤثرشش مؤلفه 

رسانی، تقویت انگیزش و  های اقتصادی، قانونی و اطالع زیرساخت

سازی و تقویت مشارکت  سازی کشاورزی، نهادسازی و ظرفیت تجاری

سته که عامل توانمندسازی اجتماعی و تجمیع روستاهای پراکنده دان

ترین عامل بوده است اقتصادی مهم و تقویت زیرساخت  

ترین عوامل تأثیرگذار بر  مهم

 موفقیت کارآفرینان روستایی

حیدری ساربان 

(1393)  

 های کارآفرینانه و همچنین پیشرفت در فعالیت ی توسعه تأثیر

این نتیجه  و به تأییدهای فنی بر عملکرد اقتصادی را  نوآوری ی زمینه

ی بین کارآفرینی و نوآوری با دار معنیمثبت و  تأثیردست یافتند که 

 رشد اقتصادی دارد

کارآفرینی و نوآوری  تأثیربررسی 

 بر رشد اقتصادی

شهبازی و همکاران 

(1393)  

های مهم بازاریابی  عنوان چالش موانع سیاسی، اقتصادی و فنی به

همچون ضعف نظام هایی  کارآفرینان شناسایی شدند. چالش

گذاری، نامناسب بودن سامانه اطالعات، کمبود امکانات  قیمت

...زیرساختی و  

های بازاریابی  شناسایی چالش

آفرینی کشاورزی شهرستان کار

 کرمانشاه

رضوان و همکاران 

(1394)  

 ی انداز کافی، نداشتن وثیقه مالی و پس ی سه متغیر عدم پشتوانه

رات دولتی و عدم توانایی در رقابت با ضامن برای استفاده از اعتبا

ترین موانع  اقتصاد و تجارت را به ترتیب مهم ی مردان در عرصه

 اند. کارآفرینی زنان شناسایی کرده ی توسعه

کارآفرینی   توسعهشناسایی موانع 

زنان روستایی در دهستان شلیل 

 شهرستان اردل

مرزی و همکاران قادر

(1394)  

ی را به ترتیب مشکالت مالی، بازار، مدیریتی ترین موانع روستای مهم 

 داند. و پایین بودن سطح مهارت منابع انسانی می

های کارآفرینی  موانع و چالش

 روستایی هند
patel and 

charda (2013) 

 است رهبری نهاد و فرد خود به مرتبط حدودی تا کارآفرینی موفقیت

 ی توسعه هبرنام در نیز گروهی یادگیری و فرهنگ آشنایی اما

 است بوده مؤثر کارآفرینی

نقش کارآفرینی اجتماعی در بین 

 کشاورزان

 ی کشاورزان کنیای مورد مطالعه
Martin (2010) 

وجود سرمایه اجتماعی، تمایل زنان از کارآفرینی خانوادگی را به  اجتماعی در  ی قش سرمایهن Poon (2012) 
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 نویسنده عنوان نتایج

دهد و دسترسی و فاصله تا بازار نیز  کارآفرینان سازمانی افزایش می

 دارد تأثیردر آن 

کارآفرینی زنان در مناطق 

 :یی مورد مطالعهروستایی )

 کشور ویتنام(

کارآفرینی را تأمین مالی و دادن تسهیالت به  ی توسعهراهکارهای 

های  کارآفرینان، ایجاد انگیزه کارآفرینی در جوانان، آموزش مهارت

 داند. ن میکارآفرینی و حمایت دولت از کارآفرینا

روی کارآفرینی موانع واقعی پیش

 روستایی
Saxena (2012) 

آوری،  ترین موانع کارآفرینی را موانع خانوادگی، اجتماعی، فن مهم

 داند. مالی و سیاسی می
ها ها و فرصت کارآفرینی، چالش  Santhi & 

Kumar (2011) 

ر مناطق و د ی توسعهو  یدر رشد اقتصاد ییروستا های ینوآوربعد 

 گرفته شده است دهیناد یارتباط با منابع و عوامل انسان

هوشمندسازی تخصصی و 

 نوآوری در مناطق روستایی
Rosa preis 

(2016) 

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

ی  توسعه در مؤثر عوامل به خاصی بعد یا جنبه از از محققان یک هر طور که به صورت مختصر نشان داده شد،همان

از همه اینکه به عامل نوآوری که کلید اصلی کارآفرینی است یا اشاره تر  مهم واند کرده توجه روستایی مناطق کارآفرینی

و بررسی قرار  موردمطالعهجامع  طور بهو اولین بار در این تحقیق  قرار گرفته است موردمطالعهسطحی  طور بهنشده و یا 

 گرفته است.

 مباني نظری -3

 روستايي ی توسعهوری و کارآفريني در نوآ نقش و اهميت -3-1

این مستلزم ایجاد جوامع  است و تر بیشکارآفرینی روستایی به معنای افزایش حمایت و ایجاد کارآفرینی  ی هتوسع

-1495)بپذیرند  های کارآفرینان رانواحی روستایی است که پتانسیل کارآفرین و ایجاد تغییرات فرهنگی در مردم

Radulescua, Mariana, Moicaa:2014.) روستایی، کارآفرینی است؛  یتوسعهیکی از عوامل مؤثر در  یطورکل به

های جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود اقتصادی و معیشتی روستاها تواند با خلق فرصتزیرا کارآفرینی می

 فرآیندو تقویت کارآفرینی در   سعهتوبه همین دلیل، سنجش میزان کارآفرینی روستاییان و تالش برای  داشته باشد.

ای برخوردار است)حیدری مکرر و محبی، آن از اهمیت ویژه ی  اولیههای روستایی از طریق فراهم کردن زمینه ی توسعه

ها را به ی است که کارآفرینان توسط آن فرصتفرآیندنوآوری  نوآوری عمل مختص کارآفرین است. .(8: 1391

خالق را با  های یدهابخشند. کارآفرینان کنند و به کمک این ابزار به تغییرات شتاب میدیل میتب عرضه قابلهای  ایده

 کنند.های بازار ترکیب کرده و با فعالیت مستمر و پیگیر به یک فرصت کارآفرینانه تبدیل میفرصت

این نواحی، محیط بکری برای  درواقعهای استفاده از نوآوری در نواحی روستایی بسیار گسترده و متنوع است. زمینه

زراعت، باغداری، پرورش انواع دام و  ازجملههای مربوط به بخش کشاورزی شوند. فعالیتبروز نوآوری محسوب می

صنایع  ی توسعهداری، آبخیزداری و حفظ منابع طبیعی، حفظ محیط زیست، های جنگلطیور، زنبور عسل و فعالیت

ی(، گردشگری روستایی، مسکن روستایی و بهسازی محیط اهاناهی و کارخروستایی )صنایع دستی، خانگی، کارگ

تواند هایی که میاقدامات و فعالیت ی کلیه درواقعهای بروز نوآوری در نواحی روستایی است. زمینه ینتر مهمروستاها 

به بهبود  یطورکل بهار و برداری مطلوب و پایدمستقیم یا غیرمستقیم به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و بهره طور به

گیرند. افراد کارآفرینی که نوآور در قلمرو نوآوری روستایی قرار می ،کیفیت زندگی در نواحی روستایی یاری رسانند

 Giulia)دنهست تر موفقدر یک فضای نامعین و عدم قطعیت  پذیری یسکرو  ایجاد خالقیت با تحمل فرآینددر  ،هستند

Faggio & Olmo Silva-2014-68.)  اقتصادی است و  ی توسعهاصلی  ی نیروی محرکه ،کارآفریناز دیدگاه شومپیتر
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که تعادل  کند میاشاره  اقتصاد پویا ی ی مواد. وی در کتاب نظریه نوآوری یا ایجاد ترکیب تازه ؛از عبارت استنقش وی 

 :1381داریانی، احمدپورهستند)سالم  یک اقتصاد ی گردد و این دو مشخصه میپویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد 

اقتصادی خاص خود از نظر کارآفرینی جایگاه خاصی را در دانش اقتصادی بر  های یژگیومکانی با  عنوان به. روستا (10

، یور بهرهیکی از عمده مشکالت روستایی را پایین بودن نرخ  ی روستایی توسعه نظران اکثر صاحبزیرا ؛ عهده دارد

بنابراین کارآفرینان در ؛ دانند میو منابع مالی، بیکاری و اشتغال ناقص، مهاجرت، فقر و تنگدستی کمبود سرمایه 

 (.73: 1389، افتخاری و سجاسیالدین رکنشوند) می یور بهرهاجتماع روستایی باعث پویایی و افزایش 

که آن را  است ینظامفعال در از روابط میان عناصر  ای یچیدهپ ی مجموعهی  ، نتیجهتکنولوژی ی توسعهنوآوری و 

متفاوت درگیر در  یها عاملنوآوری برای داشتن یک نوآوری موفق، تعامل بین  یها نظامنامند. از دید  مینظام نوآوری 

ین تر بیشباشند و  مینوآوری یک قاعده  یها شبکهکنند.  میدر انزوا نوآوری ن ها بنگاهنوآوری مهم است، هرگز  فرآیند

به دانش مکمل و دانش فنی موجود  ها شرکتاست. برای نوآوری موفق،  چندگانه ینانآفر نقشه در میان فعالیت نوآوران

جستجوی فعال برای وصل شدن به منابع  فرآیند غیر از خودشان وابسته هستند. نوآوری، های سازمانو  ها شرکتدر 

 (.3: 1388 ،جدید است)بداقی فرآیندجدید دانش و فناوری جدید در محصوالت و 

که قرن حاضر نویدبخش تغییر و تحوالت، پیچیدگی و رقابت بسیار است، هر سازمانی نیازمند بهبود  ازآنجایی 

امروزی باید نوآوری را به  های سازمانمستمر و یا بنیادی برای دستیابی به رشد و مزیت رقابتی است. لذا رهبران 

)سعیدا اردکانی و ر سراسر یک سازمان نهادینه سازندعنوان یک اصل راهبردی د وری و نیز به کیفیت و بهره

یافته و منظم به نیازها و  ساخت فرآیند(. کارآفرینان، خالقیت و نوآوری را از طریق یک 135: 1392همکاران،

شومپیتر معتقد است که رود.  کارآفرینی به شمار می فرآینددهند. نوآوری از اعمال کلیدی در  های بازار پیوند می فرصت

 ها آنشوند و سازمان جدید جای  وری پایین تخریب می تحرک و با بهره کهنه و کم های سازمانتخریب خالق،  فرآیندبا 

 (.65: 1387گیرد)احمدی و درویش،  را می

شود. بخش  میاین شاخص به دو زیر شاخص تقسیم  رو به رشد و بهبود است. ی پروژهیک  شاخص نوآوری جهانی

انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کارورزی  ی یهسرمانهادها، ورودی شامل پنج رکن 

در جدول فوق وضعیت است و شاخص خروجی شامل دو رکن خروجی دانش و فناوری و خروجی خالقانه است. 

 بررسی شده است. 2012وآوری از سال شاخص ن

شاخص  میرفاه کشورها با تنظ زانیم ی یسهمقاو  یابیارز یبرا تاکنون یالدیم 2009از سال  2لگاتوم ی مؤسسه

شود، ساالنه در  می میتنظ یزندگ تیفیو ک یثروت، رشد اقتصاد رینظ یگوناگون یرفاه که بر اساس فاکتورها یبیترک

 کسب 2019سال در کشور  167 نیب دررا  119 ی رتبه رانیا متأسفانه. پردازد میها کشور یبند رتبهبه  یجهان یسطح

در  رانیکه ا مینبی می تیکه به نسبت وسعت و جمع داراست را 149 ی کارآفرینی رتبه یها فرصتو در نموده است 

تأکید بر رویکرد  ،هدف از این تحقیق(. Legatum prosperity Index: 2019)قرار گرفته است نییپا اریبس گاهیجا

توان به  می المللی ینب یها عرصههان و جایگاه ایران در نوآورانه است. با توجه به اهمیت نوآوری و کارآفرینی در ج

بر نوآوری اشاره و توضیح مختصری  مؤثرساختاری  عواملاهمیت موضوع تحقیق پی برد. لذا در ادامه مبانی نظری به 

 گردیده است. ارائه

 موردمطالعه ی محدوده -4

درصد از مساحت کل استان  6وسعت،  رمربعلومتیک 1615با  یشهرستان فاروج واقع در شرق استان خراسان شمال

عرض  قهیدق 15درجه و  38تا  قهیدق 53درجه و  36 یمدارها نیشهرستان ب نیرا به خود اختصاص داده است. ا

واقع است. از سمت شرق  چینویالنهار گر از نصف یطول شرق قهیدق 20درجه و  58تا  قهیدق 58درجه و  57و  یشمال

                                           
2- Legatum prosperity Index 
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 یها شهرستاناز جنوب به  ،یدر خراسان رضو یرانگ باجبخش مال به کشور ترکمنستان و به شهرستان قوچان، از ش

متر  1196 ا،یمحدود است. ارتفاع متوسط آن از سطح در روانیو از غرب به شهرستان ش شابوریسبزوار و ن ن،یاسفرا

 (.1392 ،یخراسان شمال یآمار ی است)سالنامه

 
 (: مرکز آمار ایرانمنبع) تان فاروجسیاسی و موقعیت شهرس : تقسیمات2شکل 

 ي تحقيقشناس روش -5

 ی جامعهاست.  یلیتحل-یفیتوص ت،یو بر اساس ماه ینوشتار بر اساس هدف از نوع کاربرد نیدر ا قیروش تحق

عنوان باغدار و کشاورز  باشند که به کارآفرینان و افراد موفق در روستاهای شهرستان فاروج می ی هیکلآماری تحقیق، 

کشاورزی و فرمانداری اخذ گردیده است  جهاد را از ادارات صنعت و معدن، تعاون، ها آناند که آمار شده  انتخابمونه ن

نیز زیاد  ها آننفر است و با توجه به اینکه تعداد  63 ها آنهدف که تعداد  ی که با توجه به معلوم بودن حجم جامعه

گردد. ابزار گردآوری  تحقیق تکمیل می پرسشنامه ها آنبا مراجعه به گردد و  آماری تمام شماری می ی ، جامعهستین

 فرآیندمؤثر بر نوآوری در  یعوامل ساختار لیتحل یسؤال است که برا 58ی با ا پرسشنامهها در بخش میدانی،  داده

 ی پژوهش، پرسشنامه ی پرسشنامهی سازبرای معتبرشد.  هیته کرتیل ای درجه طیف پنج کارآفرینی در قالب

از  نظر و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گرفت و پس صاحب شده، ابتدا در اختیار متخصصان و اساتید طراحی

عنوان  با دو نفر از اساتید و کارشناسان بهپرسشنامه  آزمون شیپ ی مرحلهتعدیل برخی موارد،  اخذ نظریات اصالحی و

روش  گیری،منظور تعیین قابلیت اعتماد )پایایی( ابزار اندازه ود بهموج یها یکی از روش. مقدماتی انجام شد ی هنمون

 898/0و با ضریب آلفای  شدگیری با ضریب آلفای کرونباخ اندازه در این پژوهش که سنجش سازگاری درونی آن است

دهد. درنهایت  ضریب آلفای کرونباخ در متغیرهای پژوهش را نشان می (2ی ) شمارهشد. جدول  تأییدپایایی پرسشنامه 

 و کارآفرینان نمونه انجام شد. نوآورانمصاحبه با  63

های مختلف آماری )آمار توصیفی و استنباطی( به  و انجام شیوه SPSSافزار  بعد با استفاده از نرم ی در مرحله

 -موگروفها از آزمون کول شده است. جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده  پرداخته  میهای ک وتحلیل داده تجزیه
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با توجه به نوع ساختاری نوآوری و سطح کارآفرینی روستایی  عوامل بندی یتاولواسمیرنوف استفاده شد. سپس برای 

 استفاده گردید. چندگانهتحلیل مسیر با رگرسیون های خی دو و فریدمن، همبستگی پیرسون و ها از آزمون داده

 
 آوری و کارآفرینی روستاییساختاری نو یها شاخص: ضریب آلفای کرونباخ 2جدول 

  گویه  شاخص
تعداد 

 سؤاالت

ضریب آلفا 

 کرونباخ

 یگذار قانون

به  انییروستا یدسترسیی، مناطق روستا تیمجلس از ظرف ندگانیدرک و شناخت نما

 نیبا قوان ییروستا یمنافع نوآور نیتأمی، دولت های گذاری یاستسکشورها با  ریسا های یفناور

امور  یها یواگذار، کشور ییروستا یثبت نوآور نیقوان تیشفاف، کشور یو معنو یفکر تیمالک

 نقش، مجلس ینظارت نیقوان وجودی، ساز یخصوص روند، تابعه دولت یها شرکت به  دولت 

  نیقوان یعنوان ناظر بر اجرا مجلس به ندگانینما

8 0،807 

 زیرساختی

 یدسترس سهولت، نیو بنز لیئازجمله نفت، گازو یلیفس یها سوختبه  انییروستا یدسترس

، در کشور انییروستا یدیتول یحمل کاالها یها نهیهز، آهن و بندرها به جاده و راه انییروستا

 یمصرف یانرژ یها نهیهز، رهیازجمله آب، برق و گاز و غ یبه منابع انرژ انییروستا یدسترس

، تیفیپوشش شبکه باک خوب و نترنتیباند ا یبه پهنا انییروستا یدسترس(، )آب، برق و گاز

  (یدهوشش شبکه )آنتنو پ لیبه تلفن، موبا یدسترس تیاهم

7 0.761 

 آموزشی

 یجیترو یآموزش یها  دوره تأثیر، افراد یوپرورش در کسب مهارت و توانمندساز آموزش تیموفق 

 یها رشته یهماهنگ، افراد یتوانمند شیارتباط دانشگاه با صنعت در افزا تأثیری، کارگاه ایو 

دانشگاه در خلق دانش و  نقشیی، روستا طیبا آموزش نوآوران در مح یدانشگاه یلیتحص

 ینوآورانه برا یها دانشبه  عیسر یدسترس طیشرا وجودیی، از نوآوران روستا تیو حما یتکنولوژ

، ها نهیو کاهش هز دیدر جهت ارتقاء تول یپژوهش و فن یدستاوردها وجودیی، روستا نانیکارآفر

 ییروستا یها یدر نوآور شرویپ یو رابطه با کشورها تعامل

8 0.723 

 اقتصادی

در  ها یسطح نوآور کاهشیی، روستا ینوآور لیدر جهت تسه یو اعتبارات بانک التیتسه یارائه 

ها از  بانک استقبالی، و نوآور یرقابت یتورم در اختالل فضا تأثیر، تورم جهیدرنت دیتول

 تیاز مشاغل در تقو اتیمال افتیدر نیقوان نقش، انییروستا های یرنوآودر بخش  یگذار هیسرما

 انییروستا های ینوآوردر بخش  ینفت یدرآمدها صرف، نوآورانه یها تیفعال

6 0.74 

اداری و 

 مدیریتی

در  یانجام امور ادار فرآیندیی، روستا یسازمان مرتبط در نوآور رانیمد یها یتوانمند 

با  یامور ادار انجامی، کار یو مواز یدولت یها دستگاه تعددیی، روستا ینوآور کننده لیتسه

وجود  تأثیر، نوآورانه یها تیفعال تر بیش کننده بیترغ یقیتشو یها استیس، دیجد یها یفناور

 یانجام امور ادار عیدر تسر یادار ستمیدر س انییآشنا

6 0.758 

 خارجی

 یدر کاهش نوآور ها میتحر آثاری، ارتج سکیر شیو افزا هیهمسا یدر کشورها یود ناامنوج

 نانیکارآفر یو داخل یخارج یسفرها ی،رقابت جهان یایدر دن یرانیمحصوالت ا گاهیجایی، روستا

 شیجهان در افزا یبا کشورها یریپذ رقابت نقشی، فناور نیجهت اطالع از آخر ییروستا

قاچاق کاال در کاهش  شنقت و همچنین بودن روند صادرات و واردا یطوالنیی، روستا ینوآور

در جهان در کاهش  یتجار های یمانپدر  رانیا تیعضو عدمیی، روستا یانهنوآور یزهیانگ

 یدر جهان در نوآور یدیمحصوالت تول تیفیدر بهبود ک عیسر راتییتغ نقشی، نوآور

9 0.781 

 فردی

خانواده  تیموقع تأثیری، نوآور زهیانگ شیدر افزا ییفرد در جامعه روستا یاجتماع گاهیپا تأثیر 

سطح  تأثیریی، روستا یمرد( در نوآور ای)زن  تیجنس تأثیری، در نوآور ییروستا طیدر مح

 ییافراد روستا یدر نوآور یذات تیاستعداد و خالق تأثیریی، روستا یدر نوآور التیتحص

5 0.687 

 0.69 4 قیدر تشو نیشینوآوران پ اتیجربت اثرات، زهیجامعه نسبت به نوآوران در ارتقاء انگ دگاهینقش د  اجتماعی
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  گویه  شاخص
تعداد 

 سؤاالت

ضریب آلفا 

 کرونباخ

 یها زهیتبادل اطالعات در باال بردن انگ ایامور و  یگروه انجام، دیجد ها یجامعه به سمت نوآور

 افراد یدر نوآور نیشغل و حرفه والد تأثیری، نوآور

 فرهنگی

در  یو اعتقادات مذهب نید نقشی، نوآور ی توسعهها در  و سنت یفرهنگ ینهیشینقش پ 

یی، روستا یها طیمح ینوآور ی توسعهدر  ییروستای هجامع یها ارزش نقشیی، روستا ینوآور

به  ییجامعه روستا یمنف نگاهیی، روستا طیمح یدر نوآور ریاعتماد به سرنوشت و تقد نقش

 ینوآور یزهیدر کاهش انگ یاندوز ثروت

5 0.712 

 0.898 58 عوامل ساختاری نوآوری روستایی

ح متغیر سط

کارآفرینی 

 روستایی

در رشد سطح  تیموفق زانیم، محصوالت دیجد یو ورود به بازارها ییدر شناسا تیموفق زانیم

استفاده از  زانیم، راندمان ساالنه محصوالت شیو افزا یور بهره شیافزا زانیم، انهیدرآمد سال

 زانیم، و متنوع دیجدمحصوالت  یارائهو  دیتوجه به تول زانیم، دیتول دیجد های یوهشو  ها روش

 گرانیاز د تر متفاوتخالقانه و  های یوهشاستفاده از  زانیمی، و منابع گوناگون مال هیجذب سرما

 دیمتنوع و جد یها روشاستفاده از  زانیم، دیجد یشغل یها فرصت جادیا زانیم، در حرفه خود

 دیدر تول دیجد یفنّاوراستفاده از ابزار و  زانیم، و فروش عیدر توز

10 0.658 

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

 های تحقيق يافته-6

 يانگو پاسخهای فردی ويژگي -6-1

سال  30تا  21دارای سن  یانگو پاسخدرصد  46حدود  نفر نوآوران روستایی، 63آمده، از  دست بر اساس نتایج به

ازنظر سطح  اند. متأهل بوده ها آندرصد  11/72که  یان مردان هستندگو پاسخدرصد از  2/76و ازنظر جنسیت  باشند می

درصد نیز دارای مدرک دیپلم و لیسانس و باالتر هستند. همچنین با  55.6و  سواد یان بیگو پاسخدرصد  7.9تحصیالت، فقط 

و درصد در صنایع تبدیلی  3/14درصد در کشاورزی،  7/31کارآفرین روستایی  63نوآوری روستاییان، از میان  یبررسی زمینه

  های صنعتی صورت گرفته است. درصد در فعالیت 2/30

فعالیت فعلی، کار خود را  ی هاکثریت کارآفرینان روستایی موردمطالعه، بدون الگو گیری از اشخاص موفق در حوز

وکار  اندازی کسب اند. میزان رضایت اکثر افراد موردمطالعه از وضعیت اقتصادی گذشته خود )قبل از راه شروع کرده

درصد از افراد، سابقه فعالیت در شغل  43های پژوهش، تنها  لی(، در حد متوسط و ضعیف بوده است. بر اساس یافتهفع

 اند. وکار فعلی خود داشته دیگری را پیش از شروع کسب

 کارآفريني روستايي فرآينددر  نوآوری مؤثر بر عوامل وتحليل يهتجز-6-2

موردمطالعه  گذاری قانون یها شاخص ایهای پژوهش، میانگین رتبهفتهبر اساس یا :یگذار عوامل مربوط به قانون

دارای  ییروستامناطق  تیمجلس از ظرف ندگانیدرک و شناخت نما یها شاخصو تنها  مقدار متوسط است از تر پایین

اجرای بر عنوان ناظر  نمایندگان مجلس بهنقش  یها شاخصبر اساس شاخص ضریب تغییرات . است 3میانگین باالتر از 

ین تر بیشسازی اولویت اول تا سوم را دارند و  های تابعه دولت و روند خصوصی شرکت به ی امور دولتها یواگذارقوانین، 

کشورها با  ریسا های یفناوربه  انییروستا یدسترس شاخص .اند داشتهرا بر نوآوری در کارآفرینی روستایی  تأثیر

 را بر نوآوری روستاییان دارد. تأثیرین تر کمرا گرفته و  ی نیز اولویت آخردولت های گذاری یاستس

زیرساختی موردمطالعه باالتر از  یها شاخصای های پژوهش، میانگین رتبه: بر اساس یافتهعوامل زيرساختي

دارای  نیو بنز لیازجمله نفت، گازوئ یلیفس یها سوختبه  انییروستا یدسترسمقدار متوسط است و تنها شاخص 
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 67                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 و تیفیک خوب و پوشش شبکه با نترنتیباند ا یبه پهنا انییروستا یدسترس است و شاخص 3از  تر یینپامیانگین 

امکانات زیرساختی  تأثیرباالترین میانگین را در  3.58با میانگین  در کشور انییروستا یدیتول یحمل کاالها یها نهیهز

 یبه منابع انرژ انییروستا یدسترس یها اخصشدر نوآوری روستایی داشته است. بر اساس شاخص ضریب تغییرات 

 یحمل کاالها یها نهیهزو  آهن و بندرها به جاده و راه انییروستا یسهولت دسترس، رهیازجمله آب، برق و گاز و غ

را بر نوآوری در کارآفرینی روستایی  تأثیرین تر بیشاولویت اول تا سوم را گرفته است و  در کشور انییروستا یدیتول

ین تر کمنیز اولویت آخر و  نیو بنز لیازجمله نفت، گازوئ یلیفس یها سوختبه  انییروستا یدسترس شاخص .اند داشته

 را بر نوآوری روستاییان دارد. تأثیر

آموزش و پژوهش  یها شاخصای های پژوهش، میانگین رتبه: بر اساس یافتهعوامل مربوط به آموزش 

 3.86ی با میانگین کارگاه ایو  یجیترو یآموزش یها دوره تأثیرو شاخص  باالتر از مقدار متوسط است موردمطالعه

امکانات زیرساختی در نوآوری روستایی داشته است. بر اساس شاخص ضریب تغییرات  تأثیرباالترین میانگین را در 

 یآموزش یاه  دوره تأثیریی، روستا طیبا آموزش نوآوران در مح یدانشگاه یلیتحص یها رشته یهماهنگ یها شاخص

و  یی اولویت اول تا سوماز نوآوران روستا تیو حما ینقش دانشگاه در خلق دانش و تکنولوژی و کارگاه ایو  یجیترو

وپرورش در کسب مهارت و  آموزش تیموفق یهگو .اند داشتهرا بر نوآوری در کارآفرینی روستایی  تأثیرین تر بیش

 نوآوری روستاییان دارد. را بر تأثیرین تر کمو نیز اولویت آخر را گرفته  افراد یتوانمندساز

 استقبالاقتصادی موردمطالعه باالتر از مقدار متوسط است و تنها  یها شاخصای : میانگین رتبهعوامل اقتصادی

است. بر اساس شاخص  3تر از دارای میانگین پایین انییروستا های ینوآوردر بخش  یگذار هیها از سرما بانک شاخص

از مشاغل  اتیمال افتیدر نینقش قوان، انییروستا های ینوآوردر بخش  ینفت یصرف درآمدهاشاخص  یراتیتغضریب 

یی اولویت اول تا روستا ینوآور لیدر جهت تسه یو اعتبارات بانک التیتسه ی ارائهو  نوآورانه یها تیفعال تیدر تقو

 .اند داشتهفرینی روستایی را بر نوآوری در کارآ یرگذاریتأثین تر بیشسوم را گرفته است و 

 فرآیند شاخص داری موردمطالعه باالتر از مقدار متوسط است و تنها های  رتبه: میانگین مديريتي-عوامل اداری

 تأثیریان گو پاسخاست و از نظر  3تر از یی دارای میانگین پایینروستا ینوآور  لیدر تسه یانجام امور ادار شاخص

 رانیمد یها یتوانمند یها شاخص ییراتتغی در نوآوری و کارآفرینی روستایی دارد. بر اساس شاخص ضریب تر کم

 کننده بیترغ یقیتشو یها استیسی و کار یو مواز یدولت یها تعدد دستگاهیی، روستا یسازمان مرتبط در نوآور

 .اند داشتهر نوآوری در کارآفرینی روستایی را ب یرنظر تأثاولویت اول تا سوم را از  نوآورانه یها تیفعال تر بیش

های خارجی موردمطالعه باالتر از مقدار های شاخص  رتبههای پژوهش، میانگین : بر اساس یافتهعوامل خارجي

دارای  2.76ی با میانگین تجار سکیر شیو افزا هیهمسا یدر کشورها یوجود ناامن متوسط است و تنها شاخص

 ی مؤلفهی در نوآوری و کارآفرینی روستایی دارد و در مقابل تر کم تأثیریان گو پاسخاست و از نظر  3تر از  ن پایینمیانگی

را در نوآوری روستایی داشته است. بر  تأثیرباالترین  3.76نوآوری روستایی با آماره  ی نقش قاچاق کاال در کاهش انگیزه

با  یریپذ نقش رقابتیی، روستا ینوآور ی زهیاق کاال در کاهش انگنقش قاچ یها شاخصاساس ضریب تغییرات نیز 

در جهان در  یدیمحصوالت تول تیفیدر بهبود ک عیسر راتیینقش تغیی و روستا ینوآور شیجهان در افزا یکشورها

 نیرجهت اطالع از آخ ییروستا نانیکارآفر یو داخل یخارج یسفرها. اند داشتهاول تا سوم را  های یتاولوی نوآور

 ی نیز اولویت آخر را دارد.فناور

مرد(  ای)زن  تیجنس تأثیر شاخص فردی باالتر از مقدار متوسط است و شاخص های رتبه: میانگین عوامل فردی

پایین شاخص جنسیت در نوآوری  تأثیرنشان از  مقدار و ترین یینپادارای  3.24یی با میانگین روستا یدر نوآور

فرد  یاجتماع گاهیپا ،تأثیرسطح تحصیالت در نوآوری روستایی،  تأثیر یها شاخصب تغییرات ضری بر اساسروستایی دارد. 

 یرو تأثی و استعداد و خالقیت ذاتی در نوآوری افراد روستایی اولویت اول تا سوم نوآور زهیانگ شیدر افزا ییروستا ی در جامعه

 د.شاخص موقعیت خانواده در محیط روستایی نیز اولویت آخر را دار
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اجتماعی موردمطالعه باالتر از مقدار  یها شاخص ایهای پژوهش، میانگین رتبه: بر اساس یافتهعوامل اجتماعي

اثرات تجربیات نوآوران پیشین در تشویق جامعه به سمت  یها شاخصمتوسط است. بر اساس ضریب تغییرات 

 ت اول و دوم را داشته است.اولوی شغل و حرفه والدین در نوآوری افراد تأثیرو  ها جدید نوآوری

فرهنگی موردمطالعه باالتر از مقدار  یها شاخصای های پژوهش، میانگین رتبه: بر اساس یافتهعوامل فرهنگي

 نقش اعتماد به سرنوشت و تقدیر در نوآوری محیط روستایی و یها شاخصمتوسط است. بر اساس ضریب تغییرات 

نقش دین و  ی . در مقابل نیز گویهاند داشتهنوآوری اولویت اول و دوم را  ی توسعهها در  فرهنگی و سنت ی نقش پیشینه

 نیز اولویت آخر را دارد. ییروستااعتقادات مذهبی در نوآوری 

 های مؤثر بر نوآوری روستايي بندی شاخص اولويت -6-3

ستایی از دیدگاه های مؤثر در نوآوری رو بندی هر یک از شاخص و اولویت تأثیرمیزان  ی مقایسه منظور به

نظر  ها، آیا شاخصی از کند که بین شاخص شوندگان از آزمون فریدمن استفاده شد. این آزمون بیان می پرسش

دارند. در این آزمون فرض برخوراهمیت یکسانی  ی درجهاز  ها آننظر  ها از شاخص ی تر است یا همه دهندگان مهم پاسخ

 (3)ها بوده است. جدول  شاخص ی عدم یکسان بودن میانگین رتبه H1ض ها و فر یکسان بودن میانگین رتبه H0صفر 

 فردی باالترین میانگین را داراست. های یژگیوشاخص  ،این اساس بر که استهای تحقیق  آمار توصیفی شاخصنشانگر 

 
 های نوآوری روستایی : آمار توصیفی مربوط به شاخص3جدول 

 فردی فرهنگی اجتماعی خارجی اداری یاقتصاد آموزشی زیرساخت گذاری قانون شاخص

 3.37 3.29 3.33 2.81 2.98 3.10 3.17 3.25 3.29 میانگین

 0.697 0.662 0.770 0.571 0.453 0.662 0.680 0.704 0.991 انحراف معیار

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

داری  معنیو  8و را با درجه آزادی طبق آزمون فریدمن در کل جامعه آماری، مقدار آماره خی د (4)ی  جدول شماره

های فردی باالترین  ها دارد. درنتیجه ویژگی شدن فرض صفر مبنی بر یکسان نبودن میانگین رتبه تأییدنشان از  0.000

 ین اولویت را دارد.تر کماولویت و شاخص فرهنگی 
 : نتایج آزمون فریدمن4جدول 

 63 تعداد

 38.760 کای اسکوئر

 8 آزادی ی درجه

 0.000 سطح معناداری

  

ین تر کمهای فردی و فرهنگی به ترتیب باالترین اولویت و عوامل خارجی بر اساس نظر نوآوران روستایی ویژگی

 دهد. نشان می گو پاسخ یها بر اساس آزمون فریدمن را در جامعه بندی شاخصاولویت (5). جدول انداولویت را داشته
بر نوآوری روستایی طبق آزمون فریدمن مؤثر های بندی شاخص : اولویت5جدول   

 فردی فرهنگی اجتماعی خارجی اداری اقتصادی آموزشی زیرساخت گذاری قانون شاخص

 5.86 5.53 5.41 3.44 4.39 4.94 4.57 5.36 5.49 یا رتبهمیانگین 

 1 2 4 9 8 6 7 5 3 اولویت

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1552-fa.html


 69                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 روستايي اننوآور سطح کارآفريني -6-4

)اقتصادی(، نوآوری  نظیر رشد ییها شاخصروستایی از نوآوران در این پژوهش به منظور سنجش سطح کارآفرینی 

 یکننده یینتعمتغیرهای  یا رتبهمیانگین  گویه استفاده شده است. 10در قالب  ییزا اشتغالدر محصول و فرایند و 

باالیی نسبتاً از سطح کارآفرینی  موردمطالعه نوآورانتقریباً  هآن است ک مبیّنروستایی  نوآورانسطح کارآفرینی 

برای سنجش سطح کارآفرینی زنان  مورداستفاده یها شاخصهر یک از  وضعیتنشانگر  (6) ل. جدوندررخورداب

 است.روستایی 
 روستایی نوآورانسطح کارآفرینی ی کننده یینتعهای گویه بندی یتاولو :6جدول 

 

میانگین

* 

انحراف 

 معیار

ضریب تغییرات 

(C.V) 
 اولویت

 5 0.309 0.889 2.87 در شناسایی و ورود به بازارهای جدید محصوالت میزان موفقیت

 4 0.274 0.947 3.46 میزان موفقیت در رشد سطح درآمد سالیانه

 3 0.252 0.806 3.21 محصوالت یو افزایش راندمان ساالنه یور بهرهمیزان افزایش 

 6 0.324 1.088 3.35 جدید تولید های یوهشو  ها روشاز  میزان استفاده

 9 1.354 5.095 3.76 محصوالت جدید و متنوع یارائهمیزان توجه به تولید و 

 7 0.347 0.919 2.651 میزان جذب سرمایه و منابع گوناگون مالی

 2 0.227 0.777 3.429 از دیگران در حرفه خود تر متفاوتخالقانه و  های یوهشمیزان استفاده از 

 8 1.095 3.762 3.435 شغلی جدید یها فرصتمیزان ایجاد 

 1 0.199 0.712 3.571 متنوع و جدید در توزیع و فروش یها روشمیزان استفاده از 

 10 1.481 5.184 3.500 جدید در تولید یفنّاورمیزان استفاده از ابزار و 

 5خیلی زیاد: ، 4زیاد: ، 3متوسط:  ،2کم: ، 1* مقیاس: خیلی کم: 

 

 3.76با میانگین  متنوعمحصوالت جدید و  یارائهتولید و  ینشان داده شده است، گویه (6)که در جدول  طور همان

اما با توجه به دیدگاه کارآفرینان و  ،کارآفرینان بوده است تر بیش موردتوجهباالترین میانگین را داشته و  ینکهباوجودا

ستفاده از ابزار و تکنولوژی ایت نهم را در ایجاد کارآفرینی روستایی داشته است. شاخص اولو 1.354ضریب تغییرات 

اما ؛ آخر را دارد ی در ایجاد کارآفرینی اولویت نداشته و رتبه (،3.5زیاد )میانگین  ی نیز با وجود استفاده یدتولجدید در 

از نظر  0.199و ضریب تغییرات  3.57 گینبا میان فروشمتنوع و جدید در توزیع و  یها روشاستفاده از شاخص 

نیز  یگرانداز  تر متفاوتخالقانه و  های یوهشاستفاده از  شاخص و داشته است ها آناولویت اول را در کارآفرینی  ،نوآوران

 در اولویت دوم برای ایجاد کارآفرینی قرار دارد.

 روستايي نوآورانتعيين سطح کارآفريني  -6-5

میانگین استفاده شد. در  انحراف معیار از ی فاصلهروستایی از روش  نوآورانسطح کارآفرینی  یبند طبقهبه منظور 

 شود:شرح زیر برآورد می به چهار سطح به آمده دست بهاین روش، چگونگی تبدیل امتیازهای 

St.d-MeanA ضعیف =                            Mean B  St.d-Mean  =  متوسط  

St.d Mean   C Mean  خوب =                             D  St.d Mean   عالی = 
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 شده کسبروستایی با توجه به امتیاز  نوآورانوزیع فراوانی سطح کارآفرینی : ت7جدول  

 درصد تجمعی درصد فراوانی سطح کارآفرینی

 12.7 12.7 8 ضعیف 2.85از  تر کم

 54.0 41.3 26 متوسط 3.16تا  2.86بین 

 84.1 30.2 19 خوب 3.46تا  3.17بین 

 100 15.9 10 عالی 3.461از  تر بیش

 100 63 جمع
 

 3.8ین = تر بیش 2.4ین = تر کم 0.307انحراف معیار=  3.156میانگین = 

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

 15.9درصد خوب و  30.2یی ضعیف و درصد از نوآوران روستا 12.7، سطح کارآفرینی (7) نتایج جدول بر اساس

 درصد عالی است.

 همبستگي بين متغيرهای مستقل و سطح کارآفريني -6-6

که با توجه به نتایج این آزمون  شده است  اسمیرنوف استفاده-از آزمون کلموگروف برای بررسی نرمال بودن متغیرها

همبستگی  از ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ی رابطهبرای تعیین بنابراین ها نرمال بوده است؛  داده ی عمده

فردی، آموزش و پژوهش و متغیر نوآوری  های شاخصآن است که بین  ی کننده بیان لاستفاده شد. نتایج حاص پیرسون

 توان بیان داشت که با اطمینانمی درواقع%، وجود دارد. 1در سطح  مثبت و معناداری ی رابطه ها آنبا سطح کارآفرینی 

را به دنبال  ها آنکارآفرینی  روستایی، افزایش سطح آموزشیو بهبود وضعیت  فردی های ویژگی ، باال بودن سطح99%

مثبت و معناداری  ی رابطه روستاییسطح کارآفرینی  و اقتصادی و زیرساختی های شاخصخواهد داشت. همچنین بین 

روستایی بر سطح کارآفرینی  ادی و زیرساختیاقتصتأثیرگذاری شرایط  ی دهنده نشان % وجود دارد که5در سطح 

تأثیر معناداری  ها آنکارآفرینی  بر سطح زیرساختی نوآوری های شاخصسایر ، آمده دست بهست. بر اساس نتایج ها آن

 نداشته است.
 بین سطح کارآفرینی و متغیرهای مستقل تحقیق: نتایج آزمون همبستگی پیرسون  8جدول 

 وابسته

 

 مستقل 

 فرینی روستاییسطح کارآ

 آزمون ی نتیجه سطح معناداری پیرسون ی مقدار آماره

 با کارآفرینی روستایی ندارد دار ی معنی رابطه 0.773 -0.037 یگذار قانونشاخص 

 با کارآفرینی روستایی دارد دار ی معنی رابطه 0.007 0.257* شاخص زیرساخت

 با کارآفرینی روستایی دارد دار ی معنی رابطه 0.042 0.338** شاخص آموزش و پژوهش

 با کارآفرینی روستایی دارد دار ی معنی رابطه 0.000 0.259* شاخص اقتصادی

 با کارآفرینی روستایی ندارد دار ی معنی رابطه 0.480 0.091 شاخص اداری

 با کارآفرینی روستایی ندارد دار ی معنی رابطه 0.770 -0.038 شاخص خارجی

 با کارآفرینی روستایی ندارد دار ی معنی رابطه 0.529 0.081 شاخص اجتماعی

 با کارآفرینی روستایی ندارد دار ی معنی رابطه 0.692 -0.051 شاخص فرهنگی

 با کارآفرینی روستایی دارد دار ی معنی رابطه 0.040 0.691** شاخص فردی

 رینی روستایی داردبا کارآف دار ی معنی رابطه 0.000 0.562** متغیر عوامل ساختاری نوآوری

 معنادار است 0.01همبستگی در سطح  :** معنادار است 0.05در سطح  یهمبستگ :*
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 های نوآوری بر کارآفريني روستايي شاخص یاثرگذاربررسي -6-7

متغیره و از رگرسیون چند ی معنادار رابطهزیرساختی نوآوری بعد از ثابت شدن  یها شاخصبه منظور بررسی اثر 

گذاری، زیرساخت، آموزش و پژوهش، های قانوناستفاده شده است. در رگرسیون متغیر مستقل، شاخصتحلیل مسیر 

اول نتایج  ی . در مرحلهاست اقتصادی، اداری، خارجی، اجتماعی، فرهنگی و فردی و متغیر وابسته، کارآفرینی روستایی

دارای  0.585نوآوری با میزان  یها شاخصیی با دهد که سطح کارآفرینی روستا میاز نظر روستاییان نشان  آمده دست به

است که حاکی از  0.464برابر با  شده یلتعد. همچنین مقدار ضریب تعیین استمثبت با شدتی متوسط  یا رابطه

درصد از  46یعنی متغیرهای مستقل ؛ باشند میمستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته  یرهایمتغتوانایی باالی ابعاد 

 تأثیرتحت  ،کند و مابقی این تغییرات که به مجذور کمیت خطا معروف است غیر وابسته را تبیین میتغییرات مت

 باشند. متغیرهای خارج از مدل می
 

 و خطای استاندارد برآورد اثر نوآوری در کارآفرینی روستایی شده یلتعدمقدار همبستگی، ضریب تعیین  :9جدول 

اول ی مرحله  R ی  هچندگانهمبستگی  یبضر   R ضریب تعیین R  ی هشد یلتعدضریب تعیین  خطای استاندارد 

1 0.585 0.487 0.464 0.31 

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

 0.000برابر با  هم آنو میزان معناداری  71.64برابر است با  Fمقدار  ،مشخص است( 10گونه که در جدول ) همان

تغییرات متغیر وابسته  یخوب بهمعنی که ابعاد متغیر مستقل قادر است  ین؛ بدو معنادار است 0.05تر از  است که کوچک

توان گفت که ترکیب  میدرصد  99در سطح اطمینان  Fبرای  شده محاسبهرا توضیح دهد؛ بنابراین بر اساس مقدار 

 رینی روستاییکارآف ی وابستهتغییرات متغیر  بینی یشپقادر به تبیین و  داری یمعن ی مستقل به شیوه یرهایمتغخطی 

 از دیدگاه روستاییان است.

 
 نوآوری در کارآفرینی روستایی یها شاخصضریب همبستگی چندگانه در مدل تحلیل مسیر اثر  :10جدول 

 مجموع مربعات مدل
 ی درجه

 آزادی
 سطح معناداری F میانگین مربعات

1 

 0.096 9 0.865 رگرسیون

 0.094 53 4.971 مانده باقی 0.000 71.64

   62 5.836 مجموع

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

گذاری، زیرساخت، آموزش و پژوهش، اقتصادی، متغیرهای مستقل )قانون تأثیر ی استانداردشدهبر اساس ضریب  تیدرنها

ارآفرینی آماری معناداری بر ک تأثیردهد که  میاداری، خارجی، اجتماعی، فرهنگی و فردی( بر متغیر وابسته، نتایج نشان 

ین تر بیش 0.334 تأثیرمتغیرها بر کارآفرینی روستایی، شاخص فردی با ضریب  تأثیرروستایی دارند. همچنین از نظر ضریب 

فردی، میزان  های ویژگیاین اساس، یک انحراف استاندارد افزایش در شاخص  دارد. بر میزان اثر بر کارآفرینی روستایی

اقتصادی، آموزش و  یها شاخصو برعکس. همچنین  دهد میانحراف استاندارد افزایش  0.334را به میزان  کارآفرینی روستایی

 یرهایمتغدارد. سایر  تأثیر بر کارآفرینی روستایی 0.087و  0.175، 0.093 تأثیرپژوهش و زیرساختی به ترتیب با ضریب 

 نیستند. بر کارآفرینی روستایی دار یمعن تأثیر( دارای یطیمح ستیزتبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و )مستقل 
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 مقادیر ثابت و متغیرهای مستقل :11 جدول

 مدل
مقادیر ثابت و متغیرهای 

 مستقل

ضریب بتای  یراستانداردغضریب 

 استاندارد

(Beta) 

 معناداری Tمقدار 
 (Bضریب بتای )

خطای 

 استاندارد

 ی مرحله

 اول

 0.000 7.151   0.426 3.048 ضریب ثابت

 0.926 -0.094 0.014- 0.046 -0.004 یذارگ قانون

 0.047 0.606 0.087 0.062 0.038 زیرساخت

 0.002 1.283 0.175 0.092 0.118 آموزش و پژوهش

 0.006 0.471 0.093 0.079 0.037 اقتصادی

 0.637 -0.475 -0.086 0.082 -0.039 اداری

 0.506 -0.669 -0.102 0.082 -0.055 خارجی

 0.640 -1.874 -0.277 0.068 -0.128 اجتماعی

 0.324 -0.996 -0.195 0.091 -0.090 فرهنگی

 0.007 1.852 0.334 0.079 0.147 فردی

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

مستقل بر هم و نیز  یرهایمتغ تأثیردوم برای دستیابی به مدل نهایی و مشخص نمودن ضرایب  ی در مرحله

و رسم دیاگرام مسیر بر  یرهامتغکل  تأثیرمتغیرهای مستقل و محاسبه ضرایب  یرمستقیمغ تأثیرمشخص شدن ضرایب 

 تأثیرین ضریب تر بیشپایه اولین خروجی تحلیل رگرسیونی که نتایج آن ارائه گردید. در این مرحله شاخص فردی که 

نشان  شده یلتعدضریب تعیین  بنابراین؛ متغیر وابسته وارد مدل شد عنوان بهخروجی تحلیل رگرسیونی را داشت، 

، زیرساخت، آموزش و یگذار قانون یها شاخصدرصد تغییرات شاخص فردی از طریق ترکیب خطی  50دهد که  می

 پژوهش، اقتصادی، اداری، خارجی، اجتماعی و فرهنگی تبیین شده است.

ی و آموزش و پژوهش به ترتیب اهمیت فرهنگی، اجتماع یرهامتغسایر نیز به همین ترتیب در مراحل بعدی 

در  که مشخص گردید ها شاخصها بر سایر از شاخص هرکدام تأثیرمتغیر وابسته وارد مدل شده و ضریب  عنوان به

 یها شاخصمتغیر وابسته مشخص گردید که  عنوان بهبا وارد نمودن شاخص آموزش و پژوهش  ی پایانی مرحله

 0.05از میزان  sigا توجه به عدم معنادار بودن رابطه و باال بودن ، زیرساخت، اقتصادی، اداری و خارجی بیگذار قانون

بنابراین به علت حجیم بودن محاسبات در مراحل ؛ باشند میبر روی شاخص آموزش و پژوهش  یرگذاریتأثفاقد 

 .شود ها در مدل زیر ارائه میهر یک از این شاخص تأثیرهای حاصل از ضریب  ، فقط نتایج و یافتهگانه پنج

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1552-fa.html


 73                                               1400پاييز  ،پنجم، شماره چهل و دوازدهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 
 کارآفرینی روستایی گیری شکلنوآوری بر  یها شاخص تأثیر: مدل تجربی 3شکل 

 

تحلیل  ی گانه پنجاصلی در مراحل  ی مستقل بر متغیر وابسته یرهایمتغ یرمستقیمغضرایب  ی در ادامه به محاسبه

با چهار  پژوهش، زیرساختی و آموزش و فردی، اقتصادی یها شاخصمسیر پرداخته شده است که مشخص شد که 

داشته است، البته شاخص فردی چون این متغیر بالفاصله بعد از  تأثیر کارآفرینی روستایی گیری شکلمسیر مستقیم بر 

بنابراین  ؛میانی )درونی( در نظر گرفته شده است ی متغیر وابسته عنوان بهوارد معادله شده،  متغیر کارآفرینی روستایی

مستقیم بر روی  یها شاخص تأثیرنداشته است. میزان  کارآفرینی روستایی گیری شکلبر روی  یرمستقیمغ تأثیر

بوده  0.334شاخص فردی بر کارآفرینی برابر  تأثیرمیزان  مثالً؛ در شکل باال مشخص شده است کارآفرینی روستایی

زان در بین نوآوران به می رآفرینی روستاییدهد به ازای یک واحد تغییر در شاخص فردی، میزان کا میاست که نشان 

 واحد تغییر خواهد یافت.  0.334

پرداخته  یرمستقیمغکل اثرات مستقیم و  ی ، به محاسبهها شاخص یرمستقیمغپس از مشخص شدن میزان اثرات 

 تأثیرب شاخص آموزش و پژوهش با ضری ی بعد مرتبهو در  0.334 تأثیرآن شاخص فردی با ضریب  ی شد که در نتیجه

دارند. الزم به  کارآفرینی روستایی گیری شکلرا بر  تأثیرین تر بیش 0.131 تأثیرو شاخص اقتصادی با ضریب  0.238

ندارد و از مدل تجربی پژوهش  تأثیر و خارجی بر متغیر کارآفرینی روستایی یگذار قانوناداری،  یرهایمتغکه  استذکر 

 حذف شده است.

 کارآفرینی روستا ی مستقل بر شاخص وابسته یها شاخص یرمستقیمغمستقیم و  اثرات :12جدول 

 کل یرمستقیمغاثرات  اثرات مستقیم مستقل یها شاخص

 0.334  -  0.334 شاخص فردی

 0.238 0.025 0.038 0.175 شاخص آموزش و پژوهش

 0.131  0.038 0.093 شاخص اقتصادی

 0.087  - 0.087 شاخص زیرساخت

 0.042 0.042 -  شاخص اجتماعی

 0.142  0.142  - شاخص فرهنگی

 (1398 ،پژوهش یها افتهی): منبع

 شاخص اجتماعي

 

0.425 

0.267 

کارآفريني 

 روستايي

 شاخص فرهنگي

 شاخص فردی

0.334 

0.298 

0.266 

 شاخص آموزش و پژوهش

 

 شاخص اقتصادی

 شاخص زيرساختي

0.087 

0.093 

0.175 

0.588 
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 74   و همکاران                                 دربان آستانه.../ کارآفريني تحليل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرآيند

 گيری يجهنت بحث و -7

 ارزش ممکن است کشف نیشود. ا می جادیاست که به اشکال گوناگون ا ییها ارزشبه خاطر  ینیکارآفر تیاهم

 ای کاال یدتول یگوناگون برا یها راهن کرد دایخدمات موجود، پ ای داتیبهبود تول د،یجد یتکنولوژ جادیا د،یجد یدانش

 دیجدی نگرش جادیافراد و ا یازهایدر ارضاء ن دیجد یهاکردن راه دایپ درواقع... باشد. و تر کمخدمات با صرف منابع 

های اجرایی  یکی از سیاست شود. میمحسوب  نانیکارآفر دستاوردهای ینتر مهمو خدمات موجود، از  داتینسبت به تول

تأمین اشتغال و بهبود درآمد  ی پایدار روستایی نقش ایفا کند، مسئله ی توسعه اند در تحقق بخشی بهتو که می

مطالعات و  وجود باآید که  به لحاظ نظری این نتیجه به دست می شده انجامهای روستاییان خواهد بود. با بررسی

دانند. بر کارآفرینی مؤثر می ی توسعهی را در کارآفرینی، هر یک تنها عوامل خاص ی تجربیات جهانی موجود در زمینه

گویه برای تعیین عوامل ساختاری نوآوری و کارآفرینی  58این اساس و با در نظر گرفتن رویکرد ترکیبی در این مقاله 

 قرار گرفت. یموردبررسروستاییان شهرستان فاروج 

و شاخص آموزشی با میانگین  3.44ین فردی با میانگ های ویژگینتایج توصیفی مشخص شد که شاخص  بر اساس 

مجلس  ندگانینقش نما هایشاخصعوامل ساختاری نوآوری روستایی دارند و  عنوان بهباالترین اهمیت را  3.37

 رهیازجمله آب، برق و گاز و غ یبه منابع انرژ انییروستا یدسترسگذاری، در بحث قانون نیقوان یعنوان ناظر بر اجرا به

 ی یی در زمینهروستا طیبا آموزش نوآوران در مح یدانشگاه یلیتحص یها رشته یهماهنگ در بحث زیرساختی،

سازمان  رانیمد یها یتوانمنداقتصادی،  ی در زمینه انییروستا های ینوآوردر بخش  ینفت یصرف درآمدهاآموزشی، 

یی در بین روستا ینوآور ی زهیگنقش قاچاق کاال در کاهش اناداری و مدیریتی،  ی یی در زمینهروستا یمرتبط در نوآور

در  نیشینوآوران پ اتیاثرات تجربیی در بین عوامل فردی، روستا یدر نوآور التیسطح تحص تأثیرعوامل خارجی، 

 یدر نوآور رینقش اعتماد به سرنوشت و تقدعوامل اجتماعی و  ی در زمینه دیجدی ها یجامعه به سمت نوآور قیتشو

 ینیکارآفر فرآیندبر نوآوری روستاییان در  یرگذارتأث های یتاولو ینتر مهمرهنگی یی در بین عوامل فروستا طیمح

 شناسایی شدند.

های مؤثر در نوآوری روستایی از آزمون فریدمن  بندی هر یک از شاخص و اولویت تأثیرمیزان  ی منظور مقایسه به 

ها دارد؛  کسان بودن میانگین رتبهصفر مبنی بر ی ی خی دو نشان از رد فرضیه ی در کل جامعه، مقدار آماره استفاده شد.

ین تر کمهای فردی و فرهنگی به ترتیب باالترین اولویت و عوامل خارجی ویژگی ،درنتیجه ازنظر نوآوران روستایی

الدین رکن(، 1392) یاردکان(، سعیدا 1393ساربان )حیدری  های یافتهاین بخش از نتایج تحقیق با اولویت را دارند. 

 همخوانی دارد. (2002همکاران )لوور و و  (2013چاود )پاتل و  ،(1389) یسجاسخاری و افت

از سطح کارآفرینی درصد(  41.3افراد )که اکثریت  دهد یمنتایج حاصل از بررسی سطح کارآفرینی روستایی نشان 

آن است  مبیّنروستایی سطح کارآفرینی  ی کننده یینتعمتغیرهای  هستند. همچنین بررسی وضعیت مند بهرهمتوسطی 

اما با توجه به دیدگاه ، اند کردهعمل  تر موفق 3.77با میانگین   نوعمتمحصوالت جدید و  ی ارائهتولید و  ی در زمینه که

، این شاخص اولویت نهم را در ایجاد کارآفرینی روستایی داشته است. شاخص 1.354کارآفرینان و ضریب تغییرات 

در ایجاد کارآفرینی اولویت نداشته  (،3.5میانگین ) زیادنیز با وجود استفاده  تولیدوژی جدید در ستفاده از ابزار و تکنولا

و  3.57با میانگین   متنوع و جدید در توزیع و فروش های روشاستفاده از اما شاخص  ؛آخر را دارد ی رتبه است و

 های شیوهاستفاده از و شاخص  داشته است ها نآاولویت اول را در کارآفرینی  ،از نظر نوآوران 0.199ضریب تغییرات 

ممکن است به دلیل  این موضوعاز دیگران نیز در اولویت دوم برای ایجاد کارآفرینی قرار دارد.  تر متفاوتخالقانه و 

ر د نوآورانیا تمایل  ها روشامکانات الزم برای استفاده از این  جدید تولید، دسترسی به شرایط و های شیوهآشنایی با 

 ریسک از دست دادن موقعیت و جایگاه و پذیرفتن وکارها کسبنشده در سایر  متفاوت و تجربه های روش کارگیری به

 2.77با میانگین شناسایی و ورود به بازارهای جدید محصوالت خود  ی ینهزمدر نوآوران . باشد ها آن وکار کسبفعلی در 

تأثیرگذار بوده و  ها آنکارآفرینی  بر سطح فردی های یژگیوت که آن اس حاکی ازنتایج پژوهش  .اند نکردهموفق عمل 
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 . رضوان و همکاراندارد (Sig ،0.691  =r=  0.000) % بین این دو متغیر وجود1مثبت و معناداری در سطح  ی رابطه

 ساکسنا (،1393همکاران )(، شهبازی و 1389) افتخاری و سجاسیالدین رکن (،1394) مرزی و همکارانقادر ،(1394)

شخصیتی زنان بر سطح  های یژگیوخود به تأثیر مثبت  نیز در مطالعات (2010) و مارتین و همکاران (2012)

 .اند کردهاشاره  ها آنکارآفرینی 

توان کارآفرینان میشود و نبا فرد متولد میو  ها ارثی استبودند که این ویژگیپژوهشگران بر این اعتقاد  در گذشته

آموزشی  یها برنامهاز طریق  ها حرفهدهد که کارآفرینی همانند دیگر ها نشان میاما نتایج پژوهش ،را پرورش داد

% بین 1مثبت و معناداری در سطح  ی و آموزش و پژوهش بر سطح کارآفرینی تأثیرگذار بوده و رابطه یابدپرورش می

 ی طریق آموزش کارآفرینی توانایی ایجاد و اداره افراد ازیعنی ؛ دارد (Sig ،0.338  =r=  0.042) این دو متغیر وجود

فراهانی و همکاران  های یافته. این نتایج نیز با دهندرا در خود رشد می یک خطر جدید و توانایی تفکر خلّاق و انتقادی

 همخوانی دارد. (2012همکاران )پون و ( و 1389) افتخاری و همکارانش ،(1390)

 ها یرساختزاز  یمند بهره ری همبستگی بین سطح کارآفرینی با متغیرهای میزانبر اساس نتایج پژوهش و معنادا 

(0.007  =Sig ،0.257  =r)  و شرایط( 0.000اقتصادی  =Sig ،0.259  =r )د که وجود چنین برداشت کر توان یم

نتایج  .ه داشته باشدبه همرا روستاییانسطح کارآفرینی باالتری را برای  تواند یماز این متغیرها  یتر مطلوب شرایط

(، 1390) رانفراهانی و همکا(، 1388همکارانش )افتخاری و  از این پژوهش در این زمینه با نتایج مطالعات آمده دست به

نتایج تحلیل مسیر نیز نتایج قبلی پژوهش حاضر را  همخوانی دارد. (2011) و ساندی و کومار( 1392) سعیدا اردکانی

دهد که سطح کارآفرینی روستایی با  میاز نظر روستاییان نشان  آمده دست بهاول نتایج ی  هدر مرحلکرده است و  تأیید

مقدار ضریب به . همچنین با توجه استمثبت با شدتی متوسط  یا رابطهدارای  0.585نوآوری با میزان  یها شاخص

 د.نکن را تبیین میدرصد از تغییرات متغیر وابسته  46مشخص شد که متغیرهای مستقل  شده یلتعدتعیین 

کل اثرات مستقیم و  ی و محاسبه ها شاخصپس از پنج مرحله و مشخص شدن میزان اثرات غیرمستقیم  یتدرنها

و  0.238 تأثیرشاخص آموزش و پژوهش با ضریب  ی بعد مرتبهدر ؛ 0.334 تأثیر، شاخص فردی با ضریب یرمستقیمغ

 استدارند. الزم به ذکر  کارآفرینی روستایی گیری شکلرا بر  رتأثیین تر بیش 0.131 تأثیرشاخص اقتصادی با ضریب 

د و از مدل تجربی پژوهش حذف نندار تأثیر و خارجی بر متغیر کارآفرینی روستایی یگذار قانوناداری،  یرهایمتغکه 

 شود: می ارائه ریز یشنهادهایپ شدهمطرخ با توجه به مباحث .اندشده

 

 قرار  مدنظرو  ییدر مناطق روستابا اتکا به نوآوری   توسعهعامل  نیتریاساس عنوان به ینیبه کارآفر توجه

 ؛ی روستایی توسعه های یزیر برنامهدادن آن در 

 کارآفرینی ی و پی بردن به اینکه موتور محرکه یکدیگرو کارآفرینی از  ییزا اشتغال ی تفکیک دو مقوله، 

 ؛است ینوآور

 آغازین یک فعالیت نیست، بلکه میزان تداوم آن به کمک  ی رحلهتوجه اساسی به اینکه کارآفرینی تنها م

 ؛کند و بقای آن متکی ارتقا مداوم سطح نوآوری است مینوآوری معنا پیدا 

  ؛و فناوری نوین یور بهرهتولید به کمک افزایش  های ینههزکاهش مداوم 

  ها ینهزم یتمامآفرین در نوآوران کار های ینههزتالش مداوم دولت و ایجاد بسترهای مناسب در کاهش 

 ؛جهان نقاط یتمام  بهمحصوالتشان  ی نیازهای تولیدی تا عرضه ینتأمازجمله 

  متناسب با  ییها زماندر  یازموردنمتنوع و  های ینهزم آموزشی در یها کارگاهو  ها  دورهبرگزاری

 ؛ها  دورهن برگزاری مناسب در خصوص نوع، زمان و مکا یرسان اطالعانجام . همچنین ها آن های یتفعال

 روستایی ی وکارها کسب یازموردنبه شرایط و امکانات اقتصادی  تر آسانامکان دسترسی  الزم داتتمهی با

تسهیالتی برای تأمین منابع  ی ارائهو غیره( و  ها نهاده)مانند ابزار و تجهیزات، منابع مالی، مواد اولیه و 
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کم در سیستم بانکی کشور و  ی بهرهتخصیص اعتباراتی با  کارآفرین از طریق روستاییانمالی الزم برای 

 گذاری یهسرماپربازده و ایجاد امنیت  یوکارها کسبدر  گذاری یهسرماسایر مؤسسات اعتباری و نیز امکان 

 ؛سرمایه و تولیدات زنان فراهم شود ی یمهباز طریق 

 درآمد و کمبود (رساختیف زضع) یامکانات اجتماع کمبود ازجملهمشکالت موجود در روستاها،  رفع 

 ی(؛اقتصاد ضعف)

 یی؛در مناطق روستا داریپا یبستر نوآور عنوان به ینیفرهنگ کارآفر یهنجارساز 

 ؛ها آناز  ستهیشا ی استفادهو  ییافراد در مناطق روستا های یتقابلو  ها یتوانمند ییشناسا 

  ی؛ور بهرهارتقاء  زنان در تقویت کارآفرینی و تر بیشکاهش تبعیض جنسیتی جهت حضور 

  آن بر افزایش سطح تحصیالت فرد و تخصص  یماًمستقافزایش سطح آگاهی و تحصیالت خانواده و اثرات

 ؛و نوآوری

  با محصوالت خارجی؛ یریپذ رقابتارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی و افزایش توان 

  ی  ه و کاهش اثرات بازدارندهنوآوران های یزهانگ یجادو انوآوری  ی توسعه بر مؤثرشناخت عوامل فرهنگی

 فرهنگی.

 منابع -8
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رشد اقتصادی: رهیافت کارآفرینی و نوآوری بر  تأثیر(. بررسی 1393) هروز، جعفرزاده، بکبر، ازاده حسن، یومرثشهبازی، ک -9

 .43-56صص (، 5) 2، ینیآفر ارزشی نوآوری و  تابلویی، فصلنامه یها داده

ی کارآفرینی زنان روستایی  بندی موانع توسعه(. اولویت1391)سیدجمال اله حسینی،  ، فرجرهادرآرا، فلشگ ،میهعلیدوست، س -10

 .31-45، صص یانبن دانش یوکارها کسبشهرستان گرمسار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت 
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 .، دانشگاه فردوسی، مشهدی روستایی توسعه یزیر برنامهو 

ع توسعه کارآفرینی زنان شناسایی موان .(1394) حمید ،نظری سرمازه ،داوود ،جمینی ،جمشیدی علیرضا، حامد، یقادرمرز  -12
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118-103. 
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