
1 

 

Challenges and solutions for rural entrepreneurship  
development in Bahar county 

 
Fatemeh Rashidian1 | Khalil Kalantari2* | AliAkbar Barati3 

 
1Master student of Rural Development, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran. 
2Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran,. 
   Email: khkalan@ut.ac.ir 
3Assistant Professor, Department of Agricultural Management and Development, University of Tehran, Tehran, Iran. 
 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Full Paper 
 
Article history:  
Received: 01.09.2021  
Revised:   16.01.2022 
Accepted: 23.01.2022 
 
Keywords:  
Entrepreneurship 
Rural Development 
Rural Employment 
Bahar County 
 

Unemployment, poverty and rural migration are among the current 
challenges of rural communities. Entrepreneurship development, by create 
job opportunities and reduce unemployment, can pave the way for reducing 
poverty and migration of rural youth and achieving sustainable growth and 
development. In the present era, entrepreneurship, especially in rural areas 
and creating a suitable environment for its development is one of the tools 
of economic development of countries, especially developing countries. In 
this regard, the present research analyzes the challenges of 
entrepreneurship in the villages of Bahar county and offers solutions that 
lead to the development of rural entrepreneurship. The statistical 
population includes rural households living in Bahar county (122254 
persons). The studied sample size were 280 persons. Stratified sampling 
method with proportional assignment based on population size of each 
rural area was used to select the samples. The required data were collected 
through researcher-made questionnaire. To analyze data both descriptive 
and inferential (confirmatory factor analysis based on partial least squares 
approach using SmartPLS software) methods were used. The results of this 
study showed that in general, the high production costs including energy 
and labor (0.368) was the most important challenges of rural 
entrepreneurship. Also, among the various solutions, economic solutions 
loans (0.687) include finantial facilities and low-interest and then 
educational solutions (0.664) such as increasing self-confidence and self-
belief, and supportive solutions (0.650) include encouraging and 
supporting new ideas are respectively among the most effective strategies 
for entrepreneurship development in Bahar rural areas. 
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با  ینیهستند. توسعه کارآفر ییجوامع روستا یفعل يها فقر و مهاجرت از روستا از جمله چالش ،يکاریب
 یابیو دست ییکاهش فقر و مهاجرت جوانان روستا ساز نهیزم تواند یم ،يکاریو کاهش ب ییکمک به اشتغالزا

در  ژهیتوسعه به و يبزارهااز ا ییروستا ینیباشد. در عصر حاضر، توسعه کارآفر داریبه رشد و توسعه پا
 يو راهکارهـا  ینیکـارآفر  يرو شیپ يها چالش لیحاضر به تحل قیدرحال توسعه است. تحق يکشورها

 ییروستا يمورد مطالعه شامل خانوارها يشهرستان بهار پرداخته است. جامعه آمار يتوسعه آن در روستاها
ها از  انتخاب نمونه ينفر بود. برا 280نفر). حجم نمونه مورد مطالعه  122254ساکن در شهرستان بهار بود (

از هر دهستان بر اساس تعداد  یبا انتساب متناسب استفاده شد، تعداد نمونه انتخاب يا طبقه يریگ روش نمونه
 لیو تحل هیتجز يداده پرسشنامه محقق ساخته بود و برا يآور بود. ابزار جمع ساکن در آن دهستان تیجمع
 ییحداقل مربعات جز کردیبر رو یمبتن يدییتأ یعامل لیاز روش تحل یفیتوص يها مارهها عالوه بر آ داده
 يها نهیباال بودن هز ان،ینشان داد که از نظر پاسخگو قیتحق نیا جی) استفاده شد. نتاSmartPLSافزار  (نرم
(با  مهیب رینظ یتیحما يها رساختی) و ضعف ز368/0 راتییتغ بی(با ضر کار يرویو ن ياز جمله انرژ دیتول
 يراهکارهـا  انیـ از م ن،یبوده است. همچن ییروستا ینیچالش کارآفر نیتر ) مهم375/0 راتییتغ بیضر

بهـره) و پـس از آن    کم يها و وام التیتسه ياعطا ری(نظ 687/0 بیبا ضر ياقتصاد يمختلف راهکارها
با  یتیحما ي) و راهکارهافسن و اعتماد به يخودباور شیافزا ری(نظ 664/0 بیبا ضر یآموزش يراهکارها

در  ینیتوسعه کارآفر يراهکارها نیجزء مؤثرتر بیترت نو) به يها دهیاز ا تیو حما قی(تشو 650/0 بیضر
 شهرستان بهار هستند. يسطح روستاها
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 مقدمه
و کـاهش   با کمک به اشتغالزاییتوسعه کارآفرینی 

 و دیگــر فقـر سـاز کـاهش    توانـد زمینــه  بیکـاري، مـی  
دسـتیابی   و تسریع  اجتماعی و فرهنگی هاي نابسامانی

. در واقع، کارآفرینی کـه  باشد پایداررشد و توسعه به 
ها بـه منظـور    برداري از فرصت به مفهوم کشف و بهره

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی  آفرینی در حوزه ارزش
و فرهنگی جامعه است، پایـه و اسـاس توسـعه همـه     

 ).1391شود (دیوساالر و بزرگـی،   جانبه محسوب می
سـت  ا اکلید رشد و توسعه کشوره در واقع کارآفرینی

و  هـاي شـغلی   که موجب فـراهم کـردن فرصـت    چرا
بـراي  و خـدمات زیـادي    تمحصـوال تولید  ساز زمینه

ــه اســ   ).Wibowo and Saptono, 2018ت (جامع
بـه   و کارآفرینی یک فعالیت یا فرآینـد انسـانی اسـت   

هـاي مهـم توسـعه منـاطق روسـتایی       منزله یکی از راه
 روسـتاها احیـاي مجـدد   «شده و راهی بـراي  شناخته 
ــت ــاطق )Lenubach, 2021( »اس ــارآفرینی در من  . ک

ي هـا  بسـیاري از چـالش   بـه رفـع  توانـد   می روستایی
فقدان تنـوع   و از جمله بیکاري، درآمد پایین روستایی

ـ . کمک نمایداقتصادي  یـژه از  و هاهمیت این موضوع ب
اسـتانداردهاي  پـایین بـودن سـطح    آن جهت است که 

مهـاجرت   اغلب منجر بـه ، زندگی در نواحی روستایی
مسایل متعدد نتیجه آن بروز  و در ها روستاییان به شهر

ه شـد این نـواحی   براياجتماعی، اقتصادي و محیطی 
ـ    رو برنامه است. از این یـن نتیجـه   ا هریـزان روسـتایی ب

انـد کـه تشـویق روسـتاییان بـراي گـرایش بـه         رسیده
ترین راهبرد  کارهاي تجاري به شیوه کارآفرینی مناسب

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی    گویی به چالش براي پاسخ
پـور،   در مناطق روسـتایی اسـت (سـایبان و خسـروي    

مشـاغل  توسـعه  کارآفرینی نه تنها به  ،واقع  در ).1396
کند، بلکه به بهبود رقابـت اقتصـادي،    جدید کمک می

روستایی  در نواحیثروت  خلق و ایجاد رشد اقتصادي
منجر شده و در نهایت کیفیت زندگی ساکنان محلی را 

هـاي کشـورهاي    دولت )Pato, 2016( بخشد بهبود می
انـد کـه هـیچ     درحال توسعه اکنون به این درك رسیده

کـه جوامـع    آندار نخواهد بـود، مگـر    یاي معن توسعه
کـه سـاکنان   چـرا   ،باشـند مند  هرهاز آن بروستایی نیز 

 ها توجهی از جمعیت آن همچنان بخش قابل روستاها
. امـا  )Newbery et al., 2017(دهنـد   را تشـکیل مـی  
بـه مفهـوم   روستایی توسعه  و آنعام  توسعه به مفهوم

کـارآفرینی  توسـعه  ا حد زیادي وابسته به خاص آن، ت
اساسی براي رشـد اقتصـادي و    یمحرککه خود است 

دلیـل، توسـعه   . بـه همـین   باشد دستیابی به توسعه می
کارآفرینی در محیط روسـتایی از ابزارهـاي پیشـرفت    
 اقتصادي به ویژه در کشورهاي درحال توسـعه اسـت  

  ).1393(صیدایی و صادقی، 
هـاي   از آنجا که جامعه روسـتایی از نظـر ویژگـی   

مختلف نظیر محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصـادي و  
توسـعه  زیرساختی با جامعه شـهري متفـاوت اسـت،    

هـاي   بـا چـالش   در چنین محیطی فرینی روستاییکارآ
زیسـتی،   نظیر اجتمـاعی، اقتصـادي، محـیط    گوناگونی

 ی وعنابستان( خواهد بودزیرساختی و مدیریتی روبرو 
 ها آنکه حل و فصل  )1393کریمی، ؛ 1397، غیجهانت

خود مستلزم بکارگیري راهکارهاي متنـوع و متناسـب   
. و اقتصادي، اجتماعی، مدیریتی، آموزشی، زیرساختی

ــره اســت ــه . )1393(فراهــانی و همکــاران،  غی جامع
روستایی واقع در شهرستان بهار در استان همدان نیـز  
از این قاعده مستثنی نبوده، همانند بسیاري از نـواحی  

یران طـی سـالیان اخیـر بـا     ا استان همدان و روستایی
هـاي مختلفـی از جملـه بیکـاري و مهـاجرت       چالش

جوانان و گسترش فقر روستایی به دلیل کاهش درآمد 
هـا و   حاصل از بخش کشاورزي و ضعف زیرسـاخت 

امکانات رفاهی و دیگر مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی    
سعدي و همکاران، ؛ 1393کریمی، روبرو بوده است (

به همـین دلیـل مطالعـه    ). Barati et al., 2021 ؛1393
 يهــا و راهکارهــا چــالشحاضــر بــا هــدف بررســی 
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سطح نواحی در  ییروستا ینیتوسعه کارآفرروي  پیش
انجـام شـد تـا بتوانـد ضـمن       شهرستان بهارروستایی 

هـا، راهکارهـایی را در جهـت     شناسـایی ایـن چـالش   
  توسعه کارآفرینی روستایی ارائه نماید.

  
  پیشینه تحقیق

هـاي اخیـر    در دهـه است که ی موضوع ینیکارآفر
مورد توجه پژوهشگران مختلـف قـرار گرفتـه اسـت.     

این مطالعات ضـمن روشـنگري   رجوع به بدون شک 
ــه   ــوص جنب ــتر در خص ــئله    بیش ــف مس ــاي مختل ه

ــارآفرینی،  ــاخالک ــاتیتحق يه ــواهد و  ،یق ــود ش کمب
 ینمحققـ  در ایـن زمینـه را بـراي   مباحث حـل نشـده   
 یکـردن دامنـه موضـوع   محـدود   روشن ساخته و بـه 
. با همین هدف در این بخش دنمای مسئله نیز کمک می

مروري هرچند مختصر بر پیشینه مطالعات انجام شـده  
در این حوزه صورت گرفته تا بـه فرآینـد انجـام ایـن     
تحقیق کمک نماید. بخش مهمـی از مطالعـات انجـام    
شده در حوزه کارآفرینی روستایی تمرکز خـود را بـر   

ــه عوا ــا   مطالع ــتایی ی ــارآفرینی روس ــر ک ــؤثر ب ــل م م
ــالش   ــی چ ــاورزي و بررس ــاي  کش ــاي ه و راهکاره

 .Emerole et alعنوان نمونه اند. به ي آن گذاشتهرو پیش
از سرمایه ناکافی و عدم دسترسـی بـه بـازار     )2014(

هـاي   تـرین چـالش   براي عرضه تولیدات به عنوان مهم
کشاورزي نام اثرگذار بر تصمیم به کارآفرینی در زمینه 

ــرده ــد ب ــاران  و  ان عوامــل ) 1399(امیــدپور و همک
هـاي اقتصـادي،    مؤلفه در کناررا زیرساختی و فضایی 

 ارتبـاطی و هـاي فـردي    فرهنگی و ویژگی -اجتماعی
 دانند که به صورت مستقیم و هایی می ترین چالش مهم

 ییدر منـاطق روسـتا   غیرمستقیم بر توسعه کـارآفرینی 
مسـتلزم   هـا  آنو متقابالً رفع  دارند اثر شهرستان دلفان

راهکارهـاي مختلــف اقتصــادي، مــدیریتی، حمــایتی،  
 مطالعـه انجـام شـده توسـط     .اجتماعی و قانونی است

Jayadatta )2017(    نبـود در هندوستان نیـز نشـان داد 

ـ مناسـب بازار  يها نهیزم ـ کمبـود امکانـات اول   ،یابی  هی
مشـکالت  ) و یدسترسـ  يها (مانند آب و برق و جاده

از جملـه   )منابع مالیو  هیسرمانظیر کمبود ( ياقتصاد
ایـن کشـور   در  ییروسـتا  ینیعمده کارآفر يها چالش

) 1398نیـا (  خیـاره و عرفـان   از نظـر محمـدي  هستند. 
هاي کارآفرینی روستایی در سه دسـته    چالشترین  مهم

بندي هستند و  کالبدي، اجتماعی و اقتصادي قابل جمع
از  یحـاک نیـز  ) 1399(احمدي و کوهستانی  يها افتهی

بر  چالش موجود ترین مهم يآن بود که عوامل اقتصاد
کوچـک   يوکارهـا  کسـب  ی و توسعهنیکارآفرسر راه 
ــوده و  ییروســتا ــس از آن ب ــرد يهــا چــالشپ و  يف
و لذا توسعه کارآفرینی روسـتایی   دارند قرار یاجتماع

ــه اقتصــادي،   ــاگون از جمل ــاي گون مســتلزم راهکاره
در خصـوص  البته  حمایتی و ترویجی آموزشی است.

ي کارآفرینی روستایی مطالعـات  و راهکارها ها چالش
، )Mehari and Belay )2017نظیــــر دیگــــري 

Mohammadali and Abdulkhaliq )2019(،  Rezaei

IzadiMoghaddam and  )2019 ،(Hjorth and Holt 
مقدم و کمالیـان  )، 1399)، دهمرده و داورپناه (2016(
 )1393کریمی ( ،)1393فراهانی و همکاران ()، 1397(

در  ها آنکه در  انجام شده استنیز  )1387و سعیدي (
ي اقتصادي و اجتمـاعی بـه   و راهکارها ها کنار چالش

فردي، مـدیریتی، محیطـی، دانشـی، قـانونی و      عوامل
ریسک مالی باال، کمبود سرمایه، عدم زیرساختی نظیر 

هـاي ارتبـاطی،    دسترسی به رسانهعدم  داشتن مهارت،
هـاي   حمایـت سـازمان  عـدم  نظـام آموزشـی،   ضعف 

 و کم سـوادي  سنهاي فردي نظیر  ویژگی روستایی و
عه توسـ  يو راهکارهـا  هـا  چـالش  تـرین  مهمبه عنوان 

  . استاشاره شده در جامعه روستایی کارآفرینی 
فـوق،  بر اسـاس مـرور پیشـینه     ،در مطالعه حاضر

هاي کارآفرینی روستاها در قالب شـش   موانع و چالش
ــه  ــدیریتی زیســتی، محــیط دانشــیمؤلف ، اقتصــادي، م

توسـعه  و همچنین راهکارهاي  اجتماعی و زیرساختی
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ــت   ــتاها در هف ــارآفرینی روس ــهک ــاختی،  مؤلف زیرس
 و اجتمـاعی  ،حمایتی، اقتصادي، آموزشـی، مـدیریتی  

صـورت مـدل مفهـومی ارائـه      بندي و به دستهترویجی 
  ) مورد مطالعه قرار گرفتند.1شده در شکل (

     

  
 توسعه کارآفرینیهاي  چاشب) ها و  راهکارالف)  :مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

  
 ها مواد و روش

جامعه آماري تحقیـق حاضـر شـامل خانوارهـاي     
شهرستان بهـار  . بودروستایی ساکن در شهرستان بهار 

نفـر   122254از توابع استان همدان با جمعیتی بالغ بر 
ــران،   ــار ایـ ــز آمـ ــی از  1395(مرکـ ــت و یکـ ) اسـ

هاي مهم و پرجمعیت این اسـتان محسـوب    شهرستان
شود. ایـن شهرسـتان شـامل سـه بخـش مرکـزي،        می
بـه   ،شـش دهسـتان و چهـار شـهر    آباد  جین، صالحالل

کیلـومتري غـرب    15در  وشهر بهـار اسـت    مرکزیت
 استان همدان، واقـع شـده اسـت. ایـن شهرسـتان بـا      

 7/2کیلــومتر مربــع، حــدود  1739اي معــادل  گســتره
دهد. در  درصد از  وسعت استان همدان را تشکیل می

روسـتاي   70تعـداد  شهرستان بهـار داراي   1400سال 
 درصـد از  6/3معـادل   بوده که این تعداد داراي سکنه

 شیب .هستندکل روستاهاي داراي سکنه استان همدان 
شهرســتان در بخــش ایــن  تیــدرصــد از جمع 75از 

 15مشغول بـه کـار هسـتند و در مجمـوع      يکشاورز
در  همــدان اســتان يدرصــد از محصــوالت کشــاورز

ـ در تول این شهرستان . شود یم دیتول بهار شهرستان  دی
گوشت شترمرغ و بوقلمون، مـرغ، قـارچ،    تمحصوال

رتبه اول استان را به خود  ریس و اریخ، آلو ،ینیزم بیس
ـ مبطور کلی از نظـر   .است دادهاختصاص  ـ تول زانی  دی

حـائز   ، ایـن شهرسـتان  يکشاورزمختلف محصوالت 
ــتان  ــت در اس ــه نخس ــدان رتب ــت هم ــین، . اس همچن

ـ یظرف يدارا بهـار  شهرستان  عیصـنا زمینـه  در  بـاال  یت
هـاي   ساز توسعه فعالیت تواند زمینه که می است یلیتبد

کارآفرینانه به ویژه در بخـش کشـاورزي و روسـتایی    
بـا توجـه    ،در این تحقیق حجم نمونه مورد نیاز .باشد

ــل داده ــه روش تحلی ــل عــاملی ب ــدي هــا (تحلی  ،)تایی
 تعداد متغیرهاي آشکارحداکثر برابر  10براساس معیار 

(کـه در   هاي موجود در مدل مربوط به هر یک از سازه
هـاي   مورد و مربوط بـه سـازه چـالش    10این تحقیق 

براسـاس معیـار رسـیدن بـه     مدیریتی بود) و همچنین 
درصـد،   95و سـطح اطمینـان    درصد 80توان آماري 
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هـاي   گیري مقادیر میـانگین و سـایر آمـاره    براي اندازه
  تحقیق، تعیین شد.

  

  
  نقشه موقعیت شهرستان بهار در استان همدان :2شکل 

  

بر اساس معیار اول حجم نمونه مورد نیاز حـداقل  
افـزار   مورد و بر اساس معیار دوم و به کمک نرم 100

Sample Power  مورد برآورد شـد کـه    280این تعداد
) به مورد 280از بین این دو مقدار، تعداد بیشتر (یعنی 

شد. گرفته  نظر در د نیازعنوان حداقل حجم نمونه مور
اي بـا   گیري طبقه ها از روش نمونه براي انتخاب نمونه

ــه .انتســاب متناســب اســتفاده شــد  ــار طبق ــدي معی  بن
بهـار و معیـار انتخـاب تعـداد     هاي شهرسـتان   دهستان

 آنجمعیت خانوارهاي ساکن در  نمونه از هر دهستان،
و حجـم   دهسـتان بود. تعداد خانوارهاي هـر   دهستان
) آمـده  1جدول (در دهستان هر  ازشده  انتخابنمونه 
  است.

  دهستان هردر  ساکن خانوار تعداد و یانتخاب يروستاها ت،یجمع -1 جدول
  روستاهاي انتخابی  حجم نمونه  تعداد آبادي  جمعیت  دهستان
  آبرومند و یسفل آباد رسول  35  11  8551  آبرومند

  قشالق حسن و پرلوك  40  16  9736  دیمکاران
  کند تازه و نارآبادید  44  10  10773  سفالگران

  بهار آباد نیحس و زاغه  58  11  14192  رود سیمینه
  یکس همه و اشتر مالک  43  11  10496  آباد صالح

  دستجرد و مهاجران  79  19  19351  مهاجران
      300  78  73099  کل

  
ها و اطالعـات مـورد نیـاز بـراي انجـام ایـن        داده

مطالعه به کمک ابزار پرسشـنامه و بـه روش مصـاحبه    
پرسشنامه شامل سـه بخـش    آوري شد. حضوري جمع
هـا و   هاي فـردي و خـانوادگی، چـالش    اصلی ویژگی

بـر اسـاس مـرور     ها و راهکارها راهکارها بود. چالش
 )لیچنـد مؤلفـه اصـ   ( هر کدام زیر یک گـروه پیشینه 

). براي استخراج متغیرهـاي  1بندي شدند (شکل  طبقه
ابتـدا   هاي تحقیق، مؤلفه ها یا مرتبط با هر یک از سازه

مـرور پیشـینه و مبـانی     فهرستی از متغیرها، بر اسـاس 
مصـاحبه   طریق از، استخراج شد. سپس نظري تحقیق

حضوري با کارشناسان اداره جهاد کشـاورزي و چنـد   
فی شـده از سـوي ایـن اداره در    تن از کارآفرینان معر

شـد.   ، فهرست اولیـه اصـالح و نهـایی   شهرستان بهار
گیـري و اطمینـان از    براي تعیـین اعتبـار ابـزار انـدازه    

 .صحت و دقت این ابزار، از اعتبار صوري استفاده شد
 پـس از طراحـی و تنظـیم پرسشـنامه     براي این منظور

اسـاتید  آن، پرسشنامه در اختیار تکمیل و قبل از  اولیه
کشـاورزي دانشـگاه تهـران و    گروه مدیریت و توسعه 

همچنـین برخــی از کارشناسـان اداره جهادکشــاورزي   
استان همدان قرار گرفت و پس از اعالم نظرات آنـان،  
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براي اطمینان در نهایت،  .اصالحات الزم اعمال گردید
گیـري از روش محاسـبه ضـریب     از پایایی ابزار اندازه

که مقادیر این ضریب براي  استفاده شدآلفاي کرونباخ 
 92/0تـا   79/0هاي مختلف در این تحقیـق بـین    سازه
ــر اســاسهــا  تجزیــه و تحلیــل داده .بــود دو گــروه  ب

هـاي   شـاخص   محاسـبه شـامل  هاي توصـیفی (  حلیلت
از جملـه میـانگین، انحـراف از     مرکزیت و پراکنـدگی 

ــرم معیــار و فراوانــی ــا اســتفاده از ن ) و SPSSافــزار  ب
افزار  در محیط نرماستنباطی (محاسبه ضریب تغییرات 

Excel   و تحلیل عاملی تاییدي مبتنی بر روش حـداقل
بـراي   SmartPLSافـزار   در محیط نـرم  مربعات جزیی

ها و راهکارهاي  بندي و تعیین مؤثرترین چالش اولویت
استفاده از روش تأییدي مبتنی  ) بود.توسعه کارآفرینی

ی به این دلیـل بـود کـه مـدل     بر حداقل مربعات جزی
تأییدي مورد اسـتفاده مبتنـی بـر آزمـون یـک تئـوري       

بنـدي صـورت    پذیرفته شده نبوده بلکه بر مبانی جمع
  گرفته از مرور پیشینه توسط محققین بوده است. 

  
  نتایج و بحث

 ن،ـگیـمیان سنی نظر از: مطالعه مورد عهجام فیتوص
 جمعیت یـسن بیشینه و کمینه ،معیار انحراف ،)نما( مد

، 57، 68/37 ترتیـب،  بـه  تحقیـق  ایـن  در مطالعه مورد
 70اغلـب پاسـخگویان (   .بودسال  72و 15 ،923/11

درصـد) را مــردان تشــکیل داده و تعــداد زنــان مــورد  
مطالعه حدود سی درصد بودند. از کـل جامعـه مـورد    

ــه ــر م 220 مطالع ــل و نف ــد.   60تأه ــرد بودن ــر مج نف
درصد بیسـواد،   8/1نظر سطح تحصیالت  همچنین، از

درصـد   9/37درصد داراي تحصیالت ابتـدایی،   7/30
ــپلم  ــیالت دی ــ  6/14، داراي تحص ــد تحص الت یدرص

درصد داراي مدرك لیسانس و بـاالتر   15دیپلم و  فوق
داراي سـابقه  مطالعه نفر از جمعیت مورد  59اند.  بوده

کـارآفرینی  نفر فاقـد سـابقه    213فعالیت کارآفرینی و 
  بودند.

در این مطالعه بـراي  : هاي کارآفرینی روستایی چالش
از ابتـدا   ،ییروسـتا  ینیکارآفرهاي  چالش يبندتیلووا

تا اولویت هر  شد استفاده) CV( راتییتغ بیآماره ضر
ها از دیدگاه افراد مورد مطالعـه ارزیـابی    یک از چالش

ـ انگــیم بر عالوه آماره نیا نکهیا به باتوجه .گردد  ن،ـی
 تـنسب رد،یگ یم نظر در زین را ریمتغ هر اریمع انحراف

 رهـا یمتغ يبنـد  تیلووا يبرا يبهتر نشانگر نیانگیم به
 بیضـر  ریمقـاد ) 2( جـدول ). 1395 ،ي(کالنتر است

هـاي   بـراي هریـک از چـالش   محاسبه شـده   راتییتغ
کارآفرینی روستایی را از نظر روستاییان منطقـه مـورد   

 میـان کلیـه  و در ایـن اسـاس    بر دهد. میمطالعه نشان 
ها (بـا   باال بودن هزینه هاي مورد مطالعه، چالش چالش

ــرات  ــریب تغیی ــروه ،)368/0 ض ــه در گ ــاي  مؤلف ه
کـارآفرینی روسـتایی بـوده      ترین چالش مهم ،اقتصادي

هـاي حمـایتی نظیـر بیمـه و      است. ضعف زیرساخت
 ) و375/0(بـا ضـریب تغییـرات     هاي مختلف معافیت

کمبود یا نبود امکانات زیرساختی (با ضریب تغییرات 
در ند. داربعدي قرار هاي  در اولویتبه ترتیب ) 382/0

متغیر حسـادت اطرافیـان کـم     سمت دیگر این طیف،
ترین چالش موثر بر کارآفرینی روسـتایی بـوده    اهمیت

نـابودي  «هـاي محـیط زیسـتی،     مؤلفـه است. در میـان  
ــی  ــابع آب ــدریجی من ــماکی و خــ و ت ــداز چش ــاي  ان ه

ضــعف «هـاي زیرســاختی   مؤلفــهدر بــین  ،»روسـتایی 
هـاي   هاي حمـایتی نظیـر بیمـه و معافیـت     زیرساخت

 يهـا  کمبـود دوره « یدانشهاي  ، در بین مؤلفه»محتلف
ــهیدر زم یآموزشــ ــارآفر ن ــتا ینیک ــان »ییروس ، در می

 درقبال روستاییان از حمایت عدم«هاي مدیریتی  مؤلفه
نهایت در  و در» کشاورزي محصوالت قیمت نوسانات

ــان تمایــل عــدم«هــاي اجتمــاعی  میــان چــالش  جوان
 تـرین  از جملـه مهـم  » روسـتا  در مانـدن  بـه  روستایی

در  کـارآفرینی روسـتایی  روي توسعه  پیشهاي  چالش
  هستند. شهرستان بهار
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  در روستا هاي کارآفرینی مقادیر ضریب تغییرات چالش -2 جدول

 میانگین  نماد  متغیر / گویه  مؤلفه
انحراف 
 CV  از معیار

 اولویت
 گروه در

 اولویت
 کل

 محیط
  زیستی

 هـاي  انـداز  چشـم  و خـاکی  آبـی،  منـابع  تـدریجی  نابودي
  Env3 2/72  1/080  397/0  1  6  روستایی

  Env1 2/51  1/054  419/0  2  16  محیطی عوامل از روستایی هاي فعالیت بیشتر اثرپذیري
  Env2 2/67  1/125  421/0  3  17  اقلیمی نوسانات

 زیر
  ساختی

 هـاي  معافیـت  و بیمـه  نظیر حمایتی هاي زیرساخت ضعف
  Inf1 2/72  1/022  375/0  1  2  مالیاتیاز جمله  محتلف

  Inf2  2/76  1/055  382/0  2  3  هاي انبارداري  زیرساخت نبود یا کمبود
  Inf3  2/66  1/062  399/0  3  7  روستا در مناسب بانکی شبکه نبود

  Inf4  2/65  1/096  413/0  4  14  ارتباطی و اطالعاتی هاي زیرساخت یا ها شبکه ضعف
  Inf5  2/79  1/156  414/0  5  15   تولیدي محصوالت براي بازاریابی نظام فقدان
  Inf6  2/73  1/133  414/0  6  15  تولیدي محصوالت مناسبگذاري  قیمت نظام فقدان

  Inf7  2/64  1/113  421/0  7  18  ونقل حمل هاي کمبود زیرساخت

  اقتصادي

  Eco1 2/85  1/049  368/0  1  1  ي تولید از جمله انرژي و نیروي کارها هزینه بودن باال
  Eco2  2/73  1/093  400/0  2  8  روستایی جوامع میان پذیري ریسک فقدان

  Eco3  2/70  1/084  401/0  3  9  کارآفرینان از اندك مالی حمایت
  Eco4  2/82  1/151  408/0  4  13  ها بانک اعطایی از سوي تسهیالت سود نرخ بودن باال

  Eco5  2/64  1/121  424/0  5  20  شخصی هاي مالی سرمایهعدم کفایت 
  Eco6  2/38  1/037  435/0  6  23  روستایی و کشاورزي تولیدات سطح کاهش

  دانشی

  Kno1 2/73  1/048  383/0  1  4  روستایی کارآفرینی زمینه در آموزشی هاي دوره کمبود
  Kno2  2/62  1/041  397/0  2  6  روستایی وکارهاي کسب با کارآفرینان آشنایی عدم

  Kno3  2/66  1/079  405/0  3  11  جدید وکار کسب ایجاد زمینه در ناکافی تجربه
  Kno4  2/75  1/121  407/0  4  12  روستایی کارآفرینی زمینه در آموزشی خدمات کمبود
  Kno5  2/66  1/125  422/0  5  19  کارآفرینی زمینه در کافی دانش فقدان

  Kno6  2/38  1/132  451/0  6  30  روستایی جامعه در بیسوادي نرخ بودن باال
  Kno7  2/73  1/048  477/0  7  32  تحصیالت کارآفرینان پایین سطح

  مدیریتی

  Man1 2/83  1/087  384/0  1  5  کشاورزي محصوالت قیمت نوسانات درقبال حمایت عدم
  Man2  2/69  1/077  400/0  2  8  روستایی توسعه زمینه در بلندمدت ریزي برنامه فقدان
 به دولتی نهادهاي و پایبندي قوانین شفافیت عدم و نوسان

  Man3  2/75  1/109  403/0  3  10  خود تعهدات

  Man4  2/71  1/122  414/0  4  15  ارث قانون نظیر بازدارنده قوانین وجود
  Man5  2/70  1/130  418/0  5  16  روستایی تولیدات به نسبت بازار در تبعیض وجود
  Man6  2/73  1/165  426/0  6  21  ییروستا وکار کسب با مرتبط هاي تشکل کمبود

  Man7  2/72  1/200  441/0  7  27  از کارآفرینان روستایی مسئولین و دولت اندك حمایت
 محـیط  در موجـود  کـارآفرینی  هاي پتانسیل از کم شناخت

  Man8  2/43  1/100  452/0  8  31  روستا
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  اجتماعی

ــاي وجــود ــی باوره ــده در برخ ــاعی بازدارن ــان اجتم  می
  Soc1 2/67 1/117 450/0  8  29  روستاییان

  Soc2 2/64 1/127 418/0  1  16  روستا در ماندن و زندگی به روستایی جوانان تمایل عدم
  Soc3 2/51 1/087 426/0  2  21  جوانان براي روستا در اشتغال و هاي اندك کار فرصت
  Soc4 2/57 1/121 433/0  3  22  روستایی جوانان در میان مکانی تعلق احساس کاهش

  Soc5 2/47 1/082 436/0  4  24  خانگی نگرش اجتماعی نامناسب درخصوص مشاغل
  Soc6 2/63 1/157 438/0  5  25  فرهنگی در زمینه کار زنان و اجتماعی هاي محدودیت

 مهـاجرت  بـدلیل  روسـتایی  جامعـه  سـنی  میانگین افزایش
  Soc7 2/60 1/160 439/0  6  26  جوانان

  Soc8 2/52 1/134 446/0  7  28  کارآفرینی از اطرافیان و خانواده حمایت عدم
  Soc9 2/44 1/166 477/0  9  32  زن و مرد دوجنس به نسبت روستاییان آمیز تبعیض نگرش

  Soc10 2/43 1/227 504/0  10  33  اطرافیان ترس از حسادت و نگاه منفی
  

تحلیل انفرادي متغیرها نگرش کلی حـاکم   اگرچه
دهد، اما متغیرهاي  بر یک پدیده در جامعه را نشان می

شناسایی شده از این منظـر حتمـا مـوثرترین متغیرهـا     
زیــرا در دنیــاي واقعــی، متغیرهــا مســتقل از  ،نیســتند

 ،بنـابراین  .یکدیگر نبوده و داراي اثـر متقابـل هسـتند   
ممکن است اثر مستقل یکدیگر را تقویت یا تضـعیف  

مدیریت بهتر یـک مسـئله الزم اسـت    لذا، براي  کنند.
هاي آن در کنار هم و با فرض مستقل  متغیرها و مؤلفه

به همین دلیـل و بـراي   نبودن مورد تحلیل قرار گیرند. 
هـاي توسـعه کـارآفرینی     شناسایی مـؤثرترین چـالش  

روستایی از روش تحلیل عاملی تأییـدي نیـز اسـتفاده    
هـا و قبـل از تحلیـل     شد. از آنجا که در این قبیل مدل

هاي برازنـدگی مـدل مـورد     نتایج الزم است تا ویژگی
هاي حاصل  پیش از تحلیل یافتهاستفاده بررسی گردد، 

برازنـدگی مـدل مـورد ارزیـابی قـرار      نتـایج  ل، از مد
بخش دو خود شامل بررسی برازندگی . فتگرخواهد 

گیري و ساختاري است. براي ارزیابی برازندگی  اندازه
ــدازه ــارآفرینی  هــاي چــالشگیــري  مــدل ان توســعه ک

روستایی، الزم است ابتدا مقادیر بارهاي عاملی مـورد  
از میــان ، )3ارزیــابی قــرار گیــرد. براســاس جــدول (

هـر یـک از    قالـب متغیرهاي مختلف مطرح شـده در  
اثري  ،متغیر 12)، تنها 2هاي کارآفرینی (جدول  چالش

انـد کـه    دار بر توسعه کارآفرینی روستایی داشـته  معنی
) و 3هـا در جـدول (   فهرست و نحوه و میـزان اثـر آن  

از آنجـا کـه مقـادیر    ) مشخص شـده اسـت.   3شکل (
و مقـادیر   7/0بـاالتر از   هـا  یهبارهاي عاملی تمامی گو

) 96/1باالتر از حد اسـتاندارد (  نیز ها این گویه  tآماره
هـر یـک از   شـده بـراي    انتخـاب شـانگرهاي  ناست، 
اند. همچنین از آنجا کـه   ها) مناسب بوده ها (سازه مؤلفه

 7/0ها باالتر از  شاخص پایایی ترکیبی براي همه سازه
ـ  1اسـتخراج شـده  و مقادیر میانگین واریانس  االتر از ب

ها نیز به درستی انجـام   است، تفکیک سازه 5/0مقدار 
 .شده و مدل از روایی واگرا و همگرا برخوردار اسـت 

ــابراین ــدازه ،بن ــري مــدل از کیفیــت الزم  بخــش ان گی
  برخوردار است.

گیـري، الزم   پس از ارزیابی برازندگی بخش اندازه
بـه  شـود.  است برازندگی بخش ساختاري نیز بررسی 

منظور ارزیابی بخش ساختاري مدل الزم است مقادیر 
مورد ارزیابی  R2و ضرایب مسیر (مقادیر بتا) و  tآماره 

) کلیه ضرایب 4) و (3هاي ( شکل براساس قرار گیرند.
هـا در   دار بـوده و مقـادیر آن   مسیر از نظر آماري معنی

  حد قابل قبولی قرار دارند.

                                                             
1.AVE 
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  هاي کارآفرینی روستایی چالش گیري روایی و پایایی مدل اندازه -3جدول 
 t PC AVEمقدار  بار عاملی  نشانگر/متغیر آشکار  نماد  مؤلفه

  اقتصادي
)Eco(  

Eco1 875/2  829/0  پذیري میان جوامع روستایی فقدان ریسک  
759/0  660/0  

Eco2 138/3  796/0  کار يرویو ن ياز جمله انرژ دیتول يها نهیباال بودن هز  
  اجتماعی

)Soc(  
Soc8 320/8  696/0  عدم حمایت خانواده و اطرافیان از کارآفرینی  

773/0  634/0  
Soc9 539/29  885/0  نسبت به دوجنس زن و مرد انییروستا زیآم ضینگرش تبع  

  زیرساختی
)Inf(  

Inf3  718/9  717/0  نبود شبکه بانکی مناسب در روستا  
757/0  610/0 

Inf4  721/19  840/0  هاي اطالعاتی و ارتباطی ها یا زیرساخت ضعف شبکه  
  محیط زیستی

)Env(  
Env2  352/16  760/0  نوسانات اقلیمی  

736/0  583/0  
Env3  911/14  766/0  ییروستا يها انداز و چشم یخاک ،یمنابع آب یجیتدر ينابود  

  مدیریتی
(Man)  

Man4  704/15  776/0  وجود قوانین بازدارنده نظیر قانون ارث  
768/0  623/0  

Man5  216/18  802/0  وجود تبعیض در بازار نسبت به تولیدات روستایی  
  دانشی

)Know(  
Know3 618/9  677/0  وکار جدید تجربه ناکافی در زمینه ایجاد کسب  

724/0  570/0  
Know4 741/18  826/0  خدمات آموزشی در زمینه کارآفرینی روستایی کمبود  

  
لذا، مدل عاملی مرتبه دوم فرض شـده بـراي ایـن    

تـوان بـه تفسـیر نتـایج      گـردد و مـی   مطالعه تأیید مـی 
گانه  هاي شش به عبارت دیگر عوامل یا سازه پرداخت.
 ییکارآفرینی روستاهاي  چالش ه عنوانشده ب مشخص

  ند.از اعتبار کافی برخوردار هست
هـاي مختلـف    )، از میان چـالش 3براساس شکل (

زیستی (بـا ضـریب    محیط عوامل یی،کارآفرینی روستا
) موثرترین هستند. در میان این عوامـل و  714/0مسیر

براساس بارهاي عاملی، آنچـه بایـد در اولویـت قـرار     
 و نابودي تـدریجی منـابع آبـی    چالشگیرد به ترتیب 
و نوسانات  )766/0هاي روستایی ( انداز خاکی و چشم

پس از عوامل محیط زیسـتی،   . است )760/0اقلیمی (
 هـا  چـالش  مـؤثرترین این عوامل دانشـی هسـتند کـه    

دانشی  در بین عوامل). 674/0ند (با ضریب مسیر ا بوده
ترتیب دو عامل کمبود خـدمات آموزشـی در زمینـه     به

) و تجربه ناکافی در زمینه 826/0کارآفرینی روستایی (
ــد ( ســبایجــاد ک ــوثرترین  ،)677/0وکارهــاي جدی م

 سـایر عوامـل  کارآفرینی روستایی بـوده و  هاي  چالش
اگر چه از نظر پاسخگویان مهـم   ،موجود در این گروه

  ند.ا شتهداري ندا تأثیر معنی اند، اما تلقی شده
) سومین 661/0مسیر عوامل زیرساختی (با ضریب 

در این گروه دو عامل ضعف . هستند ها گروه از چالش
هــاي اطالعــاتی و ارتبــاطی  هــا یــا زیرســاخت شــبکه

ــتا   840/0( ــب در روس ــانکی مناس ــبکه ب ــود ش ) و نب
عوامـل  از یـک   هر ) موثرترین عوامل هستند.717/0(

ترتیب با ضـریب   اجتماعی و اقتصادي نیز به ،مدیریتی
بعـدي  هـاي   چـالش  ،219/0و  618/0و  644/0مسیر 

در میـان عوامـل    توسعه کارآفرینی روسـتایی هسـتند.  
مدیریتی دو عامل وجود تبعـیض در بـازار نسـبت بـه     

) و وجود قوانین بازدارنـده  802/0تولیدات روستایی (
اجتمـاعی    ؛ در میان عوامـل )776/0نظیر قانون ارث (

روسـتاییان  آمیز در میان  وجود نگرش تبعیض دو عامل
) و عدم حمایت 885/0مرد ( و جنس زن نسبت به دو

 در نهایتو  )696/0خانواده و اطرافیان از کارآفرینی (
میان در پذیري  فقدان ریسک ،در میان عوامل اقتصادي

ي تولـدي از  هـا  ) و باال بودن هزینه829/0( انروستایی
ــار   ــروي ک ــرژي و نی ــه ان ــ796/0( جمل ثرترین ؤ) م

  اند. بوده رینی روستاییهاي کارآف چالش
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   هاي کارآفرینی روستایی مقادیر بارهاي عاملی و ضرایب مسیر مدل چالش -3شکل

   ها است) سازهدهنده مقادیر پایایی ترکیبی مربوط به هر یک از  (مقادیر داخل دوایر نشان

  
 هاي کارآفرینی روستایی مدل چالش tمقادیر آماره  -4شکل 

  
ــرا: راهکارهــاي توســعه کــارآفرینی روســتایی  يب

 ییروسـتا  ینیکـارآفر توسعه  راهکارهاي يبندتیلووا
 ریمقـاد ) 5( . جـدول هـا عمـل شـد    نیز همانند چالش

ــر ــتغ بیض ــده   راتیی ــبه ش ــک از  محاس ــراي هری ب
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منطقه مورد  درراهکارهاي توسعه کارآفرینی روستایی 
جدول، از نظـر  این اساس  بر دهد. نشان می را مطالعه

صـدور   ندیفرآ لیتسهپاسخگویان و در مجموع متغیر 
 هاي کارآفرینی (با ضریب تغییرات پروانه و أخذ مجوز

کارآفرینی روسـتایی  توسعه ترین راهکار  ) مهم292/0
هـاي مـرتبط بـه     است. ترویج و معرفـی فعالیـت  بوده 

الملل که منجر  کارآفرینی روستایی در سطح ملی و بین
 شـود و  به ارتقاي جایگـاه کارآفرینـان روسـتایی مـی    
در  نیـز  تقویت شـبکه بازاریـابی بـین روسـتا و شـهر     

در سمت دیگر اند.  هداشتقرار  دوم و سوم هاي اولویت
هاي آموزشـی در   السها و ک برگزاري دورهنیز راهکار 

تـرین راهکـار از    اهمیـت  به عنوان کم زمینه کارآفرینی
همچنـین، در  سوي پاسخگویان شناسایی شده اسـت.  

هـا و   توسـعه شـبکه راه  «هاي زیرساختی،  راهکارمیان 
هـاي  راهکار؛ در بـین  »هـاي ارتبـاطی   دیگر زیرساخت

هـاي مـرتبط بـه     ترویج و معرفـی فعالیـت  « ،ترویجی
هاي اجتمـاعی،  راهکاردر بین  و ؛»تاییکارآفرینی روس

ــه توســعه کــارخود در محــیط  تشــویق« کارآفرینــان ب
در شـده   مطرحهاي راهکارترین  از جمله مهم» روستا

هماننـد   ).5 جـدول ( انـد  بودهرمینه توسعه کارآفرینی 
ها، در خصوص تحلیل راهکارهـا نیـز از روش    چالش

بخـش  تحلیل عاملی تأییدي استفاده شـد کـه در ایـن    
مـدل   ابتدا به بررسی برازندگی و سپس تحلیـل نتـایج  

در ارتبـاط بـا مـدل    پرداختـه خواهـد شـد.     راهکارها
گیري راهکارهاي توسعه کـارآفرینی در روسـتا،    اندازه

 20مطرح شده هاي  گویه از میان ،)6( براساس جدول
راهکار وارد مدل نهایی شدند. از آنجا که هـر یـک از   

بوده  7/0مقادیر بارعاملی باالتر از داراي این راهکارها 
توان  می ،باشد می 96/1باالتر از  ها آن tمقادیر آماره  و

 )درصـد  95اطمینـان   بـا ( روابط مربوطهنتیجه گرفت 
دار هسـتند. گذشـته از مقـادیر بارهـاي عـاملی،       معنی

ها  یک از سازه مقادیر شاخص پایایی ترکیبی براي هر
گیـري مـدل از    ندازههاي ا حاکی از آن است که بخش

  ).6پایایی مناسب برخوردارند (جدول 
  

  کارهاي توسعه کارآفرینی مقادیر ضریب تغییرات مدل راه -5 جدول

 میانگین  نماد  گویه/ متغیر  مؤلفه
انحراف 
  CV از معیار

اولویت 
 در گروه

اولویت 
 کل

  زیرساختی
  Inf2  2/95  0/903  306/0  1  5  هاي ارتباطی ها و دیگر زیرساخت توسعه شبکه راه
ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطی نظیـر    بهبود زیرساخت
  Inf1  2/99  0/958  334/0  2  16  تلفن و اینترنت

  ترویجی

  Ext2 2/94  0/881  299/0  1  2  هاي مرتبط به کارآفرینی روستایی  ترویج و معرفی فعالیت
گـذاري در   هاي غیردولتـی بـراي سـرمایه    ترغیب سازمان

  Ext1  2/93  1/057  360/0  2  23  هاي روستایی محیط

  Ext3  2/82  1/066  378/0  3  25  کارآفرینان موفق روستایی معرفی

  اجتماعی
  Soc3  2/94  0/987  335/0  1  17  تشویق کارآفرینان به توسعه کارخود در محیط روستا 

  Soc1  2/91  0/985  338/0  2  18  کنند افرادي که در روستا کارآفرینی میاعتماد مردم به 
  Soc2  2/92  0/997  341/0  3  21  توسط اطرافیانروستایی تحسین کارآفرینان 

  مدیریتی

  Man2  3/09  0/905  292/0  1  1  هاي کارآفرینی صدور پروانه و أخذ مجوز تسهیل فرآیند
  Man3  2/98  0/909  305/0  2  4  هماهنگی نهادهاي مختلف مرتبط با کارآفرینی روستایی 

  Man4  2/93  0/910  310/0  3  6  تدوین سند توسعه در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی
هاي کارآفرینی موجود  مطالعه، شناسایی و معرفی پتانسیل

  Man1  2/99  0/958  320/0  4  10  هادر روستا
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 میانگین  نماد  گویه/ متغیر  مؤلفه
انحراف 
  CV از معیار

اولویت 
 در گروه

اولویت 
 کل

  آموزشی

نفـس از طریـق مشـارکت     افزایش خودباوري و اعتماد به
  Edu4  2/96  0/924  312/0  1  7  دادن روستاییان

  Edu3  2/87  0/912  317/0  2  9  کارآفرین آموزش نحوه تولید محصوالت
  Edu2  2/91  0/946  325/0  3  12  بهبود و ترویج فرهنگ خوداشتغالی

ــزاري دوره ــالس  برگ ــا و ک ــه   ه ــی در زمین ــاي آموزش ه
  Edu1  2/71  1/077  397/0  4  26  کارآفرینی

  اقتصادي

  Eco2  3/03  0/992  304/0  1  3  تقویت شبکه بازاریابی بین روستا و شهر
شـتغال و کـاهش مهـاجرت    اافزایش براي گذاري  سرمایه

  Eco5  3/06  0/933  305/0  2  4  روستاییان

  Eco4  3/04  0/981  314/0  3  8  قیمت محصوالت کارآفرینان گذاري و تضمبن قیمت
وکارهـاي نوپـا،    کاهش و یا حذف مالیات پرداختی کسب

  Eco3  2/95  0/928  322/0  4  12  کوچک و متوسط

  Eco1  3/04  0/928  327/0  5  14  بهره هاي کم اعطاي تسهیالت و وام
  Eco6  2/80  0/990  353/0  6  22  المللی توسعه شبکه بازاریابی بین

  حمایتی

هاي کارآفرینـان در قبـال    فعالیتبیمه کردن محصوالت و 
  Sup3  2/94  0/933  317/0  1  9  پیشامدهاي مالی

هـاي کـارآفرینی در    حمایت دولـت و مسـئولین از طـرح   
  Sup5  3/05  0/982  321/0  2  11  روستا

ــعه کســب ــق   توس ــتا از طری ــاي موجــود در روس وکاره
  Sup4  2/99  0/978  327/0  3  14  هاي حمایتی سیاست

  Sup7  3/02  1/007  333/0  4  15  حمایت از صادرات محصوالت کارآفرینان 
  Sup2  2/93  0/994  339/0  5  19  هاي کارآفرینی و فناوري روستایی ایجاد پارك

هاي نـو در روسـتاها و احتـرام     تشویق و حمایت از ایده
  Sup6  2/97  1/012  340/0  6  20  ها آنگذاشتن به 

نهـاد در حـوزه    مـردم  هـاي  هـا و سـازمان   تشـکل  توسـعه 
  Sup1  2/78  1/048  376/0  7  24  کارآفرینی

  
 به منظور ارزیابی بخش ساختاري مدل الزم اسـت 

مورد  R2و ضرایب مسیر (مقادیر بتا) و  tمقادیر آماره 
) کلیه 6) و (5هاي ( شکل براساس ارزیابی قرار گیرند.

دار بـوده و مقـادیر    ضرایب مسیر از نظر آماري معنـی 
ها در حد قابل قبولی قرار دارند. لذا، مـدل عـاملی    آن

تـوان بـه    گـردد و مـی   مرتبه دوم فرض شده تأیید مـی 
بـه عبـارت دیگـر عوامـل یـا      تفسیر نتایج پرداخـت.  

ــازه ــاي  س ــته ــه  هف ــخصگان ــ مش ــده ب ــوانش  ه عن

ــاي راهکار ــتا ه ــارآفرینی روس ــافی   ییک ــار ک از اعتب
  ند.برخوردار هست

کنون که برازندگی مدل مورد تأیید قـرار گرفـت،   ا
توان نسبت به تفسـیر نتـایج اقـدام کـرد. براسـاس       می

، از میان راهکارهـاي توسـعه   )5 شکل( ضرایب مسیر
ــال حاضــر   ــتا در ح ــارآفرینی در روس ــايک  راهکاره

  ترین هستند) موثر687/0اقتصادي (با ضریب مسیر
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  گیري راهکارهاي توسعه کارآفرینی روستایی روایی و پایایی مدل اندازه -6 جدول

  
در میان این عوامل آنچه باید در اولویت قرار گیرد 

هـاي   انـد از اعطـاي تسـهیالت و وام    ترتیب عبـارت  به
تقویت شبکه بازاریابی بین روستا و  ،)772/0بهره ( کم

) و کاهش و یا حذف مالیـات پرداختـی   762/0شهر (
). پـس  711/0متوسط ( ووکارهاي نوپا، کوچک  کسب

کـه   اسـت ل آموزشـی  از عوامل اقتصادي، ایـن عوامـ  
(بـا ضـریب    در این زمینه هسـتند  ترین راهکارهامؤثر

ـ  عوامل این گروه از میان در). 664/0مسیر  ه ترتیـب  ب
نفس از طریق  سه عامل افزایش خودباوري و اعتماد به

آمــوزش نحــوه  ،)774/0مشــارکت دادن روســتاییان (

کـارآفرینی شـود    تواند باعـث  که می یتولید محصوالت
هاي آموزشی در  ها و کالس برگزاري دوره) و 726/0(

ــارآفرینی (  ــه ک ــاي 617/0زمین ــوثرترین راهکاره  ) م
در هسـتند.   کارآفرینی روسـتایی  توسعه آموزشی براي

ارتقـاء  راهکارهـاي   نیـز  اجتمـاعی گروه راهکارهـاي  
کنند  اعتماد مردم به افرادي که در روستا کارآفرینی می

کـارخود در   تشویق کارآفرینـان بـه توسـعه    ،)739/0(
) و تحسـین کارآفرینـان توسـط    733/0محیط روستا (

  ثرترین هستند. ؤ) م714/0( اطرافیان

  t  PC  AVE مقدار  بارعاملی  آشکار متغیر/ نشانگر  نماد  مؤلفه

 اقتصادي
)Eco(  

Eco1 796/22  772/0  بهره کم يها وام و التیتسه ياعطا  

793/0  561/0  Eco2  811/20  762/0  شهر و روستا نیب یابیبازار شبکه تیتقو  

Eco3  
 و کوچـک  نوپـا،  يوکارها کسب یپرداخت اتیمال حذف ای و کاهش
  متوسط

711/0  094/18  

  آموزشی
)Edu(  

Edu1  716/10  617/0  ینیکارآفر نهیزم در یآموزش يها کالس و ها دوره يبرگزار  
750/0  502/0  Edu3  728/14  726/0  شود کارآفرینی باعث تواند یم که محصوالت دیتول نحوه آموزش  

Edu4  192/20  774/0  انییروستا دادن مشارکت قیطر از نفس اعتمادبه و يخودباور شیافزا  

  ترویجی
)Ext(  

Ext1  
 يهـا  طیمحـ  در يگـذار  هیسـرما  يبرای ردولتیغ يها سازمان بیترغ

  ییروستا
745/0  023/18  

775/0  535/0  
Ext2  006/14  734/0  ییروستا ینیکارآفر به مرتبط يها تیفعال یمعرف و جیترو  
Ext3  285/13  716/0  ییروستا موفقکارآفرینان  معرفی  

  زیرساختی
)Inf(  

Inf1  
 و تلفـن  ریـ نظ یارتبـاط  و یاطالعـات  امکانات و ها  رساختیز بهبود

  719/0  836/0  850/26  839/0  نترنتیا
Inf2  521/36  857/0  یارتباط يها رساختیز گرید و ها راه شبکه توسعه  

  مدیریتی
)Man(  

Man2  544/13  680/0  ینیکارآفر يها مجوز أخذ و پروانه صدور تسهیل فرآیند  
744/0  493/0  Man3  776/12  686/0  ییروستا ینیکارآفر با مرتبط مختلف ينهادها یهماهنگ  

Man4  571/16  739/0  ییروستا ینیکارآفر توسعه نهیزم در توسعه سند نیتدو  

  اجتماعی
)Soc(  

Soc1  577/16  739/0  کنند یم ینیکارآفر روستا در که يافراد به مردم اعتماد  
769/0  526/0  Soc2  386/14  704/0  انیاطراف توسط نانیکارآفر نیتحس  

Soc3  768/16  733/0   روستا طیمح در کارخود توسعه به نانیکارآفر قیتشو  

  حمایتی
)Sup(  

Sup5  468/10  645/0  روستا در ینیکارآفر يها طرح از نیمسئول و دولت تیحما  

776/0  537/0  Sup6  
 بـه  گذاشـتن  احتـرام  و روستاها در نو يها دهیا از تیحما و قیتشو

  ها آن
791/0  046/22  

Sup7  924/19  755/0  نانیکارآفر محصوالت صادرات از تیحما  
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  هاي کارآفرینی روستایی  مقادیر بارهاي عاملی و ضرایب مسیر مدل راهکار -5شکل

  ها است) مقادیر پایایی ترکیبی مربوط به هر یک از سازهدهنده  (مقادیر داخل دوایر نشان
  

 
  مدل راهکارهاي کارآفرینی روستایی tمقادیر آماره  -6شکل 

  
ــه ترتیــب راهکارهــاي   پــس از ایــن راهکارهــا، ب

با  ، به ترتیبحمایتی، مدیریتی، ترویجی و زیرساختی
قـرار   585/0و  596/0 ،642/0 ،650/0یب مسیر اضر
تشویق و حمایت  ،حمایتیراهکارهاي ند. در میان دار
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هـا   هاي نو در روستاها و احترام گذاشتن بـه آن  یدهااز 
مـدیریتی تـدوین سـند    ؛ در بین راهکارهاي )791/0(

 ؛)739/0توسعه در زمینه توسعه کارآفرینی روسـتایی ( 
هـاي   ترغیب سـازمان  ،ترویجیو از گروه راهکارهاي 
هاي روسـتایی   گذاري در محیط غیردولتی براي سرمایه

زیرساختی ؛ و درنهایت، در گروه راهکارهاي )745/0(
هاي ارتباطی  ها و دیگر زیرساخت توسعه شبکه راه نیز

ــ857/0( ــارآفرینی  ثرترین ؤ) م ــاي توســعه ک راهکاره
  اند. بوده روستایی

  
  هاگیري و پیشنهاد هنتیج

جهــان،  دربـا رشـد پرشــتاب صـنعت و فنـاوري     
ماندگی مناطق روستایی بیشتر آشکار شده است.  عقب

معمـوالً نسـبت بـه اقشـار      اقشار روسـتایی  کهاز آنجا
و از سطح رفاه  بوده رتریپذ بیآس و درآمدتر کم شهري

 لیتما اغلب برخوردارند، يکمتر یاجتماع خدمات و
فقـر   کـاهش  ،نیبنـابرا . دارنـد شـهرها   به مهاجرتبه 

ــاطق ــتا من ــا ،ییروس ــطح  يارتق ــدگس ــاه و یزن  رف
مشـاغل   يرو بهـره  شیافزااشتغال و  جادیا ان،ییروستا

و  اردکــول یـاوري ( اسـت  ریناپــذ اجتنـاب  ییروسـتا 
روسـتایی و   ینیکـارآفر توجـه بـه    ).1390همکاران، 

دسـتیابی بـه ایـن مهـم      توسعه آن یکی از راهبردهاي
و  هـا  چالش ییشناسا و یبررساست که خود مستلزم 

 اســت ییروســتا ینیکــارآفر توســعهراهکارهــاي 
 يتفکر نوآور امروزه ).1398و همکاران،  پو یانیورک(

 و ریناپذ جهان سوم اجتناب يدر کشورها ینیکارآفرو 
است  ياقتصادبه توسعه  لین واقتصاد سالم  کیالزمه 

)Bharthvajan, 2014.( به طور  رانیا ییروستا جامعه
 ،شهرستان بهار در استان همدان به طور اخـص  و اعم

در حـال حاضـر کمبـود    از این قاعده مشتثنی نیستند. 
هاي شغلی و ضعف کارآفرینی منجر بـه رشـد    فرصت

مهاجرت از نواحی روستایی استان و شهرسـتان بهـار   
و کریمــی،  1393شــده اســت (ســعدي و همکــاران، 

 هاي کشـاورزي  که فعالیت). این در حالی است 1393
و وابسته  دهد پایه اقتصاد روستا را تشکیل میکه خود 

تـرین فعالیـت    ، عمـده به حیات جامعه روستایی است
 روستایی در سطح مناطق روستایی این شهرستان بوده

و نقش قابل تـوجهی در اقتصـاد اسـتان همـدان دارد.     
توجهی به مسائل جامعه روستایی از جمله  درنتیجه، بی

اقــب اقتصــادي و اجتمــاعی توانــد عو کــارآفرینی مــی
بـار   بیشماري را براي این شهرستان و استان همدان به

هـاي   تحقیق حاضر که با هدف شناسایی چالش آورد.
شهرسـتان   توسـعه آن در سـطح  به کارآفرینی و کمک 

 نیتر مهم ينشان داد که چالش اقتصاد ،بهار انجام شد
در شهرسـتان بهـار    ییروستا ینیکارآفرتوسعه   چالش

ــت. در نتا ــه با جــهیس ــدر اولو دیــآنچ توجــه  تی
منطقـه  ایـن  در  ییروستا ینیکارآفرحوزه  زانیر برنامه

جملــه  از ياقتصــاد موانــعنمــودن  رفــع ،ردیــقــرار گ
ـ م يریپـذ  سـک یر فقدان ها، نهیهز باالبودن  جوامـع  انی

 روستایی نانیکارآفر از یکاف تیحما عدم و ییروستا
است که مورد تأکید مطالعات گذشته از جمله کریمی 

ــتان)، 1393( ــانت و یعنابســـــ  ) و1397( غیجهـــــ
ـ ن عرفـان  و ارهیخ يمحمد . ) نیـز بـوده اسـت   1398( ای

 هاي رساختیزضعف  ،ياقتصاد هايچالشاز گذشته 
حمایتی و مالی نظیر بیمه و شـبکه بـانکی در نـواحی    

کـارآفرینی  هاي توسعه  روستایی از جمله دیگر چالش
 ،درنتیجـه  .در نواحی روستایی شهرسـتان بهـار اسـت   

هـاي   هـاي و طـرح   توسعه شبکه بانکی و بهبود برنامه
وکارهـاي روسـتایی    اي در حوزه مشاغل و کسب بیمه
تواند به بهبود فضاي کـارآفرینی روسـتایی کمـک     می

ــه      ــات از جمل ــر مطالع ــوارد در دیگ ــن م ــد. ای نمای
Mohammadali and Abdulkhaliq )2019(   و

 نیز مورد تأکید بوده است. )1399دهمرده و داورپناه (
 یآموزشـ  يهـا  دوره مبودک زین یدانش لیدر حوزه مسا

 نـان یکارآفر ییآشنا عدم ،ییروستا ینیکارآفر نهیزم در
 نـه یزم در یناکـاف  تجربه و ییروستا يوکارها کسب با
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روي  پیشهاي  چالشجمله از  ،دیجد وکار کسب جادیا
توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان بهار است. در 
حال حاضر، اگر چه سطح سواد خواندن و نوشتن طی 

هاي اخیر در میان روستائیان ارتقـاي قابـل توجـه     دهه
ا در حـوزه دانـش و مهـارت کـاربردي     ام ،یافته است

همچنــان جامعــه روســتایی شهرســتان بهــار و بــویژه 
 .هسـتند رستان دچـار کمبـود   جوانان روستایی این شه

لذا، الزم اسـت بـا انجـام یـک مطالعـه نیازسـنجی و       
هـاي کـارآفرینی    سنجی ضمن شناسایی فرصـت  امکان

بالقوه موجود در شهرستان بهار، نسبت بـه افـزایش و   
ارتقاء سطح دانش و مهـارت جوانـان روسـتایی ایـن     

هـاي   مند شـدن از فرصـت   در راستاي بهره ،شهرستان
یژه در حـوزه صـنایع تبـدیل و فـرآوري     کارآفرینی بو

هـاي نسـبی    محصوالت کشاورزي که از جمله مزیـت 
 ،اینبـر  عـالوه  گام برداشته شود.شهرستان بهار است، 

ـ ن یو اجتمـاع  یتیریمد ،یستیزطیمحمسائل  نقـش   زی
 نیا يدر روستاها ینیکارآفر یافتگیدر توسعه ن زیادي

ـ   يمثل: نـابود  يموارد. اند داشتهشهرستان   ،یمنـابع آب
ـ عـدم حما  ؛ییروسـتا  يانـدازها  چشمو  یخاک از  تی

ــتا ــانات ق  انییروس ــال نوس ــتیدر قب ــوالت  م محص
 یاجتمـاع  نادرست يباورهابرخی و وجود  يکشاورز

ـ م در (نظیـر نگـرش منفـی نسـبت بـه       انییروسـتا  انی
ایـن  از جمله  ،وکارهاي خانگی یا اشتغال زنان) کسب
ایـن   .رنـد یمـورد توجـه قـرار گ    دیبا کههستند  موارد
 Mohammadali(هاي سایر محققین  هاي با یافته یافته

and Abdulkhaliq, 2019; Mehari and Belay, 
2017; Rezaei-Moghaddam and Izadi, 2019; 

Hjorth and Holt, 20161399و همکاران،  دپوریام ؛ (
و خـارج از ایـران    در دیگـر نـواحی روسـتایی ایـران    

ـ دق شـناخت به طـور کلـی    است.همسو   و لیمسـا  قی
ــالش ــا چ ــذار در  يه ــفعالاثرگ ــا تی ــهیکارآفر يه  نان
ـ اهم اریبس روستایی ـ دارد، ز تی  بسـیاري از  شـه یر رای

ــکالت  ــعه  مش ــال توس ــع در ح ــاطق در در جوام  من
نتایج این مطالعـه   ).1391تودارو، ( دارد قرار ییروستا

هاي راهکار نیتر مهم یتیریمدراهکارهاي که  نشان داد
. ندسـت هدر شهرستان بهار  ییروستا ینیکارآفر توسعه

صدور پروانـه   تسهیل فرآیندجمله  از ییراهکارها ،لذا
ــارآفر يمجوزهــا أخــذو  ــا یهمــاهنگ ،ینیک  ينهاده

 ندیفرآ لیتسه و ییروستا ینیکارآفر با مرتبط مختلف
 ینیکـارآفر  توسـعه  نـه یزم در توسعه سند نیتدو و آن

در اولویــت راهبردهــاي توســعه   ، بایــد ییروســتا
این قبیـل راهکارهـا مـورد     .روستایی باشند کارآفرینی
) Mohammadali and Abdulkhaliq )2019توصـیه  

توســعه در منطقـه کردســتان عــراق نیـز بــوده اســت.   
ــارآفر ــار کســبو  ینیک ــتا وک ــاز طر ییروس درك  قی

 ،ینیکـارآفر ثر بـر  ؤمـ  يهکارهـا راجانبه عوامل و  همه
ـ نو  وکارهـا  کسـب موجب شتاب گـرفتن    نیتضـم  زی

ــفعال ــا تی ــهیکارآفر يه ــت.  نان ــداس ــعه  رش و توس
 راهبـردي  کردیرو کی تواند یم ینیکارآفر يها تیفعال
 ی(صلوات باشد ییروستا جامعه شرفتیپ يبرا یاتیو ح

در  ،یتیریمـد  يراهکارها در کنار ).1393و همکاران، 
ـ با نیز یجیترو يراهکارها شهرستان بهار در مرکـز   دی
ـ  تواننـد  یمـ چرا که  .رندیتوجه قرار گ ـ ز ریثأت در  يادی

ـ داشته باشـند. از جملـه ا   ینیکارآفررشد و توسعه   نی
 یو معرفـ  جیچـون تـرو   يمواردبه  توان یمراهکارها 

 يهـا  سـازمان  بیترغ ،ینیکارآفرمرتبط با  يها تیفعال
 ییروسـتا  يها طیمح در يگذار هیسرما يبرا یردولتیغ
کـه   کـرد  اشـاره  ،ییروسـتا  موفق نانیکارآفر یمعرف و

برخــی از ایــن راهکارهــا توســط ســایر پژوهشــگران 
)Mehari and Belay, 2017 Jayadatta, 2017;  نیـز (

در کنار راهکارهاي فوق  .مورد تأکید قرار گرفته است
ـ ن ياقتصـاد الزم است به راهکارهاي  توجـه شـود.    زی

 يگذار هیسرما ،يشهر ـ  روستا یابیبازار شبکه تیتقو
 کـاهش  توانـد منجـر بـه    که مـی اشتغال  شیافزا يبرا

از نواحی روستایی گردد (سعدي  انییروستا مهاجرت
ــاران ( ــپاو ) 1393و همک ــمینو  يداری ــتیق تض  م

در  .است کارآفرینان از جمله این راهکارها محصوالت
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از  برگرفتــه کــه ریــز هايشــنهادیپتــوان  نهایــت، مــی
 و هـا  چالشرفع  براي را حاضر است قیتحقهاي  یافته

ارائـه  در شهرسـتان بهـار    ییروسـتا  ینیکارآفر توسعه
  :دنمو

 آن نقـش  و ینیکارآفر روزافزون تیاهم باوجود )الف
 جملـه  از فراوان معضالت وجود ،ییروستا توسعه در

 رونـد  يکند موجب و تورم گسترده، ها نهیهز باالبودن
 سـبب  امـر  نیهمـ  و شـده  ییروستا ینیکارآفر توسعه

 يوکارهـا  کسـب  قیت اندكو موف شکست يباال نرخ
 .اسـت شده  بهار شهرستان ییروستا ینواح در موجود

بویژه در مراحل اولیه چرخـه   که گردد یم شنهادیپ ،لذا
وکارهاي روستایی از طرق مختلف مانند  کسب ،حیات

مورد هاي مالیاتی  هاي حمایتی و معافیت اتخاذ سیاست
 ینیکـارآفر رشد  بهحمایت قرار گیرند تا از این طریق 

   .کمک شود نانیکارآفر قیتشوو  ییروستادر مناطق 
ضـعف   ماننـد  یعوامل نشان داد، مطالعه نیا جینتا )ب
و  ، شبکه بازاریـابی مهیب رینظ، یتیحما يها رساختیز

 را بـراي  یمختلفـ  يهـا  چـالش مالیـاتی،   هاي سیاست
بـه   در سـطح شهرسـتان بهـار    ینیکـارآفر  يها تیفعال

 جمله از ها چالش نیا رفع ،نیبنابراداشته است.  همراه
در ضروري براي توسعه کارآفرینی روسـتایی   اقدامات

  .استاین شهرستان 
ــه  ) ج ــت ک ــت اس ــمزدرس ــا تی ــرات و ه ــت اث  مثب

ــفعال ــا تی ــارآفر يه ــل  ینیک ــادیااز قبی ــد ج  و درآم
 عنـوان  بـه  آن از تـا  شـده  سـبب  ،یشـغل  يها فرصت

 جوامـع  توسـعه  و اقتصـاد  يسـاز  متنـوع  يبرا يابزار
 يا گونـه  بـه  هـا  تیفعال نیا اگر اما ،دشو ادی ییروستا
 تعـ یطب زیسـت و  طیمحـ  بـه  بیآسـ  سـبب  که باشد
 در را روستا یخاک و یآب منابع یجیتدر ينابود ،دنشو

 مرور زمان تبدیل بـه  به امر نیا شت کهدا خواهند  یپ

براي جامعـه روسـتایی کـه بـه شـدت       بزرگ یچالش
 خواهـد وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست است، 

ـ لـذا، با  .شد  ،مدبرانـه و  حیصـح  ریبـا اتخـاذ تـداب    دی
ــه ــه ب ــرا  يا گون ــتول يکــه هــم بســتر مناســب ب  داتی

روسـتا   سـت یز طیفراهم گردد و هـم محـ   نانیکارآفر
 محـیط زیسـت  و  نانیفرآکار از ،حفظ و مراقبت گردد

توانند تـدوین   از جمله این اقدامات می .حمایت گردد
هاي حافظ محیط زیست و طبیعت بـراي   دستورالعمل

به رعایت  ها آنروستایی و الزام  وکارهاي توسعه کسب
  باشد. ها آن
ــه )د ــور ب ــت منظ ــانیکارآفر از یبانیپش ــرویج ن ــام  و ت انج

 و اصـالح  نیتـدو  بـا است  الزم نانه،یکارآفر يها تیلفعا
 بـراي  ي خـاص هـا  سیاسـت اتخـاذ  و  هـا  برنامهو  نیقوان

 اقدام و توسعه کارآفرینی روستایی، از کارآفرینان حمایت
صـدور   ریو رفع مشکالت موجـود در مسـ   ییزدا مانع هب

  .شود روستایی ینیکارآفر يمجوزها أخذپروانه و 
 در مسـتعد  افـراد  شدن توانمند منظور بهالزم است ) ـه

 سـطح  در چـه  نانهیکارآفر يها تیفعال ،روستاها سطح
 هیـ روح تا شود و تشویق جیترو ،یالملل نیب چه و یمل

 یطــیمح تیــنها در و هیافتــ پــرورش ینیکــارآفر
   .شود حاکم در سطح جامعه روستایی نانهیکارآفر

ـ بازار شـبکه  گـردد  یم شنهادیپدرنهایت، ) و ـ  یابی  نیب
این مهم منجر بـه  چرا که  .گردد تیتقو شهر و روستا
ي ها فرصتاز  بیشتر و سریعتر يبردار بهرهو  ییشناسا

ــرا موجــود ــظ  کســب يب ــطراز  ان،یمشــترو حف  قی
  .شود یم نوآورانه يها کردیرو
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