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چكيده
هدف اين پژوهش بررسي و ارزيابي تأثير کارآفريني روستايي در توسعه مناطق روستايي (روستاهاي مرکزي و اطراف شهرستان
پاوه) است .روش انجام پژوهش نيز توصيفي – تحليلي و روش گردآوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني است ،براي تجزيه و
تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  Spssاز آزمون هاي همبستگي پيرسون،رگرسيون چند متغيره و آزمون خي دو استفاده شد.
پايايي پرسشنامه به کمک ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که بيانگر پايايي مطلوب ميباشد .جامعه آماري تحقيق ساکنان
روستاهاي منطقه مورد مطالعه است که با استفاده از فرمول کوکران  378نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از ميان روستاهاي
داراي سكنه بر حسب نمونه گيري تصادفي سيستماتيک  12روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند .يافته هاي بدست آمده نشان
مي دهد رشد کارفريني در زمينه نهادي – کالبدي  ،زير ساختي و اقتصادي به ترتيب بيشترين تأثير در توسعه روستايي دارند و
همچنين کارآفريني موجب بهبود يافتن جايگاه اجتماعي زنان روستايي و مهم ترين مشكل منطقه مورد مطالعه در حيطه کارآفريني
در زمينه زيست محيطي مي باشد که شاخص کمبود رشد در اين زمينه را نيز شامل مي شود .نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که
کارآفريني با اثرگذاري مثبت منجر به تقويت فرهنگ و هويت ملي ،تنوع بخشي به محصوالت و فعاليت هاي کشاورزي ،صنعتي و
خدماتي روستايي منطقه مورد مطالعه شده و حفظ جمعيت با کمترين آسيب رساني به محيط روستايي مي باشد در نتيجه سبب
توسعه و پيشرفت روستايي در سطح محلي و ملي مي گردد ،به هم ين خاطر بهترين پيشنهاد مدنظر قرار دادن کارآفريني در
توسعه روستايي و توجه به آن به عنوان اساسي ترين و کم هزينه ترن راهبرد توسعه و اشتغال زايي در مناطق روستايي است.
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مقدمه
روستا به عنوان یک سکونتگاه انسانی جلوه بارزی از حیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می باشد که با زندگی انسان بر روی
این کره خاکی قرین بوده و می باشد ،حفظ و تداوم روستا و روستا نشینی نقشی اساسی بر تداوم حیاط طبیعی و اجتماعی ،اقتصادی
انسان امروزی دارد و از طریق توسعه و پیشرفت از مسائلی است که همواره مورد توجه همه اقشار جامعه می باشد .لذا می توان
گفت توسعه روستایی به عنوان شکلی از توسعه پایدار و همه جانبه همواره یکی از دغدغه های اصلی برای پیشرفت هر کشوری
می باشد و به عنوان راهبر دی با اهمیت برای تأمین نیازهای اساسی و توزیع بهینه منافع ناشی از توسعه ملی تلقی می
شود) .(Mokhber,1999نبود فرصت های شغلی ،وجود بیکاری و همچنین فقر روستایی را می توان از مشکالت اساسی
روستاهای کشور بر شمرد که به مهاجرت های روستا – شهری منجر شده و این امر مشکالتی را برای شهرها و هم روستاها و در
واقع برای کل کشور فراهم آورده است .هدف اصلی از اجرای برنامه های مختلف در نواحی روستایی ،رسیدن به توسعه ی روستایی
است و یکی از اهداف کالن توسعه نیز کاهش بیکاری ،ایجاد و افزایش فرصت های شغلی است .از سوی دیگر کاهش رشد بخش
کشاورزی در نواحی روستایی و نیز کاهش شاغالن آن این واقعیت را نشان می دهد که در آینده افزایش اشتغال در نواحی روستایی
بیشتر در گرو توسعه بخش های صنعت و خدمات است ( .)Rezvani,2004:22توسعه فعالیت های کارآفرینی در مناطق
روستایی باید بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در روستاها صورت گیرد تا به موفقیت دست یابد .اساسی ترین گام در
این راه  ،شناسایی و انتخاب بهترین مکان برای استقرار فعالیت های مرتبط با کارآفرینی است ،تا از هدررفتن سرمایه و زمان
جلوگیری شود ) ..(Faraji Sabkbar et al,2011: 59-68به طور کلی یکی از عوامل موثر بر توسعه روستایی ،کارآفرینی
است ،زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد زایی نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی
روستاها داشته باشد .بنابراین؛ توسعه روستایی با کارآفرینی در رابطة مستقیم است .بخصوص در مناطق روستایی محروم و مرزی
توسعه روستایی را تسریع می بخشد ،نکته مهم در این رابطه این است که با توجه به مشکالت اقتصادی روستاها یکی از مهمترین
راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار رشد و توسعه کارآفرینی روستایی است.
امروزه در اکثر کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب
برای توسعه ی آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می آید .زیرا یک فعالیت
کارآفرینی با اثر بخشی باال منجر به توسعه اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال ،نوآوری در فعالیت ها ،رقابت پذیری می شود
)(Verheual, 2001:4کارآفرینی باعث کاهش بیکاری ،افزایش بهره وری افراد ومنابع و در نهایت افزایش درآمد مردم جامعه
می شود) . (ghambarali&et al 2008:131نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در
مقیاس محلی  ،منطقه ای ،ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده ،نابرابری فزاینده ،رشد
سریع جمعیت ،بیکاری ،مهاجرت ،حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی گردیده است توسعه ی روستایی
عامل بهبود شرایط زندگی افراد کم درآمد ساکن روستاها و خودکفا ساختن آنان در روند کلی توسعه یک کشور است .بدین ترتیب
روستاها در عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده ای روبه رو هستند ،از این رو تضمین و تداوم حیاط و بقای روستا نیازمند
یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکالت می باشد که ارتباط زیادی با نوآوری ،ابداع ،خلق محصوالت ،فرایندها و
روش های جدید دارد .
ایجاد توسعه در جوامع روستایی همزمان با جوامع شهری ضروری به نظر می رسد ،به دلیل اینکه کارآفرینی می تواند برخی از
مشکالت را رفع کرده و برخی دیگر از مشکالت را کاهش دهد :به عنوان مثال می توان مشکالتی از قبیل افزایش فقر،کمبود
فرصت های شغلی ،مقدار زیاد مهاجرت به خارج و افزایش تعداد افراد سالخورده در روستا اشاره کرد.کارآفرینی در جوامع روستایی از
چند جهت دارای اهمیت است که عبارتند از:
ایجاد شغل با هزینه سرمایه ای نسبتاًکم
توسعه یک سرمایه گذاری مشترک توسط کارکنان ماهر
تجارت های کو چک منبع نوآوری در محصوال ،خدمات و تکنیک هستند .از طریق ایجاد تجارت های کوچک در یک جامعه ،
سرمایه گذاری ها پس انداز محلی افزایش یافته و استفاده از منابع محلی تشویق می شود.(Pourkarimi, Sabouri,2011
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شهرستان پاوه از جمله شهرهای مرزی غرب کشور که در نقطه صفر مرزی با کشور عراق واقع شده است ،از آنجای که
شهرستان پاوه از مناطق محروم و مرزی کشور به حساب می آید؛ این منطقه دارای ضعف های از جمله نبود امکانات و در برخی از
بخش ها ضعف پشتوانه مالی ،کمبود منابع آبی ،فقر اقتصادی ،ضعف مدیریت روستایی ،کمبود امکانات آموزشی – بهداشتی و
تفریحی ،مهاجرت های روز افزون روستاییان به شهر ،ناأمن بودن راه های ارتباطی ،عدم وجود امنیت و ...یا همان مرزی بودنش
یک محدودیت به شمار می رود که باعث شده به این مناطق توجه و رسیدگی چندانی صورت نگیرد و از طرفی هم این شهرستان
بدلیل کوهستانی بودن و حاصلخیز بودن منطقه دارای مزیت های بسیار باالی چرایی جهت تقویت دامداری و همچنین تقویت
بخش کشاورزی خرده دهقانی و باغداری دارد و به دلیل مرزی بودن این منطقه مناسب جهت ایجاد اقتصاد غیر زراعی از جمله
ایجاد بازارچه های مرزی و وجود طبیعت زیبا و مراکز زیارتی و صنایع دستی متنوع جهت گسترش بخش توریسم روستایی می
توان با ایجاد کارآفرینی در بخش های ذکر شده به باال بردن سطح اقتصادی منطقه کمک شایانی کرد امید می رود کارآفرینی
بتواند نتایج مؤثرتری در زمینة کاهش مهاجرت،توسعه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی روستائیان در این شهرستان را به همراه داشته
باشد  ،به همین دلیل برنامه ها و سیاست های کارآفرینی ،سرمایه گذاری کارافرینی بخش خصوصی در این مناطق می تواند به
توسعه و رفع مشکالت روستایی کمک شایانی کند .در این راستا این سوال مطرح می شود که ،کارآفرینی منجر به توسعه
روستاهای شهرستان پاوه شده است؟ تاکنون مطالعات مختلفی در مورد کارآفرینی روستایی صورت گرفته که عبارتند از :در تقویت
کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعة آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها،به ویژه کشورهای درحال توسعه به این نتیجه
رسیدند که در بستر سازی تشکیل تعاونی های تولیدی ،دولت به ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعة کارآفرینی می پردازد و
جامعه ای می تواند در مسیر توسعة کارآفرینی ،حرکت رو به جلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای الزم ،منابع انسانی
خود را به دانش و مهارت کارآفرینی تجهیز کند که تعاونی ها با متشکل کردن نیروی انسانی به خوبی می تواند از عهده این مهم
بر آید و به نهادینه سازی کارآفرینی کمک شایانی بکند ،(kolahdoz,2018) .با بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی
(مطالعه موردی روستاهای حومه شهرستان تاکستان) به این نتیجه رسید که عوامل بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی به ترتیب
اولویت عبارتند از :مالی – اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،آموزشی  -مدیریتی ،علمی – تحصیلی ،خانوادگی و قانونی و عوامل پیش
برنده کارآفرینی زنان روستایی به ترتیب اولویت عبارتند از :خانوادگی ،شخصیتی  -فردی ،مالی – اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی،
ترویجی و زیرساختی ،(shahraki,2016).نتایج پژوهش تبیین شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی روستایی نشان داد که،
فرایند کارآفرینی روستایی در بلندمدت نخواهد توانست از پارادایم تولیدگرایی ،دولتی و اقتصادی بودن ،به پارادایم پساتولیدگرایی،
خصوصی و انسانشناختی گذر کند ،(Zangoi, 2016) .در پژوهش خود تحت عنوان اثرات و پیامدهای فعالیت های کارآفرینی و
مثال خانگی در توسعه مناطق روستایی(بخش مرکزی شهرستان خسوف) نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر عوامل فردی،
عوامل محیطی و فعالیت های آموزشی و ترویجی در رشد و توسعه کارآفرینی و مشاغل صنعتی خانگی زیاد است ،همچنین تأثیر
فعالیتهای کارآفرینی بر رشد شاخص های اقتصادی و اجتماعی نیز در حد زیادی می باشد، (Norbakhsh& Razmi,2016) .
تحلیل نقش کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی :روستاهای بخش شاندیز
شهرستان بینالود) به این نتیجه رسیدکه در مجموع ،کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی تأثیرات مثبت و معناداری را به ترتیب بر
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی کیفیت زندگی داشته است ، (chahkandi,2015) .بررسی و تحلیل نقش کارآفرینی در توسعه
مناطق روستایی (مورد مطالعه شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی ) ن تایج تحقیق نشان می دهد که از نظر کارآفرینان
عوامل فردی و سازمانی در حد زیادی در رشد و توسعه کارآفرینی تاثیر گذار است در حالی که تاثیر عوامل محیطی در این خصوص
در حد کمی می باشد .هم چنین تاثیر کارآفرینی بر بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی نیز در حد زیادی
ارزیابی گردیده است .از سوی دیگر بررسی رابطه بین توسعه و رشد کارآفرینی از طریق رگرسیون ساده خطی نشان داد که %51
تغییرات توسعه روستایی به این مساله وابسته است و نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر رابطه متغیرهای سن ،درآمد و دیدگاه
کارآفرینان در مورد تاثیر عوامل فردی محیطی با توسعه و رشد فعالیت های کارآفرینی می باشد (ghadiri Masoum et al,
 ، 2014).مطالعات نشان داده نواحی روستایی ایران در زمینه اشتغال با مشکالت عدیده ای روبرو بوده و از دیدگاه بسیاری از
محققان ،کمبود فرصتهای کارآفرینی یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار در این نواحی به شمار می رود .
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) ،(Tossi & et al , 2014در تحقیقی تحت عنوان کارآفرینی روستایی و عوامل مؤثر برآن (مطالعه ی موردی روستاهای
شهرستان مینو دشت ) انجام دادند ،نتایج نشان داد که می توان روستاییان مورد مطالعه را براساس نمره ی وضعیت کارآفرینی شان
به چهار دسته روستاییان سنتی،نسبتاّ سنتی ،تغیر پذیر و روستاییان صالحیتدار و پیشرو طبقه بندی نمود(Bozarjomhri& et .
) ،al 2014در تحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار
انجام شده است و با مقایسه نتایج تحقیق با نتایج دیگران و با استفاده از داده های کتابخانه ای نشان می دهد که کارآفرینی از یک
سو سبب افزایش تولیدات کشاورزی ،نوسازی جامعه روستایی ،افزایش اشتغالزایی دربخش کشاورزی و تامین امکانات اولیه از جمله
غذا ،مسکن و غیره  ...شده است و از سوی دیگر ،زمینه را برای سرمایه گذاری موسسات مالی در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت
زندگی روستائیان ،ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاری دوره های آموزشی برای راه اندازی کسب و کارهای غیر کشاورزی شده
است ،(Seydaei & Sadegi, 2014) .کارآفرینی روستایی و توجه به آن در کشور ایران با توجه به وضعیت موجود یک ضرورت
اساسی است ،توسعه کارآفرینی روستایی می تواند نسبت به برخی استراتژی ها هزینه کمتری دارد و برای محیط روستایی مناسب
تر است،روستاها نیز همچون شهرها مملو از فرصت های جدید و کشف نشده هستند که کشف و بهره برداری به موقع از این
فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و رقابت پذیر بر مبنای آن ها می تواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به
همراه آورد ، (Eftekhari & Sojasi geydari,2013).کارآفرینی روستایی به عنوان مفهومی جدید ،نیازمند دیدگاه یکپارجه و
ترکیبی است تا در چهارچوپ آن ،روحیه و انگیزه نوآور ی ،خالقیت ،خطرپذیری ،مشارکت ،شایستگیها ،ظرفیت ها ،توانمندیها و
غیره به عنوان موتور محرکه کارآفرینی در جوامع روستایی بروز کند و سازماندهی شود  ، (Sohrabi vafa,2013) .در پژوهش
خود تحت عنوان نقش کارآفرینی در توسعه روستایی با تأکید بر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی (دهستان خروارد،شهرستان
خدابنده) به این نتیجه رسید که براساس آزمون فریدمن و ویلکاکسون یکپارچهسازی کشاورزی توانسته است به پایداری کشاورزی
و کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه منجر شود ،(Izadi&Barzegar,2013) .اصلی ترین تفاوت میان کارآفرینی روستایی و
شهری ،در فعالیت آنان بر اساس اطالعات محلی و منابع موجود است ، (Motii langerodi & et al ,2012).در مطالعه ای به
تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی:بخش های زند و سامن شهرستان مالیر)
پرداختند که نتایج مقاله حاکی از آن است که وجود عوامل فردی و محیطی در افزایش توانمندی روستاییان برای ایجاد و توسعه
کسب و کار تأثیر دارد ، (Yadolahi & Razavi,2013).به مطالعه نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در کارآفرینی جوانان
روستاهای بخش کربال پرداختند ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که اندازه شبکه اجتماعی با موفقیت کارآفرینی رابطه مثبت و
معناداری دارد ،مهارت های کارآفرین و تجربه وی با موفقیت در کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری دارد،(Hajhosseini,2012) .
در پژوهش خود تحت عنوان ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی با تاکید بر کارآفرینی و توانمندسازی (مطالعه موردی :بخش شال
شهرستان بوئین زهرا) نتایج نشان داد که ظرفیت های فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیرساختی برای توسعه کارآفرینی در حد پایین
ارزیابی شده است و همچنین بین ویژگی های فردی ،سطح تحصیالت و میزان درآمد و سن با زمینه های کارآفرینی همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد ،(Ozami,2012) .در پژوهشی تحت عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در تعاونیهای
تولید کشاورزی ( مطالعه موردی تعاونیهای شهرستان گلپایگان ) به این نتیجه دست یافت که عوامل اقتصادی ،اجتماعی،
آموزشی ،سیاسی – حقوقی ،روانشاختی ،سازمانی رابطه ی معنا داری و مثبتی با توسعه کارآفرینی روستایی دارند که هر چه مقدار
این عوامل بیشتر باشند میزان توسعه کارآفرینی بیشتر می شود و برعکس هر چه میران این عوامل کمتر باشد ،میزان توسعه
کارآفرینی کاهش می یابد ، (Mosavi,2009) .در پژوهشی تحت عنوان ظرفیتشناسی توسعه کارآفرینی (روستاهای بخش سده
شهرستان اقلید) به این نتیجه رسید که در منطقه مورد مطالعه فعالیتهای کشاورزی جوابگوی نیاز اقتصادی و وضعیت اشتغال
منطقه نیست .بنابراین الزم است به منظور افزایش درآمد ،تنوع بخشیدن به درآمدها و ایجاد اشتغال ،از ظرفیتهای محیطی ،جهت
کارآفرینی غیر کشاورزی ،مانند ظرفیتهای صنعتی و خدماتی به منظورایجاد تعادل در منطقه توجه اساسی شود.
)(Sharma&Kirkman, 2015؛ توانمند سازی ساکنان روستایی نیز درتوسعه کار آفرینی روستایی اثر گذار است به طوری که
اگر ساکنان روستایی توانمند شوند باعث توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی و موجب توسعه سکونتگاه های روستایی خواهد شد.
) ،(Das,2014در مقاله ای با عنوان چشم انداز و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی بیان کرد نقش کارآفرینی روستایی در
توسعه اقتصادی را در عواملی مانند :توسعه متوازن منطقه ای ،اشتغال عمومی ،بهبود استانداردهای زندگی ،افزایش درآمد سرانه،
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خوداتکایی ملی و توزیع متناسب قدرت اقتصادی برشمرده و معتقد است که کارآفرینی روستایی این مزایا و منافع مهم را در بر دارد.
فراهم آوری فرصت های شغلی ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان ،رشد متوازن منطقه ای ،ارتقای فعالیت های هنری ،جلوگیری از
آسیب های اجتماعی و هوشیار سازی جوانان ،(Patel&Chavda,2013) .در مطالعه ای تحت عنوان موانع و چالش های
کارآفرینی روستایی در هند به این نتیجه دست یافت که موانع و مسائل توسعة کارآفرینی روستایی عبارت است از - 1 :مسائل مالی:
همچون کمبود تأسیسات و تسهیالت زیرساختی ،سرمایه گذاری اندک و عنصر خطر و -2 ...مسائل بازار؛ مانند رقابت ،واسطه ها
و -3 ...مسائل مدیریتی؛ از جمله کمبود دانش فناوری و اطالعات ،تشریفات قانونی و کاغذ بازی های گسترده ،تهی مواد خام
،کاستی های دانش فنی ،کیفیت پایین تولید و -4 ...مسائل مناب ع انسانی؛ مانند کمبود کارکنان ماهر ،نگرش منفی و ( . ...
) ، Saxena,2012در مقاله ای تحت عنوان مشکالت روستایی کارآفرینان و راه حل های برای حل آن به این نتیجه رسید که
کارآفرینی روستایی ،کارآفرینی درحال ظهور در مناطق روستایی ناظر است .امروزه نیاز رو به رشدی به کارآفرینان روستایی برای
ایجاد واحدهای صنعتی با فرصت های شغلی فراوان برای اهالی روستاها احساس می شود .بر همین اساس صاحب نظران و
نهادهای توسعه ،کارآفرینی روستایی را به عنوان مداخله ای راهبردی برای ارتقای توسعه ی روستایی و تسریع در روند آن می
دانند ،( Jenette & et al ,2010).در مطالعه خود تحت عنوان " نقش کارآفرینی اجتماعی در میان کشاورزان مطالعه موردی
کشاورزان کنیایی" به این نتیجه رسیدند :موفقیت کارآفرینی تا حدودی مرتبط به خود فرد و نهاد رهبری می باشد اما آشنایی با
فرهنگ و یادگیری گروهی نیز از جمله موفقیت در برنامه توسعه کارآفرینی بوده است ، ( Folmer & et al 2010).در مقاله ای
عوامل مؤثر بر کارآفرینی صنعتی روستایی در بین کشاورزان را بررسی نموده است .نتایج حاکی از آن دارد که همه کارآفرینان از
حمایت مالی خانواده برخوردار نیستند و بازار سرمایه می تواند شکاف را پر کند که این امر از راه اندازی مؤسسات مالی و همچنین
ارتقاء برنامه های آموزشی و سرمایه گذاری در روستاها امکان پذیر است ، (Satyabama,2010) .در مقاله خود با عنوان
توانمندسازی زنان روستایی و توسعه کارآفرینی به این نتیجه رسیده است که زنان کارآفرین عالوه بر این که با موانع بازاریابی برای
تولیداتشان مواجه هستند ،عوامل دیگری نیز مثل مسئولیت های خانوادگی شان در بعضی از موارد مانع دست یابی آنان به بعضی از
فرصت ها می شود ،بعالوه اینکه آنها در بعضی از کشورها با موانعی در رابطه با مالکیت دارایی هایشان مواجه هستند.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر سعی برآن شده است که تآثیر کارآفرینی روستایی بر توسعه روستایی شهرستتتان پتتاوه بررستتی شتتود .بتتراین
اساس با استناد بر روش توصیفی  -تحلیلی و برمبنای مطالعات و بررسی های میدانی چند روستا به عنوان نمونه مورد ارزیابی قتترار
گرفت.در بررسی های میدانی از پرسشنامه و مصاحبه با ساکنین استفاده و برداشت های میتتدانی صتتورت گرفتتت کتته امکتتان ثبتتت
مشتتاهدات را بتترای پژوهشتتگر فتتراهم ستتاخته است.پرسشتتنامه تهیتته شتتده شتتامل مؤلفتته هتتای تأثیرگتتذار (اجتماعی،اقتصتتادی
وفرهنگی،محیطی،کالبدی و نهادی) در توسعه روستایی می باشد در بین ساکنین روستاها توزیع شد .روایی پرسشنامه بتتا استتتفاده از
نظرات کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ متتورد ستتنجش قتترار گرفتتت .همچنتتین بتترای تجزیتته و تحلیتتل
اطالعات حاصل از پرسشنامه ،از ابزار آماری وگرافیکی EXCELو  SPSS 24استفاده شده است .ترستتیم نقشتته هتتای محتتدوده
مورد مطالعه با نرم افزار  GISانجام گرفته است.
هر یک از متغیرهای مستقل براساس آزمون های آماری نظیر ضریب همبستگی و رگرسیون با توجه به ستتطح سنجشتتان متتورد
تجزیه و تحلیل قرار می گیرند .جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل ساکنین روستایی شهرستتتان پتتاوه متی باشتتد کتته
دارای  5دهستان به نام های (ماکوان،شیوه سر،شمشیر،هولی و سیروان) است که شامل  45روستای دارای سکنه می باشد .جمعیت
روستایی این شهرستان براساس سرشماری سال  24328 ،1395نفر می باشد .برای تعیین حجم نمونه روش هتتای متفتتاوتی وجتتود
دارد .در این پژوهش جهت تعیین نمونه پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است.لذا با توجه به جامعه آمتتاری کتته  24328نفتتر
می باشد .براساس فرمول کوکران  378نفر به عنوان جامعه نمونه برآورد شد .انتخاب شده اند.

ارزيابي اثرات کارآفريني در توسعه روستايي (شهرستان پاوه)...
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 = nحجم نمونه
 = Nحجم جمعیت آماری =24328
 = zدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول = 1/96
 = pاحتمال تأثیر متغیر مستقل بر وابسته =0/05
 = qاحتمال عدم تأثیر متغیر مستقل بر وابسته = 0/05
 = dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب =  0/05یا 0/01
طبق فرمول باال اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی  ./5یعنی نیمی از جمعیت حایزصفتی معین باشند  .نیمی دیگر فاقد
آن هستند.
معموال  pو qرا  0/5در نظر می گیریم .مقدار  zمعموالً  1/96است d .می تواند  0/01و  0/05باشد.

در این تحقیق به دلیل شباهتهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی روستاهای موردمطالعه از روش نمونهگیری تصادفی ستتاده بتترای
انتخاب مناطق روستایی موردمطالعه استفادهشده است درروش نمونهگیر ی تصادفی ساده در این روش احتمال انتخاب هر عامتتل از
جامعه معلوم و مساوی یکدیگر است و انتخاب هر عنصر مستقل از عنصر دیگر است.
جدول :1تعداد نمونه روستاهای جامعه آماری
جامعه آماری

نمونه آماری

روستا

درصد فراوانی
جمعیت

تتتازه آبتتاد مرکتتزی – شمشتتیر – دره بیتتان – چتتوریژی –
دوریسان – بندره – سرکران – نسمه

0/42

خانقاه – درمور – گتتالل – نوریتتاب – دشتته – کمتتادره –
نجار – ورا – داریان – هیروی

0/25

ماکوان

تین  -سفیداب  -زردویی – لشکرگاه – دودان – سیمان –
باورول

0/09

شیوه سر

ساتیاری – اریت  -بله ای  -الران علیتتا  -الران ستتفلی –
مزیدی  -میرعبدلی زرین چیا – میوان -سریاس

0/11

شتترکان – نتتروی – حجتتیج بتتزر – بیتتدرواز – دزاور –
کیمنه  -هانی گرمله  -تشار -نیسانه – وزلی

0/13

بخش دهستان

شمشیر
مرکزی
هولی
باینگان
نوسود

سیروان

حجم کل
منبع؛یافته های پژوهش؛.1397

100

روستا

جمعیت پاسخگو

نسمه

626

25

چوریژی

2717

86

تازه آباد
خانقاه
دشه
داریان

67
1305
1549
541

16
45
59
23

زردویی

743

26

سفیداب

87

13

ساتیاری

598

23

سریاس

723

27

حجیج
نیسانه
12

321
229
9506

19
16
378
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بهعبارتدیگر اگر حجم افراد جامعه را  Nو حجم نمونه را nفرض کنیم ،احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی است
وشهرستان پاوه شامل  45روستا دارای سکنه می باشد که در این میان  12روستا به عنوان نمونه براساس جمعیت و به صورت
طبقهای انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته شده است .مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تحقیق حاضر که در واقع پایایی
تحقیق را نشان می دهدبرابر با  0/94درصد بدست آمد که مقدار آن خوب است.
جدول :2آلفای کرونباخ
متغیر
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی -فرهنگی
عوامل محیطی
عوامل نهادی – کالبدی
کل پرسش نامه
منبع (:نگارنده براساس یافته های تحقیق)1397،

تعداد
378
378
378
378
378

آلفای کرونباخ
0/94
0/88
0/78
0/89
0/94

معرفي محدوده مورد مطالعه
شهرستان پاوه یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه است . ،با فاصله  121کیومتر از مرکز استان که در شمال غرب استان واقع
گردیده و مرکز آن شهر پاوه است .این شهرستان از طرف شمال به شهرستان های مریوان و سرو آباد (استان کردستان) ،از طرف
جنوب به جوانرود و ثالث و باباجانی ،شرق به روانسر و کامیاران (استان کردس تان) و از طرف غرب به کشور عراق (شهرستان
حلبچه) محدود میگردد این شهرستان در  54دقیقه و  45درجه تا  36دقیقه و  46درجه از طول شرقی و  51دقیقه و  34درجه تا
 18دقیقه و  35درجه عرض شمالی واقع شده است.وسعت این شهرستان  1260کیلومتر مربع است که  6درصد از مساحت استان را
به خود اختصاص داده است .شهرستان پاوه دارای سه بخش نوسود ،باینگان و بخش مرکزی است که هر بخش آن نیز چند
دهستان را شامل می شود.این شهرستان شامل  5دهستان (شمشیر ،هولی  ،شیوه سر ،ماکوان،سیروان) و 95روستا که  48روستا
دارای سکنه 12،روستا به صورت فصلی دارای سکنه و مابقی خالی از سکنه می باشند37 ،روستای آن دارای دهیاری فعال هستند.

ارزيابي اثرات کارآفريني در توسعه روستايي (شهرستان پاوه)...
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نقشه: 1موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شهرستان پاوه و استان کرمانشاه ،نویسندگان 1397

نقشه: 2موقعیت روستاهای شهرستان پاوه ،نویسندگان 1397
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يافتهها و بحث
در این پژوهش از استنباط آماری مربوط به آزمون فرض های آماری و نظریه ی استنباط آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها و
آزمون فرضیات بهره گرفته شده است.
برای پی بردن به موضوع (ارزیابی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه روستایی شهرستان پاوه)ما به دنبال وجود رابطه معنا داری
بین کارآفرینی و شاخص های (اقتصادی  ،اجتماعی  -فرهنگی ،محیطی ،نهادی  -کالبدی) با توسعه روستایی پرداختیم.
برای بررسی اینکه کارآفرینی به توسعه روستاهای شهرستان پاوه منجر شده است یا نه .با توجه به متغیرهای تحقیق از آزمون های
ضریب همبستگی پیرسون ،خی دو و رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج حاضر از آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای
نشان داد که رابطه معناداری در سطح  %99درصد وجود دارد به گونه ای که سطح معناداری( )Sigبدست آمده کمتر از  0/01رابطه
معناداری وجود دارد این رابطه به صورت هم جهت و قوی است چرا که ضریب بدست آمده مثبت بوده و نزدیک به یک می باشد.
به گونه ای که با کاهش متغیر مستقل تحقیق (کارآفرینی) کاهش میزان توسعه روستایی را داریم و با افزایش میزان متغیر مستقل
تحقیق افزایش میزان توسعه روستایی را خواهیم داشت .پس با توجه به نتایج بدست آمده منطقه در وضعیت مناسب تری قرار می
گیرد بنابراین معنا داری تأیید می شود.
جدول :3نتایج آزمون همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی
متغیر
0/849
کارآفرینی با توسعه روستایی

Sig
0/000

تعداد
378

توصیف همبستگی
قوی و هم جهت

منبع:یافته های پژوهش؛1397
نتایج حاضر از آزمون خی دو نشان می دهد که مقدار سطح معناداری چون کوچکتر از سطح خطا  0/05می باشد.پس با اطمینان
 %99درصد می توان گفت بین متغیر کارآفرینی و توسعه روستایی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد .بنابراین سطح
معنا داری تأیید می شود.
جدول :4آزمون خی دو
متغیر
کارآفرینی و توسعه روستایی

آماره خی دو
87/630

Sig
0/000

درجه آزادی
75

مقدار خطا
0/05

منبع:یافته های پژوهش؛1397
برای تعیین معیارهای مؤثر در توسعه روستایی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است .وضعیت توسعه روستایی به عنوان
متغیر وابسته و معیارها و شاخص های کارآفرینی (اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،محیطی ،نهادی – کالبدی ) هم به عنوان متغیر
مستقل استفاده شده اند .نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهدکه حدود  74درصد از واریانس توسعه روستایی را متغیر
مستقل تحقیق(کارآفرینی ) تبیین می کند و  26درصد مربوط به معیارها یا متغیرهای دیگر می باشد .همبستگی بین متغیرها0/849
درصد است و اینکه ضریب تعیین نشان می دهد  0/740تغییرات متغیر وابسته توسط معیارهای مستقل تعیین می گردد.
جدول :5خالصه ای از نمای کلی مدل رگرسیون چندگانه
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
رگرسیون
0/740
0/849
مدل اینتر
منبع:یافته های پژوهش؛.1397

ضریب تعیین تعدیل شده
0/719

سطح خطای معیار تعیین
0/23891

ارزيابي اثرات کارآفريني در توسعه روستايي (شهرستان پاوه)...
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جدول  :6تحلیل واریانس رگرسیون ( )ANOVAبه منظور قطعیت وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر مستقل
سطح معناداری
میانگین مربعات
درجه آزادی
مجموع مربعات
گویه
آماره f
52/300
بین گروهی
20/292
درون گروهی
72/593
کل
منبع:یافته های پژوهش؛.1397

2
375
377

26/150
0/054

83/259

0/000

برای بررسی اثرات معیارهای تحقیق بر توسعه روستایی با استفاده از رگرسیون چندگانه ابتدا به منظور بررسی معنادار بودن
رگرسیون،از تحلیل واریانس رگرسیون ( ) ANOVAبه منظور قطعی بودن وجود رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر مستقل
ا ستفاده شد و نتایج حاصله نشان داد که رابطه خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق از یک سو و متغیر وابسته از سوی دیگر وجود
دارد.چرا که سطح معناداری واریانس برابربا  0/000می باشد.
جدول  :7معیارهای وارد شده به معادله رگرسیون برای تبیین توسعه روستایی
ضریب تأثیر
ضریب تأثیر غیراستاندارد
سطح معنا
استاندارد
آماره T
متغیر
داری
خطای استاندارد B
Beta
0/000
2/275
0/063
43/345
(ثابت)Constant
_
0/000
0/017
0/001
0/847
کارآفرینی با توسعه روستایی 30/920
منبع:یافته های پژوهش؛1397
درمورد اهمیت و تأثیر متغیرهای مستقل در پیش گویی معادله رگرسیون باید از مقادیر  Betaاستفاده کرد بزر بودن
مقدار Betaنشان دهندة اهمیت نسبی و نقش آن در پیش گویی متغیر وابسته است.
بنابراین همانطور که مشاهده می ش ود می توان استنباط کرد که متغیر کارآفرینی سهم بسزایی در توسعه روستایی منطقه مورد
مطالعه دارد به گونه ای که تغییر در انحراف معیار کارآفرینی باعث می شود تا انحراف معیار متغیر توسعه روستایی به اندازه 0/847
درصد تغییر یابد.
با توجه به نتایج بدست آمده از رابطه معنا دار بین میزان کارآفرینی با توسعه روستایی می توانیم به تأیید سوال اصلی تحقیق مبنی
بر اینکه آیا کارآفرینی منجر به توسعه روستایی شهرستان پاوه شده است؟ برسیم.با توجه به معنی داری روابط ذکر شده می توانیم
بگوییم بین کارآفرینی و توسعه روستایی ارتباط معنی دار وجود داشته است.
جدول :8نتایج حاصل از آزمون رگرسیون بین بعد اقتصادی با میزان کارآفرینی:
ضریب تأثیر غیر استاندارد
ضریب تأثیر استاندارد
متغیر
آمارهT
B
Beta
خطای استاندارد
0/419
0/048
49/973
(ثابت)Constant
_
0/065
0/003
0/790
20/002
بعد اقتصادی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

سطح معناداری
0/000
0/000

مقدار بتای بعد اقتصادی برابر با 0/790واحد می باشد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در متغیر مستقل مقدار توسعه اقتصادی به میزان
 0/790واحد تغییر خواهد یافت .این مقدار بتا ،تأثیر باالی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
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جدول  :9نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین بعد اقتصادی با میزان کارآفرینی
Sig
توصیف همبستگی
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
قوی و هم جهت
378
0/000
0/790
اقتصادی
منبع:یافته های پژوهش ؛:1397

نتیجه
تأیید فرضیه

بر اساس محاسبات انجامشده سطح معنیداری به دست آمده در همبستگی پیرسون  0/000درصد می باشدکه کمتر از مقدار سطح
خطای آزمون مدنظر یعنی  0/01میباشد،پس با اطمینان 99درصد میتوان گفت رشد کارآفرینی و توسعه اقتصادی مناطق
روستایی همبستگی وجود دار د به خاطر همجهت و قوی بودن ضریب همبستگی به دست آمده ( )0/790بین آنها رابطه
معنیداری از نوع مستقیم برقرار است یعنی با کاهش یا افزا یش رشد کارآفرینی توسعه اقتصادی نیز افزایش یا کاهش می یابد.
جدول  :10نتایج حاصل از آزمون خی دو بین بعد اقتصادی و میزان کارآفرینی:
Sig
درجه آزادی
آماره خی دو
متغیر
22
0/000
20/289
بعد اقتصادی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

مقدار خطا
0/05

نتیجه
تأیید فرضیه

بر اساس نتایج حاضر از آزمون خی دو در ارتباط با متغیرهای تحقیق مقدار سطح معناداری چون کوچکتر از سطح خطا  0/05می
باشدو سطح معناداری از  0/01معنا می شود ،پس با اطمینان  %99درصد می توان گفت بین رشدکارآفرینی با توسعه اقتصاد
روستایی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :11نتایج حاصل از رگرسیون بعد اجتماعی – فرهنگی و میزان کارآفرینی
ضریب تأثیر غیر استاندارد
ضریب تأثیر استاندارد
آمارهT
متغیر
خطای استاندارد
B
Beta
2/488
0/060
41/427
(ثابت)Constant
_
0/065
0/003
0/737
21/151
بعد اجتماعی – فرهنگی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

سطح معناداری
0/000
0/000

مقدار بتای بعد اجتماعی  -فرهنگی برابر با  0/737واحد می باشد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در متغیر میزان کارآفرینی مقدار
توسعه اجتماعی  -فرهنگی به میزان  0/737واحد تغییر خواهد یافت .این مقدار بتا ،تأثیر باالی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را
نشان میدهد.
جدول  :12نتایج حاصل از همبتگی پیرسون بین بعد اجتماعی – فرهنگی با میزان کارافرینی
توصیف همبستگی
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
Sig
قوی و هم جهت
378
0/000
0/737
بعد اجتماعی – فرهنگی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

نتیجه
تأیید فرضیه

براساس محاسبات انجامشده سطح معنیداری بهدستآمده در همبستگی پیرسون  0/000درصد می باشدکه کمتر از مقدار سطح
خطای آزمون مدنظر یعنی  0/01میباشد،پس با اطمینان 99درصد میتوان گفت بین میزان کارآفرینی با توسعه اجتماعی –
فرهنگی مناطق ر وستایی همبستگی وجود دارد به خاطر مثبت بودن ضریب همبستگی به دست آمده ( )0/737بین آنها رابطه
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معنیداری از نوع مستقیم برقرار است یعنی با کاهش یا افزایش کارآفرینی توسعه اجتماعی  -فرهنگی در مناطق روستایی نیز
افزایش یا کاهش می یابد.
جدول  :13نتایج حاصل از آزمون خی دو بین بعد اجتماعی – فرهنگی و میزان کارآفرینی
درجه آزادی
Sig
آماره خی دو
متغیر
23
0/000
18/636
بعد اجتماعی – فرهنگی
منبع:یافته های پژوهش ؛:1397

مقدار خطا
0/05

نتیجه
تأیید فرضیه

نتایج حاضر از آزمون خی دو نشان می دهد که مقدار سطح معناداری چون کوچکتر از سطح خطا  0/05می باشد و سطح معناداری
از  0/01معنا می شود ،پس با اطمینان  %99درصد می توان گفت بین کارآفرینی و توسعه اجتماعی – فرهنگی در منطقه مورد
مطالعه رابطه معناداری وجود دارد ،بنابراین فرضیه فوق تأیید می شود.
جدول :14نتایج حاصل از آزمون رگرسیون بعد زیست محیطی با میزان کارآفرینی
ضریب تأثیر غیر استاندارد
ضریب تأثیر استاندارد
آمارهT
متغیر
B
Beta
خطای استاندارد
2/416
0/068
43/427
_
(ثابت)Constant
0/065
0/003
0/579
22/243
بعد زیست محیطی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

سطح معناداری
0/000
0/000

مقدار بتای بعد زیست محیطی برابر با  0/679واحد می باشد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در متغیر مستقل کارآفرینی مقدار توسعه
زیست محیطی به میزان  0/679واحد تغییر خواهد یافت .این مقدار بتا ،تأثیر باالی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را نشان میدهد.
جدول :15نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین بعد زیست محیطی با میزان کارآفرینی
Sig
توصیف همبستگی
تعداد
ضریب همبستگی پیرسون
متغیر
نسبی و هم جهت
378
0/000
0/679
بعد زیست محیطی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

نتیجه
تأیید فرضیه

بر اساس محاسبات انجامشده سطح معنیداری بهدستآمده در همبستگی پیرسون  0/000درصد می باشدکه کمتر از مقدار سطح
خطای آزمون مدنظر یعنی  0/01میباشد ،پس با اطمینان 99درصد میتوان گفت بین کارآفرینی و توسعه زیست محیطی مناطق
روستایی همبستگی وجود دارد به خاطر مثبت بودن ضریب همبستگی به دست آمده ()0/679بین آنها رابطه معنیداری از نوع
مستقیم برقرار است یعنی با کاهش یا افزایش رشد کارآفرینی بعد زیست محیطی توسعه نیز افزایش یا کاهش می یابد.
جدول :16نتایج حاصل از آزمون خی دو بین بعد زیست محیطی با میزان کارآفرینی
Sig
درجه آزادی
آماره خی دو
متغیر
22
0/000
18/965
بعد زیست محیطی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

مقدار خطا
0/05

نتیجه
تأیید فرضیه
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نتایج حاضر از آزمون خی دو در ارتباط با متغیرهای تحقیق نشان می دهد که مقدار سطح معناداری چون کوچکتر از سطح خطا
 0/05می باشد و سطح معناداری از  0/01معنا می شود ،پس با اطمینان  %99درصد می توان گفت بین رشد کارآفرینی با بعد
زیست محیطی توسعه در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول :17نتایج حاصل از آزمون رگرسیون بین بعد نهادی – کالبدی با کارآفرینی
متغیر

آمارهT

(ثابت)Constant

54/544

بعد نهادی – کالبدی

28/263

ضریب تأثیر استاندارد

ضریب تأثیر غیر استاندارد

سطح معناداری

Beta

خطای استاندارد

_
0/842

0/043

B
2/495

0/000

0/003

0/062

0/000

منبع:یافته های پژوهش ؛.1397
مقدار بتای بعد نهادی  -کالبدی برابر با  0/842واحد میباشد .یعنی به ازای هر واحد تغییر در متغیر کارآفرینی مقدار توسعه
روستایی به میزان  0/842واحد تغییر خواهد یافت .این مقدار بتا ،تأثیر باالی کارآفرینی بر بعد نهادی – کالبدی توسعه روستایی را
نشان میدهد.
جدول :18نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین بعد نهادی – کالبدی با میزان کارآفرینی
ضریب همبستگی پیرسون Sig
تعداد
متغیر
0/842
بعد نهادی  -کالبدی
منبع:یافته های پژوهش ؛.1397

0/000

378

توصیف همبستگی

نتیجه

قوی و هم جهت

تأیید فرضیه

بر اساس محاسبات انجام شده سطح معنیداری به دست آمده در همبستگی پیرسون  0/000درصد می باشدکه کمتر از مقدار
سطح خطای آزمون مدنظر یعنی  0/01میباشد ،پس با اطمینان 99درصد میتوان گفت بین شاحص نهادی  -کالبدی با توسعه
مناطق روستایی همبستگی وجود دارد به خاطر مثبت بودن ضریب همبستگی به دست آمده ( )0/842بین آنها رابطه معنی داری
از نوع مستقیم برقرار است یعنی با کاهش یا افزایش میزان رشد کارآفرینی توسعه نهادی -کالبدی نیز افزایش یا کاهش می یابد.
جدول :19نتایج حاصل از آزمون خی دو بین بعد نهادی -کالبدی با میزان کارآفرینی
Sig
درجه آزادی
آماره خی دو
متغیر
24
0/000
19/346
بعد نهادی  -کالبدی
منبع:یافته های پژوهش ؛1397

مقدار خطا
0/05

نتیجه
تأیید فرضیه

نتایج حاضر از آزمون خی دو در ارتباط با متغیرهای تحقیق نشان می دهد که مقدار سطح معناداری چون کوچکتر از سطح خطا
 0/05می باشدو سطح معناداری از  0/01معنا می شود ،پس با اطمینان  %99درصد می توان گفت بین کارآفرینی و بعد توسعه
نهادی  -کالبدی در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.

نتيجهگيري
با توجه به این که روزبه روز بر مسائل و مشکالت اقتصادی روستاهای کشور افزوده می شود به کارگیری کارآفرینی روستایی به
عنوان راهبردی کم هزینه و نوآورانه در اقتصاد روستایی انکارناپذیر توسعه روستایی مورد قبول واقع شده است .تقویت کارآفرینی در
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محیط های روستایی هم موجب استفاده بهینه از منابع موجود می شود و هم زمینه ساز رشد ،شکوفایی و پایداری مکان های
زندگی روستایی است،زیرا کا رآفرینی با فراهم ساختن درآمد کافی و مناسب برای افراد ،ایجاد زمینه های اشتغال و غیره ماندگاری
در روستاها را اف زایش می دهد و همچنین می تواند موجب جذب سرمایه ها و نیروی انسانی بیرونی در محیط روستا شودو پایه
های توسعه ملی و منطقه ای را تقویت کند .از این رو هدف از این پژوهش بررسی نقش کارآفرینی روستایی در توسعه روستایی
شهرستان پاوه است،
براساس نتایج بدست امده از تحقیق حاضر،می توان گفت که با اطمینان  0/99درصد و سطح معنا داری کوچکتر از  0/05بین
شاخص ها ومعیار های کارآفرینی روستایی با توسعه روستایی رابطه معنا داری وجود دارد که به صورت مستقیم(مثبت)یعنی با
افزایش سرمایه گذاری کارافرینی روستایی توسعه روستایی افزایش پیدا می کند و در حد بسیار قوی است .با توجه به یافته ها،
رابطه معناداری میان هر یک از مؤلفه های کارآفرینی روستایی با توسعه روستایی دیده می شود .بیشترین تأثیر را بعد نهادی –
کالبدی با ضریب همبستگی 0/842درصد و کمترین تأثیر را بعد زیست محیطی با ضریب همبستگی  0/679درصد را شامل می
شود و براساس ضریب همبستگی بین این متغیرها(وابسته و مستقل) همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد.
در راستای فرضیه تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون اقدام به سنجش روابط بین کارآفرینی روستایی متشکل
از(شاخص های اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،زیست محیطی و نهادی – کالبدی) با توسعه روستایی صورت گرفته که نتایج
آزمون پیرسون  0/849و سطح معناداری  0/000پیش بینی اثرات کارآفرینی بر توسعه روستایی رابطه معنادار وجود دارد ،متغیرهای
کارآفرینی 74درصد ( ) R=74از میزان واریانس متغیر وابسته(توسعه روستایی) را پیش بینی می کند ،همچنین با توجه به آزمون
رگرسیون بین کارآفرینی و توسعه روستایی ضریب استاندارد و مقدار بتای برابر با  0/849درصد و سطح  0/000در  0/01درصد
خطا مثبت شده است.
همچنین در نتایج آزمون خی دو کارآفرینی روستایی با توجه به مقادیر بدست آمده از آزمون تمام متغیرهای مستقل کارآفرینی
دارای تأثیر باالی در متغیر وابسته توسعه روستایی می باشند.نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج به دست آمده ازتحقیقات
موسوی مشهدی (،)1382مرادی (، )1388افتخاری(( ، )1389طوسی و همکاران )1393،هم خوانی دارد.
پيشنهادات:
 تقویت و آموزش کارآفرینی روستایی در بعد زیست محیطی جهت جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی توجه کافی دولت به مناطق روستایی و فعالیت های کارآفرینی در مناطق روستایی از طریق دادن تسهیالت و وام بهروستاییان
 برنامه ریزی در جهت ایجاد و تقویت ارزش ها ،نگرش ها و رفتارهای کارافرینانه ،در واقع تالش در جهت رفع موانعفرهنگی توسعه ی کارافرینی روستایی
 توجه به کارافرینی اجتماعی ،توسعه کارافرینی جهت حل مشکالت اجتماعی جوامع  ،مداخله سازمان های درگیر درمسائل اجتماعی روستایی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بنیاد مسکن و دهیاری ها
 رفع مشکالت موجود د ر روستا از جمله درآمد(ضعف اقتصادی) ،کمبود امکانات رفاهی  ،آموزشی  ،تفریحی(ضعفزیرساخت های اجتماعی).
 توجه و تأکید بر دانش بومی روستاییان و ایجاد صنایع روستایی توسط افراد کارآفرین با هدف زمینه سازی برای ایجاداشتغال در روستاها و همچنین جلوگیری از مهاجرت روستاییان به ویژه جوانان و نخبگان بومی به شهرها
 وجود منابع مالی الزم برای فعالیت های کسب و کار و توجه به سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق ر وستای مدنظر قرار دادن کارآفرینی در توسعه روستایی و توجه به آن به عنوان اساسی ترین وکم هزینه ترین راهبرد توسعه درمناطق روستایی
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