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  ،نور دانشگاه پیام ،ریزي شهري گروه جغرافیا و برنامه استادیار1
 نور ساري ، دانشگاه پیامریزي روستایی جغرافیا و برنامهگروه ارشد  مدرس دانشگاه و کارشناس2

   3/6/91 ؛ تاریخ پذیرش: 10/3/91تاریخ دریافت: 

 1چکیده
 توسـعه  به سرانجام که اشتغال براي ایجاد آن نمودن بخش اثر و اقتصادي نظام به بخشیدن تحرك

ارتقـاء   فرآینـد  کـارآفرینی . اسـت  کارآفرینـان  و سیاستگزاران مستلزم همکاري انجامید خواهد هاکشور
 اي تازه هاي شغل فرآیند این در .جدید است سازمان یا کار و کسب تاسیس و ایجاد طریق از تکنولوژي

 و نیـز  آمـوزش  بـراي  نوینی ساختارهاي و گردد می نوین هاي مهارت نیازمند کار، نیروي و آید می پدید
 و کـارآفرینی  بـه  خاصـی  توجـه  مختلـف  کشـورهاي تـر   بـیش  در امروزه .گردد می پدیدار خدمات ارائه

 اقتصـادي  پیشرفت ابزار از آن توسعه براي مناسب بستر ایجاد و تقویت کارآفرینی و شود می کارآفرینان
 بـاال  اثربخشی با کارآفرینی فعالیت یک زیرا آید. می رشما به توسعه حال کشورهاي در ویژه به و کشورها

 .شـود  مـی  )پـذیري  رقابـت  و هـا  فعالیـت  در نـوآوري  اشـتغال،  ایجاد جمله از(اقتصادي  توسعه به منجر
  گـامی  تواند می نیست بلکه روستاییان عظیم قشر براي اشتغال ایجاد معناي به تنها روستایی کارآفرینی

 اسـت.  اقتصادي توسعه با تراز هم نظران، صاحب از بسیاري گفته به که ستاییرو توسعه راستاي در باشد
 بـه  بعدي نگاه تک از ناشی که باشد می فرهنگی و اجتماعی عوامل کارآفرینی شده فراموش ابعاد از یکی

 مـورد  و گرفته شکل کارآفرینی از جدیدي نوع امروزه اساس همین است. بر بوده امروز به تا کارآفرینی
 آن از و داشته را اساسی نقش توسعه، موتور عنوان به کارآفرینان به نگاه اجتماعی آن در که است یدتاک

 کارآفرینـان  موفقیت ثرؤبررسی عوامل م هدف این پژوهش برند. می نام کارآفرینی اجتماعی عنوان تحت
سـتان میانکالـه   روسـتا از روسـتاهاي ده   10مـورد مطالعـه    محدودهباشد.  روستایی از بعد اجتماعی می

تحلیلـی اسـت کـه روش گـردآوري      -صورت پیمایشـی و توصـیفی   هب پژوهششهرستان بهشهر و روش 
نامه در قالب طیف لیکـرت طراحـی شـده و     اي و میدانی از طریق پرسش صورت کتابخانه هاطالعات نیز ب

در روسـتاهاي   پـژوهش نتـایج   ) مورد تحلیل قرار گرفته اسـت. SPSS( افزار از طریق نرم پژوهشال سؤ
ها اجتماعی باالتر از حـد   لفهؤه مهم گویه متوسط حد مقایسه توجه به دهد که با مورد مطالعه نشان می
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در میـان روسـتاهاي    زاغمـرز  يآماري معنادار برآورد شـده و روسـتا   متوسط بوده و این تغییرات از نظر
و کـارآفرینی روسـتایی   در زمینـه  بـاالترین میـزان موفقیـت     ) از3مورد مطالعه با قرارگیري در طبقـه ( 

 A10 بندي روستاها گزینه رتبه براي ها بهترین گزینه دهی شاخص و وزن WSMهمچنین براساس مدل 
ثیرات بـاالي کـارآفرینی روسـتایی از بعـد     أ(روستا زاغمرز) بوده است که بیشترین میـزان موفقیـت و تـ   

  اجتماعی در آن مشاهده شده است.
  

  WSM ،بهشهر توسعه روستایی، اجتماعی، رینی،کارآف :هاي کلیدي واژه
 

 مقدمه
ه به معناي اعـم  عمدطور  بهروستایی تغییرات مهمی را پشت سر گذارده و  هاي اخیر توسعه در سال

پایدار و با دیدگاه سرزمینی بوده است. در دیدگاه سرزمینی که در مناطق روستایی خود در قالب توسعه 
هاي اقتصـادي و   شود به همه بخش عه یکپارچه روستایی شناخته میهاي توس اغلب تحت عنوان سیاست

هـاي   زمانهاي محلی توجه شده و همچنـین مشـارکت میـان سـا     برداري از توان اجتماعی براساس بهره
از ). 28: 1390(پورطـاهري و همکـاران،    خـورد  در تمام عرصه به چشم مـی خصوصی و نهادهاي دولتی 

فرینی روسـتایی  آتاري نظـم، حـاکم گردیـد. مفهـوم کـار     ایندهاي سـاخ که در مناطق روستایی فر زمانی
 ریـزان همگـام شـد    برنامـه اهداف توسعه روستایی با  عنوان یک راهبرد براي هد و بکری تازه پیدا جایگاه

)Sriram, 2007: 3(. یافتـه   کشورهاي توسعه تر یم نیروي انسانی کارآفرین در بیشدان طور که می همان
آفرینی در درون خـود مفـاهیمی   در این کشورها کـار  شوند. و محرك نوآوري شناخته می عنوان موتور هب

 فرانسـوي  کلمـه  از کـارآفرینی  واژه). Boyd, 1999: 31دهد ( ش میرنوآوري را پروو  ابداع چون خلق،
Entreprendre کارآفرین وبستر، نامه دانشگاهی واژه طبق. است گرفته نشأت "متعهد شدن" معناي به 

 کنـد.  تقبـل  و اداره دهـی،  سـازمان  را اقتصـادي  فعالیـت  یـک  مخاطرات شود می که متعهد است کسی
 و کـرده  خـود مشـغول   بـه  را افـراد  ذهـن  فرصت که است اقدام و تفکر روش یک کارآفرینی همچنین
(رضـوانی و   آورد مـی  وجـود  به خلق ارزش منظور به متعادل رهبري و نگرش در گرایشی کل آن براساس
 را تولیـد  بـراي  کـارآفرین  وجود رسمی طور به که بود کسی اولین مارشال آلفرد). 162:1387 ه،نجارزاد
و  سـرمایه  کـار،  نیـروي  زمـین، : دارد وجـود  اساسـی  عامل چهار تولید براي او نظر از. شناخت ضروري
بـا   د.کنـ  می آوري جمع هم کنار در نیز را ها عامل سایر که است کننده هماهنگ عامل سازمان .سازمان

را  سـنتی  تولیـدي  هاي شیوه یا آورده وجود به را جدید تولید یک که است کسی کارآفرین اوصاف این
 توجـه  حـد  از بـیش  افراد خالقیت قدرت به رابطه این در او که گفت توان می بنابراین بخشد. می بهبود
 قلـب  را آن وناسـکاتر  و کـه فـاز   اسـت  نحـوي  بـه  فراینـد  این اهمیت ).68:1387 (سجاسی، داد نشان

بـه   نیـاز  بیکـاري،  ماننـد  فاکتورهـایی  با است ممکن افراد. اند تعریف کرده اقتصادي توسعه هاي فعالیت
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 از کارآفرینی اهمیت همچنین. وارد شوند کارآفرینی فرآیند در شخصی و مالی امنیت کمبود و استقالل
در  اساسـی  محـور  پدیـده  این میالدي 1990 و 80 هاي دهه طی تا شده است باعث اشتغال ایجاد نظر
 هند، فنالند، کانادا، آمریکا، ایاالت متحده نظر کشورهایی دلیل همین به. گردد تلقی بیکاري بحران حل

و  تـدوین  کارآفرینان از را اي گسترده حمایتی هاي برنامه و ها سیاست آلمان، و استرالیا سنگاپور، مالزي،
هـاي خـود    کارآفرینان همیشه اهداف و برنامه .)1:1388 انداده، و آبادي (خاتون اند اجراگذاشته مرحله به

هاي منحصربفرد خود، بر توسعه اقتصادي  وري و خالقیتآکنند که بتواتند با نو را در مسیري هدایت می
یابنـد کـه    در این زمینه کارآفرینان زمانی به موفقیت نهایی دست مـی . ثیر بگذارندأها ت و اجتماعی بنگاه

و خالق را از نظر مالی تحت پوشـش خـود    هاي مبتکر ریزان در مرحله نخست این سازمان امهدولت و برن
  .)1شکل ( )Dalal-Clayton et al., 2003: 134( دهند قرار

  

  
  

  هاي کارآفرین هاي دولتی در حمایت از بنگاه سیاست - 1شکل 
  

 افـرادي  را ارزش این است، ودهافز ارزش ایجاد براي پویایی فرایند کارآفرینیدانیم  طور که می همان
 ارزشی فراهم کردن براي کاري تعهد یا زمان مساوات، زمینه در را بزرگی هاي ریسک که کنند می ایجاد
 بـه  رسـیدن  شخصی، نظر در است ممکن مثال، عنوان به .خرند می جان به خدمت یا محصول یک براي
بـراي   خـود  اسـتعدادهاي  پـرورش  و کشف دیگري، نظر در و شود تلقی موفقیت تر بیش سرمایه و پول

 مهـم،  و موقعیـت  مقـام  بـه  رسیدن دیگري نظر در یا آید حساب به موفقیت دیگران به تر بیش خدمت
 امنیـت،  مانند دیگري معیارهاي. نیست سرمایه و پول انباشت براي راه تنها شغل .شود قلمداد موفقیت

 را افراد درآمد باالتر، سطح. است نظر مورد کار و کسب یک در نیز عالیق و کارها تنوع میزان استقالل،
 هسـتند  هایی نمونه نفس اتکا به و استقالل مانند نیازهایی. کند می هدایت تري بیش نیازهاي ارضاي به
 ).137:1387، زرافشـانی (قمبرعلـی و   کننـد  مـی  پیـدا  بـروز  امکـان  افـراد  در کـارآفرینی  توسـعه  با که

حفـظ   وري، رفـاه، بهـره   کـاهش بیکـاري،   کاهش فقر، که براي ذار استکارآفرینی زمانی در جامعه اثرگ
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بر ایـن مبنـا    ).FAO, 2004: 7( باشدنهایت افزایش درآمد و رونق اقتصادي جامعه  محیط زیست و در
بررسی عوامـل موفقیـت کارآفرینـان روسـتایی از بعـد اجتمـاعی در        از طریق آن است تا بر این پژوهش

ال ؤبه این سـ  )فردي و گروهی( فرهنگی،خانوادگی و تجربی، یهاي، آموزش صشاخ با سطح جامعه نمونه
معنـاداري   رابطهدر سطح جامعه نمونه بعد اجتماعی  ازروستایی  موفقیت کارآفرینانآیا بین اساسی که 
  پاسخی مستدل ارائه نماید. وجود دارد،

 
  مبانی نظري

وجه به زیست و فعالیت بخشی در فضاهاي رشد و توسعه جوامع انسانی بر حسب زمان و مکان و با ت
هـاي   اساسـاً حـوزه   کنـد.  و توسعه روستایی مفهـوم و مصـداق پیـدا مـی    ریزي روستایی  روستایی، برنامه

چرا که توسعه  کنند عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ایفا می هروستایی ب
دهنـده نظـام سـرزمین اسـت و      عنوان زیر نظام تشکیل هی بپایدار سرزمین در گرو پایداري نظام روستای

 اي و ملی داشته باشد ثري در توسعه منطقهؤتواند نقش م پایداري فضاهاي روستایی در ابعاد مختلف می
از اشـکال اولیـه پـراکنش در ایـن قـرن اسـت       ). پراکنش مردم در نـواحی روسـتایی   2:1387 (رضوانی،

اي بـه   توجـه  زمینـه بـی   ها و...شهرگرایی و تمرکز سرمایه در شـهر و تمایل به  گستردگی زندگی شهري
) کارآفرین عامل اقتصادي است Patrick, 2008: 458( همراه داشته استه مناطق روستایی را با خود ب

هاي، عوامل تولیـد را در   کند و براي استفاده از آن فرصت هاي موجود بازار را زود احساس می که فرصت
 کـارآفرینی  مفهـوم  بـراي  خـود  مطالعـه  در لویتـاس  ).71:1386 نسـب، (بهزاد آورد می بنگاه خود فراهم

 مورد را اند شده واقع محیط روستایی در که کارهایی و کسب و شده قائل جغرافیایی روستایی مرزبندي
 جـوان  افـرادي  هـا  آن «کـه  اسـت  آمـده  روستایی کارآفرینان هاي درباره ویژگی. است داده قرار بررسی
 نیـز  کـوالوزك  پرزمیسـالو  عقیـده  باشند بـه  می »صبور و مقاوم جدید، ساکنان روستا، به کننده رجعت
شـود   نمی محدود غذایی صنایع مثل مرتبط هاي فعالیت و کشاورزي تنها به روستایی کارآفرینی مفهوم

 و شـود  نمـی  محـدود  بـه روسـتاها   تنها مفهوم این همچنین دهد می پوشش نیز را صنعتی توسعه بلکه
 کـارآفرینی  .)1:1388 انـداده،  و آبـادي  (خـاتون  گیـرد  مـی  بر نیز در را مجاور نواحی و کوچک شهرهاي
 از روسـتایی  منـاطق  شـرایط خـاص   فقط. ندارد کارآفرینی عام مفهوم با تفاوتی هیچ اصل در روستایی

 هـاي  مینـه ز که شود می باعث نواحی در این مدیریت ضعف و امکانات کمبود ریسک، بودن باالتر جمله
 روسـتایی  کـارآفرین  حـال  هـر  بـه . باشـد  هـا  فعالیت نواحی و سایر با متفاوت نواحی این در کارآفرینی

 غیرکشـاورزي،  و کشـاورزي  هـاي  فعالیـت  در خالقیـت  و نـوآوري  جدید، هاي فرصت شناسایی دنبال به
 از یکی طورکلی به. است روستایی توسعه راستاي در نوآورانه و متنوع بهینه، يا و استفاده اراضی کاربري
 جدیـد  هـاي  فرصـت  خلـق  با تواند می زیرا کارآفرینی است، کارآفرینی روستایی، توسعه در ثرؤم عوامل
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 دلیـل  همین به. باشد داشته روستاها معیشتی و اقتصادي بهبود وضع در مؤثري نقش درآمد، و اشتغال
 روستایی توسعه فرایند در کارآفرینی تقویت و توسعه براي تالش و آفرینی روستاییانکار میزان سنجش
 تواند می کارآفرینی چند هر .است برخوردار اي ویژه اهمیت از آن اولیه هاي زمینه کردن فراهم از طریق

 -اجتمـاعی  پدیـده  یـک  عنـوان  بـه  نیـز  ولی خـود  باشد، داشته روستایی جوامع در متعددي مثبت آثار
 ظهـور  واقـع  در. اسـت  مختلفـی  هـاي  مهـارت  و عوامـل  اهـ  زمینـه  از متأثر وابسته، فرهنگی و اقتصادي

دارنـد   ویـژه  تـأثیر  آن گیـري  شـکل  در کـه  است عواملی و ها به زمینه وابسته جامعه یک در کارآفرینی
 رسیدند نتیجه این به روستایی اقتصاددانان ویژه هب ریزان برنامه امروزه ).163:1387 نجارزاده،و  (رضوانی

 روسـتایی،  مناطق در اجتماعی ،اقتصادي ویژه هب ها چالش به گویی پاسخ براياستراتژي  ترین مناسب که
 هبـود  اسـاس  این بر نظریه این بنیادي فلسفه. است کارآفرینی به شیوه گرایش براي روستاییان تشویق

 در را خوداشـتغالی  نـوع  یـک  و شـده  شغل ایجاد به منجر هم ها خانگی فعالیت تجاري کارهاي این که
بازار) کنند. کارآفرینی  (روانه صادر توانند می را خود تولیدات هم و آورد می وجود، به محلیجامعه  سطح

 ایجـاد  به نوعی منجر به یک هر که بوده دورنی و بیرونی نیروهاي ثیرأت تحت گیري شکل براي روستایی
 در موجـود  هاي و فرصت منابع حسب بر ها محیط این. شوند می امروزي روستایی جامعه در هایی چالش
 ویـژه  بـه  توسـعه  کننـده اهـداف   هدایت افزاري) سخت و افزاري نرم بالفعل، و (بالقوه روستایی هاي محیط
 هـاي  آمـوزش  کـه  است ویساریا معتقد .)30:1387 (سجاسی، باشند می جوامع این در اقتصادي توسعه

 و (کـارآفرینی)  اي حرفـه  هـاي  فعالیت توسعه در نقش مهمی اجتماعی هاي فعالیت غیررسمی ترویجی و
 روسـتایی  توسـعه  در را روستایی نقش جوانان وي دارد. دیگر نقاط به روستایی جوانان مهاجرت کاهش

 و اقتصـادي  هـاي  فرصت گسترش مهاجرت را کاهش براي اساسی راهبرد و است نموده ارزیابی ضروري
فرهنـگ کـارآفرینی در   گسـترش   ).41:1389 عمـانی، و  (موسایی داند می روستایی مناطق در اجتماعی

ـ  در؛ (الـف)  ینقش بسیار مهم در حال توسعه در کشور خصوص کارآفرینی پایدار هب مناطق روستایی اال ب
 در (ج) کنتـرل منـاطق روسـتایی    روسـتا. (ب) حـل مشـکل بیکـاري     .درآمد مـردم روسـتا   میزان بردن

(ه) کمـک بـه توسـعه     .کشـاورزي هـاي   فعالیـت اثربخشـی   در (د) حمایت و ارتقـاء  ها.مهاجرت به شهر
هـاي   دگرگـونی اجتمـاعی محـیط    )و( .ویژه در بخش بهداشت، درمـان و آمـوزش و پـرورش    اجتماعی به

هـاي توسـعه    اخیراً در برنامه .)2 شکل( )Noland and Pack, 2003: 9( خواهد داشت روستا اقتصادي
قتصادي اجتماعی در منـاطق  توجهی به کارآفرینی روستایی از بعد ا کشورهاي اهمیت قابلاین روستایی 

طور آزادانه و با استقالل درونی اقدام به نوآوري و تحـول   ههایی که افراد بتوانند ب روستایی و ایجاد زمینه
ریـزان قـرار    مطـرح و مـورد توجـه برنامـه     اي منطقه در سطوح ملی، خصوص هب داشته باشند،در زندگی 
  ).Bets, 1996: 61( گرفته است
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  فرینی پایدار روستاییکارآ -2شکل 
  

 اقتصـادي  هـاي  براي فعالیـت  منابع از مناسب ترکیبی یافتن پی در روستایی کارآفرینی حال هر به
 روسـتایی  کـارآفرینی . اسـت  سود ممکـن  ترین بیش به یابی دست براي غیرکشاورزي و کشاورزي از اعم

 کـارآفرینی . کـرد  تصـور  روسـتا  فضاي در را آن اینکه باید جز ندارد شهر در کارآفرینی با تفاوتی اساساً
و  (رضـوانی  دهـد  گسـترش  غیرکشـاورزي  و کشـاورزي  مشـاغل  را در کـار  و کسـب  و تجارت تواند می

با توجه به رابطه متقابل و دو سویه توسعه پایدار روستایی وکارآفرینی روسـتایی   ).166:1387 نجارزاده،
ي بـراي  ا عنـوان وسـیله   هند بـ هست وستایی ساکنهمواره کارآفرینی براي اقشار اجتماعی که در مناطق ر

رفـع موانـع    ایجـاد اشـتغال،   توسعه فراینـدهاي سـاختاري،   امنیت اجتماعی، رفاه، بهبود شرایط زندگی،
افزایش تولیدات کشـاورزي، ایجـاد محـیط سـالم و پـرورش روح       مهاجرت،کاهش  بیکاري، کاهش فقر،

. بـر ایـن مبنـا و    )Sukwatjanee et al., 2009: 74( آیـد  حساب مـی  بهفعالیتی و حفظ محیط زیست 
از مـدل   بر آن بـوده تـا بـا پیـروي    مقاله این در طراحی و تدوین  گران براساس تجربیات جهانی پژوهش

موفقیت کارآفرینان روستایی را از بعد اجتماعی مورد سـنجش و   ثرؤم عوامل 3مفهومی مندرج در شکل 
  ارزیابی قرار دهد.

  

 منابع بالقوه
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  ومی تحقیقمدل مفه - 3شکل 
  

  پژوهش شناسی روش
ـ   -صورت پیمایشی و توصیفی هب روش پژوهش  صـورت  هتحلیلی است. روش گردآوري اطالعات نیـز ب

 عوامل نامه در قالب طیف لیکرت طراحی و اقدام به بررسی از طریق پرسشو است اي و میدانی  کتابخانه
روسـتاي تحـت نفـوذ از     10جامعه آماري نیز مبتنـی بـر    .اقدام شده استکارافرینان روستایی  موفقیت

خـانوار روسـتایی    4294 اسـاس روش کـوکران از  که بر 1و جدول  5 و 4 هاي شکل دهستان میانکاله در
 انـد  بندي برگزیده شـده  عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی طبقه خانوار روستایی به 100تعداد 

مورد آنالیز واریانس و آزمون توکی  ،"T" مبتنی بر آماره آزمون )SPSS( افزار ال تحقیق از طریق نرمؤس
  دي جامعه نمونه استفاده شده است.بن در اولویت WSM 1جمع وزنی تحلیل قرار گرفته و از مدل

متر مربـع در مرکـز   کیلـو  3106 شهرستان بهشهر یکی از شهرهاي استان مازندران که بـا مسـاحت  
 53درجـه و   36دقیقـه تـا    20درجـه و   36ریاضی این شهرستان بـین  استان واقع شده است. موقعیت 

النهـار   دقیقه طول شرقی نسبت بـه نصـف   7درجه و  54دقیقه تا  14و درجه  53دقیقه عرض شمالی و 
باشد. این شهرستان از طرف شمال به دریاي خزر و دهستان میانکاله و از طرف جنـوب بـه    گرینویچ می

دهسـتان کوهسـتان و از طـرف    ه از طرف غرب به شهرستان ساري و هزار استان سمنان و دهستان پنج
  ).174:1387 (نقوي، شرق به کردکوي محدود است

                                                
1- Weighted Sum Model 
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  روستاهاي مورد مطالعه - 1 جدول
  تعداد نمونه  تعدادجمعیت  بعد خانوار  نام روستا

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
  اغمرزز

504  
692  
120  
141  
562  
369  
246  
102  
134  
1524  

1884  
2661  
547  
516  

2131  
1474  
999  
416  
537  
5845  

10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
10  
  

  100  17010  4394  جمع کل
  28:1385 مار و اطالعات وزارت کشور (استانداري مازندران):آریزي و دفتر  برنامه

  

  
  

  )75:1389قاسمی، تقسیمات کشوري شهرستان بهشهر ( -4 شکل
  

  
  

  روستاهاي مورد مطالعه - 5 شکل
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  نتایج پژوهش
  سـال،   20-30هـاي سـنی بـین     درصـد از افـراد روسـتا در رده    58دهد که  نشان می نتایج پژوهش

هـاي   درصـد در رده  2 سال و 41-50درصد در رده سنی  5سال،  31-40هاي سنی  درصد بین رده 35
  دهد. ها را نشان می این ویژگی 1 و نمودار 2 جدول قرار دارند.سال  51-60سنی 

  
  درصد سنی ساکنان روستایی - 2جدول 

 درصد سن ردیف
 58 30تا  20 1
 35 40تا  31 2
 5 50تا  41 3
 2 60تا  51 4

 100 کل 

  

58

35

5 2
0

20

40

60

درصد سني

درصد سني 58 35 5 2

20...30 31...40 41...50 51...60

  
  درصد سنی پاسخگویان - 6شکل 

  
فقیـت  ثر در مومـؤ  هـاي مـورد بررسـی بـراي عوامـل      هـا و تعـداد گویـه    شاخص 3 همچنین جدول

  دهد. نشان می کارآفرینان روستایی را
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  ها شاخص و گویه -3 جدول

  
  

 هر در ارزیابی مورد يها گویه متوسط حد مقایسه به توجه باشود  می دیده 4جدول  در کهطور همان
متوسـط  باالتر از حد  يها لفهؤه مکه هم نمود استنباط توان جامعه نمونه می اجتماعی يها لفهؤیک از م

آموزشـی و  کـه شـاخص   شـود   استنباط مـی آورد شده است. معنادار بر آماري و این تغییرات از نظربوده 
  ست.ا داشتهثیر را أبیشترین تکارآفرینی روستایی  در تجربی

  
 ثر بر کارآفرینی روستاییؤعوامل مسطح معناداري  -4جدول 

   pمقدار  حد متوسط  میانگین وضع موجود  tآماره  ها شاخص

  ستاییآفرینی روکار

  015/0  24  05/26  37/4  فرهنگی
  000/0  18  07/19  014/3  آموزشی
  003/0  20  05/22  79/5  خانوادگی
  000/0  16  35/16  902/0  تجربی
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 درهـاي اجتمـاعی    شاخصـه  بـین  معنـادار رابطـه  توان  می از طریق آنالیز واریانس 5 اساس جدول بر
  نمود.مشاهده  راسطح جامعه نمونه 

  
  ز واریانسآنالی - 5جدول 

  P مقدار  F  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  ها شاخص
  000/0  704/5  76/953  9  82/8583  بین گروه
    200/167  90  00/18392  درون گروه

    99  87/26975  کل
  

نظر دهند از  نشان می 9و  8، 7، 6هاي  ولگونه که جد براساس آزمون توکی همان نتایج پژوهش
   آموزشیطبقه)،  2( خانوادگیطبقه)،  3( ، شاخص فرهنگییی در بعد اجتماعیآفرینی روستاکار

 جامعه در کارآفرینی روستاییبندي  طبقه) قابل شناسایی است. سطوح طبقه 3( تجربیطبقه) و  3(
نشان داده  10 جدولبا سه طبقه در  آفرینی روستاییرکاو سطح کلی  9و  8، 7، 6 هاي شکلنمونه در 

  ست.شده ا
 

  اساس شاخص فرهنگیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه -6 لجدو
 05/0 معناداري معناداري طبقات در سطح

 روستا
3 2 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

33/32 

  
  

  

  
66/25  
66/25  
00/26  
25/26  
83/29 

 

16/23  
66/23 
83/23  
08/24  

  
  

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
 اغمرزز
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  اساس شاخص فرهنگیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه -7شکل 
  

  اساس شاخص خانوادگیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه -7جدول 
  05/0 معناداري معناداري طبقات در سطح

 روستا
2  1  

  
  
  
  
  
  
  
  

58/24  
41/25  

33/20  
58/20  
25/21  
25/21  
50/21  
58/21  
66/21  
41/22  

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
  زاغمرز
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  بندي روستاهاي نمونه براساس شاخص خانوادگی طبقه - 8شکل 
  

  اساس شاخص آموزشیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه -8جدول 
 05/0معناداري طبقات در سطح معناداري 

 روستا
3 2 1 

  
  
  
  
  
  
  
  

66/21  
50/22 

50/17  
00/18  
00/18  
16/18  
83/18  
41/19  
41/20  

 

25/16  
  
  

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
 زاغمرز
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  اساس شاخص آموزشیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه -9شکل 

  

  اساس شاخص تجربیبر بندي روستاهاي نمونه طبقه - 9جدول 
 05/0معناداري معناداري طبقات در سطح 

 روستا
3 2 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

33/21 

  
  
  
  

16/16  
41/16  
16/17  
50/20 

75/13  
16/14  
25/14  
33/14  
41/15  

  

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
 زاغمرز

  

نشـان   9شکل و  10ول نتایج جد هاي اجتماعی کارآفرینی روستایی شاخصنظر گرفتن تمامی  با در
در  زاغمـرز  يروسـتا بنـدي نمـود.    توان در سه طبقه گروه را می میانکالهدهد که روستاهاي دهستان  می

 یکه توت ،یعقوب لنگه، امیرآباد زینوند هايروستا ،موفقیت کارآفرینی روستایییعنی با باالترین  3طبقه 
 کمترین سطح در 1در طبقه  مرهآباد و لل مهدي آباد، حسین تپه، هقرو روستاهاي  2 طبقه در عسکرآبادو 
  قرار دارند.موفقیت کارآفرینی روستایی  از
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  اجتماعی در روستاهاي نمونه بعد فرینی روستایی ازآکاربندي  طبقه - 10جدول 
 05/0معناداري طبقات در سطح معناداري 

 روستا
3 2 1 

  
  
  
  
  
  

  
  

41/97  
75/100 

  
  

  
58/80  
16/82  
50/82  
25/86  

 

25/75  
58/75  
91/76  
91/77  

  تپه قره
  آباد حسین
  آباد مهدي

  للهمرز
  امیرآباد
  زینوند

  یعقوب لنگه
  توت یکه

  عسکرآباد
 زاغمرز

  

  
  ز بعد اجتماعی در روستاهاي نمونهفرینی روستایی اآبندي کار طبقه -10شکل 

  

  )WSM( مدل جمع وزنی
در  بـار  ه تلقی کرد کـه اولـین  شاخصگیري چند شاید بتوان مدل جمع وزنی را بهترین روش تصمیم

گـذاري در   هـاي سـرمایه   انتخـاب سیاسـت   ، براياقتصادي از آن ریزان و برنامه گران پژوهش 1957سال 
ویـژه در خصـوص    بـه  ترین رویکرد مورد اسـتفاده  بخش تجارت استفاده کردند. این مدل احتماالً متداول

 ساسـا اشد بهترین گزینه آن است که برب میشاخص  Nگزینه و  Mبعدي است. در این مدل  مسائل تک
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  بیشترین جمع را به خود اختصاص داده باشد. زیرتابع 
  

  

: Nمجموع امتیـاز در خصـوص بهتـرین گزینـه و     : Awsm* ،که در آن
نیـز وزن   WJام شـاخص و   Jام الترنـاتیو تحـت    Iارزش واقعـی  : QIJ گیري، هاي تصمیم تعداد شاخص

  .)159:1389 ،(پورطاهري ام شاخص است Jاهمیت 
 دهـد.  ي کارآفرینی روستایی از بعد اجتماعی در جامعه نمونه را نشان مـی ها وزن شاخص 11جدول  -1

هاي اجتماعی در جهـت   دهی به شاخص با توجه به نظرسنجی از شوراهاي اسالمی روستاها از طریق وزن
صـورت   WSMفقیت از مدل براساس میزان مو بندي روستاها موفقیت کارآفرینی روستایی اقدام به رتبه

هـاي   بیشـترین وزن را در بـین شـاخص    40/0که در ایـن بـین شـاخص آموزشـی بـا وزن       گرفته است
  اند. دست آورده را بهکمترین وزن  15/0و شاخص فرهنگی با وزن  ییگذار برکارآفرینی روستاتأثیر

  
  ها وزن شاخص -11جدول 

  تجربی  خانوادگی  آموزشی  فرهنگی  روستا
  10  30  20  25  تپه قره - 1
  20  25  20  10  آباد حسین - 2
  30  10  25  30  آباد مهدي - 3
  10  10  10  10  للهمرز - 4
  25  20  10  25  امیرآباد - 5
  25  10  30  25  زینوند -6
  20  10  25  25  یعقوب لنگه - 7
  20  30  20  10  زاغمرز - 8
  10  30  10  10  عسکرآباد - 9

  25  20  30  30 توت یکه -10
Wi  15/0  40/0  25/0  20/0  

  
  محاسبات:بدست آمده از  ایجنت -2
  

10=A4                         23=A3                         75/19=A2                        75/20=A1  

21=A8                    25/20=A7                           5/23=A6                        75/17=A5  

5/26=A10                             15=A9  

  





N

J
jij wqAwsm

1
max*
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بنابراین با توجه به نظرسنجی از طریق شوراهاي اسالمی روستاها و دهیاران نسبت بـه   نتیجه نهایی، -3
 در هـا  دهی شـاخص  و وزن WSMگذار بر کارآفرینی روستایی براساس مدل هاي اجتماعی تأثیر شاخص
رین که بیشـت  بوده است )زاغمرز(روستا  A10 بندي روستاها گزینه اولویت براي ، بهترین گزینه12 جدول

  ي کارآفرینی روستایی از بعد اجتماعی در آن مشاهده شده است.ثیرات باالأمیزان موفقیت و ت
  

  WSMبندي روستاها براساس مدل  رتبه -12جدول 
A10>A6>A3>A8>A1>A7>A2>A5>A9>A4 

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

 کـالن  و راهبردهاي ها سیاست از جدا که هستند اعتقاد نای بر المللی بین نظران صاحب امروزه
 روستاها توسعه امر به و مشخص ویژه طور به هستند. مهم هم بسیار که - اقتصادي توسعه و توسعه

 داده نشان مختلف مطالعات. پرداخت نیز باید است حاکم ها آن بر که اي گسترده فقر کنی ریشه و
 و اشـتغال  ایجـاد  - روسـتاها  در چه و شهرها در چه - اقتصادي توسعه مهم کارهاي راه جمله از که

ثر ؤعوامـل مـ   بررسی به که مقاله این نگرش این با .است کارآفرینی آن، ابزار و سازوکار ترین مهم
 متوسـط  حـد  مقایسـه  بـه  توجه دهد که با نشان می پرداخته،رآفرینی روستایی از بعد اجتماعی کا

ه که هم نمود استنباط توان ها اجتماعی جامعه نمونه می لفهؤاز م یک هر در ارزیابی هاي مورد گویه
آورد شده است. براساس متوسط بوده و این تغییرات از نظر آماري معنادار برهاي باالتر از حد  لفهؤم

روسـتاهاي   هـاي اجتمـاعی در   از طریق برآورد آنالیز واریانس رابطه معنادار بین شاخصـه  5 جدول
 3در طبقـه   زاغمرز يروستا براساس آزمون توکیو همچنین  اهده شده استدهستان میانکاله مش

و  تـوت  یکـه ، لنگه یعقوب، روستاهاي امیرآباد زینوند یعنی با باالترین موفقیت کارآفرینی روستایی،
بـا کمتـرین    1مرز در طبقه هآباد و لل مهدي آباد، حسین تپه، هو روستاهاي قر 2 عسکرآباد در طبقه

با توجه به نظرسـنجی از طریـق شـوراهاي     برخوردار هستند.ت کارآفرینی روستایی سطح از موفقی
ثیرگذار بر کـارآفرینی روسـتایی براسـاس مـدل     هاي اجتماعی تأ به شاخص اسالمی روستاها نسبت

WSM بنـدي روسـتاها، گزینـه    رتبـه  براي بهترین گزینه 12 ها در جدول دهی شاخص و وزن A10 
ثیرات بـاالي کـارآفرینی روسـتایی از    که بیشترین میزان موفقیت و تأ تبوده اس زاغمرز) ي(روستا

  بعد اجتماعی در آن مشاهده شده است.
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