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ABSTRACT
Increasing rates of environmental crisis, poverty, unemployment and outmigration have made it
necessary to concern rural entrepreneurship. Therefore, the objective of this study was investigating
the determinants and drivers of developing rural entrepreneurship in Iran. In order to achieve this
goal, meta-analysis was performed on 34 rural entrepreneurship studies that were publicized until
February 2017. Also, the supporting drivers of developing rural entrepreneurship were identified
through systematic review of 15 studies. Findings revealed that effect sizes of the factors that
determine rural entrepreneurship are not the same. However, years of experience, parents’ job,
attitude toward entrepreneurship and social communication have large effect sizes. Since the
majority of effect sizes were not uniform across all studies, the moderate effects of gender and
level of development on rural entrepreneurship were investigated. The results indicated that these
heterogeneities are due to degree of effect size and they do not influence statistical significance of
the effects. Furthermore, the systematic review clarified that the following drivers play important
roles in developing rural entrepreneurship; entrepreneurial skills, entrepreneurial culture,
modification or enactment of rules and laws and access to financial resources.
Keywords: Rural entrepreneurship, Determinant factors, Supportive drivers, Meta-analysis.
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واکاوی تعیینکنندهها و پیشرانهای توسعه کارآفرینی روستایی
در ایران با رویکرد فراتحلیل
مرضیه کشاورز
دانشیار گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت -96/7/20 :تاریخ تصویب)96/12/23 :

چکیده

افزایش بحرانهای زیستمحیطی ،فقر ،بیکاری و مهاجرت ،توسعه کارآفرینی روستایی را
ضروری ساخته است .لذا این پژوهش با هدف واکاوی تعیینکنندههای کارآفرینی روستایی و
پیشرانهای توسعه این نوع کارآفرینی انجام شده است .بهمنظور شناسایی عوامل تعیینکننده
کارآفرینی روستایی نسبت به فراتحلیل  34مقاله منتشر شده تا انتهای سال  1395اقدام شد.
پیشرانهای توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نیز از طریق مرور ساختاریافته  15مطالعه
انجام شده در حوزه کارآفرینی روستایی شناسایی شدند .یافتهها نشان داد که اندازه اثر
سازههای مختلف در شکلگیری کارآفرینی روستایی یکسان نیست .بهنحویکه متغیرهای
تجربه ،شغل والدین ،نگرش نسبت به کارآفرینی و ارتباطات دروناجتماعی اندازه اثر بزرگتری
داشتند .بهمنظور توضیح بخشی از ناهمگونی یافتهها از دو متغیر جنسیت و میزان توسعهیافتگی
مناطق بهعنوان متغیرهای تعدیلگر استفاده شد .یافتهها نشان داد که با در نظر گرفتن نقش
متغیرهای تعدیلگر ،معنی داری اندازه اثر متغیرها تغییر نخواهد کرد و تنها میزان بزرگی یا
کوچکی اثرگذاری متغیرها دستخوش تغییر قرار میگیرد .از سوی دیگر ،مرور ساختاریافته
مطالعات منتخب نشان داد که سازههای مختلفی به پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی روستایی
کمک میکنند که مهمترین آنها تواناییهای کارآفرینانه ،فرهنگ کارآفرینی ،اصالح یا تدوین
قوانین حمایتی و دسترسی به سرمایه است.
واژههای کلیدی :کارآفرینی روستایی ،عوامل تعیینکننده ،عوامل پیشبرنده ،فراتحلیل.
مقدمه
مناطق روستايی بهدلیل شرايط خاص بومشناختی و
اقتصادي -اجتماعی با مسايل و مشکالت متنوعی
همچون تخريب منابع پايه تولید (آب و خاک) ،کاهش
بهرهوري فعالیتهاي کشاورزي ،افزايش فقر ،بیکاري و
محدوديت فرصتهاي شغلی مواجهند .بديهی است اتکا
به ظرفیتها و توانمنديهاي جوامع روستايی
( ،)Bauernschuster et al., 2010شناخت فرصتهاي
جديد ) (Rezvani & Najjarzadeh, 2009و گسترش

نوآوريهاي سازگار با شرايط جوامع محلی

(Heidari

) Sareban & Roknoddin Eftekhari, 2016میتواند به
کاهش اين فشارها و نیز ايجاد فرصتهاي اشتغال،
درآمدزايی و توسعه در مناطق روستايی منجر شود
(Cho & Honorati, 2014; Poon et al., 2012; Urbano
) .et al., 2010همین امر موجب شده که سیاستگذاران و

برنامهريزان بسیاري از کشورهاي جهان سوم ،توسعه
کسب و کارهاي کوچک و ترويج فرهنگ کارآفرينی را
راهکاري مناسب براي توانمندسازي و ظرفیتسازي در
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مناطق روستايی قلمداد کنند (
 .)Paul et al., 2014در ايران نیز ضرورت توسعه
کارآفرينی روستايی از سوي بسیاري از نهادها و
صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفته است .الزم به ذکر
است که کارآفرينی بهعنوان يک پديده مهم اجتماعی
) (Farahani & Hajihosseini, 2014فرآيند خلق
ايدههاي نو و شناسايی فرصتهاي جديد است .اين
فرآيند ،نیازمند صرف وقت و تالش بسیار و پذيرش
مخاطره مالی ،روحی و اجتماعی بوده و منجر به معرفی
و توسعه محصول يا خدمت جديدي به جامعه میشود
).(Sharma et al., 2013
هر چند فرآيند کارآفرينی در مناطق روستايی از
فعالیتهاي متناظر در نواحی شهري متمايز نیست
( ،)Stathopoulou et al., 2004اما شرايط خاص
فیزيکی ،اجتماعی ،اقتصادي و نهادي روستا
;Elena et al., 2015

Kalantaridis & Bika, 2006; Lordkipanidze et al.,
) )2005از جمله باالتر بودن مخاطره ،کمبود امکانات و

در پارهاي موارد ضعف مديريت روستايی موجب میشود
که زمینهها و فرصتهاي کارآفرينی در محیطهاي
روستايی از فعالیتهاي کارآفرينی انجام شده در مناطق
شهري متفاوت باشد .همچنین جوامع روستايی به دلیل
ماهیت وجودي ،کارکردي و ساختاريشان ارتباط
تنگاتنگی با محیط پیرامون خود دارند ( & Keshavarz
 .)Moayedi, 2016بنابراين ،عوامل محیطی همچون
موقعیت جغرافیايی ،منابع طبیعی و منظره روستا
& ;(Karimi, 2016; Lordkipanidze et al., 2005
) Rasekhi et al., 2016به همراه سرمايه اجتماعی،

نظارت روستايی و شبکههاي اجتماعی محلی نیز تأثیرات
پیچیده و پويايی را بر فعالیتهاي کارآفرينی گذاشته
( )Farahani & Hajihosseini, 2014و فرآيند کارآفرينی
روستايی را دستخوش تغییر میسازند ( Stathopoulou
 .)et al., 2004بنابراين توفیق در زمینهسازي و گسترش
کارآفرينی روستايی ،نیازمند شناخت همهجانبه
سازههاي تعیینکننده کارآفرينی روستايی و نیز
پیشبرندهها و موانع توسعه کارآفرينی روستايی است .در
صورتی که شرايط براي ظهور و توسعه کارآفرينی
روستايی فراهم نباشد ،دستيابی به مقاصدي همچون
رونق اقتصادي و کاهش بیکاري بسیار دشوار خواهد بود
(.)Bauernschuster et al., 2010; Elena et al., 2015
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درحالیکه سازههاي متعددي در گرايش افراد
روستايی به کارآفرينی نقش دارند ،محدوديتهاي
مختلف پژوهشی موجب شدهاند که بسیاري از اين
مطالعات قادر به تبیین تصويري جامع از
تعیینکنندههاي کارآفرينی روستايی نبوده و هر يک
تنها به بیان پارهاي حقايق مرتبط با کارآفرينی بسنده
نمايند .همچنین بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه
کارآفرينی روستايی در ايران ،تنها بر يک گروه جنسیتی
متمرکز بودهاند و شناخت کاملی در زمینه میزان
شباهت يا تفاوت سازههاي تعیینکننده کارآفرينی زنان
و مردان روستايی وجود ندارد .با توجه به اهمیت
موضوع ،اين پژوهش به واکاوي سازههاي تعیینکننده
کارآفرينی روستايی پرداخته است.
از سوي ديگر ،فعالیتهاي کارآفرينی روستايی در
مقايسه با کسب و کارهاي نوآورانه شهري از بهرهوري
پايینتري برخوردارند و احتمال شکست فعالیتهاي
کارآفرينی در محیطهاي روستايی بیشتر از مناطق
شهري است (Bekele & Worku, 2008; & Rijkers et
) .al., 2010بديهی است توفیق کسب و کارهاي نوآورانه
به عوامل زيادي همچون وجود زيرساختهاي مناسب،
همکاري سازنده کارآفرينان با تأمینکنندگان کاال و
خدمات محلی ،کیفیت خدمات نهادي و وجود قوانین و
سیاستهاي حمايتی مناسب بستگی دارد ( & Faggio
 .)Silva, 2014در ايران نیز همچون بسیاري از
کشورهاي توسعهيافته و در حالتوسعه ،به تناسب اهداف
و گروههاي هدف ،مداخلهگريهاي زيادي در راستاي
توسعه کارآفرينی انجام شده است که از آن جمله
میتوان به ارائه خدمات آموزشی در قالب مهارتهاي
فنی و حرفهاي ،مهارتهاي مديريت و تجارت و،...
حمايت مالی از طريق ارائه تسهیالت بانکی ،ارائه خدمات
مشاوره ،نظارت و پشتیبانی ،تزريق اعتبارات خرد،
حمايت از تشکیل شبکههاي تجاري خرد و انتقال
فناوري اشاره کرد ;(Maghsoudi & Davodi, 2011
) .Roknoddin Eftekhari et al., 2010اما چالشی که
همچنان وجود دارد اين است که آيا اين خدمات بسنده
بودهاند و مداخلهگريهاي انجام شده به تقويت
کارآفرينی در مناطق روستايی منجر شدهاند؟ بهمنظور
پاسخگويی به اين پرسش اساسی ،بررسی پیشرانهاي
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توسعه کارآفرينی در محیطهاي روستايی نیز در اين
پژوهش مورد توجه قرار گرفته است .بديهی است
شناخت دقیق پیشرانهاي توسعه کارآفرينی روستايی به
طراحی و اجراي برنامههاي حمايتی اثربخشتر در آينده
منجر شده و به نهادينهسازي فرهنگ کارآفرينی
روستايی کمک شايان توجهی خواهد نمود.
مواد و روشها
بهمنظور شناسايی پیشرانهاي توسعه کارآفرينی در
مناطق روستايی از روش مرور ساختاريافته استفاده
گرديد .مرور ساختاريافته ،نظام خالصهسازي ،ارزشیابی و
جمعبندي روشن و برنامهريزي شده مستندات پژوهشی
است .در اين نوع مرور ،مجموعهاي از رويههاي نظاميافته
و معیارهاي معین براي انتخاب ،خالصهسازي و
نتیجهگیري از متون پژوهشی بهکار میرود ( Petticrew
 )& Roberts, 2006و بر همین اساس به جستجوي
مقدماتی مطالعات پیشین مبادرت میگردد .در صورت
برخورداري پژوهشها از کیفیت الزم ،نسبت به
استخراج ،تجزيه و تحلیل و تفسیر دادههاي مستخرج از
مطالعات اقدام میشود .همچنین عوامل تعیینکننده
کارآفرينی روستايی از طريق فراتحلیل مورد بررسی قرار
گرفتند .فراتحلیل ،رويهاي آماري براي تلفیق اثرات
ارزيابیشده توسط مطالعات مختلف است که به شناخت
دقیقتر پديده مورد مطالعه انجامیده و با کنکاش
يافتههاي مختلف زمینه تشريح همهجانبه پديده را
فراهم میسازد (.)Stanley, 2001
بهمنظور گردآوري مطالعات مرتبط با کارآفرينی
روستايی در ايران ،نسبت به جستجوي نظاممند کلید
واژههاي فارسی و معادلهاي التین آنها با همه ترکیبات
احتمالی کلمات مهم ،اصلی و حساس اقدام شد .براي
باال بردن حساسیت در جستجو ،از کلید واژههاي
کارآفرينی ،کارآفرينی روستايی ،اشتغال ،عوامل
تعیینکننده ،عوامل پیشبرنده ،توسعه کارآفرينی ،روستا
و ايران استفاده شد .افزون بر اين ،معیارهاي زير براي
ارزيابی مطالعات در نظر گرفته شدند )1 :تمرکز صِرف بر
موضوع کارآفرينی روستايی )2 ،انجام پژوهش بهصورت
تجربی )3 ،در نظر گرفتن ساکنان مناطق روستايی
بهعنوان نمونه مورد مطالعه )4 ،برآورد دقیق عوامل

تعیینکننده کارآفرينی با بهرهگیري از روش پژوهش
مناسب )5 ،مطرح بودن جزيیات روششناختی مرتبط با
متغیرهاي مورد بررسی در فراتحلیل )6 ،ذکر دقیق
ابزارهاي گردآوري دادهها و نحوه انجام نمونهگیري)7 ،
روايی و پايايی مناسب ابزارهاي گردآوري اطالعات)8 ،
ارائه مناسب نتايج در قالب اطالعات آماري )9 ،کیفیت
محتوايی مقاله و  )10چاپ مقاالت پژوهشی در نشريات
معتبر داخلی و خارجی تا انتهاي سال  .1395بدين
ترتیب آندسته از پژوهشها که داراي ويژگیهاي زير
بودند از مطالعه خارج شدند )1 :مطالعه مروري يا
کتابخانهاي کارآفرينی روستايی )2 ،بهرهگیري از
روشهاي پژوهش کیفی براي شناسايی عوامل
تعیینکننده کارآفرينی روستايی )3 ،چاپ مقاله به
صورت خالصه مقاله يا گزارش موردي )4 ،نظرسنجی از
صاحبنظران و کارشناسان در زمینه تعیینکنندههاي
کارآفرينی روستايی )5 ،عدم پیروي از چارچوب نظري يا
مفهومی مشخص و مستدل علمی )6 ،نامشخص بودن
فرضیههاي پژوهش و  )7پايین بودن کیفیت محتوايی
اثر.
بر اساس معیارهاي ذکر شده و با بهرهگیري از
پايگاههاي مختلف اطالعاتی داخلی (همچون بانک
نشريات کشور ،مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی،
مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی و پرتال جامع
علوم انسانی) و خارجی (مانند Google ،Science direct
 Web of Science ،Scholarو  )Proquestبه جستجوي
مطالعات منتشر شده در زمینه کارآفرينی روستايی در
ايران مبادرت گرديد .دادههاي کلیدي مورد نیاز نیز از
طريق فرم استخراج اطالعات ،گردآوري و ثبت شدند.
اين فرم دربرگیرنده اطالعات کلی مرتبط با مقاله
(عنوان ،نويسنده ،زمان و مکان انجام مطالعه) ،مشخصات
مطالعه (جامعه آماري ،حجم نمونه ،ابزار سنجش ،میزان
پايايی و روايی) و نهايتاً يافتههاي پژوهش در زمینه
عوامل تعیینکننده کارآفرينی روستايی و میزان تأثیر هر
متغیر در شکلگیري کارآفرينی روستايی بود .مجموعه
دادههاي نهايی در برگیرنده  34مقاله مرتبط با
کارآفرينی روستايی بود که بهمنظور فراتحلیل عوامل
تعیینکننده کارآفرينی روستايی مورد استفاده قرار
گرفتند .از يافتههاي حاصل از  15مقاله نیز براي مرور
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ساختاريافته پیشرانهاي توسعه کارآفرينی بهرهبرداري
شد.
بهمنظور محاسبه اندازه اثر هر يک از متغیرهاي ذکر
شده در مطالعات مورد بررسی از شاخص همبستگی
اندازه اثر ( ) rاستفاده شد .از آنجا که در تجزيه و تحلیل
يافتههاي اين پژوهشها از آمارههاي متنوعی همچون
تی استیودنت ،آنالیز واريانس ،مجذور خی و ...استفاده
شده بود ،براي تبديل آمارههاي مذکور به همبستگی
اندازه اثر ( )ESrاز فرمولهاي پیشنهاد شده توسط
لیپسی و ويلسون ( )Lipsey & Wilson, 2001به شرح
زير استفاده شد:

پس از آن نسبت به محاسبه میانگین اندازه اثر اقدام
شد .در اين راستا با توجه به نرمال نبودن اندازه اثرها از
ضريب فیشر بهره گرفته شد:

همچنین براي تلفیق اندازه اثرها بر اساس روش
وزندهی  Stoufferاز فرمول زير استفاده شد:
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یافتهها و بحث
ويژگیهاي مقاالت مورد بررسی

هر چند مطالعات منتخب در  20استان مختلف
کشور انجام شدهاند ،اما بیشتر پژوهشها مربوط به
استانهاي زنجان ( 11/8درصد) ،فارس ( 8/8درصد) و
ايالم ( 8/8درصد) بودهاند .قديمیترين مقاله مورد
بررسی در سال  1387انتشار يافته و بیشترين مقاالت
در سالهاي  1391و  1392منتشر شدهاند .حجم
نمونهها نیز از  50تا  351نفر متغیر بوده و میانه حجم
نمونه  140نفر است .همچنین گروههاي هدف مختلف
همچون زنان روستايی ( 29/4درصد) ،اعضاي
تعاونیهاي روستايی ( 17/6درصد) ،جوانان روستايی
( 11/8درصد) و دهیاران ( 11/8درصد) براي انجام
پژوهشها در نظر گرفته شدهاند 29/4 .درصد از
مطالعات منتخب نیز بر روي افراد و خانوارهاي روستايی
تمرکز داشتهاند .کلیه مطالعات مورد بررسی به شیوه
پیمايش و توسط اعضاي هیأت علمی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی و در اکثر موارد با همکاري دانشجويان
تحصیالت تکمیلی انجام شدهاند .همچنین  64/7درصد
از مطالعات منتخب در مجالت علمی -پژوهشی داخلی و
 35/3درصد در مجالت خارجی انتشار يافتهاند .توزيع
فراوانی رشته تخصصی نويسندگان مقاالت نیز نشانگر آن
است که  55/9درصد از پژوهشگران در رشتههاي ترويج
و آموزش کشاورزي يا توسعه روستايی 38/2 ،درصد در
رشته جغرافیا و برنامهريزي روستايی و  5/9درصد در
رشتههاي کارآفرينی و مديريت صاحب تخصص بودهاند.
سازههاي تعيينکننده کارآفرينی روستايی

همان حجم نمونه هر يک از
در فرمول فوق،
مطالعات میباشد .از سوي ديگر ،تجانس يا همگنی
اندازه اثرها نیز با بهرهگیري از فرمول زير مورد بررسی
قرار گرفت:

در فرمول فوق k ،تعداد مقاالتی است که در
فراتحلیل وارد شدهاند.

نگاره شماره  1نشانگر توزيع فراوانی متغیرهاي
تعیینکننده کارآفرينی روستايی میباشد .همانگونه که
در اين نگاره نشان داده شده است ،از میان متغیرهاي
منفرد؛ سازههاي تحصیالت و دورههاي آموزشی-
ترويجی از بیشترين فراوانی برخوردار بودهاند .با توجه به
اينکه  55/9درصد از پژوهشگران در زمینه ترويج و
آموزش کشاورزي فعالیت داشتهاند ،تأکید بر دورههاي
آموزشی -ترويجی بهعنوان يکی از عوامل تعیینکننده
رفتار کارآفرينی روستايی ،طبیعی بنظر میرسد .اين امر
نشانگر آن است که گرايشهاي تخصصی افراد در
گزينش مبانی نظري و نیز متغیرهاي مورد مطالعه نقش
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بسزايی دارند .همچنین هر چند مجموعهاي از متغیرهاي
منفرد روانشناختی (با فراوانی  )23توسط پژوهشگران
مختلف مورد توجه قرار گرفتهاند ،اما تعدد و تنوع
سازههاي روانشناختیِ زمینهساز رفتار کارآفرينی موجب
شده که سهم هر يک از اين متغیرها به تنهايی در

مطالعات کارآفرينی روستايی محدود باشد .مطابق نگاره
شماره  ،1از میان سازههاي منفرد روانشناختی؛
خالقیت و نوآوري ،هسته کنترل و تحمل ابهام بهمیزان
بیشتري مورد توجه قرار گرفتهاند.

نگاره  -1توزيع فراوانی متغیرهاي تعیینکننده کارآفرينی روستايی

از میان سازههاي ترکیبی زمینهساز کارآفرينی
روستايی ،عوامل اقتصادي و روانشناختی بهمیزان
بیشتري مورد توجه قرار گرفتهاند و نقش سازههاي
مديريتی در شکلگیري رفتار کارآفرينی کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است (نگاره  .)1يکی از داليل مترتب
بر اين امر اين است که براي دهههاي متمادي ،رويکرد
غالب در مطالعات کارآفرينی چنین بوده است که عوامل
شخصیتی و جمعیتشناختی مهمترين سازههاي
پیشبینیکننده رفتار کارآفرينی در افراد و نهادها
هستند ) (Byers et al., 1997; Guerrero et al., 2008و
تنها در دهههاي اخیر نقش عوامل اجتماعی ،اقتصادي،
سیاسی ،نهادي و فناورانه بر فرآيند کارآفرينی مورد
تأکید قرار گرفته است (.)Turker & Selcuk, 2009
همچنین بیشتر الگوها و نظريههاي مورد استفاده در
مطالعات کارآفرينی مانند مدل رويداد کارآفرينی
) ،(Shapero & Sokol, 1982نظريه رفتار برنامهريزي
شده ( )Ajzen, 1991و مدل ديويدسون ( Davidsson,
 )1995بر نقش سازههاي فردي و روانشناختی بر رفتار

کارآفرينی تأکید کردهاند .بهرهگیري برخی مطالعات
منتخب از اين چارچوبهاي نظري (بهخصوص نظريه
رفتار برنامهريزي شده) موجب شده که نقش ساير عوامل
در شکلگیري رفتار کارآفرينی روستايی مغفول بماند.
جدول شماره  1نشانگر اندازه اثر سازههاي
تعیینکننده کارآفرينی روستايی است .در اين جدول
آمارههايی مانند حدود پايین و باالي اندازه اثر ،متوسط
همبستگی وزندهی شده ،ضريب فیشر و میزان
ناهمگونی گزارش شده است .مروري بر يافتههاي مندرج
در جدول شماره ( )1نشانگر آن است که حدود بااليی و
پايینی مقادير اندازه اثر متعلق به اکثر متغیرهاي منفرد
و ترکیبی ،مثبت است .مفهوم اين يافته آن است که
متغیرهاي مذکور نقش مثبتی در زمینهسازي کارآفرينی
در محیطهاي روستايی داشتهاند .با وجود اين ،حد
پايینی اندازه اثر برخی متغیرهاي منفرد مانند سن،
استقاللطلبی و عضويت در تعاونی و متغیر ترکیبی
عوامل اقتصادي منفی بوده است .اين يافته مبیّن اين
است که در برخی مطالعات ،عواملی مانند افزايش سن،

کشاورز :واکاوي تعیین کننده ها و پیشران هاي توسعه کارآفرينی...

عضويت در تشکلهاي اجتماعی (شرکتهاي تعاونی) و
سازههاي اقتصادي ،ساکنان مناطق روستايی را از
رويکرد به مشاغل کارآفرينانه بازداشتهاند .اما آنچه در
مطالعات فراتحلیل بهعنوان مبناي تجزيه و تحلیل مورد
توجه قرار میگیرد ،مقدار متوسط اندازه اثر است.
همانگونه که در جدول شماره ( )1مشاهده میشود،
عالمت اندازههاي اثر وزندهی شده تمامی مقادير
متغیرهاي منفرد و ترکیبی مثبت است .اين يافته نشانگر
آن است که تمام متغیرهاي مورد بررسی ،نقش مثبتی
در شکلگیري رفتار کارآفرينی ساکنان مناطق روستايی
داشتهاند .با وجود اين ،متفاوت بودن بزرگی اندازه اثر و
سطح معنیداري نشان میدهد که میزان اثرگذاري اين
عوامل در شکلگیري و توسعه کارآفرينی روستايی
يکسان نبوده است.
با توجه به طبقهبندي انجام شده توسط کوهن
( ،)Cohen, 1988اندازه اثر متغیرهاي تجربه ،شغل
والدين ،نگرش نسبت به کارآفرينی و ارتباطات
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دروناجتماعی بزرگ است (جدول  .)1بهبیان ديگر،
متغیرهاي مذکور نقش بسزايی در تبیین رفتار
کارآفرينی روستايی داشتهاند.
از سوي ديگر ،اندازه اثر متغیرهاي تحصیالت ،درآمد
خانوار ،دورههاي آموزشی-ترويجی ،خالقیت و نوآوري،
ارتباطات بروناجتماعی ،عوامل اجتماعی-فرهنگی،
زيرساختی ،روانشناختی ،فنی-حرفهاي و قانونی و
سیاستگذاري متوسط است (جدول  .)1اندازه اثر ساير
متغیرها کوچک است .الزم به ذکر است که نرخ باسوادي
و میزان تحصیالت در مناطق روستايی در مقايسه با
مناطق شهري ،پايینتر است ،اما دورههاي آموزشی-
ترويجی که با اهداف مختلفی همچون تغییر دانش،
نگرش و مهارتهاي افراد روستايی طرحريزي و اجرا
شدهاند ،به همراه دورههاي مهارتمحور فنیوحرفهاي
توانستهاند خالء کمبود آموزشهاي رسمی در مناطق
روستايی را تا حدودي پر کرده و بر توسعه کارآفرينی در
اين مناطق تأثیر متوسطی داشته باشند.

جدول  -1متغیرهاي تعیینکننده کارآفرينی روستايی
متغیرها

حد پايین اندازه اثر

سن فرد
تحصیالت فرد
تجربه
درآمد خانوار
تأهل
شغل والدين
دورههاي ترويجی
نگرش به کارآفرينی
خالقیت و نوآوري
میل به پیشرفت
استقالل طلبی
هسته کنترل
مخاطره پذيري
تحمل ابهام
ارتباط دروناجتماعی
ارتباط بروناجتماعی
عضويت در تعاونی

-0/38
0/21
0/20
0/12
0/01
0/58
0/05
0/39
0/19
0/18
-0/08
0/06
0/20
0/18
0/42
0/25
-0/24

اقتصادي
اجتماعی -فرهنگی
زيرساختی
روانشناختی
مديريتی
فنی و حرفه اي
قانونیو سیاستگذاري

-0/19
0/10
0/37
0/14
0/15
0/21
0/12

p<0.05, p<0.01, p<0.001

حد باالي اندازه اثر
متغیرهاي منفرد
0/30
0/68
0/66
0/58
0/32
0/80
0/75
0/73
0/65
0/53
0/41
0/40
0/35
0/28
0/86
0/66
0/72
متغیرهاي ترکیبی
0/64
0/53
0/57
0/69
0/54
0/65
0/72

متوسط  rوزندهیشده

Z

ناهمگونی

0/06
0/41
0/50
0/40
0/21
0/69
0/36
0/58
0/31
0/29
0/23
0/18
0/26
0/23
0/66
0/40
0/24

7/14
22/25
26/90
21/18
15/33
28/25
24/88
26/17
19/63
16/43
15/71
11/01
9/15
10/05
24/17
20/31
9/46

6/29
5/30
9/14
8/99
5/95
3/90
6/95
8/2
11/18
3/26
15/93
3/27
1/65
1/29
17/67
4/59
3/03

0/25
0/36
0/40
0/43
0/27
0/45
0/33

8/93
20/17
25/03
20/14
11/05
26/93
19/18

8/09
3/37
1/04
4/46
2/49
2/68
7/25
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همچنین يافتههاي اين فراتحلیل بیانگر نقش
متوسط سازههاي قانونی-سیاستگذاري در توسعه
کارآفرينی روستايی است (جدول .)1
مروري بر میزان ناهمگونی منعکس شده در جدول
شماره  1نشان میدهد که اکثر اندازه اثرها يکنواخت
نیستند و در مطالعات مختلف بهنحو معنیداري متفاوت
هستند .به بیان ديگر ،همواره نمیتوان با بهرهگیري از
اين متغیرها بهخوبی نسبت به پیشبینی کارآفرينی
روستايی اقدام نمود .تنها متغیرهايی که در امر
پیشبینی کارآفرينی روستايی اثرات تقريباً همگونی را
نشان دادهاند ،مخاطرهپذيري ،تحمل ابهام و سازههاي
زيرساختی هستند .براي توضیح اين ناهمگونی ،از دو
متغیر جنسیت و میزان توسعهيافتگی مناطق ،بهعنوان
متغیرهاي تعديلگر استفاده شد .بهاينمنظور يافتههاي
حاصل از مطالعاتی که بر روي زنان روستايی تمرکز
يافته بودند با نتايج ساير پژوهشهايی مقايسه شد که بر
مردان روستايی متمرکز بودهاند .همچنین با استخراج
فهرست دهستانهاي مورد مطالعه در پژوهشهاي
منتخب و بهرهگیري از نتايج سرشماري عمومی انجام
شده توسط مرکز آمار ايران ،مناطق بر اساس
شاخصهاي توسعه به دو دسته برخوردار و کمتر
برخوردار تقسیم شدند.
يافتههاي اين فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر سن
مردان و زنان بهصورت معنیداري متفاوت است.
بهنحويکه مردانی که به کارآفرينی روي آوردهاند،
جوانتر از زنان بودهاند ( r= 0.17 vs. 0.07; t= 2.61,
 .)p<0.01همچنین اندازه اثر تأهل ( ;r= 0.24 vs. 0.16
 ،)t= 2.85, p<0.01تجربه ( r= 0.27 vs. 0.12; t= 6.16,
 ،)p<0.001استقاللطلبی ( r= 0.14 vs. 0.05; t= 2.93,
 )p<0.01و ارتباطات برون اجتماعی ( ;r= 0.40 vs. 0.23
 )t= 12.89, p<0.001در مردان بهصورت معنیداري
بزرگتر از زنان بود .اين در حالیاست که اندازه اثر
دورههاي آموزشی -ترويجی ( =r= 0.16 vs. 0.26; t
 )5.10, p<0.001و سازههاي اجتماعی -فرهنگی ( =r
 )0.13 vs. 0.32; t= 7.32, p<0.001در زنان بهطرز
معنیداري بزرگتر از مردان بود .جنسیت بر ساير
متغیرهاي مورد بررسی در اين پژوهش ،تأثیر معنیداري
نداشت .از سوي ديگر ،مطابق يافتههاي فراتحلیل میزان

توسعهيافتگی مناطق نیز بر اندازه اثر متغیرهاي مختلف
اثرگذار است .بهنحويکه اندازه اثر تحصیالت ( r= 0.23
 ،)vs. 0.09; t= 3.42, p<0.01درآمد خانوار ( r= 0.15
 ،)vs. 0.08; t= 3.61, p<0.01نگرش نسبت به
کارآفرينی (،)r= 0.32 vs. 0.17; t= 7.32, p<0.001
مخاطرهپذيري ( )r= 0.16 vs. 0.06; t= 3.30, p<0.01و
عوامل اقتصادي ( r= 0.19 vs. 0.03; t= 5.72,
 )p<0.001در مناطق برخوردار بیشتر از منطقههاي
کمتر برخوردار است .اين در حالیاست که اندازه اثر
متغیرهاي میل به پیشرفت ( =r= 0.12 vs. 0.27; t
 ،)6.16, p<0.001ارتباطات درون اجتماعی ( r= 0.40
 ،)vs. 0.16; t= 12.89, p<0.001عوامل زيرساختی ( =r
 )0.09 vs. 0.24; t= 3.42, p<0.01و مديريتی ( r= 0.05
 )vs. 0.13; t= 2.29, p<0.05در روستاهاي کمتر
برخوردار بیشتر از مناطق برخوردار است.
پيشرانهاي توسعه کارآفرينی روستايی

جدول شماره ( )2نشانگر پیشرانهاي توسعه
کارآفرينی روستايی است .همانگونه که در اين جدول
مشخص شده است ،عوامل زيادي در پیشبرد اهداف
توسعه کارآفرينی در مناطق روستايی نقش دارند .ضمن
اينکه سهم هر يک از اين عوامل در بسترسازي و رشد
کارآفرينی روستايی متفاوت است .بر اساس يافتههاي
مطالعات منتخب" ،توانايیهاي کارآفرينانه" ،مهمترين
عامل پیشبرنده توسعه کارآفرينی روستايی است .در اين
راستا ،کسب مهارتهاي کارآفرينانه همچون شناخت
صحیح بازار ،توانايی تجزيه و تحلیل عرضه و تقاضاي
کاالها و خدمات ،توانايی شناخت فرصتها و تهديدهاي
سرمايهگذاري و کسب و کار و همانند آن ،مهمترين
نقش را در ارتقاء ظرفیت کارآفرينی روستايی ايفا
میکند .ضمن اينکه ارائه آموزشهاي مهارتی و حرفهاي
و نیز بسترسازي براي کسب تجارب کارآفرينانه میتواند
به بهبود توانايیهاي کارآفرينی اين افراد منجر شود.
ی کارآفرينی
همچنین تأمین زيرساختهاي فیزيک ِ
(جدول  )2مانند آب ،برق و گاز ،جاده و حمل و نقل
مناسب ،انبارهاي نگهداري محصوالت و نیز پوشش
فراگیر رسانههاي جمعی و شبکههاي مخابراتی در
توسعه کارآفرينی روستايی نقش بسزايی دارند.
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يافتههاي جدول شماره ( )2حاکی از آن است که
"فرهنگ کارآفرينی" دومین پیشران مهم توسعه
کارآفرينی روستايی است .بر اساس يافتههاي مطالعات
مورد بررسی ،راهاندازي انجمنهاي کارآفرينی در
محیطهاي روستايی ،ايجاد مراکز رشد و توسعه
شرکتهاي تعاونی داراي رويکردهاي کارآفرينانه
میتواند نقش مهمی در بسترسازي فرهنگی کارآفرينی
روستايی داشته باشد .افزون بر اين ،اصالح نوع نگاه
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جامعه به کارآفرينان بهخصوص کارآفرينان زن و تقويت
فرهنگ مشوّق کارآفرينی میتواند زمینه توسعه اين
رويکرد پويا و ضروري را در روستاها فراهم نمايد .بر
اساس يافتههاي جدول شماره  ،2تالش فرد براي رفع
وابستگی درآمدي به خانوار و راهاندازي کسب و کار
مستقل به همراه توانايی انجام سرمايهگذاريهاي توأم با
حد معقولی از مخاطره میتواند به ارتقاء سطح فرهنگ
کارآفرينی در جوامع روستايی کمک نمايد.

جدول  -2پیشبرندههاي توسعه کارآفرينی روستايی
پیشبرندههاي توسعه کارآفرينی
اصالح /تدوين قوانین حمايتی
قوانین شفاف اقتصادي و مالیاتی
قوانین مالکیت فکري و حمايت از صاحبان ايده
قوانین حمايتی مربوط به جذب سرمايه بیرونی و تأمین امنیت بازار
اصالح قوانین بر مبناي سیاست خصوصی سازي و ارائه مشاوره
شرايط بازار
رقابت پذيري فعالیت
نزديکی به بازارهاي محلی و منطقهاي
وجود بازار مناسب براي محصوالت يا خدمات تولید شده
وجود بازارهاي جديد بیرونی براي عرضه تولیدات و خدمات
دسترسی به سرمايه
دسترسی به تسهیالت دولتی
دسترسی به منابع سرمايه مولد
فناوري ،تحقیق و توسعه
سرمايهگذاري در تحقیق و توسعه بهمنظور افزايش بهرهوري تولید
دسترسی به صنعت
تأمین امکانات نرم افزاري و سخت افزاري فناورانه
دسترسی کافی به فناوري اطالعات
توانايیهاي کارآفرينانه
آموزش و تجربه کارآفرينانه
کسب مهارتهاي کارآفرينانه
زيرساختهاي فیزيکی کارآفرينی
برقراري ارتباط با نهادها و متخصصان مرتبط با کارآفرينی
فرهنگ کارآفرينی
نوع نگاه نسبت به مخاطره
نوع نگاه جامعه به کارآفرين بهخصوص کارآفرينان زن
آرزوي داشتن کسب و کار مستقل
فرصتطلبی و اشتیاق به انجام کارهاي بزرگ
عالقه کارآفرينان موفق به انتقال تجربیات
وجود انجمن کارآفرينی ،مراکز رشد يا تعاونی در مناطق روستايی
ظرفیتهاي منطقهاي
منابع طبیعی منطقه
تنوع فعالیتها در منطقه
امنیت در فضاي روستا

شمارگان
29
16
2
4
7
16
4
3
5
4
27
15
12
24
5
3
7
9
96
32
38
16
10
43
7
9
7
3
5
12
14
7
4
3

درصد از کل
11/65
6/43
0/80
1/61
2/81
6/43
1/61
1/20
2/01
1/61
10/84
6/02
4/82
9/63
2/01
1/20
2/81
3/61
38/57
12/85
15/27
6/43
4/02
17/26
2/81
3/61
2/81
1/20
2/01
4/82
5/62
2/81
1/61
1/20

774

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،49-2شماره 1397 ،4

از سوي ديگر "اصالح يا تدوين قوانین حمايتی"
سومین پیشبرنده مهم توسعه کارآفرينی روستايی
میباشد (جدول  .)2بر اساس يافتهها ،وضع و اصالح
قوانین شفاف و مناسب اقتصادي و مالیاتی همچون در
نظر گرفتن تخفیفهاي مالیاتی براي کارآفرينان
روستايی ،ارائه يارانه به صنايع و کارگاههاي مستقر در
محیطهاي روستايی ،تسهیل ارائه خدمات بانکی در
زمینه نحوه وثیقهگذاري و گسترش خدمات بیمه
میتواند امنیت اقتصادي تالشهاي کارآفرينانه را تا
حدودي تأمین نمايد .در کنار حمايتهاي اقتصادي،
اصالح قوانین جاري کشور در زمینه خصوصیسازي و
بسترسازي مناسب براي نهادينهسازي فعالیتهاي بخش
خصوصی نیز میتواند به تحقق کارآفرينی روستايی
منجر شود.
مطابق يافتههاي جدول شماره (" ،)2دسترسی به
سرمايه" چهارمین پیشران توسعه کارآفرينی روستايی
است .در مطالعات مذکور بر نقش تسهیالت دولتی و نیز
ساير منابع سرمايهاي مانند اراضی کشاورزي ،ماشینهاي
کشاورزي و درآمد حاصل از ساير مشاغل در تحقق
اهداف توسعه کارآفرينی روستايی تأکید شده است .از
سوي ديگر ،تمرکز نهادهاي دولتی بر ساماندهی و ارتقاء
"فناوري ،تحقیق و توسعه" نیز میتواند نقش بسزايی در
توسعه کارآفرينی روستايی داشته باشد (جدول  .)2در
اين راستا ،ايجاد امکان دسترسی کافی و با کیفیت
ساکنان مناطق روستايی به فناوري اطالعات و ارتباطات
و نیز تأمین امکانات سختافزاري و نرمافزاري مورد نیاز
شاغالن روستايی بهخصوص در زمینه فناوريهاي نوين
تولید مؤثر خواهد بود .ضمن اينکه نهادهاي دولتی
متولی مديريت جوامع روستايی و ساير نهادهاي دولتی
فعال در عرصههاي تولید و ارائه خدمات میبايست
بودجه مورد نیاز براي انجام پژوهشهاي فناورانه و
کارآفري نانه را تأمین نمايند تا از اين رهگذر امکان ارائه
خدمات بهتر به مناطق روستايی فراهم شود .همچنین
دو مؤلفه "شرايط بازار" و "ظرفیتهاي منطقهاي" از
ديگر عوامل پیشبرنده کارآفرينی روستايی هستند
(جدول  .)2بر اساس يافتهها ،تقويت رقابتهاي سالم و
سازنده در میان تولیدکنندگان مختلف شهري و
روستايی ،ايجاد بازارهاي مناسب براي عرضه تولیدات

کارآفرينانه و نیز برقراري پیوند میان کارآفرينان محلی و
بازارهاي منطقهاي ،ملی يا بینالمللی نقش مهمی در
توسعه کارآفرينی روستايی دارد .ضمن اينکه،
فعالیتهاي کارآفرينانه میبايست متناسب با ظرفیتها و
منابع هر منطقه انتخاب شوند .تأمین فضاي امن
اجتماعی و اقتصادي در مناطق روستايی نیز میتواند
محرک مناسبی براي گسترش کارآفرينی در اين مناطق
باشد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

اين پژوهش با هدف شناسايی تعیینکنندههاي
کارآفرينی روستايی و پیشرانهاي توسعه کارآفرينی در
مناطق روستايی انجام شد .همانگونه که در اين
فراتحلیل نشان داده شد ،مطالعات مختلف ،مجموعهاي
از سازههاي مختلف فردي ،اقتصادي ،روانشناختی،
اجتماعی ،آموزشی و نهادي را بهعنوان تعیینکنندههاي
کارآفرينی روستايی مورد ارزيابی قرار دادهاند .همچنین
در حالیکه برخی مطالعات به بررسی نقش متغیرهاي
منفرد و غیردستهبندي شده در زمینهسازي کارآفرينی
روستايی پرداختهاند ،ساير پژوهشها تالش کردهاند از
طريق انجام تحلیل عاملی و دستهبندي گويهها در قالب
سازههاي ترکیبی به واکاوي تعیینکنندههاي کارآفرينی
در محیطهاي روستايی بپردازند .از سوي ديگر ،مطالعات
منتخب با توجه به مبانی نظري مختلف ،متغیرهاي
متفاوتی را براي تجزيه و تحلیل عوامل تعیینکننده
کارآفرينی روستايی برگزيدهاند.
يافتههاي اين فراتحلیل نشانگر نقش انکارناپذير
سازههاي فردي همچون برخورداري از تجربه راهاندازي
کسب و کار مستقل ،نگرش مساعد نسبت به کارآفرينی،
تحصیالت و فراگیري مهارتهاي فنی -حرفهاي در
شکلگیري کارآفرينی روستايی است ،اما همانگونه که
در بخش يافتهها نیز اشاره شده ،میبايست در کنار
سازههاي فردي به نقش عوامل اجتماعی (مانند
سرمايههاي درون و برون اجتماعی) ،نهادي (برگزاري
دورههاي آموزشی ترويجی و مشارکت روستايیان در
دورههاي توانمندسازي ترويجی) و زيرساختی (فراهم
بودن زيرساختهاي فیزيکی) نیز در تحقق کارآفرينی
روستايی توجه کرد و سیاستگذاريهاي توسعه
کارآفرينی را با توجه به واقعیتهاي محلی جوامع
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روستايی پايهريزي و اجرا نمود .چرا که پیدايش رفتار
کارآفرينانه در جوامع روستايی نه تنها مستلزم
برخورداري از آمیزهاي از توانمنديهاي فردي ،اجتماعی
و اقتصادي است ،بلکه فراهم بودن بسترهاي نهادي،
فرهنگی و زيرساختها نیز در تحقق اين مهم نقش
بسزايی دارند.
در بسیاري از مطالعات ،لزوم توجه به سازههاي
غیرفرديِ محلی در برنامهريزيهاي مرتبط با کارآفرينی
(Kalantaridis & Bika, 2006; Romanelli & Bird
) Shoonhoven, 2001مورد تأکید قرار گرفته است .با

اين حال ،سازههاي زيرساختی ،فرهنگی و نهادي در
مطالعات مبتنی بر متغیرهاي منفرد و دستهبندي نشده
چندان مورد توجه قرار نگرفتهاند .لذا توصیه میشود در
مطالعات آتی به واکاوي دقیق نقش اين عوامل در تحقق
کارآفرينی روستايی پرداخته شود تا با شناخت صحیح
میزان تأثیر اين سازهها در شکلگیري کارآفرينی ،زمینه
گسترش فرهنگ کارآفرينی در مناطق روستايی بیش از
پیش فراهم گردد.
از سوي ديگر ،يافتههاي فراتحلیل نشان داد که با در
نظر گرفتن نقش متغیرهاي تعديلگري همچون
جنسیت يا توسعهيافتگی مناطق روستايی ،میزان
اثرگذاري سازههاي تعیینکننده کارآفرينی تغییر
میيابد .بهنحويکه برخی عوامل تعیینکننده رفتار
کارآفرينی در مردان روستايی از زنان متفاوت است.
همچنین پیشنیازهاي مناطق توسعهيافته و کمتر
توسعهيافته روستايی براي تحقق کارآفرينی روستايی
متفاوت است .توصیه میشود برنامهريزي توسعه
کارآفرينی روستايی با توجه به میزان توسعهيافتگی
مناطق مختلف و نیز جنسیت گروههاي هدف انجام شود.
به عالقهمندان به مطالعه در حوزه کارآفرينی روستايی
نیز پیشنهاد میشود که در پژوهشهاي آتی ،انجام
مطالعات مقايسهاي در مناطق ،گروههاي هدف و حتی
رستههاي شغلی مختلف را مورد توجه قرار دهند تا
مشخص گردد که آيا ناهمگونی شناسايی شده در
مطالعات منتخب حوزه کارآفرينی روستايی ناشی از
واقعیتهاي مناطق روستايی بوده يا تنها حاصل
تفاوتهاي موجود در روششناسی پژوهشها میباشد.

775

يافتههاي فرا تحلیل نشان داد که سازههايی همچون
توانايیهاي کارآفرينانه ،فرهنگ کارآفرينی ،اصالح و
تدوين قوانین حمايتی و دسترسی به سرمايه از مهمترين
پیشرانهاي توسعه کارآفرينی روستايی محسوب
میشوند .با توجه به اين يافتهها ،براي اينکه کارآفرينان
روستايی بتوانند از قابلیتهاي خود به شکل مطلوبی در
جهت توسعه کسب و کارهاي نوپا استفاده کنند ،بايستی
عالوه بر تأمین زيرساختهاي الزم در منطقه ،مورد
حمايت همهجانبه نهادهاي دولتی و سیاستگذار نیز قرار
گیرند .اين در حالی است که بر اساس يافتههاي
مطالعات منتخب ،نبود پشتیبان مناسب از چالشهاي
مهم کسب و کارهاي کوچک و متوسط روستايی در
راستاي بقاء و تداوم تولید است .توصیه میشود نهادهاي
سیاستگذار و متولی توسعه کارآفرينی در مناطق
روستايی کشور با در نظر گرفتن سیاستهاي حمايتی
زير و تسهیل فرآيند توسعه کارآفرينی در مناطق
روستايی زمینه بقاء و دوام اين کسب و کارها را فراهم
سازند:
حمايت از ايجاد و توسعه شبکههاي کارآفرينی
روستايی بهمنظور افزايش تعامالت و تسهیل انتقال
تجارب موفق؛
جمعآوري ،تحلیل و ارائه اطالعات و روندهاي بازار
مصرف در وضعیت موجود و سالهاي آتی با هدف
تقويت کسب و کارهاي موجود و معرفی فرصتهاي
شغلی آينده؛
بهبود سطح تفکر خالقانه کارآفرينان روستايی با
هدف افزايش تابآوري کسب و کارهاي نوپا در شرايط
بحرانی؛
برگزاري دورههاي آموزشی در زمینه برقراري تعامل
سازنده و همدالنه با ذينفعان؛
حمايت مادي و معنوي از بخش خصوصی و تشويق
ساکنان مناطق روستايی براي راهاندازي کسب و کارهاي
نوپا و نیز بهکارگیري سیاستهاي تشويقی براي
کارآفرينان روستايی؛
تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به کارآفرينی
روستايی از طريق حضور صاحبان کسب و کارهاي موفق
در رسانههاي جمعی و مجامع محلی؛
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تشويق به سرمايهگذاري در مناطق روستايی و
تسهیل شرايط دريافت تسهیالت کارآفرينی؛
ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري مختص مناطق
روستايی و تأمین مالی فعالیتهاي کارآفرينی
مخاطرهآمیز روستايی؛
ساماندهی و هدايت کسب و کارهاي روستايی از
طريق مراکز رشد و کارآفرينی روستايی و استقرار
.شتابدهندهها در سطح محلی
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برگزاري جشنواره و بازارچههاي کارآفرينی در
مناطق مختلف روستايی به منظور ترويج فرهنگ
کارآفرينی روستايی؛
اصالح و تقويت نظام اقتصادي و مالیاتی کشور با
هدف پاسخگويی به نیاز کارآفرينان روستايی
ايجاد ثبات رويه و شفافسازي قوانین مرتبط با
فعالیتهاي کارآفرينانه؛
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