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Nowadays, entrepreneurship and the creation of entrepreneurial activities are the best strategy for the
survival and development of villages. The present research aims at zoning the rural areas of Pars Abad
in terms of the relative advantages of entrepreneurship and the factors that affect it. The research is
based on a descriptive-analytic method. Data gathering was done by document and field methods, i.e.
questionnaire and observation. The statistical population of the study consisted of entrepreneurs and villagers. According to the sample, 22 rural entrepreneurs were selected by the random sampling method,
and 377 villagers were selected randomly. To evaluate the relative advantage of rural entrepreneurship,
the scale advantage index (SAI), efficiency advantage index (EAI), spatial advantage index (LQ) and collective advantage index (AAI) were used through a hierarchical cluster analysis. Also, to investigate the affecting factors, Kruskal-Wallis analysis of variance was done. The change-share method was used to predict
the growth status of entrepreneurship in rural areas. As the results showed, Aslandois, Islamabad, Savalan and Oltan have the greatest comparative advantage in rural entrepreneurship. It was also found that
differentiating factors are mainly local practices that affect the quantity and quality of entrepreneurship.

Extended Abstract

1. Introduction
n recent years, entrepreneurship and
the creation of entrepreneurial activities
have been the best strategies for the survival and development of villages. The
rural areas of Pars-Abad County have
the potential to develop entrepreneurial activities in all the

I

three economic sectors. This is due to the geographical
borderline location, climatic conditions, and soil fertility
of the region as well as the activity of the Moghan Corporation there. However, the conditions of the villages in
that region show an unfavorable situation for economic
diversification. Despite the advances made in recent
years, especially in the field of infrastructures, some elements of the entrepreneurial ecosystem have not yet been
developed, certain vital links have been forgotten, and
some key factors are still absent.
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2. Methodology
This research is a descriptive-analytic applied study.
Data gathering was done by document and field methods,
i.e. questionnaire and observation. The statistical population of the study consisted of entrepreneurs and villagers.
According to the selected samples, there were 22 rural entrepreneurs chosen by the random sampling method and
377 villagers selected randomly. The Scale Advantage
Index (SAI), Efficacy Advantage Index (EAI), Spatial
Advantage (LQ), and Collective Advantage Index (AAI)
were used to estimate the relative advantage of rural
entrepreneurship. The hierarchical cluster analysis and
Kruskal-Wallis analysis of variance were used to investigate the effective factors. Also, the change-share method
was used to predict the growth status of entrepreneurship
in the rural areas.

3. Results
According to the results, in terms of the spatial advantage in Gheshlagh, Tazekand and Mahmoudabad, the agriculture is the basic active sector. This is a benefit that
shows Tazekand and Savalan have the highest concentration of rural entrepreneurial businesses. The results
obtained for the efficiency advantage of farms in the
economic sector indicate that Tazekand, Aslanduz, Oltan
and Savalan, have the highest scores of efficiency advantage respectively. This, indeed, denotes the high quality
of business and agricultural entrepreneurship is in these
villages. Also, in the industrial sector, Islamabad, Oltan
and Savalan, earned the highest score respectively. The
overall results showed that Aslanduz, Islamabad, Savalan
and Oltan have the most comparative advantage in rural
entrepreneurship. As it was found, differentiating factors
are mostly local practices that affect the quantity and quality of entrepreneurship. The perspective of future entrepreneurship shows that, by the end of this century (i.e.
the solar year 1400), most entrepreneurial activities will
be created in agriculture and industry of which the share
of the central sector will be more than that of the other
sectors.

of a certain amount of employment (i.e. the advantage
of a spatial relationship or self-sufficiency mode or near
self-sufficiency), the environmental factors affecting entrepreneurship, and the nature of businesses (i.e. business
spatial link and rural environments) can provide some
ground for the identification and creation of new entrepreneurial opportunities. This, in turn, contributes to the creation of a scale advantage (i.e. entrepreneurship quantity)
in that economic sector. Moreover, a high rate of scale
advantage in an entrepreneurial business, which refers to
the quantity of entrepreneurship in an economic sector,
increases the efficiency advantage or the entrepreneurship
quality in that business. This leads to the inter-sectoral and
intra-sectoral transfer of innovations. Therefore, it seems
that the amount of entrepreneurship in an economic sector affects the efficiency, or the quality, of entrepreneurial
activities in a rural area.

5. Conclusion
According to the rating of village in terms of rural entrepreneurship comparative advantage, the study area
was divided into three groups of municipalities. Aslanduz, Islamabad, Olten and Savalan were found to have
the greatest comparative advantage in rural entrepreneurship. If there is no change in the performance of the rural
entrepreneurship ecosystem in the studied area, more entrepreneurial activities will be created in the agricultural
sector by the end of this solar century. In the meantime,
the share of the central sector will be higher than that of
the other sectors. In the field of industry, the central sector
will progress at a positive growth rate.
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4. Discussion
A survey of the relative advantage of rural entrepreneurship in Pars-Abad shows that the advantage of spatial ratio (i.e. rate of employment) in an economic sector alone
necessarily does not mean the existence of entrepreneurial
opportunities. Also, the ability to identify these opportunities in the local community will necessarily not lead to the
setting up of entrepreneurial businesses. Nevertheless, the
findings show that, in an economic sector, a combination
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امروزه کارآفرینی و ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه بهترین راهبرد در ماندگاری و توسعه روستاها شناخته میشود .با این حال فعالیتهای
کارآفرینی در این مناطق میبایست بر اساس ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در آنها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد .تحقیق
حاضر که با هدف پهنهبندی مناطق روستایی پارسآباد از نظر مزیت نسبی کارآفرینی و عوامل مؤثر در آن نگاشته شده است ،از نوع
مطالعات کاربردی با روش توصیفی  -تحلیلی است .روش گردآوری اطالعات به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) صورت
گرفته است .جامعه آماری تحقیق را کارآفرینان و روستاییان تشکیل میدهند که به ترتیب نمونههای انتخاب شده  22نفر از کارآفرینان
روستایی با روش تمامشماری و  377نفر از روستاییان با روش نمونهگیری طبقهبندی شده تصادفی ،میباشند .برای پهنهبندی مزیت
نسبی کارآفرینی روستایی از شاخصهای مزیت مقیاس ( ،)SAIمزیت کارایی ( ،)EAIمزیت نسبت مکانی ( )LQو مزیت جمعی ( ،)AAIبا
استفاده از تحلیل خوشه-ای سلسله مراتبی ،برای بررسی عوامل مؤثر از آزمون تحلیل واریانس کروسکالوالیس و جهت پیشبینی وضعیت
رشد کارآفرینی در مناطق روستایی از روش تغییر  -سهم استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد که دهستانهای اصالندوز ،اسالمآباد،
ساواالن و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی دارا هستند .و عوامل متمایز کننده عمدتاً عملکردی محلی دارند و کمیت
و کیفیت کارآفرینی را تحت تأثیر قرار میدهند.

مقدمه
امروزه مقوله کارآفرینی به سرعت در حال گسترش است
و توانسته نقش مهمی در زمینه توسعه کسبوکارها داشته
باشد ) .(Sojasi Qeidari, Mahmoodi, & Jafari, 2017از این روی،
توسعه کارآفرینی به عنوان جایگزینی امیدوار کننده برای
توسعه اقتصادهای سنتی شناخته شده است ،زیرا زمینه را برای
توانمندسازی مردم محلی برای خوداشتغالی و پاسخگویی به
نیازهای بازارهای محلی فراهم مینماید ) .(Fortunato,2014از
سوی دیگر ،کارآفرینی به عنوان یک راهبرد مناسب برای مبارزه
با فقر و نگهداشت ثروت در جوامع کمدرآمد است & (Shahraki,
) .Heidari, 2017لذا کارآفرینی به عنوان عامل تعیین کننده در
موفقیت اقتصادی یک کشور یا منطقه و نیز به عنوان عاملی
بسیار مهم در شکل دادن به توزیع فضایی فعالیتهای اقتصادی
در قلمرو ملی ) (Faggio, & Silva,2014و منطقهای به شمار میرود.

با توجه به اینکه کارآفرینی یک منبع مهم برای توسعه اقتصادی،
نوآوری و رشد است ،مطالعه عواملی که در ایجاد کسبوکارها و
شرکتهای جدید تأثیرگذار هستند به عنوان یک مسئله مهم در
دستور کار اقتصاددانان ،پژوهشگران و سیاستمداران در بسیاری از
کشورها قرار گرفته است ).(Rubio-Bañón, & Esteban-Lloret,2016
از دیدگاه این گروه ،کارآفرینی به عنوان یکی از مهمترین
راهبردها برای ترویج توسعه مناطق روستایی به شمار میرود و
به همین دلیل راهی برای احیای روستاها است .روستاهایی که
عقبماندگی و در حاشیه قرار گرفتن به یک ویژگی بارز در آنها
تبدیل شده است ) .(Pato,2015لذا کارآفرینی در یک دهه گذشته
به عنوان راهحلی بالقوه برای حل چنین مشکالتی مدنظر است
).(Shal, Amar, Allahyari, & Ramezani,2016
در مناطق روستایی فرصتهای متنوعی بخصوص در حوزههای
صنعتی و خدماتی در کنار کشاورزی وجود دارد & (Pato,
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) ،Teixeira,2016که کارآفرینی با شناسایی این فرصتها و با ایجاد
و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط زمینه را برای متنوع سازی
اقتصاد روستایی هموار میسازد (Karimzadeh, Nikjou, Sadr-
) .Moswi, & Kuhestani,2015با این وجود ،توسعه فعالیتهای
کارآفرینی در مناطق روستایی میبایست بر اساس ظرفیتها و
پتانسیلهای موجود در آنها صورت گیرد تا به موفقیت دست
یابد و موجبات پایداری روستاها را فراهم نماید (Farahani,
) .Rasoulinia, & Asdaghi Sareskanrud, 2014برای دستیابی به
این مهم ،پرورش ایدههای خالق و کارآفرینانی که بتوانند خود
را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند ،ضروری به
نظر میرسد ) .(Rezaei, Najafpour, & Naderi,2017پیششرط این
موضوع نیز ،ارزیابی دقیق محیط در زمینه پتانسیلها ،ظرفیتها
و نیز شناخت کمبودها و تنگناهای آن است ،تا بتوان با تدوین
و اجرای برنامهریزی دقیق در جهت بهرهبرداری بهینه از این
امکانات و رفع همۀ مشکالت در جهت توسعۀ نواحی روستایی،
گام برداشت (Ghadiri-Masum, Gholami, Mohammadzadeh-
).larijani, Rezaei,2017
مناطق روستایی شهرستان پارسآباد به دلیل موقعیت خاص
جغرافیایی (مرزی بودن) و شرایط اقلیمی ،حاصلخیزی خاک
و فعالیت شرکت کشت و صنعت مغان در این منطقه دارای
پتانسیلهای مناسبی جهت توسعه فعالیتهای کارآفرینانه در
هر سه بخش اقتصادی است؛ اما با این وجود شرایط روستاهای
منطقه وضعیت نامطلوبی از نظر تنوع اقتصادی را نشان میدهند.
شواهد نشان میدهند ،با وجود پیشرفتهایی که در سالهای
اخیر بخصوص در زمینههای زیرساختی ایجاد شده است ،برخی از
عناصر اکوسیستم کارآفرینی هنوز توسعه نیافتهاند و بعضی عوامل
کلیدي هنوز غایب هستند .در کنار این موضوع ،روند ایجاد و
توسعه فعالیتهای محدود کارآفرینانه در منطقه نیز حاکی از عدم
توازن در فرصتهای درک شده و بهرهبرداری نامتوازن جامعه
محلی از آنها است .لذا مطالعه مزیتهای نسبی کارآفرینی
در منطقه میتواند به درک چرایی و چگونگی شرایط موجود
کمک نماید .از این روی تالش گردید تا به سؤاالت زیر پاسخ
داده شود که توزیع فضایی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی در
منطقه موردمطالعه چگونه است؟عوامل متمایز کننده مناطق ،از
نظر مزیت نسبی کارآفرینی کدماند؟و با توجه به شرایط موجود،
چشمانداز آینده کارآفرینی چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع
تعاریف چندی در حوزه کارآفرینی روستایی ارائه شده است.
ریگان کارآفرینی روستایی را فراهم کننده زمینه اشتغال ،افزایش
درآمد و تولید ثروت ،بهبود دهنده کیفیت زندگی و کمک کننده
به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد میداند ).(Reagan,2002
وورتمن ( ،)1990کارآفرینی روستایی را ایجاد یک سازمان
جدید تعریف میکند که محصولی جدید را معرفی میکند ،بازار
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جدیدی را ایجاد میکند و یا از تکنولوژی جدیدی در محیط
روستایی استفاده میکند ) .(Pato,2015دنیس ( )2006و ویالنت
و الفونته ( )2007با رویکردی کلی نگرانه ،کارآفرینی روستایی
و کارآفرینی در مناطق روستایی را یکی دانسته و از آن به عنوان
ایجاد مؤسسات در مناطق روستایی و یا توسعه این مؤسسات
(در مناطق روستایی) تعریف میکنند .شارما و همکاران ()2013
و لویتاس ( ،)2000کارآفرینی روستایی را جدای از مفهوم
کارآفرینی نمیدانند و معتقد هستند که کارآفرینی روستایی
تمامی فعالیتهای کارآفرینانهای است که در مناطق روستایی و
بر اساس نیازهای موجود در این مناطق مانند ایجاد اشتغال ،ایجاد
درآمد و توسعه روستایی اتفاق میافتد ) .(Sharma et al,2013سائر
( ،)1986با در نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان الگوی توسعه
اقتصادی ،توسعه روستایی را فرایند تشویق ،کمک و مساعدت
مدیریتی و تکنیکی کارآفرینان روستایی ،حملونقل روستایی،
خدمات ارتباطی و اطالعاتی روستایی ،مدیریت منابع طبیعی و
مانند اینها تعریف میکند ) .(Heritot,2002بنابراین کارآفرینی
روستایی هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی ندارد ،بلکه تنها
در شیوه اجراي کارآفرینی روستایی با مناطق شهري اختالف
وجود دارد .شرایط خاص مناطق روستایی مانند باال بودن ریسک،
کمبود امکانات و ضعف مدیریت در این نواحی باعث میشود که
زمینههاي کارآفرینی در این نواحی متفاوت با سایر نواحی باشد
).(Rezvani, & Najarzadeh,2008
در تعریف مفهوم مزیت نسبی میتوان بیان نمود که مزیت
نسبی عبارت است از توانایی یک کشور یا منطقه در تولید و
صدور کاالهایی با هزینهای کمتر و کیفیتی باالتر (Shajari Pour
).Jaberi,2006
در حوزه کارآفرینی ،مزیت نسبی به معنای توانایی درک فرد یا
سازمان برای تولید یک کاال یا خدمات با هزینهای کمتر از دیگر
مناطق یا کشورها تعریف میگردد .به عبارت دیگر مزیت نسبی
در کارآفرینی به گرایش ذاتی مناطق به منظور جلب نیروی کار و
سرمایه با توجه به شرایط مساعد طبیعی بدون توجه به مرزهای
سیاسی و ملی اشاره دارد ).(Dorobat, & Topan,2015
صادقلو و همکاران ( ،)2017در تحقیقی به این نتیجه
رسیدهاند که شاخصهای فردی ،اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی
– فرهنگی ،نهادی و زیرساختی تأثیر مثبتی در ایجاد و توسعه
ظرفیتهای کارآفرینی در مناطق موردمطالعه داشتهاند.
ناصریمنش و همکاران ( ،)2017در مقالهای نشان میدهند
که بخش کشاورزی به میزان  82درصد در کارآفرینی روستایی
منطقه موردمطالعه مؤثر بوده است .این در حالی است که
سایر بخشها (صنعت،خدمات و گردشگری) تنها  17درصد از
کارآفرینی روستایی را شامل میشوند.
خوشمرام و همکاران ( ،)2017در مطالعهای به این نتیجه
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رسیدهاند که حمایتهای محیطی ،ویژگیهای روانشناختی،
هوشیاری ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و تالطمهای شخصی
و محیطی از عوامل مؤثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینی در
بخش کشاورزی منطقه موردمطالعه میباشند.
پاتل و چاودا ( ،)2013در مطالعهای به این نتیجه رسیدهاند که
با وجود اینکه کارآفرینی صنعتی فرصت بزرگی برای روستاییان
به شمار میرود ،اما عواملی مانند نبود امکانات و تسهیالت اولیه،
فقدان آموزش ،مشکالت مالی و فقدان مهارتهای فنی و ادراکی
به عنوان موانعی در کاهش مزیت نسبی کارآفرینی روستایی در
حوزه صنعت به شمار میروند.
شیلو ،پرسود و جین ( ،)2016در مقالهای نشان میدهند که
ساختار زمینهسازهای کارآفرینی پیشنهاد شده توسط نگارندگان
نسبت به در نظر گرفتن چندین ویژگی غیر مرتبط ،ویژگیهای
فردی را بهتر مورد بررسی قرار میدهد.
سیزرب و همکاران ( ،)2017در مقالهای نتیجه میگیرند که
کمیت کارآفرینی رابطه منفی با توسعه منطقهای دارد ،با این
حال بسته به عملکرد منطقهای اکوسیستم کارآفرینی ،در توسعه
کارآفرینی مؤثر عمل میکند و در ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه
مؤثر است .همچنین کیفیت کارآفرینی در توسعه منطقهای نقش
مثبتی دارد.

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که با روش
توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است .روش گردآوری اطالعات

به روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) است .منطقه
موردمطالعه مناطق روستایی شهرستان پارسآباد در استان اردبیل
را شامل میشود که دارای  4بخش و  8دهستان است (تصویر
شماره  .)2جامعه آماری پژوهش در مرحله اول کارآفرینان
روستایی و در مرحله بعد مردم محلی را در برمیگیرد که در ادامه
به روش تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری ،به تفکیک مراحل
مطالعه ،اشاره میگردد.
در راستای دست یافتن به اهداف موردنظر تحقیق ،سه گام
اساسی پیموده شد که در گام اول مزیت نسبی کارآفرینی
روستایی در منطقه موردمطالعه بررسی گردید .در این خصوص
چهار شاخص مزیت مقیاس ( ،)SAIمزیت کارایی ( ،)EAIمزیت
نسبت مکانی ( )LQو مزیت جمعی ( )AAIمورداستفاده قرار گرفت.
که اطالعات مربوطه از سه منبع کارآفرینان ،مرکز آمار ایران
(سرشماری سال  )1390و ادارههای محلی جمعآوری گردید.
جامعه آماری تحقیق در گام اول شامل  22نفر از کارآفرینان
روستایی معرفی شده از سوی اداره جهاد کشاورزی ،اداره صنعت
و معدن و تجارت ،بسیج سازندگی ،صندوق کارآفرینی امید و
کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارسآباد است که در
زمینه کارآفرینی در منطقه فعال هستند (جدول شماره .)1
نمونهگیری کارآفرینان روستایی به صورت تمامشماری انجام
و در خالل مصاحبه پرسشنامه در اختیار آنها قرار داده شد.
شاخصهای مورداستفاده در پرسشنامه کارآفرینان شامل 6
سؤال در ارتباط با نوآوری کارآفرینانه (نوآوری در محصول
و فرایند) بود که مورداستفاده دیدبان جهانی کارآفرینی
است.

تصویر  .1مدل مفهومی .تحقیق .منبع :یافتههای پژوهش۱۳۹۷ ،
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تصویر  .2نقشه منطقه موردمطالعه .منبع :محقق ساخته1396 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

جدول  .1فراوانی کارآفرینان و نوع فعالیتهای کارآفرینانه در منطقه موردمطالعه.
بخش

مرکزی

اصالندوز
تازهکند
اسالمآباد

دهستان

تعداد
کارآفرین

محل فعالیت

نوع فعالیت

دوستکندی ( 5نفر)،دوستکندی ،ایران
آباد،تکهچی،ملتآباد ،آغدام ،مجیدآباد،اجیرلو و گوشلو

زراعت ( 6مورد)،لوازم آشپزخانه (،)1تولید کیف چرم ( ،)1دامداری
(،)2پرورش ماهی ( ،)1زنبورداری ( ،)1پرورش شترمرغ()1

اولتان

3

اولتان ( 2نفر) ،ابراهیمآباد جدید

زراعت ( ،)1تولید کود ارگانیک ( ،)1پرورش طیور ()1

اصالندوز

3

قرهقباق سفلی ( 2نفر)،کچیکندی

گیاهان دارویی ( ،)1کارگاه قالیبافی ( ،)1دامداری ()1

قشالق غربی

0

-

-

تازهکند

2

فیروزآباد ()2

دامداری ()2

محمودآباد

0

-

-

اسالمآباد

1

اسالمآباد جدید

تولید لبنیات

شهرک

0

-

-

ساواالن

13
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منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

برای محاسبه شاخص مزیت مقیاس از رابطه ( )1استفاده
گردید:
()1








 GS io 


 GS i 
 GS o 
 GS 





SAI io = 




در این رابطه ، SAI io ،شاخص مزیت مقیاس کارآفرینی در
منطقه  iو  GS ioمعرف تعداد کارآفرینان در بخش اقتصادی i
در دهستان  ،iهمچنین  GS iتعداد کل کارآفرینان در دهستان
 GS o ،iتعداد کارآفرینان در بخش اقتصادی  iدر سطح
شهرستان و  GSتعداد کل کارآفرینان در سطح شهرستان است.
برای محاسبه مزیت کارایی (کیفیت کارآفرینی) از رابطه ()2
استفاده گردید :
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  APio  
 
 
AP
EAI io =   i  
  APo  
 
 
  AP  

()2

در این رابطه EAIio ،نشانگر مزیت کارایی کارآفرینیAPio ،
معرف کیفیت کارآفرینی در بخش  iدر منطقه  ،iهمچنین APi
کیفیت کارآفرینی در منطقه  iو  APoکیفیت کارآفرینی در
بخش اقتصادی  iدر کل منطقه AP ،کیفیت کارآفرینی در کل

منطقه است.

برای محاسبه مزیت نسبت مکانی از رابطه ( )3استفاده شد :
()3















  ei

∑ei
LQ i =  
 E
 i
  ∑ E i

در این رابطه LQi ،شاخص مزیت نسبت مکانی منطقه  iدر
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بخش اقتصادی  iاست ei .معرف تعداد شاغالن منطقه  iدر
بخش اقتصادی  iو  ∑ eiکل شاغالن منطقه  ،iهمچنین Ei
تعداد شاغالن در بخش اقتصادی  iدر اقتصاد مرجع و  ∑ Eiکل
شاغالن اقتصاد مرجع است.
شاخص مزیت جمعی (  ) AAIبه صورت زیر محاسبه گردید:
EAI io LQi SAI io

= AAI

)(4
در گام دوم تحقیق ،جهت پهنهبندی دهستانهای موردمطالعه
از تحلیل خوشهای سلسله مراتبی استفاده شده است .سپس
برای بررسی عوامل متمایز کننده مزیت نسبی کارآفرینی
میان خوشهها ،از دو دسته شاخص استفاده شد .دسته اول

شاخصهای دیدبان جهانی کارآفرینی در پرسشنامه بررسی
جمعیت بزرگساالن در برمیگیرد .با استفاده از این شاخصها
پرسشنامه طراحی شده به صورت طیف لیکرت (شامل  16سؤال)
در اختیار جامعه محلی قرار گرفت .در این گام جامعه آماری
شامل  20254خانوار روستایی ساکن در شهرستان پارسآباد
میشود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  377خانوار به
عنوان نمونه با روش نمونهگیری طبقهبندی شده تصادفی انتخاب
و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت (جدول شماره  .)2دسته
دوم شاخصهای زیرساختی را شامل میشوند که اطالعات و آمار
مربوط به آنها نیز از مرکز آمار ایران (آمار سال  )1390دریافت
شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات این بخش از آزمون کروسکال
والیس در محیط نرمافزار  SPSSاستفاده شد (تصویر شماره .)1

جدول  .2فراوانی روستاییان شرکت کننده در مطالعه.
بخش

دهستان

خانوار

ساواالن

4/415

مرکزی
اولتان

2/604

اصالندوز

4/712

اصالندوز
قشالق غربی

2/412

تازهکند

1/303

تازهکند
محمودآباد

1/668

اسالمآباد

1/211

اسالمآباد
شهرک
مجموع

1/929

روستا

نمونه

ایرانآباد

15

اجیرلو

35

گوشلو

15

تکهچی

18

اولتان

22

ابراهیمآباد

12

ایواتلو

14

قرهقباق سفلی

31

ایدیرعلیا

19

آققباق سفلی

22

گیدایلو

16

بران علیا

30

بران سفلی

15

فیروزآباد

10

تکله

14

محمودآباد طالقانی

20

اسمائیلکندی

11

اسالمآباد جدید

13

هزارکندی

9

قشالق حاج عمران

11

شهرک غرب

25

20254

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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83

48

88

45
24
31
22
36
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در گام سوم برای پیشبینی وضعیت رشد کارآفرینی در مناطق
روستایی موردمطالعه از روش تغییر – سهم استفاده شد .بر اساس
این روش ،تغییر در میزان کارآفرینی در یک منطقه نسبت به
تغییر در میزان کارآفرینی اقتصاد مرجع طی یک دوره زمانی
معین میتواند نتیجه خاص سه اثر تلقی گردد :
الف) سهم ملی ضریب ()A
اثر رشد اقتصاد مرجع که در واقع میزان تغییرات کارآفرینی در
اقتصاد مرجع را طی دوره موردنظر نشان میدهد ،از رابطه ()5
محاسبه میگردد :

فوقدیپلم ( 13درصد) 53 ،نفر لیسانس ( 14/1درصد) و  3نفر
دارای مدرک فوقلیسانس (0/79درصد) میباشند .همچنین آمار
مربوط به جامعه کارآفرینان نشان داد که  20نفر از آنها مرد
( 90/9درصد) و  2نفر زن (0/9درصد) هستند .از این گروه  8نفر
مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر ( 36/1درصد) 2 ،نفر کاردانی
(0/9درصد) 7 ،نفر ( 31/8درصد) کارشناسی و  3نفر (31/8
درصد) دارای مدرک فوقلیسانس میباشند.
گام اول  :سنجش میزان مزیت نسبی کارآفرینی
روستایی در شهرستان پارسآباد


 Et
= در این گام برای سنجش میزان مزیت نسبی کارآفرینی
− 1
()5
ns it +1 e it −1 
روستایی از اطالعات به دست آمده از مرکز آمار ایران (سرشماری
 E t −1 
 )1390برای سنجش مزیت نسبت مکانی و پرسشنامه کارآفرینان
ب) ترکیب بخشی ضریب ()B
روستایی برای سنجش مزیت مقیاس و مزیت کارایی استفاده شد،
این شاخص رشد یا نزول نسبی کارآفرینی در هر بخش
که با استفاده از میانگین هندسی این سه شاخص ،مزیت تجمعی
اقتصادی را در کل اقتصاد مرجع اندازهگیری میکند که از رابطه
برای هر دهستان به تفکیک بخشهای اقتصادی محاسبه گردید
( )6محاسبه میشود :
(جدول شماره .)3

 Et
t
i − E

()6
IM it +1 e it −1 
=
 E t −1 E t −1 
با توجه به نتایج ،از نظر مزیت نسبت مکانی در بخش کشاورزی
 i

دهستانهای قشالق ،تازهکند و محمودآباد؛ در بخش صنعت نیز
ج) انتقال منطقهای یا سهم رقابتی ()C
دهستانهای ساواالن ،اسالمآباد و اصالندوز و در بخش خدمات،
این شاخص موقعیت رقابتی کارآفرینی در هر بخش رقابتی در
دهستانهای اسالمآباد ،اولتان ،شهرک و ساواالن امتیاز بیشتر از
منطقه  iرا در مقایسه با اقتصاد مرجع اندازهگیری میکند که از
یک را کسب کردهاند که به ترتیب بیانگر نقش کشاورزی ،صنعت
طریق رابطه ( )7برآورد میشود (غفاریفرد و خوشسیما:2016،
و خدمات در اشتغال این دهستانها است.
: )14
t 
از نظر مزیت مقیاس در بخش کشاورزی دهستانهای تازهکند
 et
E
i 
RS it +1 e it −1  i −
()7
= و ساواالن؛ در بخش صنعت دهستانهای اسالمآباد ،اولتان و
 e t −1 E t −1 
i
 i

اصالندوز به ترتیب دارای بیشترین تمرکز کارآفرینانه بوده و
تا
i
اقتصادی
بخش
در
کارآفرینی
=
که در روابط فوق e it −1
هیچکدام از دهستانها در بخش خدمات دارای تمرکز نمیباشند.
سال  = Et ،90تعداد کل کارآفرینی در شهرستان تا سال ،96
نتایج به دست آمده برای مزیت کارایی دهستانها به تفکیک
 = e itکارآفرینی در بخش  iتا سال  = E it −1 ،96کارآفرینی در
بخش اقتصادی نشانگر آن است که در بخش کشاورزی،
بخش  iدر شهرستان تا سال  96و  = E t −1تعداد کل کارآفرینی
دهستانهای تازهکند ،اصالندوز ،اولتان و ساواالن؛ در بخش
در شهرستان تا سال  90است.
صنعت اسالمآباد ،اولتان و ساواالن به ترتیب بیشترین امتیاز را
نرخ رشد کارآفرینی در هر یک از بخشهای اقتصادی =
کسب کردهاند و هیچ دهستانی در بخش خدمات دارای مزیت
RS+IM+NS
کارایی مناسب نیست.
پیشبینی تعداد فعالیتهای کارآفرینانه در بخشهای مختلف
از جنبه شاخص مزیت جمعی نتایج گویای این است که در
اقتصادی در دوره بعد = کل فعالیتهای کارآفرینانه سال پایه
بخش کشاورزی دهستانهای تازهکند و ساواالن دارای مزیت
( + )1390کارآفرینی در بخش اقتصادی  iدر سال پایه × (نرخ
جمعی باالتر از یک هستند که نشانگر باال بودن کمیت و کیفیت
رشد کارآفرینی در بخش .)i
کارآفرینی در ارتباط با مزیت اشتغال در بخش کشاورزی در این

یافتهها

اطالعات توصیفی نشان داد که از نمونههای جامعه محلی
نظرخواهی شده  306نفر مرد ( 81درصد) و  71نفر زن (19
درصد) میباشند که در ارتباط با تحصیالت آنها تعداد 270
نفر دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر ( 70درصد) 51 ،نفر
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دهستانها است .در بخش صنعت نیز دهستانهای اسالمآباد،
اصالندوز و اولتان بیشترین مزیت جمعی را دارند.
با توجه به امتیازات به دست آمده از سنجش مزیت مقیاس،
نسبت مکانی و کارایی در پایان گام نخست تحقیق ،اقدام به
خوشهبندی دهستانها گردید که نتایج آن در جدول شماره ،4
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قابل مشاهده است.

جدول  .3میزان شاخصهای مزیت مکانی ،مزیت مقیاس ،مزیت کارایی و مزیت جمعی کارآفرینی روستایی در منطقه موردمطالعه.
مزیت مکانی
بخش

دهستان

کشاورزی

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

خدمات

اسالمآباد

کشاورزی

تازهکند

صنعت

اصالندوز

مزیت کارایی

خدمات

مرکزی

مزیت مقیاس

مزیت تجمعی

ساواالن

0/90

1/25

1/15

1/09

0/68

0

1

1

0

1/19

0/94

0

اولتان

0/91

0/83

1/46

0/85

1/51

0

1/02

1

0

0/92

1/07

0

اصالندوز

0/94

1/58

0/91

0/85

1/51

0

1/09

0/93

0

0/95

1/30

0

قشالق
غربی

1/38

0/39

0/18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

محمودآباد

1/14

0/37

0/98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تازهکند

1/17

0/51

0/81

1/29

0

0

2/02

0

0

1/45

0

0

اسالمآباد

0/83

1/23

1/49

0

4/54

0

0

1/9

0

0

2/19

0

شهرک

0/93

0/76

1/45

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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جدول  .4وضعیت مزیت نسبی کارآفرینی روستایی شهرستان پارسآباد در طبقات مختلف تحلیل خوشهای به تفکیک بخش اقتصادی.
مزیت نسبی کارآفرینی
بخش

دهستان

کشاورزی

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

خدمات

اسالمآباد

کشاورزی

تازهکند

صنعت

اصالندوز

رتبه

خدمات

مرکزی

سطوح همگن

ساواالن

1/19

0/94

0

2

4

-

سطح اول

سطح دوم

-

اولتان

0/92

1/07

0

4

3

-

سطح دوم

سطح دوم

-

اصالندوز

0/95

1/30

0

3

2

-

سطح دوم

سطح دوم

-

قشالق
غربی

0

0

0

5

5

-

سطح سوم

سطح سوم

-

محمودآباد

0

0

0

5

5

-

سطح سوم

سطح سوم

-

تازهکند

1/45

0

0

1

5

-

سطح اول

سطح سوم

-

اسالمآباد

0

2/19

0

5

1

-

سطح سوم

سطح اول

-

شهرک

0

0

0

5

5

-

سطح سوم

سطح سوم

-
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گروه سوم شامل دهستانهای قشالق غربی ،محمودآباد ،تازهکند
و شهرک بدون هیچ امتیاز مزیت نسبی میشود.

بر اساس مزیت نسبی کارآفرینی روستایی ،دهستانهای
موردمطالعه با استفاده از تحلیل خوشهای در سه گروه همگن به
تفکیک هر بخش اقتصادی قرار گرفتند .در بخش کشاورزی ،گروه
اول (مزیت نسبی باال) ،شامل دهستانهای تازهکند و ساواالن
میشود که با امتیاز مزیت باالتر از یک ،بیشترین مزیت نسبی
کارآفرینی روستایی را با امتیاز حدود  1/45در بخش کشاورزی
دارند .در گروه دوم (مزیت نسبی پایین) دهستانهای اولتان و
اصالندوز قرار دارند که امتیاز مزیت نسبی آنها کمتر از یک ،اما
نزدیک به یک هستند و گروه سوم (مزیت نسبی بسیار پایین)
شامل دهستانهای قشالق غربی ،محمودآباد ،اسالمآباد و شهرک
میشود که هیچ مزیت نسبی در بخش کشاورزی برای کارآفرینی
ندارند.

درمجموع و با توجه به امتیاز مزیت نسبی کارآفرینی روستایی
به دست آمده برای دهستانهای موردمطالعه ،در تمامی
بخشهای اقتصادی ،این دهستانها به سه گروه تقسیم میشوند
(جدول شماره .)5
بنابراین دهستانهای اصالندوز ،اسالمآباد و ساواالن به ترتیب
با امتیاز مزیت نسبی  2/19 ،2/25و  2/13در رتبه اول تا سوم
قرار دارند که نشان دهنده مزیت بسیار باالی این دهستانها در
کارآفرینی روستایی است .این سه دهستان به دلیل فاصله کانونی
کمتر با دهستان اولتان (رتبه  )4گروه اول (مزیت نسبی بسیار
باال) را تشکیل میدهند .در گروه دوم (مزیت نسبی باال) ،دهستان
تازهکند با امتیاز  1/45قرار دارد و گروه سوم (مزیت نسبی بسیار
پایین) ،دهستانهای قشالقغربی ،محمودآباد و شهرک را شامل
میشود که در شرایط فعلی دارای مزیت نسبی کارآفرینی نیستند
(تصویر شماره .)3

در بخش صنعت نیز نتایج نشان میدهد که دهستان اسالمآباد
با امتیاز  2/19در گروه اول (مزیت نسبی بسیار باال) قرار دارد.
همچنین دهستانهای ساواالن ،اولتان و اصالندوز با امتیاز حدود
 1/15در گروه دوم (مزیت نسبی باال و قابل قبول) قرار میگیرند و

جدول  .5وضعیت مزیت نسبی کارآفرینی روستایی شهرستان پارسآباد در طبقات مختلف تحلیل خوشهای.
بخش
مرکزی
اصالندوز
تازهکند
اسالمآباد

دهستان

مزیت نسبی کارآفرینی

رتبه

سطوح همگن

ساواالن

2/13

3

سطح اول

اولتان

1/99

4

سطح اول

اصالندوز

2/25

1

سطح اول

قشالق غربی

0

6

سطح سوم

محمودآباد

0

6

سطح دوم

تازهکند

1.45

5

سطح سوم

اسالمآباد

2/19

2

سطح اول

شهرک

0

6

سطح سوم
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بنابراین میتوان گفت که در میان بخشهای چهارگانه
شهرستان پارسآباد ،بخش مرکزی باالترین مزیت نسبی
کارآفرینی روستایی را دارد (تصویر شماره .)4
گام دوم  :بررسی عوامل متمایز کننده گروههای مختلف
مزیت نسبی کارآفرینی روستایی
در گام دوم به بررسی عوامل متمایز کننده خوشهها با استفاده
از شاخصهای دیدبان جهانی کارآفرینی در زمینه سنجش رفتار
کارآفرینانه جامعه محلی و شاخصهای زیرساختی مرکز آمار
ایران پرداخته شد ،که در این رابطه نتایج تحلیل واریانس (آزمون
آماری کروسکال والیس) این شاخصها مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج نشان داد که تنها در متغیرهای ارزش و احترام به
کارآفرینان ،دسترسی به سرمایه ،وجود بروکراسی اداری ،وجود
مشوقهای مالیاتی ،تواناییهای درک شده ،ارتباطات ،وجود
زیرساختهایی مانند آب ،برق ،گاز و جاده و تشویق کارآفرینی
از سوی دولت میان دهستانهای موردمطالعه تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ اما در سایر شاخصها دارای تفاوت معنادار میباشند
(جدول شماره .)6
همانطور که مالحظه میشود عوامل متمایز کننده مزیت
کارآفرینی روستایی در گروه اول درمجموع دارای شرایط بهتری
نسبت به سایر گروهها میباشند .همچنین گروه سوم که دارای
پایینترین مزیت نسبی کارآفرینی است تنها در شاخص مشارکت
اقتصادی جامعه محلی نسبت به دو گروه دیگر نرخ باالتری دارد.
همچنین بررسی وضعیت گروههای  1و  2نشان میدهد که
باال بودن نرخ شاخصهایی همچون مرکزیت تجاری روستا،
دسترسی به بازارهای شهری ،وجود زیرساختهای بازرگانی-

خدماتی همچون فروشگاهها ،فروشگاههای تعاونی و  ...که نقش
مهمی در درک فرصتهای کارآفرینانه دارند و همچنین باالتر
بودن نرخ تمایل افراد به خوداشتغالی ،مشارکت افراد در ایجاد
کسبوکارهای جدید ،وجود کارآفرینی به عنوان یک انتخاب
شغلی در فرهنگ اقتصادی افراد جامعه ،تمایل جامعه محلی به
خرید کاالها و خدمات جدید و حس تعلق خاطر به تولیدات
محلی و دسترسی به تکنولوژیهای بهروز میتواند برخی ضعفها
در زمینههایی همچون تمایل جامعه به سرمایهگذاری در
فعالیتهای کارآفرینانه را جبران نماید.
گام سوم  :چشمانداز آینده کارآفرینی روستایی در
منطقهموردمطالعه
در این گام از تحقیق اقدام به بررسی وضعیت سهم کارآفرینی
در بخشهای روستایی شهرستان و پیشبینی روند رشد
فعالیتهای کارآفرینانه در هر یک از بخشهای اقتصادی شده
است.
با توجه به نتایج به دست آمده ،در بخش کشاورزی ،بخشهای
مرکزی و اصالندوز به دلیل داشتن سهم رقابتی و نرخ رشد مثبت،
دارای مزیت نسبی در ایجاد کارآفرینی روستایی است .در حالی
که در بخشهای تازهکند و اسالمآباد ،بخش کشاورزی نقشی در
تحریک و ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه ندارد.
در بخش صنعت ،بخش مرکزی دارای مزیت بالقوه برای ایجاد
و توسعه فعالیتهای کارآفرینانه است .این در حالی است که
سایر بخشها هیچ مزیت بالقوهای در این بخش در جهت ایجاد
فعالیتهای کارآفرینانه ندارند .در ارتباط با بخش خدمات نیز
هیچکدام از بخشهای روستایی موردمطالعه دارای مزیت نسبی
نیستند (جدول شماره .)7

تصویر  .4مزیت نسبی کارآفرینی روستایی شهرستان پارسآباد .منبع :یافتههای تحقیق1396 ،
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جدول  .6نتایج تجزیه واریانس متغیرهای متمایز کننده مزیت نسبی کارآفرینی روستایی.
گروه

گروه1

گروه 3

گروه 2

سطح معناداری

میانگین رتبه

سطح معناداری

میانگین رتبه

سطح معناداری

میانگین رتبه

مرکزیت تجاری روستا

0/000

5

0/000

4

0/000

3

دسترسی به بازار شهری

0/000

5

0/000

4

0/000

2

زیرساختهای سیاسی-اداری

0/000

5

0/000

6

0/000

3

زیرساختهای بازرگانی -خدمات

0/000

6

0/000

5

0/000

2

مشارکت اقتصادی

0/000

4

0/000

2

0/000

5

فرصتهای درک شده

0/000

7

0/000

5

0/000

3

ریسکپذیری

0/000

6

0/000

6

0/000

4

نوآوری

0/000

5

0/000

6

0/000

3

تمایل به خوداشتغالی

0/000

6

0/000

3

0/000

2

تمایل به سرمایهگذاری کارآفرینانه

0/000

5

0/000

7

0/000

2

مشارکت در ایجاد کسبوکارهای جدید

0/000

6

0/000

5

0/000

3

کارآفرینی به عنوان یک انتخاب

0/000

6

0/000

4

0/000

3

تمایل جامعه به خرید کاالها و خدمات جدید

0/000

5

0/000

4

0/000

3

دسترسی به تکنولوژی

0/000

7

0/000

4

0/000

3

متغیر
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جدول  .7ساختار کارآفرینی روستایی بخشهای عمده اقتصادی شهرستان پارسآباد طی دوره (.)1380-1396
فعالیت

بخش

مرکزی

کشاورزی

بخش برنده

صنعت

مزیت بالقوه

خدمات

بخش بازنده

سهم رقابتی

0

0
0

بخش برنده

سهم ساختار

0

0

بخش بازنده

سهم اقتصاد مرجع

0

-1/5

بخش بازنده

سهم رقابتی

0/5

0/6

0
0
0
0
0
0

بخش بازنده

سهم ساختار

0/6

0/9

-0/55

بخش بازنده

سهم اقتصاد مرجع

0/9

0/45

-0/7

بخش بازنده

سهم رقابتی

0/66

-0/34

1/8
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

بخش بازنده

سهم ساختار

-2/1

0/9

امتیاز

وضعیت

امتیاز

وضعیت

بخش بازنده

سهم اقتصاد مرجع

5/4

وضعیت

امتیاز

وضعیت

تازهکند

بخش بازنده

شاخص

امتیاز

اصالندوز

اسالمآباد
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در ادامه پیشبینی روند افزایش کارآفرینی در هریک از
بخشهای اقتصادی صورت گرفت (جدول شماره  .)8به منظور
پیشبینی کارآفرینی در دوره بعد از رابطه زیر استفاده شد:
جدول  .8پیشبینی میزان افزایش فعالیتهای کارآفرینانه روستایی به تفکیک بخشهای عمده اقتصادی در شهرستان پارسآباد در سال (.)1400
نرخ رشد

بخش روستایی

پیشبینی کارآفرینی در سال ()1400

کشاورزی

صنعت

خدمات

کشاورزی

صنعت

خدمات

مرکزی

0/66

2

0

75

24

0

اصالندوز

1/01

0

0

19

0

0

تازهکند

0/75

0

0

10

0

0

اسالمآباد

0

0

0

0

0

0
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با توجه به نتایج ،در بخش کشاورزی ،بخشهای مرکزی،
اصالندوز و تازهکند دارای نرخ رشد مثبت کارآفرینی میباشند
که انتظار میرود با ثابت ماندن وضعیت عملکرد اکوسیستم
کارآفرینی در منطقه به ترتیب تعداد  19 ،75و  10کسبوکار
کارآفرینانه کشاورزی تا سال  1400شمسی در این بخشها
ایجاد گردد .در بخش صنعت نیز از میان بخشهای روستایی
موردمطالعه تنها بخش مرکزی دارای نرخ رشد مثبت است که با
این روند رشد ،ایجاد  24فعالیت کارآفرینانه در حوزه صنعت در
این بخش قابل پیشبینی است .در بخش خدمات نیز هیچکدام از
بخشهای روستایی دارای نرخ رشد مثبت نمیباشند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج بررسی مزیت نسبی کارآفرینی روستایی در مناطق
موردمطالعه نشان میدهد که تعداد اشتغال در یک بخش
اقتصادی به تنهایی نمیتواند زمینه الزم برای توسعه فعالیتهای
کارآفرینانه مبتنی بر نوآوری را فراهم نماید ،بلکه برای ایجاد و
توسعه کارآفرینی روستایی وجود شرایط دیگری همچون شرایط
مناسب عوامل محیطی (سیاسی ،اقتصادی و  )...و همچنین
تناسب ماهیت کسبوکارها با شرایط جغرافیایی منطقه (پیوند
فضایی کسبوکارهای روستایی با محیط آن) ضروری است.
این یافتهها با یافتههای ناصریمنش و همکاران ( ،)2017که
نشان میدهد بخش کشاورزی به میزان  82درصد در کارآفرینی
روستایی استان اردبیل مؤثر بوده است ،در حالی که سایر بخشها
(صنعت،خدمات و گردشگری) تنها  17درصد از کارآفرینی
روستایی را شامل میشوند ،همسو است .از سوی دیگر باال بودن
نرخ مزیت مقیاس در کسبوکارهای کارآفرینانه در یک بخش
اقتصادی ،باعث افزایش مزیت کارایی (کیفیت کارآفرینی) در
کسبوکارهای مذکور شده و انتقال بین بخشی و درون بخشی

نوآوری را موجب میگردد .بنابراین به نظر میرسد ،کمیت
کارآفرینی در یک بخش اقتصادی در کارایی (کیفیت) درون
بخشی و میان بخشی فعالیتهای کارآفرینانه در مناطق روستایی
موردمطالعه مؤثر است.
با توجه به این شرایط و امتیاز مزیت نسبی کارآفرینی روستایی
حاصل شده از آن برای دهستانهای موردمطالعه ،این دهستانها
به سه گروه تقسیم شدند که دهستانهای اصالندوز ،اسالمآباد،
ساواالن و اولتان بیشترین مزیت نسبی را در کارآفرینی روستایی
دارا بودند .نتایج تجزیه واریانس متغیرها حاکی از این بود که از
میان متغیرهای مورداستفاده ،عواملی همچون مرکزیت تجاری
روستا (برای سایر روستاها) ،دسترسی به بازارهای شهری و وجود
زیرساختهای بازرگانی-خدماتی به عنوان عوامل متمایز کننده
در مزیت نسبی کارآفرینی روستایی عمل میکنند .این نتایج
با یافتههای شیلو ،پرسود و جین ( ،)2016که معتقدند نیت
کارآفرینانه افراد تحت تأثیر ابعاد مختلفی از محیط اجتماعی قرار
دارد به گونهای که زمینهسازهای کارآفرینی و محیط اجتماعی
آنها بر هم تأثیر متقابل تقویت کننده دارند؛ و همچنین یافتههای
خوشمرام و همکاران ( )2017و صادقلو و همکاران (،)2017
که حمایتهای محیطی ،ویژگیهای روانشناختی ،هوشیاری،
سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و تالطمهای شخصی و محیطی
را در تشخیص فرصتها و ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه روستاییان
مؤثر میدانند؛ همسو است .اما میانگین به دست آمده برای سایر
شاخصها بهجز شاخصهای احترام جامعه به کارآفرینان و
زیرساختهای عمومی ،نشان داد که سایر شاخصهای فوقالذکر
در تمامی مناطق روستایی موردمطالعه دارای عملکرد ضعیفی
هستند .با این وجود ،در مناطق روستایی دارای مزیت نسبی
کارآفرینی مقدار آنها به صورت غیرقابل محسوسی باالتر بود.
این یافتهها را میتوان با یافتههای پاتل و چاودا ( ،)2013که
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معتقد هستند نبود امکانات و تسهیالت اولیه ،فقدان آموزش،
مشکالت مالی و فقدان مهارتهای فنی و ادراکی به عنوان موانعی
در کاهش مزیت نسبی کارآفرینی روستایی است ،همسو دانست.
این موضوع نشان میدهد که باال بودن کمیت و کیفیت
کارآفرینی میتواند در سطح محلی در زمینههایی مانند افزایش
بهرهوری در شناسایی فرصتها ،تمایل افراد به راهاندازی
کسبوکار متعلق به خود ،مشارکت در ایجاد کسبوکارهای
جدید ،رواج فرهنگ کارآفرینی در جامعه و افزایش تعلقخاطر
به خرید محصوالت محلی تعیین کننده عمل نماید .این یافتهها
با یافتههای سیزرب و همکاران ( ،)2017که معتقدند کمیت
کارآفرینی بسته به عملکرد منطقهای اکوسیستم کارآفرینی،
در توسعه کارآفرینی مؤثر عمل میکند و در ایجاد فعالیتهای
کارآفرینانه مؤثر است و کیفیت مناسب کارآفرینی در یک
منطقه میتواند برخی از کمبودهای حاصل از عملکرد نامناسب
اکوسیستم کارآفرینی را در زمینه ایجاد و تقویت فعالیتهای
کارآفرینانه جبران نماید؛ همسو است.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچگونه حامی مالی نداشته و مستخرج از رساله
دکتری است.

در راستا با مطالب فوق ،ورود و عملکرد مناسب عوامل غیر
متمایز کننده میتواند در تقویت مناطق روستایی دارای مزیت
نسبی کارآفرینی و ایجاد مزیت نسبی در مناطق روستایی
فاقد آن ،از طریق تأثیر بر عوامل متمایز کننده ،راهگشا باشد.
از آنجایی که بخش عمدهای از این عوامل نتیجه عدم عملکرد
نامناسب ارگانهای دولتی هستند ،و نقش دولت به عنوان
محرک فعالیتهای کارآفرینانه بخصوص در مراحل اولیه توسعه
کارآفرینی حتی در کشورهای با اقتصاد پیشرو در کارآفرینی ثابت
شده است ،لذا توجه ارگانهای مذکور به آموزش مهارتهای
کارآفرینانه مانند :بازاریابی ،مدیریت کسبوکار و مدیریت مالی،
و همچنین حمایتهای مالی و مالیاتی از فعالیتهای کارآفرینانه
و انتقال متوازن تحقیق و توسعه و تکنولوژیها و روشهای نوین
که مشکل اکثر روستاییان در به فعل رساندن ایدههای جدید
آنهاست ،میتواند در آینده نقش مؤثری در بهبود اکوسیستم
کارآفرینی روستایی در منطقه و انتقال مزیت نسبی کارآفرینی
به صورت افقی (از یک بخش روستایی به بخش روستایی دیگر
و از یک بخش اقتصادی به بخش اقتصادی دیگر) و عمودی (از
روستایی به روستای دیگر در درون یک بخش روستایی و در
حوزه یک بخش اقتصادی) ،تعیین کننده و مؤثر عمل نماید.
در پایان و با توجه به نتایج مرحله پایانی تحقیق ،در صورتی
که تغییری در عملکرد اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه
موردمطالعه صورت نگیرد ،انتظار میرود تا پایان قرن حاضر
( 1400شمسی) ،بیشترین فعالیتهای کارآفرینانه در حوزه
کشاورزی ایجاد گردد؛ که در این میان سهم بخش مرکزی
بیشتر از سایر بخشها است .در حوزه صنعت نیز این بخش (بخش
مرکزی) ،با نرخ رشد مثبت پیشرو خواهد بود.
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