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چکیده

در جهان پیچیده و متحول امروز تحوالت اساسی وقوع یافته در قالب انقالب کارآفرینی ،تأثیر عمدهای در میزان توسعه کشورها داشته

است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها میباشد .ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در
روستاها یکی از موضوعهای مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکالت موجود در این نواحی از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار است .در این راستا شناسایی زمینههای مساعد کارآفرینی روستایی و موثرترین عوامل تاثیرگذار بر بهبود شرایط
کارآفرینی در مناطق روستایی امری ضروری میباشد .بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون خطی ( )ANOVAو

ضریب  Betaبه بررسی عوامل اقتصادی و میزان تاثیرگذاری آن بر کارآفرینی روستایی و شناسایی زمینههای مساعد کارآفرینی
روستایی در محدوده روستاهای شهرستان اردبیل اقدام شد .شیوه جمعآوری اطالعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانهای و ميداني بوده
است .برای تعیین تعداد نمونه آماری مورد بررسی از مدل کوکران استفاده شد و  400نفرازسرپرستان خانوارها به عنوان نمونه انتخاب
شدند ،نتایج بدست آمده از پژوهش نشان میدهد که حدود  82.2درصد واریانس کارآفرینی روستایی در محدوده روستاهای اردبیل را
زمینه کشاورزی تبیین میکنند و  17 /8درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (خدماتی ،صنعتی و گردشگری) میباشد ،همچنین
ارزیابی نقش عوامل اقتصادی نشان میدهد که حدود  73.4درصد واریانس کارآفرینی روستایی از عوامل اقتصادی تبعیت نموده و 26 /6

درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (توانمندیهای اجتماعی ،زیرساختی و فردی) میباشد .نتایج ضریب  Betaبرای مساعدت
بیشتر زمینههای کشاورزی و نقش عوامل اقتصادی در بهبود شرایط کارآفرینی روستایی به ترتیب  85.7درصد و  71.1درصد را نشان
میدهد.

واژگان کلیدی :کارآفرینی روستایی ،عوامل اقتصادی ،زمینههای مساعد کارآفرینی ،مدل رگرسیونی خطی ،روستاهای
شهرستان اردبیل.
 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو علی ناصری منش میباشد که در دانشگاه شهید بهشتی تهران دفاع شده است.
 -2بیژن رحمانی (نویسنده مسئول) bijan.rahmani11@gmail.com
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مقدمه
توسعه کارآفرینی فرآیندي پیچیده ،بلندمدت و فراگیر است که البته نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادي دارد ،به
طوري که امروزه کارآفرینی به راهبرديترین و مهمترین ابزار اقتصادي جوامع پیشرفته تبدیل شده است .در واقع رشد
و توسعه اقتصادي مرهون کارآفرینان و فعالیتهاي کارآفرینانه است .از این رو الزمه دستیابی به توسعه و پیشرفت
اقتصادي ،توسعه کارآفرینی است ( ,)Razavi & Zali,2009,47از سوي دیگر صاحبنظران توسعه معتقدند که ریشه
بسیاري از مشکالت کشورهاي در حال توسعه در توسعهنیافتگی روستاهاي آنها است ( .)Azkia,2005,24نواحي
روستا يي به دليل شرا طي خاص اكولوژ يكي و اقتصادي  -اجتماعي ،با مسائل و مشكالت متعدد و متنوعي مواجهاند كه
فقر و محروميت از مهمترين آنها محسوب ميشود .با توجه به نقشهاي متعددي كه روستاها در فرايند توسعهي ملي
به ويژه در زمينهي تأمين مواد غذا يي بر عهده دارند ،رشد و توسعهي اين نواحي اهميت و ضرورت زيادي دارد
(.)Rezvani,2005,12
كارآفريني روستا يي در اصل هيچ تفاوتي با مفهوم عام كارآفريني ندارد .فقط شرا طي خاص مناطق روستا يي از جمله
یشود كه زمينههاي كارآفريني در اين
باالتر بودن ريسك ،كمبود امكانات و ضعف مديريت در اين نواحي باعث م 
تها باشد .به هر حال كارآفرين روستا يي به دنبال شناسا يي فرصتهاي جديد،
نواحي متفاوت با ساير نواحي و فعالی 
نوآوري و خالقيت در فعاليتهاي كشاورزي و غير كشاورزي ،كاربري ارا يض و استفادهي بهينه ،متنوع و نوآورانه در
راستاي توسعهي روستا يي است ( .)Rezvani, Najarzadeh,2009,163به طور كلي يكي از عوامل مؤثر در توسعهي
روستا يي  ،كارآفريني است ،زيرا كارآفريني ميتواند با خلق فرصتهاي جديد اشتغال و درآمد ،نقش مؤثري در بهبود
وضع اقتصادي و معيشتي روستاها داشته باشد .به همين دليل سنجش ميزان كارآفريني روستا يي ان و تالش براي توسعه
و تقويت كارآفريني در فرايند توسعهي روستا يي از طريق فراهم كردن زمینههای اوليهي آن از اهميت ويژهاي برخوردار
است.

یتواند عامل بسیار مهمی برای رشد
تقویت کارآفرینی در جامعه اهمیت زیادی داشته و بر مبنای پژوهشها این امر م 
اقتصادی باشد .هر چند کارآفرینی میتواند آثار مثبت متعددی در جوامع روستایی داشته باشد ،ولی خود نیز به عنوان
یک پدیده اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی وابسته ،متأثر از زمینهها ،عوامل و مهارتهای مختلفی است .در واقع ظهور
کارآفرینی در یک جامعه وابسته به زمینهها و عواملی است که در شکلگیری آن تأثیر ویژه دارند .به نظر پژوهشگران
پرسش اساسی در ارتباط با فرصتهای کارآفرینانه ،عبارت است از اینکه "چرا و چگونه برخی از افراد و نه دیگران
فرصتها را کشف و از آنها بهره برداری میکنند؟ ( .)Shane & Venkatarman, 2000تشخیص و انتخاب صحیح
فرصت برای ایجاد کسب وکارهای جدید ،بعد مهم شایستگی کارآفرینی است و در مو ّفّفقیت کارآفرینان نقش اساسی
دارد ( .)Stevenson, et,al, 1999: 221همچنین کارآفرینی به عنوان یک پدیدهی مهم اجتماعی تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد .برخی صاحب نظران شرایط اقتصادی را موجب کارآفرینی دانسته و معتقدند که کارآفرینی نیروی
اصلی توسعهی اقتصادی محسوب شده و تغییر و نوآوری ،رشد تولید خدمات را به همراه دارد ( Lordkipanidze et

.)al, 2005: 792
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در این راستا کشاورزي به عنوان محور توسعه در مناطق روستایی ،بخشی است که جهت تولیدات و کارآفرینی در
بخشهاي وابسته ،داراي توانهاي افزایشی غیرقابل مقایسه با بخشهاي اقتصادي دیگر است و به جرأت میتوان گفت
که توسعه سایر بخشها به آن وابسته است (.)Heidari Sarban,2013,266
لذا پرداختن به توسعه کارآفرینی کشاورزي ،براي دست اندرکاران این بخش از اهمیتی حیاتی برخوردار است؛ چرا
که اگر بهرهبرداران بخش کشاورزي با دالیلی از جمله عدم جذابیت سرمایه گذاري در کشاورزي ،ضعف فضاي
تهای الزم از طرف دولت و سازمانهاي محلی ،بهرهوري پایین افراد و منابع ،فقدان
کسب و کار ،عدم حمای 
توانمنديهاي حرفهاي و کمبود نیروي انسانی خالق و پویا مواجه نباشند ،میتوانند منابع را به نحو مطلوب به کار
گرفته ،در غیر اینصورت فقر ،توسعه نیافتگی ،نابرابري فزآینده ،بیکاري و مهاجرت ارمغان آن خواهد بود .بنابراین
یکی از راهبردهاي مهم ،توسعه کارآفرینی کشاورزي ،در سطح روستاها است (.)Mirza Amini,2003,28
در رابطه با ضروت پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که عدم دسترسی به سرمایه و امکانات ،مشکل در عرضه کاال
و خدمات و فقدان آشنایی با شیوههای بازاریابی محصوالت ،کمبود تجربه ،فقدان ایده و راهحلهای خالق جهت
برون رفت از محرومیت ،عدم دسترسی به منابع و اطالعات به روز و معتبر (عدم وجود سیستمهای نوین اطالعاتی
اعم از اینترنت در روستاهای محدوده مورد مطالعه) ،نرخ پایین باسوادی در بین ساکنین روستایی ،از مهمترین
مشکالت موجود در محدوده روستاهای مورد مطالعه میباشد .به علل وجود مشکالت فوقالذکر شناسایی زمینههای
مساعد کارآفرینی و شناخت موثرترین عوامل تأثیر گذار در کارآفرینی روستایی میتواند به شکل گیری شرایط بهینه
کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه منجر شود ،بنابراین شناخت عوامل مؤثر و تسهیل زمینههای شکلگیری
کارآفرینی روستایی ضرورت شکل گیری پژوهش حاضر را توجیه مینماید.
با توجه مطالب ذکر شده و شرایط موجود در محدوده مورد مطالعه (با تکیه بر اطالعات موجود از مشاهدات
میدانی) اهداف زیر را میتوان برای پژوهش حاضر در نظر گرفت:
 بررسی شاخصهای کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه؛ بررسی میزان تناسب کارآفرینی کشاورزی با کارآفرینی روستایی در روستاهای شهرستان اردبیل؛ بررسی میزان تأثیر گذاری ابعاد اقتصادی در میزان کارآفرینی روستایی در سطح روستاهای شهرستان اردبیل؛روش مورد استفاده در این تحقیق ،ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانهای و میدانی
است .در راستای تعیین حجم نمونه و مشخص نمودن تعداد افرادی که بایستی مورد مطالعه قرار گیرد از روش
نمونه گیری طبقهای و فرمول کوکران استفاده شد ،نمونه آماری در مرحله مطالعه میدانی شامل  273سرپرست خانوار
یباشد (پژوهشگر در راستای افزایش دقت پژوهش تعداد نمونه و پرسشنامه را به  004عدد افزایش داده است).
م
قبل از تجزیه و تحلیل دادهها و تفسیر نتایج حاصل از بررسی آزمون فرضیهها بایستی پایایی پرسشنامه مورد بررسی
قرار گیرد .جهت حصول این نتیجه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ در مطالعات علومانسانی این روش؛ روش
یباشد ،که
پذیرفته شدهای است و مقدار ضریب به دست آمده برای معیارهای مورد بررسی در این تحقیق  0/ 87م 
این عدد نشان از پایایی باالی پرسشنامه تحقیق دارد؛ همچنین قابل ذکر است که روایی محتواي سئواالت پرسشنامه
توسط اساتيد و کارشناسان امر (  10کارشناس) مورد تائيد قرار گرفته است.
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در پژوهش حاضر با استفاده از بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه مورد استفاده (با استفاده از مدل تحلیل
رگرسیونی و ضریب  )BETAبه ارزیابی میزان مناسبت زمینه کارآفرینی کشاورزی برای شکل گیری بهینه کارآفرینی
روستایی شهرستان اردبیل اقدام شد .همچنین میزان تاثیرگذاری عوامل اقتصادی بر شکل گیری کارآفرینی روستایی
در محدوده مورد مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
مفاهیم و مبانی نظری
واژه کارآفرینی از کلمه " "Entereprenderبه معنای متعهد شدن نشأت گرفته است .بنابر تعریف واژهنامه وبستر:
کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را ساماندهی و اداره آن را تقبل کند
( )Velayi, 2015: 151و ابزار تولید را برای ترکیب و تولید محصوالت قابل عرضه به بازار خریداری کند ( Lord

 .)Kipnidzet, 2005: 25کارآفرینی موضوعی میانرشتهای است که رشتههای مختلفی همچون اقتصاد ،روانشناسی،
مردم شناسی ،جامعه شناسی و مدیریت در تکامل آن نقش اساسی داشتهاند (" .)Moqimi, 2002: 2ژان باتیست

سی" ،1اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع اقتصادی بر اساس اصول بهرهوری تاکید کرد
(.)Ahmadpur & Moghimi, 2007: 46
کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی از اهمیت زیادی برخوردار است که نه تنها به عنوان حلقه اتصال بین اختراع،
نوعآوری و تولید محصوال و خدمات جدید نقش ایفا میکند ،بلکه به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی نیز عمل
میکند (.)Dobrev and Branett, 2005: 25
امروزه در اکثر کشورهای مختلف توجه خاصی به افراد موفق و کارآفرینان میشود و تقویت نوآوریها و موفقیتها
و ایجاد بستر مناسب برای این امر از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه به
شمار میآید؛ زیرا فعالیت کارآفرینی با اثر بخشی باال منجر به توسعه اقتصادی (ایجاد اشتغال ،نوآوری در فعالیتها،
رقابت پذیری و  )...میشود (.)Otto, 2009: 25

در همین رابطه دیوید مککلهلند ،2معتقد است که عامل عمده عقبماندگی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

مربوط به عدم درک خالقیتهای فردی است .بنابراین در جوامع روستایی ،افراد موفق در مقام کارآفرین ،میتوانند
عوامل مختلف تولید را گرد آورند و با تالش و کوشش خالقانه خود فعالیتها را به موفقیت سوق دهند .بدیهی
است که انگیزه فعالیتهای کارآفرینی نفع شخصی است ،اما ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی در سطح محلی
(روستا) ،منافع منطقهای و ملی را نیز به دنبال دارد (.)Najarzadeh et al, 2009: 161
در همه جای دنیا و به ویژه کشورهای در حال توسعه ،اصلیترین کسب و کارها در اختیار روستاییان قرار دارد و
آنها اصلیترین ایفا کنندگان نقش در اقتصاد کشورهای خود هستند ( .)Poza, 2007: 14با این حال ،اغلب آنها
خصوصیاتی مانند درون گرایی ،انعطاف پذیری ،و ثبات در برابر تغییرات را دارند ( )Hall et al, 2001: 8و به همین
دلیل مایل به ریسکپذیری در قالب فعالیتهای کارآفرینی نیستند ( )Johannisson, 2002: 28و اغلب دارای شیوه
زندگی سنتی و معیشتیای هستند که مانع از نوعآوری خالقیت و کارآفرینی میشود (.)Habbershon, 2006: 41
1

. Jean Batiste C
. David McClelland

2
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کارآفرینی روستایی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه کارآفرینی در چند سال اخیر میباشد .از نظر ورتمن،،
کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد سازمانی جدید که یک تولید یا خدمت جدید را معرفی یا بازار جدیدی را
ایجاد میکند و یا از فناوری جدید در محیط روستایی استفاده نماید ( .)Heriot, 2002: 2ضمن این که کارآفرینی در
مفهوم روستایی خود بر واقعیت ایجاد شغل در نواحی روستایی متمرکز است ( ،)Dareban Astane, 2013: 39از
آنجا که همه جوامع یا همه افراد درون یک کشور ،برای دستیابی به شرایط کارآفرینی ،موقعیت مساوی ندارند ،باید
شرایط الزم را برای توسعه کارآفرینی در سرزمین ایجاد کرد (.)Farahani, 2015: 1

بنابراین در راستاي توانمندسازي ،ظرفیتسازي و افزایش زمینههاي فعالیتهاي مشارکتی در نواحی روستایی،
ضرورت دارد تبیین مناسبی از عوامل و دالیل تأثیرگذار بر موفقیت افراد روستایی و زمینههاي افزایش کارآفرینی براي
بهبود وضعیت اقتصادي روستاییان در نواحی روستایی صورت گیرد ( RuknalDin Eftekhari, Sajaji GHeydari,
.)2011: 5

پیشینه پژوهش
کارآفرینی موضوعی است که به طور جدی در سالهای گذشته مطرح شده و نزدیک به یک دهه است در کشور
ایران نیز ،مطالعه در این زمینه آغاز شده است .در رابطه با کارآفرینی روستایی میتوان به مجموعه مقاالتی که در
سال  1997از سوی دفتر اروپایی فائو تحت عنوان «مسئله روستایی» از طریق کارآفرینی صورت گرفته اشاره نمود.
در این مجموعه مقاالت با بررسی نمونههای موردی در چند ناحیه روستایی اروپا ،تجربههای حاصل از موفقیت
برنامههای توسعه روستایی اشاره شده و آن را ضروری و اساسی دانستهاند .در نتیجه نقاط روستایی برخوردار جهت
کارآفرینی و یا محروم ولی مستعد هدایت به سوی توسعه معرفی شدهاند (.)Petrin & Gannon, 1997: 103
در مقالهي تحت عنوان "كارآفريني روستا يي در اروپا ،كي

چارچوب تحقيقي و دستور كار" (سال  ) 2004چارچوب

تحقیق و دستور کاری که مستخرج از کار تحقیقاتی دیگری بوده ارائه گردید و در این رابطه فرصتها و محدوديت-
هاي كارآفريني روستا يي شناسا يي شده و سپس در جهت رفع محدودیتها و استفاده از فرصتها شيوههاي برخورد
واستفاده بهینه معرفی گردید ( .)Stathopoulou, 2004: 420تحقيق روبرت بوتمن(1سال  ) 2000هم ت ييأ د ميكند كه

سرمايهي اجتماعي ،چگونه كي

شرط ضروري براي دستيابي جوامع كوچك به حيات پوياي اقتصادي است .سرمايهي

اجتماعي از نظر وي سه منبع دارد:
 -1فضاهای مصنوع منابع اجتماعي مثل تاريخ و فرهنگ جامعه؛  -2منابع فيز يكي (طبيعي) مثل ساختههاي انساني و
مح طي طبيعي (جنگل ،خاك ،منابع تجديد شونده و )...؛  -3منابع اقتصادي شامل ابزار سرمايهاي در ساخت مح طي و
سرمايههاي مالي (.)Smith, 2002: 9
از سایر تحقیقاتی که در این زمینه صورت پذیرفته است میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1

. Botman
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جدول  :1خالصهای از مطالعات صورت گرفته در رابطه با کارآفرینی روستایی
محقق و سال
کرمی و آگهی ()4931

عنوان

نتایج

تحلیلی بر رویکردها و مدلهای توسعه

رویکرد اکولوژیکی ،با نگاه چند بعدي و مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی نه به صورت

کارآفرینی

مدلی مطلق ،بلکه بر اساس تفاوتهاي مکانی -فضایی ،مناسب توسعه کارآفرینی در بخش

کارآفرینی،

توسعه

در

کشاورزی
نجفیکانی و همکاران
()4931

سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در
مناطق روستایی (مطالعه مورد :دهستان
استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان)

کشاورزي خواهد بود.

نتایج معیارهاي  10گانه مورد بررسی ،نشان داد روستاهاي نصرآباد ،قرن آباد و مریم آباد
داراي بهترین وضعیت جهت توسعه کارآفرینی میباشد.
بهترین تالش ممکن جهت رفع مشکالت در روستاها ،بستر سازی مناسب جهت ایجاد

حیدری مکرر و محبی

بررسی

مؤثر بر

عوامل

توسعه

کارآفرینی در مناطق روستایی

تهای افرادی است که در محیط روستا زیسته و به
کارآفرینی و بروز استعدادها و خالقی 
امکانات و موانع و معضالت آن به خوبی واقف هستند .کارآفرینی و توسعهی کسب و
کار سنگ بنای راهبرد توسعهی اقتصادی در تمامی مناطق از جمله روستاها به شمار
یرود.
م

اولويتبندي توسعه كارآفريني در
سبکبار

و

همکاران

()0931

مناطق روستا يي با استفاده از تكن كي

نتايج به دست آمده بر اساس شاخصهاي  10گانه نشاندهنده اين است كه روستاهاي

پرومتي (دهستان حومه بخش مركزي

نظرقلي ،آقچه قيا و الچوان به ترتيب رتبههاي اول تا سوم را جهت توسعه کارآفرینی.

شهرستان خدابنده استان زنجان)
افتخاری

و

همکاران

( ) 1388

رضوانی

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
کشاورزی مناطق روستایی شهرستان
خدابنده

و

نجارزاده

( ) 1387

عوامل مؤ ّثّثر بر کارآفرینی چهار دسته تقسيم شده و تأثير آنها از نظر هر گروه مورد
بررسي قرار گرفته است .از ديدگاه كشاورزان عادي و به ترتيب اقتصادي ،محيطي-
زيرساختي ،اجتماعي و نهادي حائز اهميتاند .تأثيرگذاري اين عوامل از نظر كارآفرينان
به اين ترتيب است :عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،محيطي ،زيرساختي و نهادي.

تحليل زمينههاي كارآفريني روستا يي ان
در فرايند توسعه نواحي روستا يي كه
در دهستان" براآن جنوبي"

ميزان آشنا يي افراد روستا يي مشاركت داده شده در اين مطالعه با زمينهها و مهارتهاي
كارآفريني به ميزان بسيار كم اعالم شده است.

کتب و پایاننامه
در کتاب به مبسوط در زمینه اشتغال روستایی ،دهیاریها و اشتغال روستایی ،کارآفرینی
صیاد بید هندی ()1931

کارآفرینی روستایی

رکن الدین افتخاری و

توسعه روستایی با تاکید بر کارآفرینی

سجاسی قیداری ( ) 1389

(تعاریف ،دیدگاهها و تجربیات)

صیدایی

و

صادقی

()3931

فالحی ()1931

کارآفرینی

و

برنامهریزی

روستایی ،تجارب کارآفرینی در کشورهای پیشرو ،کارآفرینی در حوزههای مختلف

روستا و پیشنهادات و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستا توضیحاتی ارائه گردیده است.

طهای روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
رابطه با توسعه کارآفرینی در محی 
توسعه

روستایی

در  4فصل تدوین شده است .فصل اول کتاب در مورد تعاریف پایهای کارآفرینی ،فصل
دوم در مورد مفاهیم و نظریات ،فصل سوم در مورد ارتباط کارآفرینی با توسعه روستایی
و فصل چهارم در مورد جایگاه کارآفرینی روستایی در ایران میباشند.

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی
روستایی (شهرستان منوجان)

ارزیابی کارآفرینی و نقشی که میتواند در توسعه روستایی داشته باشد اقدام شده است.
در این کتاب دیدگاههای مختلف توسعه روستایی و تجربیات کشورهای مختلف در

پژوهش حاضر با تکیه بر رهیافت نظریه داده بنیان ضمن پیشینه کاوی مبانی نظریه
موضوع طی مطالعهای میدانی و موردی در تعامل با خبرگان و صاحبنظران ذیصالح
درصدد پاسخگویی به مسله مزبور برآمده است.

Source: Research findings

فرضیات تحقیق
در راستای بررسی شرایط کارآفرینی روستایی و باتوجه به بررسیهای صورت گرفته میتوان فرضیات زیر را مطرح نمود:

 فعالیت کشاورزی مساعدترین زمینه جهت کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه را دارا میباشد.
یباشد.
 تاثیرگذارترین معیار بر توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده شهرستان اردبیل عوامل اقتصادی م 
محدوده مورد مطالعه
در راستای اجرای پژوهش و بررسی وضعیت توسعه کارآفرینی روستایی شناخت عوامل جمعیتی محدوده مورد
مطالعه ضروری میباشد .در پژوهش حاضر مجموع روستاهای شهرستان اردبیل به عنوان محدوده مورد مطالعه
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پژوهش (جامعه آماری) در نظر گرفته شده است .در رابطه با شهرستان اردبیل قابل ذکر است که این شهرستان 180
واحد روستایی را با جمعیت  79212نفر (  20890خانوار) را در خود جای داده است (نتایج سرشماری عمومی
نفوس مسکن  .)5931از جهت موقعیت ریاضی شهر اردبیل و روستاهای پیرامون آن درمختصات  38 /2الی 38 /8
عرض جغرافیایی و  48 /5الی  20و  48طول جغرافیایی قرار دارد .،شهرستان اردبیل در ارتفاع  1350متر از سطح
دریا قرار گرفته است و در وسط دشتی (دشت اردبیل) به وسعت  45کیلومتر مربع واقع گردیده است .از جهت
موقعیت نسبی این شهر توسط واحدهای مهم ناهمواری از قبیل توده سبالن در غرب و رشته کوههای طالش در
شرق خود از استانهای آذربایجان شرقی و گیالن جدا میشود ،تنها دره رودخانه قره سو از سمت شمال غرب این
ناحیه به صورت یک دره پست به سیستم رودخانه دره رود میپیوندد ،نقشه شماره یک و دو موقعیت شهرستان

اردبیل را در سطح کشور را نشان میدهد ،شهرستان اردبیل و روستاهای آن را که منطقه مورد مطالعه این تحقیق می-
باشد ،شامل سه بخش مرکزی ،ثمرین و هیر میباشد؛ این شهرستان مشتمل بر دهستانهای ارشق شرقی ،بالغلو،
یباشد.
سردابه ،کلخوران ،غربی ،شرقی ،فوالدلوی شمالی ،فوالدلوی جنوبی وهیر م 
جدول  :2دهستانهای شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل

شهرستان
بخش

ثمرین

دهستان

دوجاق ،غربی

مرکزی

هیر

ارشق شرقی ،بالغلو ،سردابه،

فوالدلوی جنوبی ،فوالدلوی شمالی،

شرقی ،کلخوران

هیر

Source: Research findings

نقشه  :1موقعیت شهرستان اردبیل در استان و کشور
()Source: authors
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نقشه  :2موقعیت روستاهای موجود در سطح شهرستان اردبیل
()Source: authors

یافتههای پژوهش
در این بخش از پژوهش ،در راستای ارزیابی فرضیات مطرح شده از مدل تحلیل رگرسیونی خطی (تحلیل واریانس)،
مدل اینتر و ضریب  Betaاستفاده میشود ،در راستای دستیابی به نتایج بررسی فرضیات ،آشنایی مختصر با هر یک
از مدلهای مورد بررسی و روش دستیابی به نتایج مد نظر میتواند مناسب باشد:
تحلیل رگرسیونی
تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل سازی ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل بوده و
یباشد .مهمترین تفاوت رگرسیون و هم
شبینی متغیر وابسته از روی متغیر و یا متغیرهای مستقل م 
هدف آن پی 
بستگی در این است که رگرسیون ماهیت پیشبینی میزان متغیر وابسته از روی مدلی که متغیر مستقل یکی از
مولفههای آن است را دارد .در حالی که هم بستگی صرفأ نشاندهنده شدت رابطه متغیر (متغیرهای) مستقل و وابسته
م
یباشد (.)Baba Zadeh, KHavari, 2010: 99
ضهای مدلهای رگرسیون:
پیشفر 
 وجود مدل نظری که احتمال وجود رابطه بین متغیرها و مدل را باال ببرد؛
 نرمالبودن توزیع؛
 مساوی بودن واریانسها بین سطوح متغیر وابسته و مستقل؛
 باید بین متغیر وابسته و مستقل مرزی وجود داشته باشد ،از دو مشخصه جدا باشند ،به بیان بهتر؛ نباید اشتراکی
بین متغیر مستقل و وابسته وجود داشته باشد.
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رگرسیون ساده خطی ،یک ابزار آماری است که در آن به بررسی رابطه یک متغیر مستقل (پیش بین) و یک متغیر
وابسته پرداخته میشود .حال اگر تعداد متغیرهای مستقل در این رابطه خطی بیش از یک عدد شود ،مدل
رگرسیون ،خطی چندگانه نامیده م 
یشود .معادله رگرسیون خطی ساده به شکل  Y=AX+Bو رگرسیون خطی چند
یباشد (.)Siddiqui, 2016: 70
گانه به صورت  Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bnXnم 

آزمون تحلیل واریانس ):(ANOVA
یباشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه پرداخته میشود .از این آزمون ،از
یک آزمون پارامتری م 
آنجایی که با چند حالت سرو کار داریم ،برای آزمون فرضیههای تفاوتی استفاده میشود.
آزمون آنووا به آزمون مقایسه میانگین دو جامعه با استفاده از توزیع  Tشباهت دارد .با این تفاوت که در این آزمون
نجا تاکید بر روی واریانس جوامع
به مقایسه بیش از دو گروه پرداخته میشود .همچنین ،بر خالف آزمون  Tدر ای 
یباشد.
م
با توجه به مدلهای مورد استفاده در ادامه هر یک از فرضیات مطروحه به صورت جداگانه مورد بحث و بررسی
قرار میگیرد:
فرضیه  :1فعالیت کشاورزی مساعدترین زمینه در جهت کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه را دارا میباشد:
برای بررسی فرضیه مطرح شده از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده میشود .در تحلیل رگرسیون با دو نوع متغیر
مستقل و وابسته سروکار خواهیم داشت .متغیر مستقل بعنوان متغیر پیشگو و متغیر وابسته بعنوان متغیر پاسخ می-
باشد .منظور از متغیرهای پیشگو یا مستقل ،متغیرهایی است که عمومًاًا میتوان آنها را برابر مقدار مطلوب قرار داد یا
آنها را برابر مقادیری قرار گرفت که میتوان مشاهده شوند اما قابل کنترل نیستند .بطور کلی در بحث رگرسیون
هدف دستیابی به این امر است که ،تغییر در متغیرهای پیشگو مقادیر متغیر پاسخ را چگونه تحت تأثیر قرار میدهد
( ،)Siddiqui, 2016:70برای تعیین زمینه مساعد جهت ایجاد کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه ،از تحلیل
رگرسیون چندگانه استفاده شده است .کارآفرینی روستایی به عنوان متغیر وابسته و فعالیتهای کشاورزی هم به
عنوان متغیرهای مستقل یا پیشبینی کننده استفاده شدهاند (الزم بذکر است که براي اندازهگيري نقش فعالیتهای
کشاورزی در کارآفرینی روستایی در انتهاي پرسشنامه سؤاالت کلی زمینههای کشاورزی ارائه شده بود) .در اين سؤال
از پاسخگويان خواسته شد كه با در نظر گرفتن همه معیارها مطرح شده در پرسشنامه وضعیت کشاورزی و زمینههای
یباشد یک متغیر
شکلگیری آن را در محدوده مورد مطالعه ارزیابی كنند .یعنی متغیر وابسته که کارآفرینی روستایی م 
منطقی است و حاصل معیارهای وابسته مطرح شده در تحقیق نمیباشد ،در واقع این متغیر منطقی که برای تحلیل
رگرسیون طراحی شده است بگونهای است که پس از ارزیابی معیارهاي مختلف کارآفرینی روستایی توسط افراد
یدهد.
نمونه تحقیق و درک معیارهای مربوطه ،ارزیابی کلی را ارائه م 
در این راستا رگرسیون چندگانه نشان میدهد که حدود  82.2درصد واریانس کارآفرینی روستایی را زمینه کشاورزی
تبیین میکنند و  17 /8درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر میباشد .ابتدا خالصهای از نمای کلی مدل در
جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  :3خالصهای از نمای کلی مدل رگرسیون چند گانه
رگرسیون
مدل اینتر

ضریب همبستگی
12 7 0.

ضریب تعیین
0/ 822

ضریب تعیین تعدیل شده
0/ 822

Source: Research findings

سطح خطای معیار تعیین
19.73419

همانطور که از جدول فوق استنباط میشود همبستگی بین متغیرها  71 /2درصد است و اینکه ضریب تعیین نشان
میدهد که  82 /2درصد تغییرات متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) توسط معیار مستقل (زمینه کشاورزی) تبیین می-
گردد.
جدول  :4تحلیل واریانس وضعیت کشاورزی بر ارزیابی کارآفرینی
مجموع مربعات

درجه آزادی

بین گروهی

388749.162

درون گروهی

6018.896

3 98

04 54.4 06

3 99

کل

1

میانگین مربعات

آماره f

سطح معنی داری

35.544
15.123

541 . 494

000 a

Source: Research findings

برای بررسی اثرات معیارهای تحقیق بر کارآفرینی روستایی با استفاده از رگرسیون چندگانه ابتدا به منظور بررسی
معنادار بودن رگرسیون ،از تحليل واريانس رگرسيون ( )ANOVAبه منظور قطعيت وجود رابطه خطی بين متغير
وابسته و متغيرهاى مستقل استفاده شد و نتایج آن نشان داد که رابطه خطی بين متغيرهای مستقل از کي

سو و متغير

وابسته از سوی ديگر وجود دارد ،چراکه در این خصوص معناداری آزمون واریانس برابر با  0.000میباشد .در این
راستا جدول شماره  5معیارهای وارد شده به معادله رگرسیون برای تبیین کارآفرینی روستایی را نشان میدهد:
جدول  :5نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر عامل کشاورزی بر متغیر توسعه کارآفرینی روستایی
معیار

ضریب B

(ثابت) Constant

- 14.748

کشاورزی

0.631

ارزش Beta
11 7 0.

رتبه اثر گذاری معیارها

آماره T

سطح معناداری

1.586

- 10.790

0/ 000

0.037

28.420

0/ 000

Source: Research findings

در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادله رگرسیون باید از مقادیر  Betaاستفاده کرد .بزرگ

بودن مقدار  Betaنشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است .بنابراین از جدول فوق می-
توان استنباط کرد زمینه فعالیتهای کشاورزی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر معیارها (زمینههای خدماتی،
صنعتی و گردشگری) در پیشگویی متغیر وابسته (توسعه کارآفرینی روستایی) دارند ،بگونهای که یک واحد تغییر در
انحراف معیار عوامل کشاورزی ،باعث میشود تا انحراف معیار متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) به اندازه 71.1
درصد تغییر کند.
یداری بر متغیر وابسته داشتند
برای اینکه نشان دهیم متغیر مستقل مورد بررسی (معیار کشاورزی) تأثیر آماری معن 
میت وانیم به مقدار  Tنگاه کنیم .معمو ًالًال هرگاه قدر مطلق مقدار این آماره بزرگتر از عدد  2.33باشد .سطح خطای آن
یداری در تبیین
نیز کوچکتر از  0.01یا  005بوده و در نتیجه خواهیم گفت که متغیر مورد نظر تأثیر آماری معن 
تغییرات متغیر وابسته داشته است.

ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه191 ...

نمودار شماره  :1نمودار پراکنش نقطهای حاصل از مدل رگرسیون خطی استاندارد شده Source: Research findings

همانطور که مالحضه میشود بین متغیر مستقل فعالیت کشاورزی و متغیر وابسته توسعه کارآفرینی روستایی رابطه
وجود دارد .بر اساس این نمودار تقریبًاًا بیشتر موارد از احتمال تجمعی مشاهده شده با احتمال تجمعی مورد انتظار
هم اندازه است و نقاط روی خط  45درجه میافتد و یا به آن نزدیک هستند در بیشتر موارد ،در واقع انحراف نقاط
از خط کمتر است.
یباشد.
بررسی فرضیه  :2تاثیرگذارترین معیار بر توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده شهرستان اردبیل عوامل اقتصادی م 

جهت تحلیل دادههای مرتبط با اين فرضیه که تاثیرگذارترین معیار بر توسعه کارآفرینی روستایی در محدوده شهرستان

یباشد ،از روش تحلیل رگرسیون (روش  )Enterاستفاده شده است .جدول بعدی خالصه
اردبیل عوامل اقتصادی م 
آمارههای مربوط به پردازش مدل را نشان میدهد .رگرسیون چندگانه نشان میدهد که حدود  73.4درصد واریانس
کارآفرینی روستایی را عوامل اقتصادی تبیین میکنند و  62/6درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر (توانمندیهای
اجتماعی ،زیر ساختی و فردی) میباشد .ابتدا خالصهای از نمای کلی مدل در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  :6خالصهای از نمای کلی مدل رگرسیون چند گانه
رگرسیون
مدل اینتر

ضریب همبستگی
0/ 857

ضریب تعیین
0/ 734

ضریب تعیین تعدیل شده
0/ 734

Source: Research findings

سطح خطای معیار تعیین
18.79129

جدول فوق نشان میدهد که همبستگی بین متغیرها  58/7درصد است و اینکه ضریب تعیین نشان میدهد که 73 /4
درصد تغییرات متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) توسط معیار مستقل (عوامل اقتصادی) تبیین میگردد.
در راستای بررسی شاخصهای اقتصادی و نقش آن در کارآفرینی روستایی آشنایی با متغیرهای مورد بررسی قرار
گرفته در پژوهش میتواند راهنمایی مناسبی در راستای شناخت شاخصهای اقتصادی باشد:
جدول  :7گویههای ارزیابی شاخصهای اقتصادی توسعه کارآفرینی روستایی
شاخص

گویه
استفاده از تسهیالت برای ایجاد کسب و کار جدید ،امکان دریافت وام ،وجود منابع مالی الزم برای انجام فعالیتهای جدید،
دسترسی به بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی ،دسترسی به سرمایههای موجود ،دسترسی به عوامل تولید .دسترسی به

اقتصادی

خدمات حمایتی ،دسترسی به ماشین االت و ابزارآالت مدرن ،حمایت دولت از ایجاد توسعه سازمانهای غیر دولتی مرتبط با
کارآفرینی ،داشتن اطالعات و آمارهای بازاریابی و اقتصادی مناسب ،آگاهی از نرخ محصوالت در بازار ،میزان توانمندی
مالی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی ،تنوع منابع درآمدی ،میزان رضایت از درآمد.

* هر یک از گویههای معرف شاخص به صورت سؤال در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته استSource: Research findings .
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با مشخص شدن گویههای شاخصهای اقتصادی مورد استفاده در پژوهش حاضر میتوان تحلیل واریانس تاثیر-
گذاری شاخصهای اقتصادی بر توسعه کارآفرینی روستایی مورد روستاهای شهرستان اردبیل را به شرح جدول زیر
ارائه نمود:
جدول  :8تحلیل واریانس تاثیرگذاری شاخصهای اقتصادی بر توسعه کارآفرینی روستایی
مجموع مربعات

درجه آزادی

بین گروهی

388749.162

درون گروهی

140538.748

3 98

1

کل

529287.910

3 99

میانگین مربعات

آماره f

سطح معنی داری

35.544

a

1100.922

112 . 353

000

Source: Research findings

برای بررسی اثرات معیارهای تحقیق بر کارآفرینی روستایی با استفاده از رگرسیون چندگانه ابتدا به منظور بررسی
معنادار بودن رگرسیون ،از تحليل واريانس رگرسيون ( )ANOVAبه منظور قطعيت وجود رابطه خطی بين متغير
وابسته و متغيرهاى مستقل استفاده شد و نتایج آن نشان داد که رابطه خطی بين متغيرهای مستقل از کي

سو و متغير

وابسته از سوی ديگر وجود دارد ،چرا که در این خصوص معناداری آزمون واریانس برابر با  0.000میباشد .در این
راستا جدول شماره  10معیارهای وارد شده به معادله رگرسیون برای تبیین کارآفرینی روستایی را نشان میدهد.
جدول  :9نتایج مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر عامل اقتصادی بر متغیر توسعه کارآفرینی روستایی
ضریب B

معیار
(ثابت) Constant

- 23.507

اقتصادی

0.820

ارزش Beta
-

رتبه اثر گذاری معیارها
1.815

0.857

0.025

Source: Research findings

آماره T

سطح معناداری

- 12.952

0/ 000

33.180

0/ 000

در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیش گویی معادله رگرسیون باید از مقادیر  Betaاستفاده کرد .بزرگ
بودن مقدار  Betaنشان دهنده اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است .بنابراین از جدول فوق می-
توان استنباط کرد عوامل اقتصادی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر معیارهای مؤثر (عوامل اجتماعی،
زیرساختی و فردی) در پیشگویی متغیر وابسته دارند ،بگونهای که یک واحد تغییر در انحراف معیار عوامل اقتصادی،
باعث میشود تا انحراف معیار متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) به اندازه  85.7درصد تغییر کند.

نمودار شماره  :2نمودار پراکنش نقطهای حاصل از مدل رگرسیون خطی استاندارد شده
Source: Research findings

همانطور که از نمودار شماره  2نشان میدهد بین متغیر مستقل عامل اقتصادی و متغیر وابسته توسعه کارآفرینی
روستایی رابطه مستقیمی وجود دارد .بر اساس این نمودار تقریبًاًا بیشتر مباحث اقتصادی در احتمال تجمعی مشاهده

ارزیابی نقش عوامل کشاورزی و اقتصادی در توسعه391 ...

شده ولی احتمال تجمعی مورد انتظار با آنچه که قابل مشاهده میباشد حالت تناوبی به خود گرفته و این موضوع
حاکی از آن است که برخی عوامل اقتصادی تأثیر گذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل اقتصادی در توسعه
کارآفرینی روستایی را دارا میباشد.
نتیجهگیری
اهمیت کارآفرینی به خاطر ارزشهایی است که به اشکال گوناگون ایجاد میشود .این ارزش ممکن است کشف دانشی
جدید ،ایجاد تکنولوژی جدید ،بهبود تولیدات یا خدمات موجود ،پیدا کردن راههای گوناگون برای تو لید کاال یا
خدمات با صرف منابع کمتر و  ...باشد .در واقع پیدا کردن راههای جدید در ارضاء نیازهای افراد و ایجاد نگرشی جدید
نسبت به تولیدات و خدمات موجود ،از مهمترین کارهای کارآفرینان محسوب میشود .با توجه به اینکه تعداد
چشمگیری از جمعیت کشور ما در مناطق روستایی زندگی میکنند و روستاها یکی از مهمترین منابع تولیدکننده
نیازهای اساسی کشور به شمار میرود ،نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق مسئولین جهت برطرف نمودن مشکالت و

معضالت روستا است .در راستای برنامهریزی مناسب برای ارتقا و بهبود شرایط کارآفرینی روستایی شناسایی زمینه-
های مساعد کارآفرینی و شاخصهای مؤثر بر کارآفرینی روستایی ضروری میباشد .در این رابطه میتوان بیان داشت
که بررسی زمینههای مساعد کارآفرینی روستایی (کشاورزی ،صنعتی و گردشگری) در محدوده جغرافیایی شهرستان
اردبیل یکی از نوعآوریهای مهم پژوهش حاضر میباشد زیرا شناسایی زمینههای مساعد برای کارآفرینی میتواند به
روستاییان ساکن در محدوده مورد مطالعه برای انتخاب بهینه مشاغل جدید در حوزه روستایی خود کمک نموده و
همچنین به متولیان مدیریت روستایی در راستای آماده سازی زیرساختهای مناسب برای زمینه مساعد کارآفرینی با
هدف دسترسی راحت روستاییان به امکانات موجود برای ایجاد مشاغلی که به کارآفرینی روستایی منجر شود کمک
نماید.
همچنین در کنار شناسایی زمینههای مساعد کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه ،شناسایی مهمترین عامل مؤثر بر
کارآفرینی روستایی (عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل زیرساختی و عوامل فردی) میتواند به شکلگیری
نوع زیرساختهای مورد نیاز برای کارآفرینی روستایی که بایستی توسط متولیان مدیریت روستایی شکل گیرد کمک
نماید.
در این راستا در پژوهش حاضر به بررسی مساعدت زمینههای کشاورزی و همچنین بهبود شرایط و عوامل اقتصادی
برای شکل گیری مناسب کارآفرینی روستایی با استفاده از مدل تحلیل رگرسیونی (تحلیل واریانس) در محدوده
روستاهای شهرستان اردبیل اقدام شد .نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان میدهد که حدود  82.2درصد
واریانس کارآفرینی روستایی در محدوده روستاهای اردبیل را زمینه کشاورزی تبیین میکنند و  17 /8درصد مربوط به
معیارها یا متغیرهای دیگر میباشد ،همچنین ارزیابی نقش عوامل اقتصادی نشان میدهد که حدود  73.4درصد
واریانس کارآفرینی روستایی از عوامل اقتصادی تبعیت نموده و  62/6درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر
میباشد.
نتایج حاصل از ضریب  Betaنشان میدهد که زمینه کارآفرینی کشاورزی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر
معیارها در پیشگویی متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) دارند ،بگونهای که یک واحد تغییر در انحراف معیار عوامل
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کشاورزی ،باعث میشود تا انحراف معیار متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) به اندازه  71.1درصد تغییر کند.
همچنین ضریب  Betaبرای ارزیابی نقش عوامل اقتصادی در بهبود شرایط کارآفرینی روستایی نشان میدهد که یک
واحد تغییر در انحراف معیار عوامل اقتصادی ،باعث میشود تا انحراف معیار متغیر وابسته (کارآفرینی روستایی) به
اندازه  85.7درصد تغییر کند.
در رابطه با ارتباط عوامل اقتصادی با توسعه کارآفرینی روستایی نتایج نشان میدهد که ،بین متغیر مستقل عامل
اقتصادی و متغیر وابسته توسعه کارآفرینی روستایی رابطه مستقیمی وجود دارد .بر اساس نمودار تحلیل رگرسیونی
بدست آمده میتوان بیان داشت که برخی عوامل اقتصادی تأثیر گذاری بیشتری نسبت به سایر عوامل اقتصادی در
توسعه کارآفرینی روستایی را دارا میباشند.
با مشخص شدن نتایج پژوهش میتوان بیان داشت که زمینههای کشاورزی و مشاغل جدید در حوزه کشاورزی
مساعدترین مشاغل برای توسعه کارآفرینی در حوزه روستاهای شهرستان اردبیل میباشد .در این رابطه میتوان بیان
داشت که متولیان مدیریت روستایی در راستایی توسعه کارآفرینی روستایی ،بایستی زمینهها و امکانات الزم برای
شکلگیری این نوع مشاغل را آماده نموده و با ارائه خدمات مرتبط با این زمینه (آموزشهای دفتر خدمات جهاد
کشاورزی ،مروجین کشاورزی نوین ،ماشین آالت ،گونههای جدید و اصالح شده بذر و ،).....قرارگیری روستاییان
در مسیر توسعه مشاغل کشاورزی را فراهم آورد .با توجه به وضعیت عمومی منطقه مورد مطالعه تأمین و فراهم
نمودن امکانات مورد نیاز برای بستر بهینه کارآفرینی روستایی کافی نبوده و بایستی در راستای افزایش قدرت
اقتصادی ساکنین روستایی محدوده مورد مطالعه نیز خدمات جدید اقتصادی در نظر گرفته شود.
یهای صورت گرفته در پژوهش حاضر میتوان بیان داشت که سرمایه شخصی روستاییان نیازهای
با توجه به بررس 
اقتصادی مورد نیاز برای ایجاد مشاغل کارآفرینی روستایی را نمیتواند تأمین نماید .همچنین عدم وجود بنگاههای
اقتصادی و واحدهای تعاونی فعال در محدوده روستایی مورد مطالعه ،تأمین منابع مالی را برای روستاییان را با
مشکلهای عدیدهای مواجه نموده است .با توجه به مشکالت موجود اقتصادی در محدوده مورد مطالعه بایستی در
راستای تأمین مالی روستاییان ،بنگاههای اقتصادی ،تعاونیهای روستایی به صورت برنامهریزی شده و با هدف تأمین
مالی اقتصادی روستاییان برای فعالیتهای اقتصادی کارآفرین صورت گیرد .همچنین سیاستهای کلی توسعه
کارآفرینی روستایی در محدوده مورد مطالعه و استان اردبیل ،بایستی با هدف ارائه خدمات کشاورزی نوین و تأمین
مالی و اقتصادی روستاییان تغییر نماید و ارائه وامهای بلند مدت و با بهره بسیار کم برای طرحهای نوین کشاورزی و
کارآفرینی روستایی اختصاص یابد .در این رابطه همکاری و مساعدت تمامی ارگانهای مدیریت روستایی اعم از
جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن ،مؤسسات مالی ،فرمانداری و  ....بسیار ضروری و الزامی میباشد.
قابل ذکر است که تمامی موضوعات مطروحه بایستی به صورت جامع و یکپارچه برای محدوده مورد مطالعه شکل
گیرد تا یک برنامهریزی نوین در جهت توسعه کارآفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه صورت پذیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده میتوان پیشنهادات زیر را برای توسعه بهینه کارآفرینی روستایی محدوده روستاهای
شهرستان اردبیل ارائه نمود:
 ارائه خدمات و زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیتهای کشاورزی مدرنیزه؛
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 ارائه آموزشهای نوین برای فعالیتهای جدید کشاورزی (توسط متخصصین امر)؛
تهای
  امکان گسترش خدمات اقتصادی توسط مؤسسات مالی در راستای ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالی
کشاورزی دارای قابلیت کارآفرینی؛
 توجه به بخش صنایع تبدیلی با رویکرد استفاده از تولیدات کشاورزی موجود در محدوده مورد مطالعه؛
 افزایش زمینههای شکلگیری کشاورزی مکانیزه (توسعه آبیاری قطرهای و بارانی در زمینهای کشاورزی)؛
 ارائه خدمات مالی به روستاییان توسط مؤسسات مالی با هدف افزایش توان اقتصادی روستاییان؛
 حمایتهای اقتصادی از روستاییان در صورت بروز مخاطرات طبیعی و نابودی محصوالت کشاورزی؛
 ایجاد تعاونیهای اقتصادی با هدف جذب حداکثری سرمایههای مالی روستاییان برای شکلگیری طرحهای
.کارآفرینی
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