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Extended Abstract
Introduction
According to development texts, villagers have been at a low level in terms of social and
economic conditions in recent decades. On this basis, one of the most important strategies
proposed for the sustainability and development of environmental - ecological, socio-cultural,
and economic dimensions of rural settlements is to pay attention to the category of
entrepreneurship in its different dimensions. In this regard, entrepreneurship in rural areas
means using creativity and innovation in agricultural and non-agricultural activities. Given that
most villagers do not have access to agricultural land. Therefore, they cannot be entirely
dependent on the benefits of agriculture; Therefore, it is necessary to create new activities in
their agricultural and non-agricultural sectors, in order to diversify the job opportunities for rural
youth, in order to Through creativity and innovation, they identify economic opportunities and
turn them into new ideas. And by combining different factors of production, to create a new way
of economic activity that leads to positive spatial changes in rural settlements . In other words,
entrepreneurship, as an engine of development and transformation of socio-economic
dimensions has an important role in the spatial distribution of agricultural and non-agricultural
activities and as a result the spatial evolution of rural settlements. Therefore, entrepreneurial
actions and activities in the geographical space have many environmental, ecological, social,
economic and physical effects. Suppose we pay attention to the potential and capabilities of
rural stakeholders to improve the index. Entrepreneurship processes can provide the necessary
basis for rural settlements' sustainability and socio-economic balance at the local and regional
levels.
Methodology
The present study was conducted to examine the role of empowerment of rural stakeholders on
entrepreneurship and spatial developments in rural settlements of Tarom city. In this
quantitative and descriptive-analytical study, data were collected by a questionnaire. The study's
statistical population includes 95 villages in Tarom city, which according to the 2016 census,
has 36,817 people and is equivalent to 11,412 households. In this study, 37 villages were
randomly selected to determine the random sample size to complete the questionnaire at the
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village level.
Results and discussion
The empowerment of rural stakeholders primarily influences entrepreneurship development.
Because empowerment process by changing knowledge, skills, attitudes of the stakeholders,
strengthening and flourishing capacities and inner talents, improving their behavior, and
perceiving the benefits of entrepreneurship development cause a more significant involvement
in rural entrepreneurship.
On this basis, the present study was conducted to examine the position of empowerment of rural
stakeholders on entrepreneurship and spatial developments in rural settlements of Tarom city. In
order to achieve this goal, the thematic literature and research background were reviewed, and
finally, the theoretical framework of the research was presented. In this regard, five hypotheses
were tested based on the assumed relationships in the sample. In the first hypothesis, the
relationship between rural stakeholder empowerment indicators and entrepreneurship was
assessed. The results indicate a significant relationship between the total indicators of rural
stakeholder empowerment and entrepreneurship in the study area. But, the significance of the
relationship between empowerment and entrepreneurship is due to the low weighted average of
the indicators. In other words, the lack of attention to empowerment facilitators has led to rural
stakeholders not being able to participate in the entrepreneurial process. In the second to fifth
hypotheses, the relationship between the effective category of entrepreneurship and the
Impressive category of spatial changes in rural settlements was tested. The results showed a
significant relationship between both effective and Impressive categories. So, despite being
significant, the study's findings indicate the low level of entrepreneurship in the environmental ecological, social and cultural, economic, and physical dimensions of rural settlements in the
study area.
Conclusion
The findings showed that the effect of stakeholder empowerment on entrepreneurship and
spatial development of rural settlements in the study area is in a downward trend. In other
words, the lack of attention to improving the indicators of the method and the sense of
empowerment has caused the rural stakeholders to have less participation in the entrepreneurial
process. As a result, there has been no change in rural settlements' environmental-ecological,
socio-cultural, economic, and physical dimensions. On this basis, entrepreneurship in the field
of unstable space and lack of attention to the priorities and tendencies of rural stakeholders has
challenged the improvement of space dimensions, as it has destroyed the sustainable
opportunities of material and immaterial resources in terms of social and economic functions.
Therefore, paying attention to the indicators of the method and the sense of empowerment of
rural stakeholders such as education and awareness-raising, entrepreneurial knowledge and
skills, the delegation of power and authority, access to resources, significance, competence,
impact and trust and confidence in order to improve their participation in the entrepreneurial
process in line with the spatial evolution of rural settlements are considered necessary.
Keywords: Education and Awareness, Access to Resources, Risk-Taking, Creativity and
Innovation, Opportunity-Seeking.
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چکیده
امروزه ،توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از توانمندسازی ذینفعان روستایی است .زیرا فراگرد توانمندسازی با
تغییر دانش ،مهارت ،نگرش و احساسات ذینفعان ،و تقویت و شکوفایی تواناییها ،ظرفیتها ،استعدادهای درونـی
و بهبود رفتار و ادراك آنها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی ،باع مشارکت هر چـه بیشـتر آنهـا در فراگـرد
کارآفرینی روستایی میشود .ازاینرو ،پژوهش حاضـر بـه بررسـی جایگـاه توانمندسـازی ذینفعـان روسـتایی بـر
کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان طارم پرداخت .در این پژوهش کمی و توصـیفی-
تحلیلی ،جمعآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه انجام شد .یافتههای حاصل از آزمونهـای آمـاری کنـدال تـااوبی و
رگرسیون نشان داد ،بین مقولههای توانمندسازی و کارآفرینی رابطه معناداری وجـود دارد .همننـین ،رابطـه بـین
کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی نیز مورد تأیید قرار گرفت .لیکن ،معنادار بـودن ارتبـا بـین
مقولههای اثرگذار و اثرپذیر پژوهش ،به دلیل پایین بودن میانگین وزنی شاخصها ،از حد متوس آن میباشد .بـه
سخن دیگر ،کمتوجهی به تسهیلکنندههای توانمندسازی باع شده است ،میزان مشارکت ذینفعان روستایی در
فراگرد کارآفرینی و درنتیجه بهبود ابعاد فضا در ناحیه موردمطالعه در سطح پایینی قرار بگیرد .بنـابراین ،توجـه بـه
شاخصهای روش و احساس توانمندسازی ذینفعان روستایی همنون :آموزش و آگاهیبخشی ،دانـش و مهـارت
کارآفرینی ،تفویض قدرت و اختیارات ،دسترسی به منابع ،معنیداری ،شایستگی ،تأثیر ،اعتماد و اطمینان در جهـت
بهبود مشارکت آنها در فراگرد کارآفرینی در راستای تحوالت فضایی سـکونتگاههای روسـتایی ضـروری قلمـداد
میشود.
واژگان کلیدی :آموزش و آگاهیبخشی ،دسترسی به منابع ،ریسکپذیری ،خالقیت و نوآوری ،فرصتطلبی.
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مقدمه
بر اساس متون توسعه در چند دهه اخیر ،روستاییان ازلحاظ شرای اجتماعی و اقتصادی در سـطح پـایینی قـرار داشـتهاند
( )Singh & Bhowmick, 2015: 807-808; Deller et al, 2019:30بر این شالوده ،یکی از مهمتـرین راهبردهـای
ارائهشده برای پایداری و تحول ابعاد محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی سکونتگاههای روسـتایی ،توجـه
به مقوله کارآفرینی در ابعاد مختلف آن است ( ;Singh & Bhowmick, 2015: 807-808; Balfour et al, 2018: 1

 .)Deller et al, 2019: 30دراینارتبا  ،کارآفرینی در مناطق روستایی بـه معنـای بـهکارگیری خالقیـت و نـوآوری در
فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی است .با توجه به اینکه اکثر روسـتاییان بـه اراضـی کشـاورزی دسترسـی ندارنـد؛
بنابراین ،نمیتوانند بهطورکلی به منافع حاصل از کشاورزی وابسته باشـند؛ ازایـنرو ،الزم اسـت فعالیتهـای جدیـدی در
بخش کشاورزی و غیر کشاورزی آنها ،در راستای تنوعبخشی به فرصتهای شغلی برای جوانـان روسـتایی ایجـاد شـود
( ،)Singh & Bhowmick, 2015: 807-808تا از این طریق آنهـا بـا خالقیـت و نـوآوری ،فرصـتهای اقتصـادی را
شناسایی و به ایدههای جدید تبدیل کنند ()Darmadji, 2016: 74؛ و با ترکیب مجـدد منـابع موجـود ( & Ngoasong

 )Kimbu, 2016: 9شیوه جدیدی از فعالیت اقتصادی را خلق کنند که منجر به تحوالت مثبـت فضـایی سـکونتگاههای
روستایی شود.
بهعبارتدیگر ،کارآفرینی بهمثابه موتور محرکه توسعه و تحول ابعاد اجتماعی -اقتصادی (;Faggio & Silva, 2014: 67

 ،)Vladasel et al, 2021: 2نقش مهمی در توزیع فضـایی فعالیتهـای اقتصـادی ( )Faggio & Silva, 2014: 67و
درنتیجه تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی دارد .ازاینرو ،اقدامات و فعالیتهای کارآفرینانـه در فضـای جغرافیـایی
دارای اثرات فراوان محیطـی -اکولوژیـک ،اجتمـاعی-اقتصـادی و کالبـدی اسـت ،و در صـورت توجـه بـه پتانسـیلها و
توانمندیهای ذینفعان روستایی در جهت ارتقاء شاخصهای فراگرد کارآفرینی میتوان بستر الزم برای پایداری و تعـادل
اجتماعی -اقتصادی سکونتگاههای روستایی در سطح محلی و ناحیهای فراهم ساخت (.)Karami et al, 2018: 308
اما؛ در برخی از کشورهای درحالتوسعه (همنـون ایـران) بـهرغم اینکـه ظرفیتهـا و پتانسـیلهای بـاالیی در بخـش
کشاورزی و غیر کشاورزی آنها ،در جهت مشارکت ذینفعان روستایی در فراگرد کارآفرینی و درنتیجه تحـوالت فضـایی
سکونتگاههای روستایی وجود دارد اما؛ کمتوجهی به بهبود شاخصهای روش و احساس توانمندسازی همنـون :تفـویض
قـدرت و اختیـارات ( ،)Amdam, 2010: 1806آمـوزش و آگاهیبخشـی ( ،)Daniel et al, 2017: 2دانـش و مهـارت
( ،)Mahmud et al, 2012: 612دسترسی به منابع ( ،)Koyana et al, 2017: 738احسـاس معنـیداری ،شایسـتگی،
خود تعیینی ،تأثیر ،اعتماد و اطمینان ( ،)Duff, 2019: 146باع شده است آنچنانکه باید ذینفعان روستایی در فراگرد
کارآفرینی مشارکت چندانی نداشته باشند .بر این مبنا ،کارآفرینی در عرصه فضایی ناپایدار به لحاظ محیطـی -اکولوژیـک،
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی و کمتوجهی به اولویتها و گرایشهای ذینفعان روستایی ،بهبود ابعاد فضـا را بـا
چالش مواجه ساخته است .افزون بر این ،باع سـختتر شـدن چالشهـای سـکونتگاههای روسـتایی همنـون نـابودی
فرصتهای پایدار منابع مادی و غیرمادی از منظـر کارکردهـای اجتمـاعی و اقتصـادی شـده اسـت .ازایـنرو ،توجـه بـه
شاخصهای روش و احساس توانمندسازی ذینفعان روستایی در جهت بهبـود مشـارکت آنهـا در فراگـرد کـارآفرینی در
راستای تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی ضـروری قلمـداد میشـود .بـر ایـن شـالوده ،پـژوهش حاضـر در حـال
پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
 -0مؤلفهها و شاخصهای تسهیلکننده اثرگذار بر کارآفرینی چه تـأثیری در تحـوالت محیطـی -اکولوژیـک ،اجتمـاعی-

فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه دارد؟
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مبانی نظری
بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق نشان داد ،تعاریف زیادی برای کارآفرینی ارائهشده است ( Toma et al, 2014:
 .)437; Packard, 2017: 2اما ،به دلیل ماهیت چندوجهی و چند رشتهای بودن مقوله کارآفرینی ،تعریف آن ساده نیست
( .)Patel & Kirit, 2013: 28در این راستا ،منشاء واژه کارآفرین0به قرن شـانزدهم مـیالدی در فرانسـه برمیگـردد .در
این دوره ،کارآفرینان بهعنوان کارگران پروژه ،استادان سازنده یا تولیدکنندگان تعریف میشدند ،و اغلب این اصـطالح بـه
پیمانکاران دولت که معموالً در کارهای نظامی و دولتی فعالیت داشتند ،اطـالق میشـد .سـپس در قـرن هجـدهم ،واژه
کارآفرینی برای فعاالن اقتصادی اعمال شد .از این منظر ،کارآفرین کسی بود کـه روشهـای جدیـد تولیـد را معرفـی ،و
سرمایه خود را به خطر میانداخت .اما ،امروزه مفهوم کارآفرینی معنای گستردهتری به خود گرفتـه اسـت ،و آن فرآینـدی
است که بهموجب آن سازمانهای جدیدی برای بهرهبرداری از فرصتها ایجاد میشوند (.)Bryant, 2015: 681
بهعبارتدیگر ،کارآفرینی فرآیند کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری از فرصتها برای معرفـی محصـوالت ،خـدمات ،فرآینـدها،
روشهای ساماندهی یا بازارهای جدید است که منابع را از یک سطح بهرهوری به سطح دیگر (یک فرآینـد برتـر) بسـی
میکند که این امر ،مستلزم اراده فرد برای به عهده گرفتن مسئولیتها و توانایی ذهنی در انجاموظیفه از مرحلـه ایـده تـا
اجرا است ( .)Toma et al, 2014: 438بر این مبنا ،در سـالهای اخیـر شـرای زنـدگی در منـاطق روسـتایی بـهعنوان
محی های جذاب ،با خلق ترکیبات جدید در زیر بخشهای کشاورزی و غیر کشـاورزی ،بهبـود پیـداکرده اسـت و اثـرات
زیادی بر الگوی مهاجرت داشته است .به اعتقاد «بوك »5مناطق روستایی ،نهتنها صرفاً شکننده نیستند ،بلکه منبع مهمـی
برای نوآوری ،همبستگی و تابآوری هستند ( ،)Anthopoulou, 2017: 1که در صورت توجه بـه قابلیتهـای فـردی و
اجتماعی ذینفعان روستایی در جهت بهبود شاخصهای فراگرد کارآفرینی میتوان بستر مناسب را برای تحوالت فضـایی
سکونتگاههای روستایی فراهم ساخت .اما؛ ازآنجاییکه تا سال  ،0371در فرآیند برنامهریزی کارآفرینی روسـتایی رویکـرد
عقالیی گرایی فن محور بهجای رویکرد ارتباطی  -مشارکتی غالـب بـود ،دولتمـردان و سیاسـتگذاران توسـعه ،بـه بعـد
اقتصادی کارآفرینی بیشتر از ابعاد روانشناختی و اجتماعی آن توجه داشتند ( .)Toma et al, 2014: 437ازاینرو ،نگرش
تکبعدی به کارآفرینی و کمتوجهی به اولویتها و گرایشهای ذینفعان روستایی ،علیرغم رشـد اقتصـادی باعـ بـروز
چالشهای عدیدهای همنون بحرانهای زیستمحیطی و نابرابریهـای اجتمـاعی -اقتصـادی در سـطح سـکونتگاههای
روستایی شد (مریدالسادات و همکاران ،)11 :0331 ،که این مقوله زمینه را برای تغییر رویکـرد سیاسـتگذاران توسـعه از
«باال به پایین» و «حکومتمحور» به رویکرد از «پایین به باال» و «اجتماعمحور» هدایت کرد.
بر این شالوده ،چهار دیدگاه در ارتبا با کارآفرینی مطرح است -0 :دیدگاه رشد محور اقتصادی؛  -5دیـدگاه روانشناسـی؛
 -3دیدگاه جامعهشناسی و  -1دیدگاه سازمانی (مقیمی و همکاران .)33 :0337 ،هرکدام از این دیدگاهها ،کـارآفرینی را از
جهات مختلف موردبررسی قرار دادهاند .بهطورکلی ،اقتصـاددانان بـر نقـش کارآفرینـان در توسـعه اقتصـادی ،تأکیددارنـد
( ،)Aparicio et al, 2016: 1و بــه کارآفرینــان بــهعنوان شــکارچیان فرصــتها ،خالقــان کســبوکارهای جدیــد و
ریسکپذیران توسعه اقتصادی مینگرند که برای حیات نظام اقتصادی ضروری هستند ( .)Moon, 1999: 20-21دیدگاه
روانشناسی بر ویژگیهای روانشناسانه افراد در جامعه تأکید دارد .طبق این دیدگاه ،کارآفرینی تابع ویژگیهای ثابتی است
که بعضی از افراد دارند (مقیمی و همکاران .)013 :0331 ،از ایـن منظـر ،داشـتن ویژگیهـایی همنـون :توفیـق طلبـی،
ریسکپذیری ،میل به کسب ثروت ،تحمل ابهام ،کانون کنترل درونی ،استقاللطلبی ،خالقیـت و نـوآوری ( Darmadji,
 )2016: 75; Karabulut, 2016: 13و خودکارآمـدی ( Nowinski & Haddoud, 2019: 184-185, Neto et al,
1 . Entrepreneur
2 . Bock
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 ،)2018: 47موجب میشود که بعضی از افراد نسبت به دیگـران کـارآفرین شـوند .از دیـدگاه جامعهشناسـان ،راهانـدازی
کسبوکارهای جدید ،تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی است .این ساختارها در قالب انتظارات ،هنجارهـا ،روابـ و نهادهـا،
انتخاب افراد را محدود میکنند و رفتار و پیامدهای آن را شکل میدهند (مقیمی و همکاران .)511 :0337 ،دراینارتبـا ،
ازجمله عوامل جامعهشناختی تأثیرگذار در فرآیند کارآفرینی شامل« :باورهای مذهبی» (،)Cuervo et al, 2007: 48-49
«نقــش» (« ،)Nowinskia & Haddoud, 2019: 184فرهنــگ» ( ،)Rarick et al, 2015: 119و «نهادهــا»
( )Barbosa et al, 2019: 2است .همننین ،دیدگاه سازمانی به پرورش رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان اشاره دارد.
بدین معنی که سازمانها میتوانند با تشویق افراد به کسبوکارهای جدید ،نوآوریهای مفیـد را توسـعه داده و بـه آنهـا
آزادی و انعطافپذیری الزم در جهت رسیدن به اهداف و تعقیب برنامههایشان را دهند (حسینزاده.(255 :0337 ،
بر این اساس ،در زمینه توانمندسازی و کـارآفرینی بهصـورت جداگانـه پژوهشهـای پرشـماری در کشـورهای گونـاگون
انجامشده است .اما؛ پژوهشهای اندکی به جایگاه توانمندسازی ذینفعـان روسـتایی بـر کـارآفرینی و تحـوالت فضـایی
سکونتگاههای روستایی پرداختهاند .بر این مبنا ،بررسی ایـن پژوهشهـا از یکسـو بـه مسـئله شناسـی ،مسـئله یـابی و
متدولوژی پژوهش حاضر ،مدد رسانده و از سوی دیگر زمینه را برای مقایسه نتای پژوهشهای پیشین با پژوهش حاضـر
فراهم ساخته است.
واکاوی پژوهشهای گوناگون نشان داد ،امروزه کارآفرینی ،بهمثابه یکی از مهمترین مقولهها در ارتبا با تحوالت فضایی
سکونتگاههای روسـتایی کشـورهای درحالتوسـعه مطـرح اسـت ( .)Balfour et al, 2018: 1دراینارتبـا  ،کـارآفرینی
بهعنوان محرك نوآوری ،اشتغالزایی و رشد ( ،)Vladase et al, 2020: 2نقش مهمی در ایجاد سازمانها ،محصوالت و
خدمات جدید دارد ( .)Galvao et al, 2020: 170اما؛ صرف داشتن نوآوری و خالقیت منجر به کارآفرینی نخواهد شـد،
مگر؛ با ارتقاء شاخصهای روش و احساس توانمندسازی ذینفعان روستایی .درواقع مقوله توانمندسازی بستری را فـراهم
میکند تا کارآفرینان نیروی کار جسمی را به نیروی فکری تبدیل کنند (حیدری ساربان.)501 :0335 ،
در این راستا ،انتقال قدرت از باال به پایین و قدرتمند ساختن ذینفعان روستایی ( ،)meng et al, 2016: 107آمـوزش و
آگاهیبخشی ( ،)Daniel et al, 2017: 2; Ahmed et al, 2020:2دانش و مهارت ( )Joo et al, 2020: 1و دسترسی
به منابع ( )Koyana et al, 2017: 738از اقدامات توانمند ساز هستند که میتوانند در مشارکت ذینفعـان روسـتایی در
فراگرد کارآفرینی اثرگذار باشند .همننین ،بین شاخصهای احساس معنـیداری ،شایسـتگی ،خـود تعیینـی ،مـؤثر بـودن
( )erturk, 2012:155و اعتماد و اطمینان ( )Duff, 2019: 146رفتارهای نوآورانه رابطه معنیداری وجود دارد .ازاینرو،
با ارتقاء شاخصهای روش و احساس توانمندسازی در فراگرد کارآفرینی ،ذینفعان روستایی از توانمندیها و پتانسیلهای
درونی خودآگاه ،و میل به خالقیت و نوآوری ،تغییرات ،استقالل و آمادگی در برابر چالشهای کـارآفرینی در آنهـا ایجـاد
میشود (.)Bratnicki, 2007
همننین پژوهشهای دیگر نیز نشان داد ،مشارکت ذینفعان روستایی در فراگرد کارآفرینی اثرهای محیطی -اکولوژیـک،
اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی مثبتی بر روی زندگی آنها دارد () .Ihejiamaizu eta al, 2019: 86-88بـر ایـن مبنـا،
بهبود کمیت و کیفیت منابع آب ،بهبود وضعیت بهرهبرداری از اراضی کشاورزی ،بهبود حیات گیاهی و جانوری ( Dhahri

 ،)& Omri, 2018:67بهبود سطح اعتمادبهنفس ،احترام و پذیرش اجتماعی ،کاهش فقر ،افزایش درآمـد ،بهبـود سـطح
تولید ،بهبود کیفیـت زنـدگی ( Yadav & Goyal, 2015: 1; Dhahri & Omri, 2018: 66-67; Ihejiamaizu eta

 ،)al, 2019: 86-88تمایل به کسب موفقیت ،خلق ایده ،فرصتجویی ،خالقیت و نوآوری ،رئـیس خـود بـودن ،اعتبـار و
پذیرش اجتماعی ،مالکیت و اعمال قدرت ،رقابـت () ،Barba et al, 2012:132-138اشـتغالزایی (قنبـری و همکـاران،
500 :0331؛ دیوساالر و نقوی )72 :0330 ،ازجمله پیامدهای فعالیتهای کارآفرینی در مناطق روستایی اسـت .در همـین

5

یوسفی و همکاران  /جایگاه توانمندسازی ذینفعان روستایی بر کارآفرینی و ...

راستا و بر اساس دیدگاهنظری و سؤال پژوهش میتوان فرضیههای زیر را مطرح نمود:
 :H0ارتقاء شاخصهای روش و احسـاس توانمندسـازی در بهبـود فرآینـد کـارآفرینی اثرگـذار اسـت :H5 .کـارآفرینی در
تحوالت محیطی  -اکولوژیک سکونتگاههای روستایی تأثیر مثبت دارد :H3 .کارآفرینی در تحوالت اجتمـاعی -فرهنگـی
سکونتگاههای روستایی تأثیر مثبت دارد :H1 .کارآفرینی در تحوالت اقتصادی سکونتگاههای روستایی تأثیر مثبـت دارد.
 :H2کارآفرینی در تحوالت کالبدی سکونتگاههای روستایی تأثیر مثبت دارد.

شکل شماره  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،به واکاوی جایگاه توانمندسازی ذینفعان روستایی بر کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای
روستایی در شهرستان طارم پرداخت .این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی از دیدگاه شیوه اجرای پژوهش ،در زمره
پژوهشهای پیمایشی و بر حسب ماهیت دادهها ،از نوع پژوهشهای کمی است .جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 32
روستای دارای سکنه شهرستان طارم است که بر اساس سرشماری سال  0332دارای  31107نفر جمعیت و معادل
 00105خانوار بوده است .در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه تصادفی برای تکمیل پرسشنامه در سطح روستاها تعداد
 37روستا بهصورت تصادفی انتخاب شد .به سخن دیگر ،روش نمونهگیری چندمرحلهای بوده است .در گام اول تعداد
 0+31روستا بهعنوان نمونه بر اساس قضیه حد مرکزی انتخاب شد ( .)Kothari, 2009بنابراین ،از مجموع  32روستای
شهرستان طارم که فعالیتهای کارآفرینی کشاورزی و غیر کشاورزی و همننین اقدامات توانمند ساز در این راستا در
آنها انجامشده است .تعداد  37روستا برای پوشش مناسبتر نمونهگیری ،برمبنای مشاهدات میدانی و به روش گلوله
برفی بهگونهای تصادفی انتخاب شد .سپس در درون روستاهای انتخابی ،خانوارهای نمونه تصادفی بر اساس روش نسبت
بهاندازه خانوار روستاها ( )P.P.S0انتخاب شدند .دراینارتبا  ،حجم نمونه محاسبهشده برای ذینفعان روستایی بر اساس
فرمول «کوکران» ،با سطح اطمینان  32درصد و پیش برآورد واریانس  )1/2*1/2( 1/52و دقت احتمالی مطلوب 2
درصد ،تعداد  320خانوار محاسبه شد .ازآنجاکه تعداد نمونه پرسشنامه در تعدادی از روستاها ،کمتر از حدنصاب الزم برای
1 . Probability proportional to size
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تکمیل پرسشنامه بود ،تعداد پرسشنامههای خانوار به  111خانوار افزایش پیدا کرد .همننین ،برای جمعآوری دادههای
میدانی در روستاها از روش نمونهگیری تصادفی ساده برای خانوار روستایی از بخشهای گوناگون روستا استفاده شد.
همننین ،پرسشنامه بهگونهای مستقیم و حضوری بهوسیله نویسندگان مقاله تکمیل شد .سپس تحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار  Spssانجام شد.
جدول شماره  .1شاخصها و گویههای اثرگذار پژوهش
مقوله اثرگذار

توانمندسازی
ذینفعان روستایی

کارآفرینی

شاخص
تفویض قدرت و اختیار
آموزش و آگاهیبخشی
دانش و مهارت
دسترسی به منابع
معنیداری
شایستگی
مؤثر بودن
اعتماد و اطمینان
میل به کسب ثروت
میل به کسب موفقیت
استقاللطلبی
ریسکپذیری
خالقیت و نوآوری
اعتمادبهنفس
تحمل ابهام
فرصتطلبی

محققین

تعداد گویه
1
2
3
5
3
3
5
2
5
5
5
2
01
5
5
5

Amdam, 2010; meng et al, 2016
Daniel et al, 2017; Ahmed et al, 2020
Koyana et al, 2017
Koyana et al, 2017
erturk, 2012
erturk, 2012
erturk, 2012
Duff, 2019
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016

همننین ،برای سنجش شاخصهای مقوله اثرپذیر پژوهش ،تعداد  31گویه مطابق جدول شماره ( )5مورد ارزیابی قرار
گرفت.
جدول شماره  .2ابعاد اثرپذیر پژوهش
مقوله اثرپذیر
تحوالت فضایی
سکونتگاههای روستایی

ابعاد
محیطی  -اکولوژیک
فرهنگی -اجتماعی

تعداد گویه
7
1

اقتصادی

01

کالبدی

7

محققین
Dhahri & Omri, 2018
Dhahri & Omri, 2018; Ihejiamaizu et
al., 2019
Dhahri & Omri, 2018; Ihejiamaizu et
al., 2019
Ihejiamaizu eta al, 2019

محدوده موردمطالعه
شهرستان طارم به مرکزیت شهر آببر ،یکی از شهرستانهای هفتگانه اسـتان زنجـان اسـت کـه در شـمال ایـن اسـتان
واقعشده است .ازلحاظ موقعیت ریاضی این شهرستان بین  11درجه و  31دقیقه تا  13درجه و  02دقیقه طـول شـرقی ،و
 31درجه و  11دقیقه تا  37درجه و  01دقیقه عرض شمالی واقعشده است .ایـن شهرسـتان از سـمت شـمال بـا اسـتان
اردبیل ،از سمت شمال و شمال شرقی با استان گیالن ،از سمت شرق با اسـتان قـزوین ،از سـمت جنـوب بـا شهرسـتان
خرمدره و از سمت غرب با شهرستان زنجان همجوار است.
مساحت این شهرستان با طول و عرض فوق برابر به  5532کیلومترمربع بوده که حدود  01درصد از مساحت اسـتان را در
برمیگیرد (سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان .)013 :0310،بر اساس نتای سرشماری عمومی نفوس و مسکن،
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در سال  0332شهرستان طارم مشتمل بر  5بخش 2 ،دهستان 32 ،آبادی دارای سکنه و  5شهر بوده است (شکل شـماره
 .)5شهرستان طارم جزئی از رشتهکوههای البرز غربی است که در حوضه آبخیز رودخانه قزلاوزن بـه طـول  71کیلـومتر
قرار دارد .جلگههای رسوبی ایجادشده توس رودخانه قـزل اوزن ،بسـتر مناسـب را بـرای اسـتقرار جمعیـت و راهانـدازی
کسبوکارهای جدید در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی فراهم آورده است.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهرستان طارم و استان زنجان در ایران

بحث و یافتهها
یافتههای میدانی پژوهش نشان داد ،از مجموع  111نفر از پاسخگویان ،میـزان  15/52درصـد را مـردان و حـدود 07/72
درصد را زنان تشکیل دادند .همننین ،حدود  33درصد از پاسخگویان بین  51تا  31سال و معادل  55درصد بـین  32تـا
 11سال سن داشتند که این نشان میدهد که حدود  22درصد از حجم نمونه را افراد جوان و میانسال تشـکیل دادهانـد.
ازنظر سطح تحصیالت حدود  10درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت زیر دیپلم بودهاند .عالوه بر این ،ازنظـر وضـعیت
اشتغال نیز حدود  305نفر برابر  71درصد از پاسخگویان در زمینه کشاورزی (زراعت ،باغداری و دامداری) مشغول به کـار
بودهاند.
 سنجش ارتباط بین شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی و مقوله کارآفرینی در راستای تحـوالت فضـاییسکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه

بر اساس یافتههای میدانی پژوهش ،بین اکثر شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روسـتایی و مقولـه کـارآفرینی بـهغیراز
شاخص دسترسی به منابع ،رابطه معناداری مشاهدهشده است .بهعبارتدیگر ،رابطه معناداری ازآنجهت است که چـون در
ناحیه موردمطالعه میزان شاخصهای مقوله اثرگذار توانمندسازی در سطح پایینی قرار داشـتهاند ،لـذا شـاخصهای مقولـه
اثرپذیر کارآفرینی نیز یکروند نزولی و کاهشی داشته است و نتوانسته آنچنانکه باید در بهبود ابعاد فضـا اثرگـذار باشـد.
همننین ،در ارتبا بین شاخصهای کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روسـتایی بـین شـاخصهای میـل بـه
کسب ثروت ،میل به کسب موفقیت ،اسـتقاللطلبی ،ریسـکپذیری ،خالقیـت و نـوآوری ،اعتمادبـهنفس ،تحمـل ابهـام،
فرصتطلبی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی رابطه معناداری وجود دارد .بر این مبنا ،هرچند نتای بهدسـتآمده
از آزمون «کندال تااوبی» بیانگر وجود ارتبا معناداری بین شاخصهای مقوله اثرگـذار و اثرپـذیر پـژوهش اسـت ،لـیکن
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معنادار بودن ارتبا  ،به دلیل پایین بودن میانگین وزنی شاخصهای مقوله اثرگذار و اثرپذیر از حـد متوسـ آن میباشـد.
بهعبارتدیگر ،چون میزان توانمندسازی در شاخصهایی همنون تفویض قدرت و اختیار ،آموزش و آگاهیبخشی ،دانـش
و مهارت ،دسترسی به منابع ،معنی داری ،شایسـتگی ،تـأثیر ،اعتمـاد و اطمینـان در حـد پـایین بـوده اسـت بهتناسـب آن
شاخصهای کارآفرینی ارتقاء پیدا نکرده و درنتیجه در ناحیه موردمطالعه تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی در ابعـاد
محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی محقق نشده است (جدول شماره .)3
جدول شماره  .3ارتباط بین شاخصهای توانمندسازی ذینفعان و کارآفرینی در راستای تحوالت فضایی
سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه بـا اسـتفاده از سـنجه پیوند کندال تااوبی
ضریب
مقوله اثرپذیر
شاخصهای
سطح
ضریب
مقوله
شاخصهای اثرگذار
همبستگی
اثرگذار
همبستگی معناداری
اثرپذیر
**1/533
** 1/111 1/020ثروت طلبی
تفویض قدرت و اختیار
**
1/535
** 1/111 1/521موفقیت طلبی
آموزش و آگاهیبخشی
**1/311
** 1/111 1/501استقاللطلبی
دانش و مهارت
تحوالت
**1/530
 1/551ریسکپذیری
1/153
دسترسی به منابع
فضایی
**1/307
کارآفرینی ** 1/111 1/215خالقیت و نوآوری
معنیداری
ی
ها
سکونتگاه
**
**
1/510
 1/111 1/102اعتمادبهنفس
شایستگی
روستایی
**1/552
** 1/111 1/111تحمل ابهام
مؤثر بودن
**1/311
** 1/111 1/122فرصتطلبی
اعتماد و اطمینان
**1/120
** 1/111 1/731کارآفرینی
توانمندسازی

سطح
معناداری
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

** معنیداری در سطح آلفای  1درصد یا سطح اطمینان  99درصد

 -سنجش تأثیر شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی بر کارآفرینی

بر اساس نتای بهدستآمده از رگرسـیون خطـی چنـد متغیـره ،میـان شـاخصهای توانمندسـازی ذینفعـان روسـتایی و
کارآفرینی در ناحیه موردمطالعه به میزان  1/133همبستگی وجود دارد .همننین ضریب تعیین تعدیلشده نشـان میدهـد
که حدود  13/3درصد کارآفرینی از طریق شاخصهای سنجیده شده توانمندسازی ،تبیین و پیشبینیشـده اسـت (جـدول
شماره .)1
جدول شماره  .4ارتباط بین شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی و کارآفرینی
با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره
ضریب تعیین تعدیلشده Rad
ضریب تعیینR2
ضریب همبستگی ()r
1/133
1/712
1/133

اشتباه معیار
1/112

بهعالوه ،بر اساس مقدار محاسبهشده برای  Fدر سطح معناداری  ،1/111میتوان گفت که مجمـوع شـاخصهای مقولـه
اثرگذار توانمندسازی ،بهطور معناداری قادر به تبیین و پیشبینی کارآفرینی در سکونتگاههای روستایی ناحیـه موردمطالعـه
بوده است (جدول شماره .)2
جدول شماره  .5معناداری رگرسیون شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی و کارآفرینی
F
df
سطح معناداری ()Sig
میانگین مربعات
مجموع مربعات
1/111
001/107
53/171
1
011/231
اثر رگرسیونی
1/031
330
77/313
باقیمانده
333
510/323
کل
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درنهایت بر اساس نتای رگرسیون خطی چند متغیره در ارتبا با شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روسـتایی در ناحیـه
موردمطالعه ،در اکثر شاخصها بهغیراز شاخصهای تفویض قدرت و اختیارات ،دانش و مهارتهای کـارآفرینی ،دسترسـی
به منابع مالی که به دلیل معنادار نبودن از جدول رگرسیون حذف گردیدند ،در بقیه شاخصهای توانمندسازی تأثیر آماری
معناداری مشاهدهشده است .همننین ،از بین شاخصهای روش و احساس توانمندسازی ذینفعان روستایی ،شـاخصهای
احساس شایستگی ( )1/111و آموزش و آگاهیبخشی ( )1/170به ترتیب بیشترین و کمتـرین میـزان تـأثیر را در فرآینـد
کارآفرینی در ناحیه موردمطالعه داشتهاند (جدول شماره .)1
جدول شماره  .6ضرایب میزان شدت اثرات شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روستایی بر مقوله کارآفرینی
T
سطح معناداری
ضریب استاندارد
ضریب غیراستاندارد
مقوله
شاخصهای اثرگذار
اثرپذیر

آموزش و آگاهیبخشی
معنیداری
شایستگی
مؤثر بودن
اعتماد و اطمینان

کارآفرینی

خطای استاندارد

B

β

1/175
1/011
1/335
1/513
1/511

1/130
1/121
1/110
1/131
1/111

1/170
1/133
1/111
1/523
1/073

()Sig

5/313
5/011
3/111
2/110
1/353

1/155
1/131
1/111
1/111
1/111

-سنجش تأثیر شاخصهای کارآفرینی بر تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی

بر اساس نتای بهدستآمده از رگرسیون خطی چند متغیره میان شاخصهای کارآفرینی و تحوالت فضایی سـکونتگاههای
روستایی شهرستان طارم به میزان  1/113همبستگی وجود دارد .همننین ضریب تعیین تعدیلشـده نشـان میدهـد کـه
حدود  55/1درصد تحوالت فضایی در ناحیـه موردمطالعـه ،از طریـق شـاخصهای سـنجیده شـده کـارآفرینی ،تبیـین و
پیشبینیشده است (جدول شماره .)7
جدول شماره  .7ارتباط بین شاخصهای مقوله کارآفرینی بر تحوالت فضایی
سکونتگاههای روستایی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره
اشتباه معیار
ضریب تعیین تعدیلشده Rad
ضریب تعیینR2
ضریب همبستگی ()r
1/112
1/551
1/533
1/113

همننین ،بر اساس مقدار محاسبهشده برای  Fدر سطح معناداری  ،1/111میتوان گفت که مجموع شـاخصهای مقولـه
اثرگذار کارآفرینی ،بهطور معناداری قادر به تبیین و پیشبینی تحوالت فضایی در ناحیه موردمطالعـه بـوده اسـت (جـدول
شماره .)1
جدول شماره  .8معناداری رگرسیون شاخصهای کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی
F
df
سطح معناداری
میانگین مربعات
مجموع مربعات
()Sig
1/111
02/311
1/333
1
20/033
اثر
رگرسیونی
1/101
330
015/151
باقیمانده
333
503/103
کل

بر اساس نتای رگرسیون خطی چند متغیره ،از مجموع  1شاخص اثرگذار کارآفرینی بر تحوالت ابعـاد فضـا ،تنهـا بـین 1
شاخص کارآفرینی همنون :میل به کسب ثروت ،استقاللطلبی ،خالقیـت و نـوآوری ،فرصـتطلبی و تحـوالت فضـایی
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سکونتگاههای روستایی رابطه معناداری مشـاهده اسـت .دراینارتبـا  ،شـاخصهای میـل بـه کسـب ثـروت ( )1/313و
فرصتطلبی ( )1/033به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی ناحیه موردمطالعه
داشتهاند .همننین شاخصهای میل به کسب موفقیت ،ریسکپذیری ،اعتمادبهنفس ،تحمل ابهام نیـز بـه دلیـل معنـادار
نبودن از جدول رگرسیون حذف شدند (جدول شماره )3
جدول شماره  .9ضرایب میزان شدت اثرات شاخصهای مقوله کارآفرینی بر تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی
شاخصهای اثرگذار

میل به کسب ثروت
استقاللطلبی
خالقیت و نوآوری
فرصتطلبی

مقوله اثرپذیر

تحوالت فضایی
سکونتگاههای
روستایی

ضریب غیراستاندارد
خطای استاندارد
1/523
1/013
1/017
1/022

B
1/113
1/115
1/121
1/173

ضریب
استاندارد
β
1/313
1/550
1/523
1/033

T

سطح
معناداری
()Sig

3/121
5/115
3/111
0/373

1/111
1/151
1/115
1/113

افزون بر این ،نتای بهدستآمده نشان داد ،بین مجموع شاخصهای کارآفرینی و تحوالت محیطی  -اکولوژیک ،اجتماعی
 فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه ،ارتبا معناداری وجـود دارد (جـدول شـماره.)01
جدول شماره  .10مدل رگرسیونی برای تبیین تأثیر مقوله کارآفرینی بر ابعاد تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی
مقوله اثرگذار

کارآفرینی

ابعاد اثرپذیر
محیطی  -اکولوژیک
اجتماعی  -فرهنگی
اقتصادی
کالبدی

ضریب
همبستگی
1/111
1/121
1/171
1/133

ضریب
تعیینR2
1/011
1/517
1/551
1/017

ضریب تعیین
تعدیلشده Rad
1/021
1/512
1/551
1/012

T
1/701
01/071
01/711
3/277

سطح معناداری
()Sig
1/111
1/111
1/111
1/111

نتیجهگیری
امروزه ،توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از توانمندسازی ذینفعان روستایی است .زیرا فراگرد توانمندسازی با تغییـر
دانش ،مهارت ،نگرش و احساسات ذینفعان و تقویت و شکوفایی تواناییها ،ظرفیتها ،استعدادهای درونی و بهبود رفتـار
و ادراك آنها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی ،باع مشارکت هر چـه بیشـتر آنـان در فراگـرد کـارآفرینی روسـتایی
میشود .بنابراین ،ذینفعان روستایی توانمند ،خاستگاه بنیادین برای نوآوری و خلق ترکیب جدیـد و کـارآفرینی هسـتند و
مشارکت آنان در فراگرد کارآفرینی ،زمینه مناسب برای موفقیت کارآفرینان انگاشته میشود .بر این شالوده ،این پـژوهش
باهدف بررسی جایگاه توانمندسازی ذینفعان روستایی بر کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی انجام شد.
بهمنظور نیل به این هدف ،ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش موردبررسـی قـرار گرفـت و درنهایـت چهـارچوب نظـری
پژوهش ارائه شد .در این راستا ،پن فرضیه بر اساس رواب فرض شده در نمونه مورد آزمون قرار گرفت.
در فرضیه اول؛ ارتبا بین شاخصهای توانمندسازی ذینفعان روسـتایی و کـارآفرینی موردسـنجش قـرار گرفـت .نتـای
تحقیق حاکی از رابطه معنـاداری بـین مجمـوع شـاخصهای توانمندسـازی ذینفعـان روسـتایی و کـارآفرینی در ناحیـه
موردمطالعه است .لیکن ،معنادار بودن ارتبا بین مقوله اثرگـذار بـا کـارآفرینی ،بـه دلیـل پـایین بـودن میـانگین وزنـی
شاخصهای مقوله اثرگذار و اثرپذیر از حد متوس آن میباشد .بهبیاندیگر ،کمتوجهی به تسهیلکنندههای توانمندسازی،
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باع شده است آنچنانکه باید ذینفعان روستایی در فرآیند کارآفرینی مشارکت نداشته باشـند .بـر ایـن اسـاس ،نتـای
پژوهش با یافتههای احمد ( ،)5101محمود و همکاران ( )5105و کویانا و همکاران ( )5107کـه معتقدنـد کمتـوجهی بـه
شاخصهای توانمندسازی باع پایین ماندن میزان مشارکت ذینفعان روستایی در فرآگرد کـارآفرینی میشـود ،مطابقـت
دارد.
در فرضیههای دوم تا پنجم؛ ارتبا بین مقوله اثرگذار کارآفرینی و مقوله اثرپذیر تحوالت فضایی سکونتگاههای روسـتایی
مورد آزمون قرار گرفت .نتای پژوهش نشان داد بین هر دو مقولـه اثرگـذار و اثرپـذیر رابطـه معنـاداری وجـود دارد .لـذا؛
یافتههای پژوهش باوجود معناداری بیانگر پایین بودن میزان اثرگذاری کارآفرینی در ابعاد محیطی  -اکولوژیکی ،اجتماعی
و فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه است .این نتای با یافتـههای یـداو و گویـال
( ،)5102دهری و عمری ( ،)5101که کارآفرینی را در بهبود تحوالت فضایی سـکونتگاههای اثرگـذار میداننـد ،همراسـتا
است.
بر این مبنا ،تمامی فرضیههای این پژوهش مورد تأیید قرار میگیرنـد .گفتنـی اسـت؛ کـه نـوع اثرگـذاری توانمندسـازی
ذینفعان بر کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی در ناحیه موردمطالعه ،یکروند نزولی-کاهشی است .بـه
این معنا که کمتوجهی به بهبود شاخصهای روش و احساس توانمندسازی باع شده آنچنانکه باید ذینفعان روستایی
در فراگرد کارآفرینی مشارکت چندانی نداشته باشند ،بنابراین ،تحولی در ابعاد محیطی -اکولوژیک ،اجتمـاعی -فرهنگـی،
اقتصادی و کالبدی سکونتگاههای روستایی حاصل نشده اسـت .بـر ایـن مبنـا ،کـارآفرینی در عرصـه فضـایی ناپایـدار و
کمتوجهی به اولویتها و گرایشهای ذینفعان روستایی ،بهبود ابعاد فضا را با چالش مواجه ساخته است .افزون بـر ایـن،
باع نابودی فرصتهای پایدار منابع مادی و غیرمادی از منظر کارکردهای اجتماعی و اقتصـادی شـده اسـت .ازایـنرو،
توجه به شاخصهای روش و احساس توانمندسازی ذینفعان روستایی همنون :آموزش و آگاهیبخشی ،دانش و مهـارت
کارآفرینی ،تفویض قدرت و اختیارات ،دسترسی به منابع ،معنیداری ،شایستگی ،تأثیر ،اعتماد و اطمینان در جهـت بهبـود
مشارکت آنها در فراگرد کارآفرینی در راستای تحوالت فضایی سکونتگاههای روستایی ضروری قلمداد میشود.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
منابع
 )0حیدری ،ساربان .)0335( .نقش توانمندسازی روانشناختی بر تقویت کارآفرینی روستای ،مطالعه موردی :استان اردبیل .جغرافیا و
توسعه ناحیهای ،سال  ،00شماره  ،51صص.507-537 .
چوبی .ففصـلنامه
صلنامه
مان چـوبی.
مبلمـان
صی مبل
خصوصـی
تی و خصو
دولتـی
شرکتهای دول
سازمانی در شـرکت
کارآفرینی سـازمانی
 )5حسینزاده ،امید .)0337( .بررسی وضیعت کـارآفرینی
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران ،دوره  ،33شماره ( 1پیاپی  ،)12صص.231-255 .
 )3دیوساالر ،اسداهلل و نقوی ،محمدرضا .)0330( .بررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی:
دهستان میانکاله شهرستان بهشهر .مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دوره  ،5شماره  ،1صص.71-31 .
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