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)شهرستان کرمان:مطالعه موردي(کارآفرینی روستاییهاي توسعهلفهؤم

3بنی اسديندا و 2آبادي، سید احمد خاتون1ابراهیمیمحمد صادق

چکیده
کیجادیبا ايآورارتقاء فنندیفرآینیکارآفر.یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی، کارآفرینی است

توسعه کارآفرینی در روستاهاي شهرستان کرمان به کندي صورت استدیسازمان جدایکسب و کار 
روستاهايدرهاي توسعه کارآفرینی روستاییلفهؤماین پژوهش به بررسی،از این جهت. گیردمی

ها و متغیرهاي پس از تعیین شاخصواي و میدانی بوده روش تحقیق کتابخانه. پردازدمیشهرستان کرمان
پرسشنامه با استفاده از صورياعتبار.آوري شدندهاي آماري الزم جمعتحقیق از طریق پرسشنامه، داده

آنمقدارمحاسبه کهKMOبیو ضریعامللیبا استفاده از تحلهالفهؤمعاملیو اعتبارمتخصصاننظرات 
جامعه .محاسبه گردید) 88/0(پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ .به دست آمد67/0

کارآفرینان روستایی شهرستان کرمان بودند که با استفاده از روش سرشمارينفر از150،تحقیقيآمار
و میزان متغیر کارآفرینی در ندبودجوان کارآفرینان عموماًنتایج نشان داد که .مورد مطالعه قرار گرفتند

از نظر متغیر وباشندیهی مفاقد تحصیالت دانشگابیشتر آنها وبین افراد در حد متوسط به باال بوده
کارآفرینی به ترتیب بهترین وضعیت مربوط هاي لفهؤو به لحاظ ماستکارآفرینی باالتر از حد متوسط بوده

. باشدهاي روانشناختی، مهارتی، فردي و زیرساختی میلفهؤبه م

توسعه روستایی، شهرستان کرمانزیرساخت،ثر،ؤعوامل مارآفرینی روستایی،ک:هاي کلیديواژه

مقدمه
موقعیت، منابع طبیعی و مناظر، سرمایه 

هاي اجتماعی اجتماعی، نظارت روستایی، شبکه
هاي ارتباطی و اطالعاتی، تجاري، تکنولوژيو

پویایی را بر فعالیت کارآفرینی اثرات پیچیده و
روستانشینی . گذارندمیدر مناطق روستایی 

یک منبع پویا در بحث کارآفرینی است که هم 

. دهدها را شکل میها و هم محدودیتفرصت
نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادي روستا

دستیابی ر ــهایی نظینهــتواند در زمیمی
روستاییان به کاالها و خدمات مورد نیاز، رشد 

ت به اقتصادي روستاها، کاهش پدیده مهاجر
شهرها، تشویق به ایجاد کسب و کارهاي جدید 
و ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و رفاه در 
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زیرساخت الزم براي پرورش و . روستاها باشد
واملــرنده عــرگیــرینی در بــعه کارآفــتوس

هاي فردي و نیز متعددي از جمله ویژگی
محیطی هايمحیطی است از میان ویژگی

عوامل اجتماعی که شامل سرمایه اجتماعی نیز 
البته .اي برخوردار استاهمیت ویژهشود ازمی

تواند تغییرات مناسبی را میوسعه کارآفرینی ت
ایجاد : در محیط روستایی ایجاد نماید مانند

شرایط ویژه براي معکوس نمودن روند 
اصالح و تغییر الگوي توزیع و مصرف ، مهاجرت

هاي حمل و سازي شبکهتوسعه و بهینه، انرژي
هاي تولید در بهبود مدیریت و اصالح شیوه، نقل

، توسعه صنایع تبدیلی، هاي کشاورزيبخش
هاي طبقاتی و ارتقاي ترویج و بهبود شکاف

ارتقاي سطح ، هاي زنان روستاییتوانمندي
هاي زندگی مفرح و سالمت، ایجاد محیط

اعتباري کوچک هايایجاد سیستم، انگیزنشاط
ایجاد مراکز و به منظور ارائه تسهیالت روستایی

هاي تلفیقی به منظور ارائه خدمات آموزش
هاي مختلف آموزش و مشاوره در زمینه

.)3(بازاریابی
گردد که وي بیان می،در تعریف کارآفرین

طور بالقوه داراي ایده، در بازار ه کسی است که ب
ا در پی یافتن کسب و گذاري و یبراي سرمایه

کارآفرین با تالش براي . کار جدید باشد
ها و با در نظر گرفتن برداري از فرصتبهره

خطرات، ریسک و انگیزه شخصی سعی در 
دست پیدا کردن به منابع مالی، انسانی و 

).5(اجتماعی دارد
توسعه کارآفرینی یکی از نیازهاي جدي 

. کشوري استاقتصادي، اجتماعی و سیاسی هر 
خصوص در کشور ایران که وابستگی اقتصادي هب

گذاري در به درآمد سرانه نفتی، نیاز به سرمایه
هاي مختلف، گرایش به تعدیل نیروي بخش

هاي دولتی، بیکاري، نیاز به انسانی در سازمان
هاي اقتصادي از جمله ایجاد اشتغال، تحریم

،در این راستا. شودمعضالت آن محسوب می
ناپذیر رویج کارآفرینی به یک ضرورت اجتنابت

.)9(تبدیل گردیده است
در وضعیت کنونی کشور ایران نقش بخش 
کشاورزي، به عنوان بنیان اقتصادي روستا در 
حال کاهش است و این امر تأثیر زیادي در 
کسب و کارهاي کوچک محلی داشته است و 
پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها همچنان 

با کاهش جمعیت میزان تقاضا براي . ادامه دارد
یابد و این کاالها و خدمات روستایی کاهش می

لذا . و فقر را به دنبال داردامر رکود اقتصادي
ایست در روستاها، محیط مناسبی براي بمی

هاي هاي غیرکشاورزي و فعالیترشد بخش
پذیر فراهم هاي تولیدي و خدماتی رقابتشرکت

.شود
روستاها ،ه در اکثر مناطق جهانکیاز آنجای

منابعفرسایشحالدرواز جمله نواحی فقیر
دان و ـمنــدیشـان،دـونـشیــوب مــمحس

بر این اعتقاد هستند که توسعهگذارانسیاست
هاي کالن ها و استراتژيباید جداي از سیاست

که بسیار مهم هم (توسعه و توسعه اقتصادي 
ر ویژه و مشخص به امر توسعه به طو) هستند

ها اي که بر آنکنی فقر گستردهروستاها و ریشه
،دلیلبه همین. حاکم است نیز پرداخت

وان ــرینی به عنــکه توسعه کارآفداردضرورت 
راهکارهاي کاهش فقر و همترینــی از مــیک

). 3(یی قابل طرح استروستاتوسعه
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اشتغال و کارآفرینی یکی از عوامل اصلی در 
کارآفرینی . ثبات پایداري و نظم روستاهاست

هاي جدیدي را براي روستاییان تواند فرصتمی
ایجاد کند تا درآمد و سرمایه خود را افزایش 

همچنین با ایجاد مؤسسات جدید و . دهند
کارهاي کوچک و متوسط کسب و

روستایی را استانداردهاي زندگی درجوامع 
کارآفرینی روستایی ،به هر حال. بهبود بخشد

در پی یافتن ترکیبی مناسب از منابع براي 
هاي اقتصادي اعم از کشاورزي و غیر فعالیت

ترین سود کشاورزي براي دستیابی به بیش
اصلدرروستاییکارآفرینی).8(ممکن است

فقط.نداردکارآفرینیعاممفهومباتفاوتیهیچ
باالترجملهازروستاییمناطقط خاصشرای
مدیریتضعفوامکاناتکمبودریسک،بودن
هايزمینهکهشودمیباعثنواحیدراین

نواحی سایربامتفاوتنواحیایندرکارآفرینی
روستاییکارآفرینحالهربه. باشدهافعالیتو

وجدید، نوآوريهايفرصتشناساییدنبالبه
غیروکشاورزيهايفعالیتدرخالقیت

بهینه،يو استفادهاراضیکاربريکشاورزي،
روستاییيتوسعهراستايدرنوآورانهومتنوع
).8(است

ایجاد اشتغال و تولید بعددوازکارآفرینی
و توسعه خدمات )اقتصاديکارآفرینی

وروستاییجامعهبراي)کارآفرینی اجتماعی(
.دارداهمیتروستاییمدیریت

آنچه امروزه تحت عنوان مدیریت عمومی 
شود، ریشه در بهبود عملی در نامیده می1نوین

هایی عرصه اداره عمومی دارد، که در قالب ایده
اند، که به طور کلی نوآوري نامگذاري شده

ترویج کارآفرینی در . )6(کندخودنمایی می

جوامع روستایی باالخص در جوامع روستایی 
ند قدمی مثبت در راستایی توانمند تواایران می

ها ارتباطات، دسترسی. سازي روستاییان باشد
گاهی و مدیریت در نظام سلسله مراتب سکونت

، از )ملی- شهري- ايمنطقه-روستا(سرزمین، 
بدین . دار استبرخورو باالییاهمیت کانونی

روستا به عواملی ثر درؤصورت تداوم ارتباطات م
انتقال اطالعات پیرامون : مانندبستگی دارد 

میان خود و کمیت و کیفیت تقاضا روستایی در
رکت منابع، کاال وهمچنین حها مسئوالن، نهاده

خدمات از مراکز تولید به مراکز تقاضاها، 
هاي زیرساختعالوه به هب، )روستایی-شهري(

اقتصادي دسترسی به وام و فراهم آوردن
بازار و آموزش وابسته سرمایه استفاده از مزایاي

هاي این زمینه کشورها، سیاستدر. است
هاي کارآفرینی زیرساختاي را براي ایجادعمده

آن يسیاست عمدهکنند، که چندفراهم می
حمایت ، هاي مالیاتیاعطاي تخفیف:ازعبارتند

متوسط براي مدرنیزه شدنصنایع کوچک واز
توسعه متوسط به تشویق صنایع کوچک وو 

.)3(باشد میهمکاري و تشکیل شبکه
با توجه به این موضوعات در این پژوهش 

هاي توسعه لفهؤمسعی بر آن شده است که 
در یک مطالعه موردي در کارآفرینی روستایی 

روستاهاي شهرستان کرمان مورد بررسی قرار 
ها و لفهؤرسد شناخت این مبه نظر می. گیرد

هاي موجود و کننده فرصتاستقرار نظام تقویت
تواند به تحقق توسعه ها، میکننده چالشتعدیل

کارآفرینی و در نهایت توسعه روستایی در کشور 
مفهوم کارآفرینی محققین به بررسی. بیانجامد

. اندهاي آن از زوایاي گوناگون پرداختهلفهؤو م
هاي در مطالعه خود چالش) 2(میري علی

1- New Public Management
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بندي به پاي: کارآفرینی را در مسایلی نظیر
اعتنایی به هاي قدیمی و بیگذشته، حفظ شیوه

هایی که بین نسل جوان و نسل قدیمی و چالش
دیدگاه از.کندبا تجربه وجود دارد بیان می

کارآفرینی و هاي کمبود تعداد دانشکدهمحقق
همچنین فقدان مقاطع تحصیلی باال 

هاي از چالش) کارشناسی ارشد و دکتري(
اساسی توسعه کارآفرینی در ایران به شمار آمده 

.است
، تحقیقی با عنوان )7(پوررجب و همکاران 

هاي کارآفرینی سنجش و تحلیل ویژگی
در ناحیه اي مؤثر بر آنتأکید زمینهدهیاران با 

روستاهاي شهرستان میاندوآب به انجام 
نتایج تحقیق نشان داد که میانگین . رساندند
، کانون کنترل دورنی86/2پذیريریسک

بوده است47/3، نیاز به موفقیت 35/3
، تخیل 76/3گرایی همچنین میانگین عمل

،2نگین ابهام با میالــ،  تحم10/3خالق
93/2و سالمت فکري 24/3طلبی توفیق

.باشندمی
در مطالعه خود که ) 1(بیگی و همکاران علم

شامل بررسی توسعه کارآفرینی در سازمان 
نمایند که ترویج کشاورزي ایران بود، بیان می

کارکنان ترویج در رابطه با ایجاد کارآفرینی، 
بیشترین هاي پایه کار با رایانه داراي مهارت

ICTهاي تحصیلی چون افزارمهارت، کاربرد نرم

ها داراي کمترین سطح سایتاندازي وبراه
هاي تحقیق نشان یافته. باشندمهارت می

دهد که حمایت مدیریتی، نقش اصلی در می
هاي اطالعاتی در جهت توسعه فناوري
با ایجاد اطمینان ،چنینمه. کارآفرینی دارد

مدیریت سازمان و داشتن کارکنان از نوآوري

رابطه هاي خود دروقت کافی براي ارتقاء مهارت
توانند منجر ، این عوامل میICTبا بکارگیري

.ایجاد کارآفرینی در سازمان گردند
در تحقیقی که در ) 4(بوسما و همکاران 

کارآفرین به عمل آوردند 292کشور هلند از
نظر گرفتند، چهار مؤلفه براي کارآفرینی را در 

الهام و انگیزه، خودکارآمدي، حمایت : که شامل
مانند سن، جنس، متغیرهایی . باشندو الگو می

تحصیالت، سابقه تابعیت، ملیت، سطح 
کارآفرینی یکی از اعضاي خانواده مورد بررسی 

هاي اجتماعی مورد قرار گرفت و نقش شبکه
نتایج نشان داد که در .بررسی قرار گرفت

هایی که روابط قوي وجود دارد احتمال شبکه
روز بیشتر است دستیابی به دانش و اطالعات به

ارتباط با دوستان و : هاي قوي شاملشبکه
هاي آشنایان و اعضاي خانواده بوده و شبکه

ضعیف را ارتباط بین همکاران و ارتباط کاري 
.دادتشکیل می

ي به بررسیادر مقاله) 5(هال و همکاران 
آنان .پرداختند"توسعه پایدار کارآفرینی"

برداري کارآفرینان را افرادي دقیق که آماده بهره
ها در حال ظهور در ارتباط با نیاز از فرصت

آنها در این . نمایندمعرفی می،جامعه هستند
تحقیق از فرآیند کارآفرینی به عنوان عنصري 
مناسب در راستاي حفظ محیط زیست و ایجاد 

هاي مناسب و سازگار با محیط ه نوآوريو توسع
تواند نقش مهمی در کاهش یاد نموده که می

هاي اقتصادي و توسعه ثروت ملی داشته رانت
.باشد

در پژوهشی که در کشور ) 12(الخو 
مطالعه دارد که دانمارك انجام داد، بیان می

ها همچنین کشف و ارزیابی و منابع و فرصت
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براي کارآفرینان بسیار مهم هااستفاده از فرصت
دي هستند که اافراد کارآفرین افربوده و اصوالً

.پردازندها میبه مطالعه کشف و ارزیابی فرصت
گیري به اندازه) 10(استرك و همکاران

کارآفرینی روستایی در ابعاد عقالنی، اجتماعی،
. استپرداختهفردي، طبیعی، ساختاري و مالی 

مهمترین دستاورد کارآفرینی از نظر آنان 
ش خالقیت و روستایی از جنبه عقالنی افزای

در ابعاد اجتماعی افزایش اعتماد در نوآوري، 
در بعد فردي نیز افزایش وبین افراد روستا

استفاده ،جنبه طبیعیاز نظر.باشدمیهامهارت
از نظر ساختاري بازسازي واز محصوالت محلی 

ترین از مهممجدد بناهاي تاریخی در روستاها 
.گرددکارکردهاي آن محسوب می

روش شناسی پژوهش
این مقاله از نظر ماهیت روش، توصیفی 
است، از نظر بررسی ارتباط علل مختلف با 
کارآفرینی از نوع همبستگی و از نظر هدف 

چارچوب . ستبدلیل قابل اجرا بودن کاربردي ا
زمانی این تحقیق از نوع عرضی یا مقطعی است 
که فقط یک بار در مقطع زمانی چند ماه 

امعه آماري این تحقیق ج. صورت گرفته است
شامل کلیه کارآفرینان روستاهاي شهرستان 

کارآفرینانروستائی این . باشندکرمان می
نفر بودندکه با استفاده از فرایند 150شهرستان 

ابزار اصلی .ورد مطالعه قرار گرفتندسرشماري م
براي تعیین ه کهبودتحقیق حاضر پرسشنامه 

پایایی پرسشنامه در این پژوهش در مرحله اول 
پرسشنامه در جامعه کارآفرینان 44تعداد

سپس پایایی . شهرستان بم تکمیل گردید
از روش آلفاي کرونباخ سؤاالت با استفاده

دسته سؤاالت این آماره براي . محاسبه شد
بدین ترتیب . بدست آمد88/0کارآفرینی 

براي . پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت
20تعیین روایی بیرونی پرسشنامه تعداد

پرسشنامه در اختیار متخصصان، کارشناسان 
جهاد کشاورزي و معلمان قرار گرفت و  با 

نها و هاي مبهم و حذف آشناسایی واژه
سازي مفهومیبه یکسانها جایگزینی واژه

همچنین براي سنجش روائی . ها اقدام شدواژه
درونی، حضور تمامی متغیرها در عنوان، هدف 

هاي کلی، اهداف اختصاصی، فرضیات و پرسش
ها، فرضیات و پرسشنامه کنترل گردید و هدف
با استفاده از .سؤاالت غیر مرتبط حذف گردید

اکندگی هاي شاخص پرو آمارهSPSSافزار نرم
مانند فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مد و 
. انحراف معیار به بررسی نتایج پرداخته شد

هاي براي ساخت شاخص کارآفرینی از سنجه
روانشناختی فردي که شامل نوآوري، پشتکار، 

، تحمل ابهام، کنترل پذیريطلبی، ریسکتوفیق
هاي درونی و میزان آشنایی روستاییان با مهارت

گذاري آفرینی که شامل تشکیل تیم، سرمایهکار
هاي فنی و ها، بازاریابی، مهارتدر فرصت
هاي کارآفرینی که دسترسی به زیرساخت

امکانات که شامل دسترسی به اینترنت، روزنامه، 
هاي آموزشی، وام و نقل، کارگاهحمل و

کاري و الگوي هاي فردي که شامل تجربهزمینه
) 1(در جدول . شده استباشد استفاده نقش می

ي شاخص کارآفرینی، هاي سازندهنام سنجه
وزن هر سنجه شماره سنجه در پرسشنامه و 

.ها ذکر شده استمیزان روایی میان سنجه
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هاي به دست آمده براي سنجهKMO1آماره 
و در سطح 670/0ذکر شده در جامعه آماري 

.مطلوبی بوده است

نحوه ساخت شاخص کارآفرینی- 1جدول 

هاي تحقیقیافته:مأخذ

هاي پژوهشیافته
درصد42نزدیک به ،به لحاظ متغیر سن

30تا 20کارآفرینان روستایی در رده سنی 
به لحاظ ،همچنین.اندسال قرار گرفته

درصد از کارآفرینان داراي مدرك 45تحصیالت 
درصد فاقد مدرك دانشگاهی 55دانشگاهی و 

. بودند

کارآفرینی بدین صورت بود ساخت متغیرنحوه 
. اي تشکیل شده استگزینه5سوال 70ازکه

کمترین مقدار و74/3میانگین آن برابر با 
3و5/4مشاهده شده به ترتیب برابر با 

درصد از آزمودنی 93نمره کارآفرینی. باشدمی
قرار گرفتباالتر از سطح متوسط مورد سنجش 

.)2جدول(

هاي توصیف متغیر کارآفرینیفراوانی رتبه-2جدول
انحراف معیارمدمیانهمیانگینتعداد
15075/34435/0

هاي تحقیقیافته:مأخذ

هاي فردي نیز به این براي متغیر ویژگی
اي گزینه5سوال 10صورت عمل گردید که از 

میانگینکهنتایج نشان دادواستفاده شد
و75/2هاي فردي کارآفرینان برابر باویژگی

کمترین مقدار مشاهده شده به بیشترین و
توجه به با . باشدمی5/1و4ترتیب برابر با 

هاي زمینهمیزان ها درصد از آزمودنی29نمودار 
باالتر از سطح متوسط مورد فردي کارآفرینی

براي متغیر . سنجش در این تحقیق بوده است

اي گزینه5سوال 7ازهاي زیرساختی نیززمینه
و 47/2میانگین آن برابر با . تشکیل شده است

کمترین مقدار مشاهده شده بهبیشترین و
با توجه به . باشدمی5/1و5ترتیب برابر با 

هاي درصد از آزمودنی در زمینه20نتایج
زیرساختی کارآفرینی در سطوح باالي متوسط 
در این تحقیق مشاهده گردیده است

.)3جدول(

شماره سنجهوزن سنجه                                         نام سنجه
10Xتا661/040Xهاي روانشناختی کارآفرینان                          ویژگی

41Xتا603/063Xهاي کارآفرینیآشنایی روستاییان به مهارت

64Xتا763/070Xهاي کارآفرینی                                           زیر ساخت

71Xتا685/081Xهاي فردي کارآفرینی                                          زمینه
KMO= 670/0 Sig= 00/0 Bartlett’s Test= 753/450

1- The Kaiser-Meyer-Olkin
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هاي فردي و زیرساختی کارآفرینیها زمینهفراوانی رتبه- 3لجدو
انحراف معیارمدمیانهمیانگینلفهؤم

57/35/2350/0فردي
47/22281/0زیر ساختی

هاي تحقیقیافته:مأخذ

هاي روانشناختی ویژگیلفه ؤبراي ساخت م
اي تشکیل شده گزینه5سوال 30ازکارآفرینی 

برابر با این متغیرمیانگین نتایج نشان داد.است
بیشترین و کمترین مقدار مشاهده شده به 2/4

درصد 99از نظر . باشدمی3و5ترتیب برابر با 
هاي روانشناختی ها میزان ویژگیاز آزمودنی

فردي کارآفرینی در بین پاسخگوها باالتر از 
براي بررسی میزان بود همچنین سطح متوسط 

5سوال 23آفرینانه نیز از هاي کارمهارت
میانگین آن برابر با . اي تشکیل شده استگزینه

و بیشترین و کمترین مقدار مشاهده شده 94/3
جه به با تو. باشدمی3و 5به ترتیب برابر با 

هاي میزان آشنایی روستاییان با مهارتنتایج
ها در مدیریت درصد از آزمودنی90کارآفرینی 

روابط خود با دیگران باالتر از سطح متوسط در 
.این تحقیق مشاهده گردیده است

هاي کارآفرینانهآشنایی با مهارتهاي روانشناختی کارآفرینی و ویژگی-4جدول
انحراف معیارمدمیانهمیانگینلفهؤم

5/42/4443/0روانشناختی
94/34450/0مهارت

هاي تحقیقیافته:مأخذ

و بحثایجنت
دهنده هاي تحقیق که نشانیافتهبا توجه به 

درصد42نزدیک به این مطلب بود که 
30تا 20کارآفرینان روستایی در رده سنی 

توان نتیجه گرفت می،لذا.اندسال قرار گرفته
کارآفرینان روستایی در رده سنی جوان قرار که 

ظرفیت جوانان روستایی ،به عبارت دیگر.دارند
.باشدبراي کارآفرین روستایی در حد خوبی می

هاي تحقیق که نشان داد بیش با توجه با یافته
دانشگاهی درصد کارآفرینان از تحصیالت55از 

توان نتیجه گرفت که می.ندبرخوردار نبود
درصد بیشتر کارآفرینان تحصیالت دانشگاهی 

درسی ضعف در ساختار واحدهاي. ندارند

هاي کلی دانشگاه مربوط به هر رشته و آموزش
ي درصد آماري کم در بین دهندهنشان

دانشگاهی در زمینه کارآفرینی دانشجویان
نتایج )2(میرياین نتیجه با تحقیق علی. است

.یکسانی داشته است
نتایج نشان داد که  میزان متغیر کارآفرینی 

باال بوده و به در بین افراد در حد متوسط به 
هاي کارآفرینی به ترتیب بهترین لفهؤلحاظ م

هاي روانشناختی، لفهؤوضعیت مربوط به م
لفه ؤدر م. باشدمهارتی، فردي و زیرساختی می

پشتکار، روانشناختی نیز متغیرهایی نظیر 
طلبی، پذیري، خالقیت، توفیقروحیه ریسک

رسد اند که به نظر میکنترل درونی قرار گرفته
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گذار در توسعه ثیرأترین متغیرهاي تاز مهم
رسد به نظر می. آفرینی روستایی باشندکار
عه ـن در توسـارآفریـه کـکل توسعــمش

هاي کارآفرینی و متغیرهایی نظیر زیرساخت
ها، دسترسی به گذاري در فرصتسرمایه

این نتایج .امکانات و بازاریابی قابل تعریف باشد
) 7(با نتایج تحقیق پوررجب و همکاران 

.مطابقت دارد
نتایج تحقیق نشان داد که کارآفرینان 

،لذا.گیرندروستایی در رده سنی جوان قرار می
هاي پیشرفت باالتري از آنجا که جوانان انگیزه

هاي الزم براي یادگیري دارند و همچنین زمینه
پیشنهاد ،تر استپذیري در آنها قويو آموزش

گردد مفاهیم اساسی و مورد نیاز آنان در می
قالب یک چهارچوب حمایتی و آموزشی آماده و 
به صورت یک برنامه جامع در اختیار آنان قرار 

بیش از نیمی از جمعیتی روستاییان که.گیرد
کنند را جوانان روستایی به شهرها مهاجرت می

براي جوانان بایستمی،لذا.دهدتشکیل می
در نظر اي تسهیالت ویژهکرده روستایی تحصیل

تا بتوانند با داشتن سرمایه اولیه در گرفته شود
به . دازندربپهاي کارآفرینانهروستاها به فعالیت

رسد هیچ گروهی مستعدتر از نظر نمی
براي امر کارآفرینی ئیروستاآموختگاندانش

ی مناسب ایجاد شرایط. باشندمناسب روستایی 
براي فعالیت و جذب این افراد به فضاهاي 

ترین مسایل پیش روي مدیران روستایی از مهم
.توسعه روستایی است

نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر 
کارآفرینان روستایی تحصیالت دانشگاهی 

آموختگاندانشندارند و یا به عبارت دیگر 
ی تلقدانشگاهی به عنوان کارآفرینان روستایی 

دهد ماهیت دروس گردند که نشان مینمی
هاي عملی گنجانده شده و همچنین آموزش

هاي آموزشی کشور از مقاطع کارآفرینی در نظام
تواند نهادینه کننده صفات اي تا عالی نمیپایه

کارآفرینی در افراد باشد و صرف گرفتن مدرك 
تحصیلی به ویژه در مقاطع عالی دلیل بر 

.تیسنکارآفرین بودن
به همین دلیل است در کشورهاي در حال 

کنندگان توسعه، به ویژه در کشور ما، تحصیل
افرادي . در مقاطع عالی روحیه کارآفرینی ندارند

ي آموزش کارآفرینی به فعالیت که در زمینه
ایفاي پردازند، باید بیش از یک محرك، می

ایجاد و استقرار ،ت دیگراربه عب.نقش نمایند
دهنده کارآفرینی از یک نظام سیستمیک توسعه

،لذا. آموزش پایه تا آموزش عالی الزامی است
گردد دروس کارآفرینی براي همه پیشنهاد می

مقاطع تحصیلی و رشته کارآفرینی براي 
عالی تهیه و پایه وهاي مختلف تحصیالتبخش

.اجراء گردد
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Rural Entrepreneurship Development Components
(Case Study: Kerman Township)

Mohammad Sadegh Ebrahimi1, Seyed Ahmad Khatonabadi2 and Neda Baniasadi3

Abstract
Entrepreneurship is one of the effective factors in rural development. Entrepreneurial

is the process of upgrading the technology by creating a new business or organization
The process of rural entrepreneurship in villages of Kerman Township takes place
slowly. Therefore, this study investigates rural entrepreneurship development
components. Research method is library and field work. After defining the indexes and
variables of the research through a questionnaire, the necessary statistical data are
gathered. Face validity of the questionnaire is obtained using the supervisor professors’
opinions and structural validity is obtained using factor analysis and KMO coefficient,
whose amount was 0.67. The reliability of the questionnaire was calculated using
Cronbach Alpha Coefficient whose amount was 0.88. The sample population was
estimated 150 entrepreneurship people. Results of research showed that entrepreneurs
are generally young. The results of the study showed that the entrepreneurship among
the entrepreneur was the average level and also education level in entrepreneur was
lower than the level of higher education. Results of research showed that the component
of entrepreneurial related: psychological, skills, personal and infrastructure factors were
important respectively.

Keywords: Rural Entrepreneurship, Factors, Infrastructure, Rural Development,
Kerman Township.
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