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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 

                                                           
 . Corresponding Author (Email: n_shafiei@sbu.ac.ir) 

Copyright © 2022 Geographical planning of space quarterly journal. This is an open-access article distributed under 

the terms of the Creative Commons Attribution- noncommercial 4.0 International License which permits copy and 

redistribute the material just in noncommercial usages provided the original work is properly cited. 
 



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. 
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های روستایی نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاهجایگاه توانمندسازی ذی

 شهرستان طارم
 

 ایران تهران، ی،بهشت شهید دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری - سمیه یوسفی

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه آمایش، و انسانی جغرافیای گروه دانشیار - 0 ثابتشفیعی ناصر

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه آمایش، و انسانی جغرافیای گروه دانشیار - رحمانی بیژن
 

 05/02/1401: یرشپذ یختار                                                01/10/1400: یافتدر یختار

 
 چکیده

با  د توانمندسازینفعان روستایی است. زیرا فراگریذامروزه، توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از توانمندسازی 
ها، استعدادهای درونـی یتظرفها، ییتواناوفایی نفعان، و تقویت و شکیذتغییر دانش، مهارت، نگرش و احساسات 

هـا در فراگـرد ها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی، باع  مشارکت هر چـه بیشـتر آنرفتار و ادراك آن و بهبود
نفعـان روسـتایی بـر رو، پژوهش حاضـر بـه بررسـی جایگـاه توانمندسـازی ذیشود. ازاینیمکارآفرینی روستایی 

 -فیدر این پژوهش کمی و توصـی ستان طارم پرداخت.های روستایی شهرکارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاه
هـای آمـاری کنـدال تـااوبی و های حاصل از آزمونیافته. وسیله پرسشنامه انجام شدها بهآوری دادهتحلیلی، جمع

ابطـه بـین رهای توانمندسازی و کارآفرینی رابطه معناداری وجـود دارد. همننـین، رگرسیون نشان داد، بین مقوله
ارتبـا  بـین  های روستایی نیز مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، معنادار بـودنکونتگاهکارآفرینی و تحوالت فضایی س

باشد. بـه یم، از حد متوس  آن هاشاخصی اثرگذار و اثرپذیر پژوهش، به دلیل پایین بودن میانگین وزنی هامقوله
نفعان روستایی در یذاع  شده است، میزان مشارکت بهای توانمندسازی کنندهیلتسهی به توجهکمسخن دیگر، 

بـه  توجـه نـابراین،بگیرد. ب فراگرد کارآفرینی و درنتیجه بهبود ابعاد فضا در ناحیه موردمطالعه در سطح پایینی قرار
بخشی، دانـش و مهـارت یآگاهمنون: آموزش و هنفعان روستایی یذتوانمندسازی  احساس و ی روشهاشاخص

 جهـت نان درداری، شایستگی، تأثیر، اعتماد و اطمییمعنی به منابع، کارآفرینی، تفویض قدرت و اختیارات، دسترس
 مـدادقل ضـروری ی روسـتاییهاسـکونتگاهینی در راستای تحوالت فضایی ها در فراگرد کارآفرآن مشارکت بهبود
 شود.یم
 

 .یطلبفرصت نوآوری، و خالقیت پذیری،ریسک منابع، به دسترسی بخشی،آگاهی و آموزش واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اند قـرار داشـته پـایینی سـطح در اقتصادی و اجتماعی شرای  بر اساس متون توسعه در چند دهه اخیر، روستاییان ازلحاظ

(Singh & Bhowmick, 2015: 807-808; Deller et al, 2019:30) راهبردهـای  تـرینمهم از یکی شالوده، این بر

 توجـه روسـتایی، هایسکونتگاه اقتصادی و فرهنگی -اجتماعی اکولوژیک، -محیطی ابعاد تحول و پایداری برای شدهارائه

 ;Singh & Bhowmick, 2015: 807-808; Balfour et al, 2018: 1) است آن مختلف ابعاد در کارآفرینی مقوله به

Deller et al, 2019: 30در نـوآوری و خالقیـت کارگیریبـه بـه معنـای روستایی مناطق در کارآفرینی ارتبا ،(. دراین 

 ندارنـد؛ دسترسـی کشـاورزی اراضـی بـه روسـتاییان اکثر کهاین به توجه با. است غیر کشاورزی و کشاورزی هایفعالیت

جدیـدی در  هـایفعالیت اسـت الزم رو،ازایـن باشـند؛ وابسته کشاورزی از حاصل منافع به طورکلیبه توانندبنابراین، نمی

 شـود ایجـاد جوانـان روسـتایی برای شغلی هایفرصت به بخشیتنوع راستای در ،هابخش کشاورزی و غیر کشاورزی آن

(Singh & Bhowmick, 2015: 807-808)را اقتصـادی یهافرصـت نـوآوری، و خالقیـت هـا بـاآن طریق این ، تا از 

 & Ngoasongمجـدد منـابع موجـود ) ترکیب با و ؛(Darmadji, 2016: 74) کنند تبدیل جدید هاییدها به و شناسایی

Kimbu, 2016: 9یهاسـکونتگاه فضـایی مثبـت تحوالت به منجر که کنند خلق را اقتصادی فعالیت از ( شیوه جدیدی 

 شود. روستایی

 ;Faggio & Silva, 2014: 67) اقتصادی -ابعاد اجتماعی تحول و توسعه محرکه موتور مثابهبه کارآفرینی دیگر،عبارتبه

Vladasel et al, 2021: 2)، هـاییتفعال فضـایی توزیع مهمی در نقش ( اقتصـادیFaggio & Silva, 2014: 67) و 

 جغرافیـایی فضـای در کارآفرینانـه هاییتفعال و اقدامات رو،ین. ازادارد روستایی یهاسکونتگاه فضایی درنتیجه تحوالت

 و هایلپتانسـ بـه توجـه صـورت و در اسـت، کالبـدی و اقتصـادی-اجتمـاعی اکولوژیـک، -محیطـی فراوان اثرات دارای

 تعـادل و پایداری برای الزم بستر توانیم کارآفرینی ی فراگردهاشاخص ارتقاء جهت در روستایی نفعانیذ هاییتوانمند

 (.Karami et al, 2018: 308)ساخت  فراهم ایناحیه و محلی سطح در روستایی یهاسکونتگاه اقتصادی -اجتماعی

 بخـش در بـاالیی هاییلپتانسـ و هـایتظرف کـهینرغم ا( بـهایـران همنـون) توسعهحالدر کشورهای از برخی در اما؛

 تحـوالت فضـایی درنتیجه و یکارآفرین فراگرد در روستایی نفعانیذ مشارکت جهت در ها،آن غیر کشاورزی و کشاورزی

 تفـویض: نمندسازی همنـوناحساس توا و ی روشهاشاخص بهبود به یتوجهکم اما؛ دارد وجود روستایی یهاسکونتگاه

 هـارتم و دانـش ،(Daniel et al, 2017: 2) بخشـییآگاه و آمـوزش ،(Amdam, 2010: 1806) اختیـارات و قـدرت

(Mahmud et al, 2012: 612)، منابع به دسترسی (Koyana et al, 2017: 738)،  شایسـتگی، داری،یمعنـاحسـاس 

 در فراگرد روستایی نفعانیذ بایدکه چنانآن شده است باع  ،(Duff, 2019: 146)خود تعیینی، تأثیر، اعتماد و اطمینان 

 وژیـک،اکول -محیطـی لحاظ به ناپایدار فضایی عرصه در این مبنا، کارآفرینی بر. باشند نداشتهمشارکت چندانی  کارآفرینی

 بـا ا رافضـ ابعاد بهبود وستایی،ر نفعانیذ هاییشگرا و هااولویت به یتوجهکم و کالبدی و اقتصادی فرهنگی، -اجتماعی

 نـابودی همنـون روسـتایی یهاسـکونتگاه یهـاچالش شـدنتر سـخت باع  بر این، افزون ساخته است. مواجه چالش

بـه  توجـه رو،یـنا. ازشـده اسـت اقتصـادی و اجتمـاعی کارکردهـای منظـر از غیرمادی و مادی منابع پایدار یهافرصت

هـا در فراگـرد کـارآفرینی در آن تمشـارک بهبـود جهت نفعان روستایی دریذی توانمندساز احساس و ی روشهاشاخص

هش حاضـر در حـال بـر ایـن شـالوده، پـژو. شـودیم قلمـداد ضـروری ی روستاییهاسکونتگاهراستای تحوالت فضایی 

 های زیر است:یی به سؤالگوپاسخ

 -اجتمـاعی اکولوژیـک، -یری در تحـوالت محیطـیچه تـأث یاثرگذار بر کارآفرین کنندهیلتسه یهاشاخص و هامؤلفه -0

 ی روستایی ناحیه موردمطالعه دارد؟هاسکونتگاهاقتصادی و کالبدی  فرهنگی،

 



 3                                                              ..       . و کارآفرینی بر روستایی نفعانذی توانمندسازی جایگاهیوسفی و همکاران / 

 مبانی نظری
 :Toma et al, 2014) است شدهارائه کارآفرینی برای زیادی تعاریف بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق نشان داد،

437; Packard, 2017: 2 .) ،نیست ساده آن تعریف مقوله کارآفرینی، بودن یارشته چند و چندوجهی ماهیت به دلیلاما 

(28: 2013Patel & Kirit,  .)گـردد. در به قرن شـانزدهم مـیالدی در فرانسـه برمی 0در این راستا، منشاء واژه کارآفرین

شدند، و اغلب این اصـطالح بـه یم تعریف دگانتولیدکنن یا سازنده استادان پروژه، کارگرانعنوان به کارآفرینان این دوره،

شـد. سـپس در قـرن هجـدهم، واژه یمکاران دولت که معموالً در کارهای نظامی و دولتی فعالیت داشتند، اطـالق یمانپ

ی جدیـد تولیـد را معرفـی، و هـاروشکارآفرینی برای فعاالن اقتصادی اعمال شد. از این منظر، کارآفرین کسی بود کـه 

 فرآینـدی آن و اسـت، گرفتـه به خود یترگسترده معنای کارآفرینی مفهوم امروزه انداخت. اما،یمود را به خطر سرمایه خ

 (.Bryant, 2015: 681) شوندیم ایجادها فرصت از یبرداربهره برای جدیدی یهاسازمان آن موجببه که است

 فرآینـدها، خـدمات، محصـوالت، معرفـی برایها فرصت از یبرداربهره و ارزیابی فرآیند کشف، دیگر، کارآفرینیعبارتبه

 بسـی  برتـر( فرآینـد دیگر )یک سطح به یوربهره سطح یک از را منابع است که جدید بازارهای یا ساماندهی یهاروش

 تـا ایـده مرحلـه از وظیفهانجام در ذهنی توانایی و هایتمسئول گرفتن به عهده برای فرد اراده مستلزم امر، کند که اینیم

عنوان بـه اخیـر شـرای  زنـدگی در منـاطق روسـتایی یهاسـال در بر این مبنا، (.Toma et al, 2014: 438) است اجرا

ی کشاورزی و غیر کشـاورزی، بهبـود پیـداکرده اسـت و اثـرات هابخشبا خلق ترکیبات جدید در زیر  جذاب، هایی مح

 منبع مهمـی بلکه شکننده نیستند، صرفاًتنها نه روستایی، مناطق «5كبو» اعتقاد زیادی بر الگوی مهاجرت داشته است. به

هـای فـردی و یتقابل، که در صورت توجه بـه (Anthopoulou, 2017: 1) هستند یآورتاب و همبستگی برای نوآوری،

الت فضـایی توان بستر مناسب را برای تحویمی فراگرد کارآفرینی هاشاخصنفعان روستایی در جهت بهبود یذاجتماعی 

 رویکـرد کارآفرینی روسـتایی یزیربرنامه فرآیند در ،0371 سال تا کهی روستایی فراهم ساخت. اما؛ ازآنجاییهاسکونتگاه

 بـه بعـد توسـعه، گذارانسیاسـت و دولتمـردان بـود، غالـب مشارکتی -ارتباطی  رویکرد یجابه فن محور عقالیی گرایی

 رو، نگرش(. ازاینToma et al, 2014: 437اجتماعی آن توجه داشتند ) و شناختیوانر بیشتر از ابعاد اقتصادی کارآفرینی

 بـروز باعـ  اقتصـادی رشـد رغمیعل نفعان روستایی،یذهای یشگراها و یتاولوی به توجهکمکارآفرینی و  به بعدیتک

 یهاسـکونتگاهسـطح  در یاقتصـاد -اجتمـاعی هـایینابرابر و محیطییستز یهابحرانهمنون  اییدهعدی هاچالش

 از توسـعه گذارانسیاسـت رویکـرد تغییر برای را زمینه مقوله این ، که(11 :0331 مریدالسادات و همکاران،) شد روستایی

 کرد. هدایت «محوراجتماع» و «باال به پایین» رویکرد از به «محورحکومت» و «پایین باال به»

دیـدگاه روانشناسـی؛  -5دیدگاه رشد محور اقتصادی؛  -0کارآفرینی مطرح است:  بر این شالوده، چهار دیدگاه در ارتبا  با

ها، کـارآفرینی را از یدگاهد(. هرکدام از این 33 :0337دیدگاه سازمانی )مقیمی و همکاران،  -1ی و شناسجامعهدیدگاه  -3

 تأکیددارنـد اقتصـادی، توسـعه در انکارآفرینـ نقـش بـر اقتصـاددانان ی،طورکلبه. انددادهجهات مختلف موردبررسی قرار 

(Aparicio et al, 2016: 1)، و جدیــد وکارهایکســب خالقــان ،هافرصــت یانعنوان شــکارچبــه کارآفرینــان بــه و 

دیدگاه  (.Moon, 1999: 20-21) هستند ضروری اقتصادی نظام حیات برای که نگرندیم اقتصادی توسعه پذیرانیسکر

 است ثابتی هاییژگیو دیدگاه، کارآفرینی تابع این طبق .دارد تأکید جامعه در افراد شناسانهروان هاییژگیو بر روانشناسی

هـایی همنـون: توفیـق طلبـی، یژگیو (. از ایـن منظـر، داشـتن013: 0331)مقیمی و همکاران،  دارند افراد از بعضی که

 ,Darmadjiطلبی، خالقیـت و نـوآوری )پذیری، میل به کسب ثروت، تحمل ابهام، کانون کنترل درونی، استقاللیسکر

2016: 75; Karabulut, 2016: 13خودکارآمـدی ) ( وNowinski & Haddoud, 2019: 184-185, Neto et al, 

                                                           
1 . Entrepreneur 

2 . Bock 
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ی انـدازراه، شناسـانجامعهاز دیـدگاه  شـوند. نسبت به دیگـران کـارآفرین افراد از بعضی که شودیم (، موجب47 :2018

 ،نهادهـا و روابـ  هنجارهـا، انتظارات، قالب ساختارهای اجتماعی است. این ساختارها در یرتأث ی جدید، تحتوکارهاکسب

ارتبـا ، دراین (.511 :0337 همکاران، و مقیمی)دهند یم شکل را آن پیامدهای و رفتار و کنندیم محدود را افراد انتخاب

 (،Cuervo et al, 2007: 48-49) «مذهبی باورهای» :شامل کارآفرینی فرآیند در تأثیرگذار یشناختجامعه عوامل ازجمله

 «نهادهــا»و  ،(Rarick et al, 2015: 119) «فرهنــگ» (،Nowinskia & Haddoud, 2019: 184) «نقــش»

(Barbosa et al, 2019: 2) همننین، دیدگاه سازمانی به پرورش رفتارهای کارآفرینانه در یک سازمان اشاره دارد.  .است

 هـاهای مفیـد را توسـعه داده و بـه آنینوآوری جدید، وکارهاکسبتوانند با تشویق افراد به یم هانسازمابدین معنی که 

 .)255 :0337زاده، ینحسیشان را دهند )هابرنامه تعقیب و اهداف به رسیدن جهت یری الزم درپذانعطافآزادی و 

 گونـاگون کشـورهای در پرشـماری یهـاپژوهشجداگانـه  صـورتبهزمینه توانمندسازی و کـارآفرینی  بر این اساس، در

ی نفعـان روسـتایی بـر کـارآفرینی و تحـوالت فضـاییذاندکی به جایگاه توانمندسازی  یهاپژوهشاما؛ . است شدهانجام

 و مسـئله یـابی مسـئله شناسـی، بـه سـویک ازهـا پژوهش ایـن بررسی این مبنا، براند. پرداخته ی روستاییهاسکونتگاه

 حاضـر پژوهش با پیشین یهاپژوهش نتای  مقایسه برای را زمینه دیگر سوی از و رسانده مدد حاضر، هشپژو متدولوژی

 .است ساخته فراهم

 فضایی تحوالت با ارتبا  درها مقوله ینترمهم از یکی مثابهبه کارآفرینی، ی گوناگون نشان داد، امروزههاپژوهشواکاوی 

 ارتبـا ، کـارآفرینیدراین (.Balfour et al, 2018: 1) اسـت مطـرح توسـعهدرحال کشـورهای روسـتایی یهاسکونتگاه

 محصوالت و ،هاسازمان ادایج (، نقش مهمی درVladase et al, 2020: 2رشد ) و ییزااشتغال نوآوری، محركعنوان به

 شـد، نخواهد یفرینکارآ به منجر خالقیت و نوآوری داشتن صرف . اما؛(Galvao et al, 2020: 170)خدمات جدید دارد 

راهم فـتوانمندسازی بستری را  روستایی. درواقع مقوله نفعانیذ توانمندسازی و احساس ی روشهاشاخص ارتقاء با مگر؛

 (.501 :0335 ساربان، حیدری) ی کار جسمی را به نیروی فکری تبدیل کنندکند تا کارآفرینان نیرویم

 و آمـوزش ،(meng et al, 2016: 107) روستایی نفعانیذ ساختن قدرتمند و پایین به باال از قدرت انتقال راستا، این در

 دسترسی و (Joo et al, 2020: 1) مهارت و دانش ،(Daniel et al, 2017: 2; Ahmed et al, 2020:2) بخشییآگاه

نفعـان روسـتایی در یذکت مشار در توانندیم که هستند توانمند ساز اقدامات از( Koyana et al, 2017: 738منابع ) به

 بـودن مـؤثر ود تعیینـی،خـ شایسـتگی، داری،یمعنـی احساس هاشاخصهمننین، بین  .فراگرد کارآفرینی اثرگذار باشند

(erturk, 2012:155( و اعتماد و اطمینان )Duff, 2019: 146 رفتارهای نوآورانه رابطه )رو، ینازاداری وجود دارد. یمعن

 هاییلپتانس و هایتوانمند از روستایی نفعانیذ کارآفرینی، فراگرد توانمندسازی در حساسا و ی روشهاشاخص ارتقاء با

 ایجـاد هـاآن در کـارآفرینی یهاچالش برابر در آمادگی و استقالل تغییرات، نوآوری، و خالقیت به میل و درونی خودآگاه،

 (.Bratnicki, 2007شود )یم

اکولوژیـک،  -محیطی اثرهای کارآفرینی فراگرد در روستایی نفعانیذ مشارکت داد، نیز نشان دیگر یهاپژوهشهمننین 

 مبنـا، ایـن بـر. (Ihejiamaizu eta al, 2019: 86-88دارد ) هاآن زندگی روی بر مثبتی اقتصادی فرهنگی و -اجتماعی

 Dhahri) جانوری و اهیگی حیات بهبود کشاورزی، اراضی از یبرداربهره وضعیت بهبود آب، منابع کیفیت و کمیت بهبود

& Omri, 2018:67)، سـطح بهبـود درآمـد، افزایش فقر، کاهش اجتماعی، پذیرش و احترام نفس،اعتمادبه سطح بهبود 

 Yadav & Goyal, 2015: 1; Dhahri & Omri, 2018: 66-67; Ihejiamaizu eta) زنـدگی کیفیـت بهبود تولید،

al, 2019: 86-88،) و اعتبـار بـودن، خـود رئـیس نوآوری، و خالقیت یی،جوفرصت ایده، قخل موفقیت، کسب به تمایل 

یی )قنبـری و همکـاران، زااشـتغال ،(Barba et al, 2012:132-138) رقابـت قدرت، اعمال و مالکیت اجتماعی، پذیرش

در همـین  .اسـت روستایی مناطق در کارآفرینی هاییتفعال پیامدهای ( ازجمله72: 0330؛ دیوساالر و نقوی، 500: 0331
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 های زیر را مطرح نمود:توان فرضیهراستا و بر اساس دیدگاهنظری و سؤال پژوهش می

0H :5 .اثرگـذار اسـت کـارآفرینی فرآینـد بهبـود در ی روش و احسـاس توانمندسـازیهاشاخص ارتقاءH: در کـارآفرینی 

 گـیفرهن -اجتمـاعی تحوالت در فرینی: کارآ3Hر مثبت دارد. ی روستایی تأثیهاسکونتگاهاکولوژیک  -محیطی  تحوالت

 .تأثیر مثبـت دارد روستایی یهاسکونتگاه اقتصادی تحوالت در : کارآفرینی1H .تأثیر مثبت دارد روستایی یهاسکونتگاه

2Hتأثیر مثبت دارد روستایی یهاسکونتگاه کالبدی تحوالت در : کارآفرینی. 
 

 
 پژوهش مفهومی چارچوب .1 شکل شماره

 

 پژوهش روش
ی هاسکونتگاهنفعان روستایی بر کارآفرینی و تحوالت فضایی یذواکاوی جایگاه توانمندسازی  به حاضر، پژوهش

 زمره در پژوهش، اجرای شیوه از دیدگاه کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش این. پرداخت طارم شهرستان در روستایی

 32 تعداد شامل پژوهش آماری جامعه. است کمی یهاپژوهش نوع از ،هاداده ماهیت حسب بر و پیمایشی یهاپژوهش

 معادل و جمعیت نفر 31107 دارای 0332 سال سرشماری بر اساس که است طارم شهرستان سکنه دارای روستای

 تعداد روستاها سطح در پرسشنامه برای تکمیل تصادفی نمونه حجم تعیین برای پژوهش این در. است بودهخانوار  00105

ای بوده است. در گام اول تعداد گیری چندمرحلهبه سخن دیگر، روش نمونه .شد انتخاب تصادفیت صوربه روستا 37

روستای  32(. بنابراین، از مجموع Kothari, 2009) شدعنوان نمونه بر اساس قضیه حد مرکزی انتخاب روستا به 0+31

ین اقدامات توانمند ساز در این راستا در های کارآفرینی کشاورزی و غیر کشاورزی و همننیتفعالشهرستان طارم که 

یری، برمبنای مشاهدات میدانی و به روش گلوله گنمونه ترمناسبروستا برای پوشش  37 شده است. تعدادها انجامآن

 نسبت روش اساس بر تصادفی نمونه خانوارهای انتخابی، روستاهای درون در سپس ای تصادفی انتخاب شد.گونهبرفی به

 اساس بر روستایی نفعانیذ برای شدهمحاسبه نمونه حجم ارتبا ،دراین. شدند انتخاب( 0P.P.S) روستاها خانوار هاندازبه

 2 مطلوب احتمالی دقت و( 2/1*2/1) 52/1 واریانس برآورد پیش و درصد 32 اطمینان سطح با ،«کوکران» فرمول

 برای الزم حدنصاب از کمتر روستاها، از تعدادی در پرسشنامه نمونه تعداد ازآنجاکه. شد محاسبه خانوار 320 تعداد درصد،
                                                           
1 . Probability proportional to size 
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 یهاداده یآورجمع برای همننین،. کرد پیدا افزایش خانوار 111 به خانوار یهاپرسشنامه تعداد بود، پرسشنامه تکمیل

 .شد استفاده ی گوناگون روستاهابخشگیری تصادفی ساده برای خانوار روستایی از در روستاها از روش نمونه میدانی

 از استفاده باها داده تحلیل وسیله نویسندگان مقاله تکمیل شد. سپسو حضوری به ای مستقیمگونههمننین، پرسشنامه به

 . شد انجام Spss افزارنرم

 

 های اثرگذار پژوهشیهگوو  هاشاخص. 1جدول شماره 

 مقوله اثرگذار شاخص گویه تعداد محققین

Amdam, 2010; meng et al, 2016 1 تفویض قدرت و اختیار 

توانمندسازی 
نفعان روستایییذ  

Daniel et al, 2017; Ahmed et al, 2020 2  بخشییآگاهآموزش و 

Koyana et al, 2017 3 دانش و مهارت 

Koyana et al, 2017 5 دسترسی به منابع 

erturk, 2012 3 دارییمعن 

erturk, 2012 3 شایستگی 

erturk, 2012 5 مؤثر بودن 

Duff, 2019 2 اعتماد و اطمینان 

Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 میل به کسب ثروت 

 کارآفرینی

Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 میل به کسب موفقیت 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 یطلباستقالل 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 2 ذیریپیسکر 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 01 خالقیت و نوآوری 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 نفساعتمادبه 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 تحمل ابهام 
Darmadji, 2016, Karabulut, 2016 5 یطلبفرصت 

 

قرار  ارزیابی مورد (5)گویه مطابق جدول شماره  31 ی مقوله اثرپذیر پژوهش، تعدادهاشاخص سنجش همننین، برای

 گرفت.
 

 . ابعاد اثرپذیر پژوهش2 جدول شماره

 محققین تعداد گویه ابعاد مقوله اثرپذیر

تحوالت فضایی 
 ی روستاییهاسکونتگاه

 Dhahri & Omri, 2018  7 کولوژیکا -محیطی 

 Dhahri & Omri, 2018; Ihejiamaizu et 1 جتماعیا -فرهنگی
al., 2019 

 Dhahri & Omri, 2018; Ihejiamaizu et 01 اقتصادی

al., 2019 

 Ihejiamaizu eta al, 2019 7 کالبدی

 

 محدوده موردمطالعه

ایـن اسـتان  های هفتگانه اسـتان زنجـان اسـت کـه در شـمالبر، یکی از شهرستانشهرستان طارم به مرکزیت شهر آب

دقیقه طـول شـرقی، و  02درجه و  13دقیقه تا  31 درجه و 11ضی این شهرستان بین شده است. ازلحاظ موقعیت ریاواقع

شده است. ایـن شهرسـتان از سـمت شـمال بـا اسـتان دقیقه عرض شمالی واقع 01درجه و  37دقیقه تا  11درجه و  31

ان بـا شهرسـت باستان گیالن، از سمت شرق با اسـتان قـزوین، از سـمت جنـو اردبیل، از سمت شمال و شمال شرقی با

 جوار است.مدره و از سمت غرب با شهرستان زنجان هخرم

درصد از مساحت اسـتان را در  01کیلومترمربع بوده که حدود  5532مساحت این شهرستان با طول و عرض فوق برابر به 

نفوس و مسکن،  (. بر اساس نتای  سرشماری عمومی013: 0310ریزی استان زنجان،گیرد )سازمان مدیریت و برنامهبرمی
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شهر بوده است )شکل شـماره  5آبادی دارای سکنه و  32دهستان،  2بخش،  5 شهرستان طارم مشتمل بر 0332در سال 

کیلـومتر  71اوزن بـه طـول های البرز غربی است که در حوضه آبخیز رودخانه قزلکوه(. شهرستان طارم جزئی از رشته5

انـدازی   رودخانه قـزل اوزن، بسـتر مناسـب را بـرای اسـتقرار جمعیـت و راههای رسوبی ایجادشده توسقرار دارد. جلگه

 وکارهای جدید در زمینه کشاورزی و غیر کشاورزی فراهم آورده است.کسب
 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهرستان طارم و استان زنجان در ایران2شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 72/07 حـدود و مـردان را درصـد 52/15 میـزان گویان،پاسخ از نفر 111 عمجمو های میدانی پژوهش نشان داد، ازیافته

 تـا 32 بـین درصد 55 معادل و سال 31 تا 51 بین پاسخگویان از درصد 33 حدود همننین،. دادند تشکیل زنان را درصد

انـد. داده تشـکیل سالانمی و جوان افراد را نمونه حجم از درصد 22 حدود که دهدیم نشان این که داشتند سن سال 11

 وضـعیت ازنظـر عالوه بر این،اند. بوده دیپلم زیر تحصیالت دارای پاسخگویان از درصد 10 حدود تحصیالت سطح ازنظر

 به کـار مشغول( امدارید و باغداری زراعت،) کشاورزی زمینه در پاسخگویان از درصد 71 برابر نفر 305 حدود نیز اشتغال

 .اندبوده

نفعان روستایی و مقوله کارآفرینی در راستای تحـوالت فضـایی یذی توانمندسازی هاشاخصسنجش ارتباط بین  -

 ی روستایی در ناحیه موردمطالعههاسکونتگاه

غیراز مقولـه کـارآفرینی بـه نفعان روسـتایی ویذی توانمندسازی هاشاخصهای میدانی پژوهش، بین اکثر بر اساس یافته

جهت است که چـون در دیگر، رابطه معناداری ازآنعبارتشده است. بهناداری مشاهدهشاخص دسترسی به منابع، رابطه مع

های مقولـه ، لـذا شـاخصاندداشـتهی مقوله اثرگذار توانمندسازی در سطح پایینی قرار هاشاخصناحیه موردمطالعه میزان 

که باید در بهبود ابعاد فضـا اثرگـذار باشـد. چنانروند نزولی و کاهشی داشته است و نتوانسته آناثرپذیر کارآفرینی نیز یک

های میـل بـه های روسـتایی بـین شـاخصهای کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاههمننین، در ارتبا  بین شاخص

نفس، تحمـل ابهـام، پذیری، خالقیـت و نـوآوری، اعتمادبـهریسـک طلبی،کسب ثروت، میل به کسب موفقیت، اسـتقالل

آمده دسـتهای روستایی رابطه معناداری وجود دارد. بر این مبنا، هرچند نتای  بهضایی سکونتگاهطلبی و تحوالت ففرصت

های مقوله اثرگـذار و اثرپـذیر پـژوهش اسـت، لـیکن بیانگر وجود ارتبا  معناداری بین شاخص« کندال تااوبی»از آزمون 
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باشـد. مقوله اثرگذار و اثرپذیر از حـد متوسـ  آن میهای معنادار بودن ارتبا ، به دلیل پایین بودن میانگین وزنی شاخص

بخشی، دانـش هایی همنون تفویض قدرت و اختیار، آموزش و آگاهیدیگر، چون میزان توانمندسازی در شاخصعبارتبه

تناسـب آن داری، شایسـتگی، تـأثیر، اعتمـاد و اطمینـان در حـد پـایین بـوده اسـت بهو مهارت، دسترسی به منابع، معنی

های روستایی در ابعـاد های کارآفرینی ارتقاء پیدا نکرده و درنتیجه در ناحیه موردمطالعه تحوالت فضایی سکونتگاهصشاخ

 (.3فرهنگی، اقتصادی و کالبدی محقق نشده است )جدول شماره  -اکولوژیک، اجتماعی -محیطی
 

 در راستای تحوالت فضاییکارآفرینی  نفعان ویذی توانمندسازی هاشاخصارتباط بین  .3جدول شماره 

 تااوبی کندال پیوند سـنجه از اسـتفاده ی روستایی در ناحیه موردمطالعه بـاهاسکونتگاه 
مقوله  ی اثرگذارهاشاخص

 اثرپذیر
ضریب 
 همبستگی

سطح 
 معناداری

ی هاشاخص
 اثرگذار

ضریب  مقوله اثرپذیر
 همبستگی

سطح 
 معناداری

 تفویض قدرت و اختیار

 کارآفرینی

 ثروت طلبی 111/1 020/1**

تحوالت 
فضایی 
ی هاسکونتگاه
 روستایی

**533/1 111/1 

 111/1 535/1** موفقیت طلبی 111/1 521/1** بخشییآگاهآموزش و 

 111/1 311/1** یطلباستقالل 111/1 501/1** دانش و مهارت

 111/1 530/1** پذیرییسکر 551/1 153/1 دسترسی به منابع

 111/1 307/1** خالقیت و نوآوری 111/1 215/1** دارییمعن

 111/1 510/1** نفساعتمادبه 111/1 102/1** شایستگی

 111/1 552/1** تحمل ابهام 111/1 111/1** مؤثر بودن

 111/1 311/1** یطلبفرصت 111/1 122/1** اعتماد و اطمینان

 111/1 120/1** کارآفرینی 111/1 731/1** توانمندسازی

 درصد 99درصد یا سطح اطمینان  1 داری در سطح آلفاییمعن** 

 

 آفرینینفعان روستایی بر کاریذی توانمندسازی هاشاخصسنجش تأثیر  -

نفعـان روسـتایی و یذی توانمندسـازی هاشـاخصآمده از رگرسـیون خطـی چنـد متغیـره، میـان دستبر اساس نتای  به

دهـد یمشده نشـان یلهمبستگی وجود دارد. همننین ضریب تعیین تعد 133/1یزان کارآفرینی در ناحیه موردمطالعه به م

شـده اسـت )جـدول بینیی سنجیده شده توانمندسازی، تبیین و پیشهاشاخصدرصد کارآفرینی از طریق  3/13که حدود 

 (.1شماره 
 

 کارآفرینی  نفعان روستایی ویذی توانمندسازی هاشاخص. ارتباط بین 4جدول شماره 

 با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره

 اشتباه معیار adR شدهتعدیل تعیین ضریب  2Rتعیین ضریب (r) همبستگی ضریب

133/1 712/1 133/1 112/1 

 

ی مقولـه هاشـاخصتوان گفت که مجمـوع یم، 111/1در سطح معناداری  Fشده برای ، بر اساس مقدار محاسبهعالوهبه

ی روستایی ناحیـه موردمطالعـه هاسکونتگاهبینی کارآفرینی در یشپمعناداری قادر به تبیین و  طوربهسازی، اثرگذار توانمند

 (.2بوده است )جدول شماره 
 

 فرینینفعان روستایی و کارآیذی توانمندسازی هاشاخصمعناداری رگرسیون  .5جدول شماره 
 (Sigسطح معناداری ) F میانگین مربعات df مجموع مربعات

 111/1 107/001 171/53 1 231/011 اثر رگرسیونی

   031/1 330 313/77 باقیمانده

    333 323/510 کل
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ر ناحیـه نفعان روسـتایی دیذی توانمندسازی هاشاخصدرنهایت بر اساس نتای  رگرسیون خطی چند متغیره در ارتبا  با 

دسترسـی  ی کـارآفرینی،هامهارت درت و اختیارات، دانش وی تفویض قهاشاخصغیراز به هاشاخصموردمطالعه، در اکثر 

ی تأثیر آماری ی توانمندسازهاشاخصبه منابع مالی که به دلیل معنادار نبودن از جدول رگرسیون حذف گردیدند، در بقیه 

ی هاشـاخصنفعان روستایی، یذس توانمندسازی ی روش و احساهاشاخصشده است. همننین، از بین معناداری مشاهده

 ( به ترتیب بیشترین و کمتـرین میـزان تـأثیر را در فرآینـد170/1بخشی )یآگاه( و آموزش و 111/1احساس شایستگی )

 (.1)جدول شماره  اندداشتهکارآفرینی در ناحیه موردمطالعه 
 

 له کارآفرینینفعان روستایی بر مقوهای توانمندسازی ذیمیزان شدت اثرات شاخص ضرایب .6جدول شماره 

مقوله  ی اثرگذارهاشاخص
 اثرپذیر

 معناداری سطح T ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد
(Sig) خطای استاندارد B β 

 بخشییآگاهآموزش و 

 کارآفرینی

175/1 130/1 170/1 313/5 155/1 

 131/1 011/5 133/1 121/1 011/1 دارییمعن

 111/1 111/3 111/1 110/1 335/1 شایستگی

 111/1 110/2 523/1 131/1 513/1 بودن مؤثر

 111/1 353/1 073/1 111/1 511/1 اعتماد و اطمینان

 

 ی روستاییهاسکونتگاهبر تحوالت فضایی  ی کارآفرینیهاشاخصسنجش تأثیر -

ی هانتگاهسـکوی کارآفرینی و تحوالت فضایی هاشاخصآمده از رگرسیون خطی چند متغیره میان دستبر اساس نتای  به

دهـد کـه یمشـده نشـان همبستگی وجود دارد. همننین ضریب تعیین تعدیل 113/1روستایی شهرستان طارم به میزان 

ینی، تبیـین و ی سـنجیده شـده کـارآفرهاشـاخصدرصد تحوالت فضایی در ناحیـه موردمطالعـه، از طریـق  1/55حدود 

 (.7شده است )جدول شماره بینیپیش
 

 بر تحوالت فضایی  کارآفرینی ی مقولههاشاخص . ارتباط بین7جدول شماره 

 ی روستایی با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چند متغیرههاسکونتگاه

 اشتباه معیار adR شدهتعدیل تعیین ضریب  2Rتعیین ضریب (r) همبستگی ضریب

113/1 533/1 551/1 112/1 

 

ی مقولـه هاشـاخصتوان گفت که مجموع یم، 111/1ری در سطح معنادا Fشده برای همننین، بر اساس مقدار محاسبه

اسـت )جـدول  بینی تحوالت فضایی در ناحیه موردمطالعـه بـودهیشپمعناداری قادر به تبیین و  طوربهاثرگذار کارآفرینی، 

 (.1شماره 
 

 ی روستاییهاسکونتگاهو تحوالت فضایی  ی کارآفرینیهاشاخص. معناداری رگرسیون 8جدول شماره 

سطح معناداری  F میانگین مربعات df مربعات مجموع
(Sig) 

اثر 
 رگرسیونی

033/20 1 333/1 311/02 111/1 

   101/1 330 151/015 باقیمانده

    333 103/503 کل

 

 1شاخص اثرگذار کارآفرینی بر تحوالت ابعـاد فضـا، تنهـا بـین  1بر اساس نتای  رگرسیون خطی چند متغیره، از مجموع 

ی و تحـوالت فضـایی طلبفرصـتطلبی، خالقیـت و نـوآوری، ینی همنون: میل به کسب ثروت، استقاللشاخص کارآفر
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( و 313/1ی میـل بـه کسـب ثـروت )هاشـاخصارتبـا ، ی روستایی رابطه معناداری مشـاهده اسـت. دراینهاسکونتگاه

ی روستایی ناحیه موردمطالعه هااهسکونتگ( به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در تحوالت فضایی 033/1ی )طلبفرصت

نفس، تحمل ابهام نیـز بـه دلیـل معنـادار پذیری، اعتمادبهیسکری میل به کسب موفقیت، هاشاخص. همننین اندداشته

 (3)جدول شماره  نبودن از جدول رگرسیون حذف شدند
 

 های روستایییی سکونتگاهت فضاهای مقوله کارآفرینی بر تحوالمیزان شدت اثرات شاخص . ضرایب9جدول شماره 

 مقوله اثرپذیر ی اثرگذارهاشاخص
 

ضریب  ضریب غیراستاندارد
 استاندارد

T سطح 
 معناداری

(Sig) خطای استاندارد B β 

تحوالت فضایی  میل به کسب ثروت
ی هاسکونتگاه
 روستایی

523/1 113/1 313/1 121/3 111/1 

 151/1 115/5 550/1 115/1 013/1 یطلباستقالل

 115/1 111/3 523/1 121/1 017/1 خالقیت و نوآوری

 113/1 373/0 033/1 173/1 022/1 یطلبفرصت

 

یک، اجتماعی اکولوژ -ی کارآفرینی و تحوالت محیطی هاشاخصآمده نشان داد، بین مجموع دستافزون بر این، نتای  به

دول شـماره ی وجـود دارد )جـیه موردمطالعه، ارتبا  معناداری روستایی در ناحهاسکونتگاهفرهنگی، اقتصادی و کالبدی  -

01.) 
 

 ی روستاییهاسکونتگاهکارآفرینی بر ابعاد تحوالت فضایی  . مدل رگرسیونی برای تبیین تأثیر مقوله10جدول شماره 

 ضریب اثرپذیر ابعاد مقوله اثرگذار
 همبستگی

 ضریب
  2Rتعیین

 تعیین ضریب
 adR شدهتعدیل

T یمعنادار سطح 
(Sig) 

 کارآفرینی

 111/1 701/1 021/1 011/1 111/1 کولوژیکا -محیطی 

 111/1 071/01 512/1 517/1 121/1 رهنگیف -اجتماعی 

 111/1 711/01 551/1 551/1 171/1 اقتصادی

 111/1 277/3 012/1 017/1 133/1 کالبدی

 

 گیری یجهنت
 با تغییـر انمندسازینفعان روستایی است. زیرا فراگرد تویذتوانمندسازی  امروزه، توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از

بهبود رفتـار  واستعدادهای درونی  ها،یتظرفها، ییتوانانفعان و تقویت و شکوفایی یذدانش، مهارت، نگرش و احساسات 

نی روسـتایی فراگـرد کـارآفریها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی، باع  مشارکت هر چـه بیشـتر آنـان در و ادراك آن

نی هسـتند و وآوری و خلق ترکیب جدیـد و کـارآفرین یبرا روستایی توانمند، خاستگاه بنیادین نفعانیذشود. بنابراین، یم

ه، این پـژوهش شود. بر این شالودیمبرای موفقیت کارآفرینان انگاشته  مناسبمشارکت آنان در فراگرد کارآفرینی، زمینه 

ی روستایی انجام شد. هاسکونتگاهنفعان روستایی بر کارآفرینی و تحوالت فضایی یذایگاه توانمندسازی باهدف بررسی ج

ری ایـت چهـارچوب نظـنیل به این هدف، ادبیات موضوعی و پیشینه پژوهش موردبررسـی قـرار گرفـت و درنه منظوربه

 رفت.گ قرار آزمون مورد نمونهراستا، پن  فرضیه بر اساس رواب  فرض شده در  این پژوهش ارائه شد. در

نفعان روسـتایی و کـارآفرینی موردسـنجش قـرار گرفـت. نتـای  یذی توانمندسازی هاشاخصدر فرضیه اول؛ ارتبا  بین 

نفعـان روسـتایی و کـارآفرینی در ناحیـه یذی توانمندسـازی هاشـاخصتحقیق حاکی از رابطه معنـاداری بـین مجمـوع 

بودن ارتبا  بین مقوله اثرگـذار بـا کـارآفرینی، بـه دلیـل پـایین بـودن میـانگین وزنـی  موردمطالعه است. لیکن، معنادار

های توانمندسازی، کنندهیلتسهی به توجهکمدیگر، بیانباشد. بهیمی مقوله اثرگذار و اثرپذیر از حد متوس  آن هاشاخص
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شارکت نداشته باشـند. بـر ایـن اسـاس، نتـای  نفعان روستایی در فرآیند کارآفرینی میذباید  کهچنانآنباع  شده است 

ی بـه تـوجهکم( کـه معتقدنـد 5107( و کویانا و همکاران )5105(، محمود و همکاران )5101های احمد )پژوهش با یافته

شـود، مطابقـت یمنفعان روستایی در فرآگرد کـارآفرینی یذی توانمندسازی باع  پایین ماندن میزان مشارکت هاشاخص

 دارد.

ی روسـتایی هااهسکونتگهای دوم تا پنجم؛ ارتبا  بین مقوله اثرگذار کارآفرینی و مقوله اثرپذیر تحوالت فضایی یهرضفدر 

ود دارد. لـذا؛ نـاداری وجـمورد آزمون قرار گرفت. نتای  پژوهش نشان داد بین هر دو مقولـه اثرگـذار و اثرپـذیر رابطـه مع

لوژیکی، اجتماعی اکو -یزان اثرگذاری کارآفرینی در ابعاد محیطی یین بودن مهای پژوهش باوجود معناداری بیانگر پایافته

های یـداو و گویـال های روستایی در ناحیه موردمطالعه است. این نتای  با یافتـهو فرهنگی، اقتصادی و کالبدی سکونتگاه

راسـتا داننـد، همی اثرگـذار میها(، که کارآفرینی را در بهبود تحوالت فضایی سـکونتگاه5101(، دهری و عمری )5102)

 است.

گیرنـد. گفتنـی اسـت؛ کـه نـوع اثرگـذاری توانمندسـازی می قرار تأیید های این پژوهش موردفرضیه تمامی بر این مبنا،

اهشی است. بـه ک-روند نزولیهای روستایی در ناحیه موردمطالعه، یکنفعان بر کارآفرینی و تحوالت فضایی سکونتگاهذی

 روستایی نفعانیذ بایدکه چنانآن شده احساس توانمندسازی باع  ی روش وهاشاخص بهبود به یتوجهکم این معنا که

رهنگـی، ف -جتمـاعیاکولوژیک، ا -باشند، بنابراین، تحولی در ابعاد محیطی نداشتهمشارکت چندانی  کارآفرینی در فراگرد

 و ارناپایـد فضـایی عرصـه در یـن مبنـا، کـارآفرینیا های روستایی حاصل نشده اسـت. بـراقتصادی و کالبدی سکونتگاه

یـن، افزون بـر ا .ساخته است مواجه چالش اب فضا را ابعاد بهبود روستایی، نفعانیذ هاییشگرا و هااولویت به یتوجهکم

 رو،یـنازا شـده اسـت. اقتصـادی و اجتماعی کارکردهای منظر از غیرمادی و مادی منابع پایدار یهافرصت نابودی باع 

بخشی، دانش و مهـارت یآگاهنفعان روستایی همنون: آموزش و یذتوانمندسازی  احساس و ی روشهاشاخصبه  توجه

 بهبـود جهـت ردداری، شایستگی، تأثیر، اعتماد و اطمینان یمعنکارآفرینی، تفویض قدرت و اختیارات، دسترسی به منابع، 

 شود.یم قلمداد ضروری ی روستاییهاسکونتگاهضایی فالت ها در فراگرد کارآفرینی در راستای تحوآن مشارکت

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع
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شرکت(. بررسی وضیعت کـارآفرینی سـازمانی در شـرکت03370337زاده، امید. )زاده، امید. )حسینحسین (5 سازمانی در  کارآفرینی  صلنامه های دولتـی و خصوصـی مبلمـان چـوبی. فصـلنامه (. بررسی وضیعت  چوبی. ف مان  صی مبل تی و خصو های دول

 ..231231-255255  ..(، صص(، صص1212)پیاپی )پیاپی   11، شماره ، شماره 3333تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، دوره 
موردی: موردی:  نمونهنمونه اجتماعیاجتماعی بعدبعد ازاز روستاییروستایی کارآفرینانکارآفرینان موفقیتموفقیت دردر مؤثرمؤثر عواملعوامل . بررسی. بررسی((03300330دیوساالر، اسداهلل و نقوی، محمدرضا. )دیوساالر، اسداهلل و نقوی، محمدرضا. ) (3

 ..7711-3131  صص.صص.  ،،11، شماره ، شماره 55بهشهر. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره بهشهر. مجله آمایش جغرافیایی فضا، دوره  شهرستانشهرستان میانکالهمیانکاله دهستاندهستان
صنایع تأکید بر صـنایع   بندی مکانی توسعه کارآفرینی بابندی مکانی توسعه کارآفرینی با(. اولویت(. اولویت03310331قنبری، سیروس؛ دهقان، محمدحسین و میرکی اناری، حسین. )قنبری، سیروس؛ دهقان، محمدحسین و میرکی اناری، حسین. ) (1 تأکید بر 

آباد شهرستان انار. مجله آمایش آباد شهرستان انار. مجله آمایش گیری از مدل ویکور مطالعه موردی: دهستان حسینگیری از مدل ویکور مطالعه موردی: دهستان حسینتبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی با بهرهتبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی با بهره
 ..505000-553553، صص ، صص 5151، شماره ، شماره 77جغرافیایی فضا، دوره جغرافیایی فضا، دوره 

 انتشارات دانشگاه تهران.انتشارات دانشگاه تهران. ::رانرانتهته  های کارآفرینی.های کارآفرینی.(. نظریه(. نظریه03370337))مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی. مقیمی، سید محمد؛ وکیلی، یوسف و اکبری، مرتضی.  (2
هدی و ین افتخـاری، عبدالرضـا؛ پورطـاهری، مهـدی و الدالدرکنرکنمریدالسادات، پگاه؛ مریدالسادات، پگاه؛  (1 طاهری، م ضا؛ پور خاری، عبدالر سین. فمی، حسـین. ییشعبانعلشـعبانعلین افت ضعیت (. واکـاوی وضـعیت 03310331))فمی، ح کاوی و (. وا

صلنامه های کالن و بخش کشاورزی جمهوری اسالمی ایران. فصـلنامه یاستیاستسسکارآفرینی پایدار در کارآفرینی پایدار در  ستایی، دوره ی روسـتایی، دوره هاهـاپژوهشپژوهشهای کالن و بخش کشاورزی جمهوری اسالمی ایران. ف ، ، 1313ی رو



 1401 بهار ،43 پیاپی ،1 شمارۀ ،12 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله                                                                              12

 ..1313-2121، صص ، صص 00شماره شماره 
7) 18- Daniel, A. D., Costa, R. A., Pita, M., & Costa, C. (2017). Tourism Education: What 

about entrepreneurial skills?. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 30, pp. 

65-72. 

8) Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). 

Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect 

intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of 

Management Education,Vol. 18, No.1, pp. 1-36. 

9) Amdam, R. (2010). Empowerment planning in regional development. European Planning 

Studies, Vol. 18, No. 11, pp. 1805-1819. 

10) Anthopoulou, T., Kaberis, N., & Petrou, M. (2017). Aspects and experiences of crisis in 

rural Greece. Narratives of rural resilience. Journal of Rural Studies,Vol. 52, pp. 1-11. 

11) Aparicio, S., Urbano, D., & Gómez, D. (2016).The role of innovative entrepreneurship 

within Colombian business cycle scenarios: A system dynamics approach. Futures,Vol. 81, 

pp.130-147. 
12) Balfour, B., Fortunato, M. W., & Alter, T. R. (2018). The creative fire: An interactional 

framework for rural arts-based development. Journal of Rural Studies, Vol. 63, pp. 229-239. 

13) Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2012). Entrepreneurial behavior: Impact of 

motivation factors on decision to create a new venture. Investigaciones europeas de dirección 

y economía de la empresa, Vol.  18, No.  2,  pp. 132-138. 

14) Bratnicki, M., Marzec, I., Zabierowski, P., & Kulikowska-Mrożek, M. (2007). 

Empowerment and entrepreneurship: Conceptual issues and empirical tests. Journal of 

Economics and Management, Vol. 3, pp. 35-54. 
15) Cuervo, Á, Ribeiro, D., & Roig, S. (2007). Entrepreneurship: concepts, theory and 

perspective. Introduction. In Entrepreneurship (pp. 1-20). Springer, Berlin, Heidelberg. 

16) Darmadji, P. (2016). Entrepreneurship as new approach to support national agriculture 

development program to go self  sufficient food. Agriculture and Agricultural, Vol. 9, pp. 72- 
2. 

17) Deller, S., Kures, M., & Conroy, T. (2019). Rural entrepreneurship and migration. Journal 

of Rural Studies, Vol. 66, pp. 30-42. 

18) Dhahri, S., & Omri, A. (2018). Entrepreneurship contribution to the three pillars of 

sustainable development: What does the evidence really say?. World Development, Vol. 106, 

pp. 64-77. 
19) Divasalar, Assadollah & Naqavi, Mohammad Reza.  (2012). Investigating the effective 

factors in the success of rural entrepreneurs from a social dimension,Case study: Miankaleh 

village of Behshahr city. Geographical Planning of Space Journal, Vol 2, No.4, pp. 94-76. [In 

Persian]. 

20) Duff, E. (2019). A structural equation model of empowerment factors affecting nurse 

practitioners competence. Nurse Education in Practice, Vol. 38, pp.145-152. 
21) Ertürk, A. (2012). Linking psychological empowerment to innovation capability: 

Investigating the moderating effect of supervisory trust. International Journal of Business and 

Social Science, Vol. 3, No. 14, pp. 153-165. 

22) Escandón-Barbosa, D. M., Urbano, D., Hurtado-Ayala, A., & Dominguez, A. Z. (2019). 

Formal institutions, informal institutions and entrepreneurial activity: A comparative 

relationship between rural and urban areas in Colombia. Journal of Urban 

Management, Vol.8, No. 3, pp.458-471. 
23) Faggio, G., & Silva, O. (2014). Self-employment and entrepreneurship in urban and rural 

labour markets. Journal of Urban Economics, Vol. 84, pp. 67-85. 

24) Galvão, A. R., Marques, C. S., Ferreira, J. J., & Braga, V. (2020). Stakeholders’ role in 

entrepreneurship education and training programmes with impacts on regional 

development. Journal of Rural Studies, Vol.74, pp. 169-179. 

25) Ghanbari, Sirus. Dehghan, Mohammad Hussein., & Mirki Anari, Hussein. (2017). Spatial 

Prioritization of Entrepreneurship Development with Emphasis on Agricultural 

Transformation Industries in Rural Areas Using Vicor Model Case Study: Hosseinabad Rural 

District of Anar County. Geographical Planning of Space Journal, Vol.7, No.26, pp.223-211. 



 13                                                              ..       . و کارآفرینی بر روستایی نفعانذی توانمندسازی جایگاهیوسفی و همکاران / 

[In Persian]. 
26) Heydari, Sarban. (2013). The Role of Psychological Empowerment on Strengthening Rural 

Entrepreneurship, Case Study: Ardabil Province. Geography and Regional Development, Vol 

11, No. 20, pp. 237-217. [In Persian]. 

27) Hosseinzadeh, Omid. (2018). Investigating the Status of Enterprise Entrepreneurship in 

Public and Private Companies Furniture. Iranian Journal of Wood and Paper Sciences 

Research, Vol. 33, No. 4 (65), pp. 522-530. [In Persian]. 

28) Ihejiamaizu, G. C. (2019). The role of entrepreneurship in rural development in Cross-River 

State, Nigeria. International Journal of Research and Innovation in Social Science, Vol. 3, 

No. 6, pp. 85-91. 

29) Joo, D., Woosnam, K. M., Strzelecka, M., & Boley, B. B. (2020). Knowledge, 

empowerment, and action: Testing the empowerment theory in a tourism context. Journal of 

sustainable tourism, Vol. 28, No. 1, pp. 69-85. 

30) Karabulut, A. T. (2016). Personality traits on entrepreneurial intention. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, Vol. 229, pp. 12-21. 

31) Karami, S., & Agahi, H. (2018). SWOT analysis of strategies for agricultural entrepreneurs 

empowerment. International Journal of Agricultural Management and Development, Vol.8 

No. 2, pp. 307-320. 

32) Kimbu, A. N., & Ngoasong, M. Z. (2016). Women as vectors of social 

entrepreneurship. Annals of Tourism Research, Vol. 60, pp. 63-79. 

33) Kothari, CR. (2009). Research Methodology, Method and Techniques (Second Revised 

Edition). New Age International publishers, New Delhi, pp. 1-401. 

34) Koyana, S., & Mason, R. B. (2017). Rural entrepreneurship and transformation: the role of 

learnerships. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research., Vol. 23, No. 5, 

pp. 734-751. 
35) Mahmud, S., Shah, N. M., & Becker, S. (2012). Measurement of women’s empowerment in 

rural Bangladesh. World development, Vol. 40, No. 3, pp. 610-619. 

36) Meng, L., Jin, Y., & Guo, J. (2016). Mediating and/or moderating roles of psychological 

empowerment. Applied Nursing Research, Vol. 30, pp. 104-110. 

37) Moghimi, Seyed Mohammad; Vakili, Yousef and Akbari, Morteza. (2018). 

Entrepreneurship theories. University of Tehran Press, Tehran. [In Persian]. 

38) Moon, M. J. (1999). The pursuit of managerial entrepreneurship: Does organization 

matter?. Public Administration Review, Vol. 59, No. 1, pp. 31-43. 

39) Moridsadat, P., Roknoddin Eftekhari, A. R., Pour Taheri, M., & Shabanali Fami, H. (2017). 

Analysis of the Statusble Entrepreneurship in Macro and Sectorial Agricultural Policies of the 

Islamic Republic of Ira of Sustainan. Journal of Rural Research, Vol. 49, No. 1, pp. 58-43. [In 

Persian]. 

40) Neto, R. D. C. A., Rodrigues, V. P., Stewart, D., Xiao, A., & Snyder, J. (2018). The 

influence of self-efficacy on entrepreneurial behavior among K-12 teachers. Teaching and 

Teacher Education, Vol. 72, pp. 44-53. 

41) Nowinski, W., & Haddoud, M. Y. (2019). The role of inspiring role models in enhancing 

entrepreneurial intention. Journal of Business Research, vol. 96, pp.  183-193. 

42) Packard, M. D. (2017). Where did interpretivism go in the theory of 

entrepreneurship?. Journal of Business Venturing, Vol. 32 No. 5, pp. 536-549. 

43) Patel, B., & Chavda, K. (2013). Rural entrepreneurship in India: Challenge and 

problems. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management 

Studies, Vol. 1, No.2, pp.28-37 
44) Peter T Bryant. (2015). Entrepreneurship and Organizations. International Encyclopedia of 

the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Pages 681-685. This article is a revision 

of the previous edition article by A. Martinelli, Vol. 7, pp. 4545–4552. 

45) Rarick, C., & Han, T. (2015). The role of culture in shaping an entrepreneurial 

mindset. International Journal of Entrepreneurship, Vol.19, No.1, pp.119- 125. 

46) Singh, S., & Bhowmick, B. (2015). An exploratory study for conceptualization of rural 

innovation in Indian context. Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol. 207, pp. 807-815. 

47) Toma, S. G., Grigore, A. M., & Marinescu, P. (2014). Economic development and 



 1401 بهار ،43 پیاپی ،1 شمارۀ ،12 دورۀ فضا، جغرافیایی آمایش مجله                                                                              14

entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, Vol. 8, pp. 436-443. 

48) Vladasel, T., Lindquist, M. J., Sol, J., & Van Praag, M. (2021). On the origins of 

entrepreneurship: Evidence from sibling correlations. Journal of business venturing, Vol. 36, 

No. 5, pp.1-21. 

49) Yadav, V., & Goyal, P. (2015). User innovation and entrepreneurship: case studies from 

rural India. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 4, No. 1, pp.1-20. 

 

 


