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Abstract 
 

Background and Aim: Strengthening rural entrepreneurship as an effective lever in accelerating 

economic growth and social empowerment plays an important role in the process of rural development. 

Meanwhile, there are capabilities and obstacles that by identifying them, in addition to the growth and 

development of entrepreneurship among rural communities, can provide the grounds for achieving sustainable 

development. Considering the place of entrepreneurship in the process of rural development and the need to 

identify obstacles and challenges in this field, the aim of this research is to identify the obstacles and 

challenges of entrepreneurship development in Zafarabad Village, the results of which will help strengthen 

entrepreneurship and economic development of the studied area. 

Methods: The current research is of applied type, and its research method is descriptive-analytical. The 

statistical population of the research is 567 people of Zafarabad village, according to Morgan's standard table, 

200 people were selected as a sample. A systematic random method is used to select the samples. In order to 

understand the basic variables of the research and summarize them, factor analysis model (varimax rotation 

method) is used for confirmatory and exploratory purposes. In this method, after removing the ineffective 

items, the most important effective factors in the capabilities and obstacles of entrepreneurship development 

in the village are identified and analyzed in order of priorities. 

Findings and Conclusion: The results of the research showed that this village has the potential and 

capabilities of entrepreneurship, but the level of entrepreneurship development in it is low, among the existing 

obstacles, individual factors have the greatest impact on the development of rural entrepreneurship in the 

studied area. 
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مطالعه موردی: روستای ) ی توسعه کارآفرینی روستاییها چالشهای مؤثر و  تبیین سازه

 ظفرآباد، دهستان نورآباد، استان لرستان(
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 دهیچک

 ندیدر فرا ینقش مهم یاجتماع یساز و توانمند یرشد اقتصاد عیمؤثر در تسر یعنوان اهرم به ییروستا ینیکارآفر تیتقوف: هد و نهیزم
 انیدر م ینیها عالوه بر رشد و توسعه کارآفر آن ییوجود دارد که با شناسا یو موانع ها تیقابل انیم نی. در اکند یم فایا ییتوسعه روستا
و  ییتوسعه روستا ندیدر فرا ینیکارآفر گاهیبه جا فراهم نمود. باتوجه زیرا ن داریبه توسعه پا یابیدست یها نهیزم توان یم ،ییجوامع روستا

در  ینیتوسعه کارآفر یها پژوهش شناخت موانع و چالش نیحوزه، هدف از انجام ا نیدر ا شرویپ یها موانع و چالش ییضرورت شناسا
 منطقه موردمطالعه است. یو توسعه اقتصاد ینیکارآفر تیتقو گریاریآن  جیظفرآباد است که نتا یروستا

 ینفر روستا 765تحلیلی است. جامعة آماری تحقیق،  -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی ی: بررس روش
ها از روش تصادفی  عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه نفر به 022ظفرآباد است، کـه طبق جدول استاندارد مورگان، 

ها، بـا اهـداف تأییـدی و اکتشـافی از  بـه متغیرهـای زیربنایی تحقیق و تلخیص آن بردن یمنظور پ سیستماتیك بهره گرفته شد. به
عوامل مؤثر در  نیتر مهم اثر، یب یها هیوش چرخش واریمكس( استفاده شـد. در ایـن روش پـس از حـذف گومـدل تحلیـل عـاملی )ر

 شدند. لیوتحل هیو تجز ییو موانع توسعة کارآفرینی در روستا به ترتیـب اولویـت شناسـا ها تیقابل

 نییدر آن پا ینیتوسعه کارآفر زانیدارد اما م ینیکارآفر یها تیو قابل لیروستا پتانس نیپژوهش نشان داد ا جینتا گیری: جهینت وها  افتهی
 در محدوده موردمطالعه دارند.    ییروستا ینیرا در توسعه کارآفر ریتأث نیشتریب یموانع موجود عوامل فرد نیاست، از ب

 

 لرستان. ، استانظفرآبادروستای نورآباد،دهستان  دار،یتوسعه پا ،کارآفرینی روستایی،ینیکارآفرها:  واژه دیکل
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 مسأله انیب و مقدمه

اقتصادی تبدیل شده  یها استیسرشد اقتصادی به دلیل اثرات مثبت خود به یکی از اهداف اصلی  ،اخیر یها دههدر 

 در. شود یم اقتصادی رفاه نهایت افزایش در و کاهش بیکاری ،خدمات و کاالها افزایش  رشد اقتصادی موجبافزایش است. 

ی برای طراحی یک سیاست اقتصاد رشد بر متغیرها تأثیرگذارترین تعیین راستای در نظری مبانی از  یا عمده بخش  نتیجه

از اقدامات انجام  یا مجموعهبرای دستیابی و حفظ مرحله رشد اقتصادی در طی زمان باید . اند شدهاقتصادی مناسب ایجاد 

  (.Miguel-Angel and et al,2021) شود

ها سکونت دارند مملو از  عنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی که عوامل انسانی پرشماری در آن بهروستاها 

 یوکارها ها در مسیر ایجاد کسب موقع از آن به یبردار هستند که شناسایی و بهره یا نشده شناسایی یها نهیو زم ها تیقابل

همراه داشته باشد. روستاها درواقع محیط بکـری بـرای  روستاییان بهمزایـای اقتصـادی فراوانـی بـرای  تواند یجدید، م

 (. 1330)یاسوری و همکاران،  شوند یبـروز کـارآفرینی قلمـداد م

به دنبال توسعه  یا ندهیتوسعه به طور فزا گذاران استیمحققان، س جمعیت روستاییکاهش  و اقتصاد رکودبه  باتوجه

تقویت  (.Maria Rosario,2020) هستندروستایی ن ابزاری برای احیای جوامع عنوا مشاغل محلی و کارآفرینی به

ی ندهایفرای اجتماعی نقش مهمی در توانمندسازی در تسریع رشد اقتصادی و مؤثراهرم  عنوان بهکارآفرینی روستایی، 

ابتکاری بوده است.  یها تیاکتشافات اصلی در قرن بیستم ناشی از فعال(. 130:1337خانی،) کند یمتوسعه روستایی ایفا 

نتیجه کارآفرینی مشارکت عمده در درآمد کشور است.  .اند مند شده متعدد کارآفرینی بهره یها تیبسیاری از کشورها از مز

 کشفکه منجر به  دهند یاشتغال را افزایش م یها ، بلکه فرصتپردازند یوکار جدید م تنها به ایجاد کسب کارآفرینان نه

 (.Iskandarini,2013) شود یجدید و نوآوری م یها یمنابع جدید، فناور

 Hall and et) رود یروستایی به شمار م هراهکارهای کاهش فقر و توسع نیتر کارآفرینی، یکی از مهم هوسعت 

al,2010,15) یها ی فرصتم روستاهاست. کارآفرینظات پایداری و نبزیرا اشتغال و کارآفرینی، یکی از عوامل اصلی ث؛ 

خود را افزایش دهند؛ همچنین با ایجاد مؤسسات جدید و  هتا درآمد و سرمای کند یجدیدی را برای روستاییان ایجاد م

ه . نقش کارآفرینی در توسعابدی یود مبکوچک و متوسط، استانداردهای زندگی در جوامع روستایی به یوکارها کسب

، رشد اقتصادی روستاها، کاهش ازیها و خدمات موردنالبی روستاییان به کایر دستیاظن ییها نهیاقتصادی روستاها در زم

جدید و ارتقای سطح امنیت اجتماعی و رفاه در روستاست  یوکارها شهرها، تشویق به ایجاد کسب به ده مهاجرتپدی

فردی،  یها زهیو انگ ها یژگیعوامل گوناگونی، مانند و ریتأث یک فعالیت کارآفرینی تحت (.1333)ابراهیمی و همکاران، 

آثار و نتایج مختلفی را به لحاظ الگوهای  تواند یو دانش فنی است که م ها استیورسوم، قوانین، س آموزش، فرهنگ و آداب

 یشرویها و موانع پ ، بر اساس فرصتنی؛ بنابرا(Alison,1990,166باشد )رفتاری، اقتصادی، اجتماعی و... در برداشته 

به موفقیت باالی کارآفرینان منجر شود. احساسات و انگیزه اولیه در کارآفرینان،  تواند یاین عوامل مکارآفرینان روستایی، 

با وجود داشتن (. 01: 1332افتخاری و سجاسی، عامل کلیدی موفقیت آنان باشد ) تواند یهیجان، شوق، عالقه و تعهد م

 دیبای کارآفرینی ها و برنامه ها استیس قیاز طر ادهای محلیو نه دولت یها است که تالش نی، اعتقاد بر اییها برنامه نیچن

 (.Abd Razak Ahmad,2010) انجام شود ییجوامع روستامطابق با مشخصات 

استدالل ( 1330) وابسته است. پترین ها دولتی توسعه کارآفرینی روستایی به سیاست و استراتژی ها برنامهموفقیت  

 از خارج یگذار هیمبتنی بر جذب سرمایه انسانی و سرما که ، بر خالف توسعهتوسعه روستایی منظور به کرد که کارآفرینی

. شود ی، مبتنی بر تحریک استعداد محلی کارآفرینی است و باعث ایجاد شغل و افزودن ارزش اقتصادی به یک منطقه ماست

روستایی، افزایش عرضه سعه اقتصادی تود. برای سرعت بخشیدن به شومنابع کمیاب در جامعه حفظ باید  حال نیدرع

. اند ندرت به کارآفرینی روستایی مرتبط بوده ها به و برنامه ها یدر مناطق عمدتاً روستایی، استراتژ. کارآفرینان ضروری است
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سعه در این میان پرداختن به تو همسو باشد. ازیموردن ینیبا کارآفر دیبا ییروستا ینیکارآفر یاستراتژ ای استیساز طرفی 

چرا که اگر روستاییان با دالیلی از جمله  موانع اقتصادی، اهمیت حیاتی برخوردار است؛  روستاییانکارآفرینی برای 

صورت فقر،  نیمنابع را به نحو مطلوب به کار گرفته، در غیر ا توانند یماجتماعی، فرهنگی، فردی و دولتی مواجه نباشند، 

ی رو شیپی ها چالش .ارمغان آن خواهد بود  ،بیکاری و مهاجرت در سطح روستاهاینده، زا، نابرابری فیافتگین توسعه

 (. Maria Rosario,2020)ممکن است هم ساختاری باشد و هم اجتماعی  کارآفرینان روستایی

ی صورت گرفته در روستای ظفرآباد حاکی از آن است که این روستا دارای قابلیت هایی جهت توسعه ها یبررس

بر  دیتأکنظیر فرآوری پشم، کاشت گیاهانی نظیر زیره و بابونه، پرورش زنبور عسل، صنایع دستی و گردشگری با کارآفرینی 

 و توسعهباعث رشد  تواند یم ها آن، اما موانعی در این بین وجود دارد که شناسایی در جهت رفع باشد یمدرختان بلوط 

از  ستیز طیمح کننده بیتخرن به شهر و ترک مشاغل کاذب و کاهش مهاجرت نیروی فعال و کارآمد روستاییا ،اقتصادی

ی ها سازهو  ها نهیزم، شود. هدف و مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی امرارمعاشبه درختان بلوط جهت  زدن بیآسجمله 

 :شود یمزیر مطرح  سؤاالتبر اساس آن که  و موانع توسعه کارآفرینی در روستای ظفر آباد است ها چالشو  مؤثر

 در تقویت توسعه کارآفرینی روستایی ظفرآباد کدامند؟ مؤثری ها سازه 

 و موانع پیش رو در جهت توسعه کارآفرینی روستایی ظفرآباد کدامند؟ ها چالش 

  ی را مرتفع نمود؟نیکارآفرروی توسعه  ی پیشها چالش توان یمبا چه رویكردی 

 

 پژوهشی نظری مبان 

شناخته شده است. بدون آن  توسعه درحالدر کشورهای  خصوص بهموتور محرک رشد اقتصادی  عنوان بهکارآفرینی 

رشد سبب تحریک کارآفرینی از طریق گسترش دانش و افزایش رقابت کارآفرینان، . روند یمعوامل دیگر توسعه از بین 

 (.Abd Razak Ahmad,2012) شود یاقتصادی م

کارآفرینی را فرایندی دانست که فرد  توان یمارائه شده است؛ در تعریف کلی تاکنون تعاریف متعددی از کارآفرینی  

و فرد  کند یممبادرت  وکار کسبی جدید و یا بسیج منابع به ایجاد ها فرصتی نو و خالق و شناسایی ها دهیاکارآفرین با 

خانی، ) داره و تقبل کندی یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اها مخاطره شود یمکارآفرین کسی است که متعهد 

ی مربوطبه کشاورزی و ها تیفعالی خالقیت و نوآوری در ریکارگ به(. همچنین کارآفرینی روستایی به معنای 113:1337

توسعه  ارکان اصلیاز  یکی ییروستا ینیکارآفر غیرکشاورزی است. کارآفرینی روستایی با کارآفرینی شهری تفاوتی ندارد.

 یرا معرف یدیکرد که محصول جد یمعرف یدیسازمان جد جادیا یطورکل به توان یمو آن را  است ییروستا یاقتصاد

کارآفرین . کند یاستفاده م ییاروست طیدر مح دیجد یفناور کیاز  ای، کند یم جادیاعرضه و را  یدی، بازار جدکند یم

ها بر  تمرکز آنو  کند یی کمک مو به ایجاد ثروت محل کند یروستایی کسی است که در یک مکان روستایی زندگی م

 . (Abd Razak Ahmad,2012)ی است رکشاورزیغی ها تیفعال ای یکشاورز

 دارای ،زا تیموفق ،ریپذ سکیمستقل، ر: کنند یمی کارآفرین روستایی را چنین بیان ها یژگیو( 2443) دگی و مارتین

ها و  برنامه همطالعی است. طیمح رییغقادر به سازگاری با هر ت حال نیدرعو  کوش و نوآور ، سختنیب نفس، خوش اعتمادبه

ها و  کارآفرینی در روستاها، درس هتوسع هزمین در ف(توسعه )در سطوح مختل فو راهکارهای مختل ها استیردها، سبراه

شدن فضای  ها و یادگیری نکات، باعث روشن نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است که توجه به آن

در روستاها  .(1337عنابستانی، در این زمینه خواهد شد ) یگذار استیکارآفرینی در روستاها و تسهیل و تسریع فرایند س
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یی و توسعه زا اشتغال ها به کارآفرینی وجود دارد که شناسایی آن یها تیفعال یانداز برای راه ییها تیمحدود عتاًیطب

 .کند یکمک ماقتصادی روستاها 

نتقال نادرست مفهوم واژه کارآفرینی، موجب گردیده است که صرفاً معنی ایجاد کار و یا ا نع کارآفرینی:موا

 ییزا و کارکردهایی بیش از اشتغال تر عیکارآفرینی دارای مفهومی وس که ی؛ درحالشود یاز این واژه برداشت م ییزا اشتغال

 ییها استیاست. برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه، موجب شده بسیاری از س

برای  ییزا ، صرفاً جنبه اشتغالخصوص نیمسئوالن درا ییها  یها و سخنران شده و نیز در بخشنامه که برای توسعه آن اتخاذ

، ها تیی دارای پیامدهای مثبت و مهم دیگری دارد ازجمله: بارور شدن خالقکارآفرین که یآن در نظر گرفته شود. درحال

، ایجاد و توسعه فناوری، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی. نفس اعتمادبهترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش 

و رضوی، خواهیم ماند )زالی  بهره یآن توجه شود، از سایر پیامدهای آن ب ییزا فقط به جنبه اشتغال که یلیکن درصورت

یی انجام شده موانع زیادی در خصوص توسعه کارآفرینی وجود دارد که در ذیل ها  یو بررسمطالعات  به باتوجه(. 112: 1337

 .میپرداز یم ها آنبه شرح برخی از 

 

 موانع تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی روستایی. 1جدول
 عوامل زیرساختی فرهنگی اجتماعیعوامل  عوامل اقتصادی عوامل فردی

 گذار هیسرمافقدان  عدم پذیرش تغییر و انجماد فکری
خانواده و نگرش جامعه به 

 کار

محدودیت امکانات 

 نسانیا - طبیعی

 نظام کارآمد بوروکراتیک تبعیض جنسیتی عدم حمایت دولت یریپذ سکیرعدم 

عدم روحیه کارگروهی و اعتماد به 

 یکدیگر

فرهنگ ضعیف ناسازگار و 

 کارانه محافظه
 ی قانونیها تیمحدود ی اجتماعی سیاسیها تیمحدود

عدم روحیه پشتکار و 

 یریناپذ شکست
 

ضعف منابع اطالعاتی و آگاهی و 

 آموزش
 

 (.112: 1337و رضوی، )زالی  منبع:

 .منبع احتمالی سرمایه انسانی یا اجتماعی دانست توان یالگوهای کارآفرینی را می: نیکارآفرنقش الگوها در تقویت 

درک بهتر این محرک بالقوه کارآفرینی ممکن است منجر به توسعه و استفاده از ابزارهای اضافی برای افزایش فعالیت و 

این شده در  یگذار هیبینش در رابطه بین کارآفرینی و الگوها برای کشف اینکه آیا منابع سرما .نتایج کارآفرینی شود

 (. Niels Bosma,2011) استفاده شوند مهم است یبه طور مؤثرتر توانند ییا م شوند یها عاقالنه مصرف م برنامه

این ممکن است، به نوبه خود  بر اهداف کارآفرینی و در نهایت فعالیت انگیزه کارآفرینی را افزایش دهد.  تواند یمالگوها 

 تیفعال تیتقو یبرا ینیمثبت کارآفر یها نقش مثال(Krueger et al, 2000).  گذارد یکارآفرینی تأثیر مثبت م

در کارآفرینی الگوها  نقشبه مطالعه  ی، محققان تاکنون توجه کمیطورکل به .(Fornahl,2003:50)مهم است  ینیکارآفر

 اند.  داشته

مربوط به  است که تا حد زیادی، تابعی از سطح دانش مردمپیشرفت یک ملت نقش آموزش در تقویت کارآفرینی: 

فقط هنگامی اتفاق  تواند یم یا چنین پیشرفت یا توسعه سطح کیفیت آموزش و توسعه هدفمند آموزش در آن ملت است.

باشد  ریپذ زمانی امکان تواند یاست و درآمدش نیز افزایش یافته است. این م بیفتد که یک فرد در جامعه دارای کار پرسود

نفس  انتقال دهد که منجر به ایجاد شغل و همچنین اعتمادبه یا فهیآموزشی را به سمت آموزش وظ یها تاسیکه دولت، س

گنجاندن درس کارآفرینی . به توسعه در جامعه برسدآن از طریق  تواند یاست که دولت م یا لهیشود. آموزش کارآفرینی وس

عنوان کلید اصلی در تشویق  کارآفرینی بهدر . آموزش ندک یها تا حد زیادی، به حل مشکل بیکاری کمک م در تمامی رشته
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کارآفرینی  یها تیبرخی بر این باورند که قابل. شناخته شده است النیالتحص وکار در میان فارغ کسب یانداز پتانسیل راه

ها در جهت  آن را آموخت. تالش توان ی، رفتاری است که صفت شخصیتی نیست بلکه ماینچنینذاتی نیست و کارآفرینی 

که ممکن است توسط هدایت  میکن یو بنابراین، فرض م باشد یکارآفرینی از طریق آموزش رسمی م یها تیفعالتحریک 

است نه  ذاتی یژگی، ذاتی است که آن وینیآموزش کارآفرینی افزایش یا توسعه پیدا کند. دیگران بر این باورند که کارآفر

 شود یگرفته م ادیتجربه و کشف  لهیوس کارآفرینی در ابتدا به اذعان داشت توان یمبا بررسی مطالعات ، الح نیدرع .اکتسابی

عنوان یک  و به ردیگ یالعمر درک شود که دانش به طور مداوم شکل م مادام ندیعنوان یک فرا و یادگیری کارآفرینی باید به

انسان برای منابع کاربردی پیدا نکند و به  که یزمانتا  .(Sule Maina,2013) ردیگ یقرار م دنظریتجربه جدید مورد تجد

برای  نیکارآفرآن ارزش اقتصادی اعطا نکند هر گیاه علف هرز است و هر ماده معدنی چیزی جز سنگ نیست. تا زمانی که 

 (.Harare,2012موارد موجود در طبیعت کاربردی پیدا نکند و به آن ارزش اقتصادی ندهد منابع فاقد ارزش هستند )

 

 
 قیتحق ی. مدل مفهوم1 شکل            

 

 پژوهش نهیشیپ

ی کارآفرینی ها چالشعمده  دهد یم، نشان 1ارزیابی مطالعات انجام شده در حوزه کارآفرینی مندرج در جدول 

(، رضایی و همکاران 1336ی است و این امر در مطالعات عنابستانی و همکاران )رساختیزمعطوف به مباحث اقتصادی و 

(، توجه به 1330( و قدیری و همکاران )1333و همکاران ) زاده قاسم( مشهود است، 1336(، یاسوری و همکاران )1336)

شده هم بیانگر عدم توجه به  ، مطالعات خارجی انجاماند دادهقرار  موردتوجهو مباحث آموزشی و حمایتی را  ها رساختیز

ی مالی مناسب جهت ایجاد و توسعه واحدهای ها تیحمای فردی و همچنین نبود ها مؤلفهمهارت، مباحث انگیزشی و 

 کارآفرینی است.
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 ییروستا یدر نواح ینیمطالعات مرتبط با توسعه کارآفر.2جدول 
 یریگ جهینت عنوان نویسندگان

عنابستانی و 

 (1356) جهانتیغ

 کارآفرینی عهتوس یها بررسی چالش

 قه سیستاندر منط یا اچهیدر سبز

از بین ابعاد چهارگانه بررسی شده نخستین چالش بعد زیرساختی فنی، دومین 

چالش بعد اقتصادی، سومین آموزشی حمایتی و بعد اجتماعی فرهنگی چهارمین 

 چالش است.

 رضایی و همکاران

(1356) 

کارآفرینی موانع و راهکارهای توسعه 

 ز در شهرستان کرمانشاهبس

موانع اقتصادی، زیرساختی، ترویجی آموزشی، فنی و مدیریتی و موانع حمایتی، 

 .ز در بخش کشاورزی استبکارآفرینی س هموانع توسع نیتر عمده

 یاسوری و امامی

(1356) 

کارآفرینی روستایی در ایران و جهان 

 ها( )موانع و چالش

 یها کارآفرینی جلوتر هستند و گام نةیما در زم کشورهای غرب در عمل از

بنابراین نیاز  اند فرهنگ کارآفرینی برداشته کردن نهیمؤثرتری برای ایجاد و نهاد

 .در زمینه فرهنگ کار و کارآفرینی داشته باشیم است باز تعریفی دوباره

و  زاده قاسم

 (1356) همکاران

ها و موانع توسعة  بررسی چالش

مطالعه  زنان روستاییکارآفرینی 

 موردی شهرستان سبزوار

، موانع یگذار استیاجتماعی، موانع اقتصادی، موانع س - یموانع فرهنگ

 ها آنی هستند که از بین نیکارآفرموانع توسعه  و موانع آموزشی یشناخت روان

موانع اقتصادی و آموزشی، تأثیرگذارترین موانع پیش روی کارآفرینان زنان 

 .باشند یهرستان سبزوار مروستایی در ش

رضایی مقدم و 

 (1350) همکاران

مؤثر و موانع تحقق توسعه  یها سازه

کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش 

 کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

 یها یژگویمدیریت دانش، تجربه قبلی، وجود و  یریکارگ وکار، به فضای کسب

شخصیتی مانند خالقیت و برخورداری از مرکز کنترل درونی، حمایت دولت 

اثرگذار بر توسعه کارافرینی هستند. موانع نیز عبارتند از: ی مدیریتی یها ومهارت

 اطالعاتی، اقتصادی، بازاریابی، شخصیتی و خانوادگی

قدیری معصوم و 

 (1353) همکاران

کارآفرینی در  هتحلیل موانع توسع

نی غروستایی، مورد: دهستان  نواحی

 بیگلو، شهرستان زنجان

عامل  نیتر درصد واریانس مهم60/13ه یل اقتصادی، فردی و زیرساختی با توجعام

پایین موردمطالعه: موانع در منطقه .کارآفرینی در نواحی روستایی استه توسع

ی مناسب اشتغال، عدم سرمایه کافی، ها فرصتبودن احساس تعلق مکانی، عدم 

 پایین بودن ریسک

 باقری و نمازیان

(1351) 

وانع کارآفرینی در ایران، نقش م

 و راهکارها یساز یبوم

 ژهیو به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به یتوجه یبر اساس نتایج پژوهش ب

 یها تیکارآفرینی باعث کاهش کبرایی و اثربخشی فعال نهیفرهنگی در زم

 .کارآفرینی در ایران شده است

 (2417جایاداتا )
ت عمده و مشکال یها چالش

 کارآفرینی روستایی در هند

 یها مناسب بازاریابی، کمبود امکانات اولیه مانند آب و برق و جاده یها نهیود زمبن

ارآفرینی روستایی در ک ٔەعمد یها ت اقتصادی ازجمله چالشو مشکال دسترسی

 .هند است

Swati Panda 
(2417) 

 یها تیمحدود یبند بررسی و رتبه

زنان کارآفرین در کشورهای 

 توسعه درحال

از تبعیض  ناشی توسعه پیش روی زنان در کشورهای درحال یها تیمحدود

خانواده، مشکل در افزایش سرمایه، عدم وجود زیرساخت،  -جنسیتی، تضاد کار 

 و تعلیم و آموزش وجود عدم  وکار، اقتصادی و سیاسی ناپایدار کسب یها طیمح

 شخصیتی است. یها تفاوت

موروگانانسم و 

 (2415ناتاراجان )
 موانع کارآفرینی در مناطق روستایی

هی از موانع اناکافی، ترس از شکست و ناآگ ه، سرمایها تیود حمابود مهارت، کمبن

 .رود یکارآفرینی روستایی به شمار م

والینزرگ پچالی 

(2412) 

ز: بکارآفرینی س یها وانع و محرکم

 اکتشافی همطالعیک 
تی و ... از امالی یها مالی، مشوق یها ارانهیعمومی کافی ازجمله  یها تیود حمانب

 .ز استبمسائل بارز موانع کارآفرینی س

Abd Razak 

Ahmad 

(2412) 

ی توسعه ها برنامهمطالعات اولیه 

 کارآفرینی

 

که  نانیکارآفر :دارد یبه دو عامل بستگ ییروستا ینیبرنامه توسعه کارآفر تیموفق

که باید متناسب با نیاز و  ها و برنامهداشته باشند  ها برنامهباید درک درستی از 

 شرایط تدوین شوند.

 ایسکندرینی

(2412) 

تأثیر موانع کارآفرینی بر انگیزه 

 لهیوس کارآفرینی و کاهش بیکاری به

 توانمندسازی جامعه

 ریتأث. )شود یمه کارآفرینی هم موانع: فقدان تخصص کارآفرین که باعث عدم انگیز

 موانع بر انگیزه کارآفرینی مثبت است(
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شین و نکاتارامن 

(2442) 

 
یک زمینه  عنوان بهی نیکارآفرتعهد 

 تحقیق

از  یبردار کارآفرینانه و بهره یها مربوط به کشف فرصت ندیدو فرای شامل نیکارآفر

اجتماعی ممکن است توانایی شناخت یا  یندهایها است. بعضی از فرا آن فرصت

 .ها را افزایش دهند از فرصت یبردار بهره

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف

،  بینشهرستان دلفان  است. رانیشهرستان دلفان، استان لرستان در ا یدر بخش مرکز یدهستان نورآباد نام دهستان

دقیقة عرض جغرافیایی در شمال استان لرستان واقع شده و از  04درجه و  30دقیقة طول جغرافیایی و  53درجه و  07

طرف شمال شرقی به همدان، از طرف شمال غربی و غرب به استان کرمانشاه، از سمت شرق به استان نهاوند، از سمت 

شهرستان سلسله محدود شده است. این شهرستان از یک  جنوب غربی به شهرستان کوهدشت و از سمت جنوب شرقی به

خاوة شمالی، خاوة جنوبی، )شهر و دو بخش و ده دهستان تشکیل شده است، اما بخش مرکزی شامل شش دهستان 

است. دهستان نورآباد، در این بخش قرار دارد که کمترین فاصله را از  (میربگ شمالی، میربگ جنوبی و دهستان نورآباد

. اند شدهروستای آن خالی از سکنه  3روستا دارد که  03. این دهستان ها به مرکز شهرستان دارد یردهستانمیان سا

نفر  567و  خانوار 102. این روستا دارای باشد یم ،در این پژوهش روستای ظفرآباد، مرکز این دهستان موردمطالعهمحدوده 

 .باشد یمجمعیت 

 

 
 موردمطالعهموقعیت منطقه  .2شکل 
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  پژوهششناسی  روش

روستای  نفر 567تحلیلی است. جامعة آماری تحقیق،  -ژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی پ

ها از روش  عنوان نمونه انتخاب شدند. برای انتخاب نمونه نفر به 244، کـه طبق جدول استاندارد مورگان، ظفرآباد است

و میـدانی اسـتفاده  یا اطالعـات از دو روش مطالعـات کتابخانه یآور ای جمعبـر .تصادفی سیستماتیک بهره گرفته شد

شد. برای  یآور جمع در این روستاو موانع توسعة کارآفرینی  ها تیشـد. در مطالعات میدانی، اطالعات فردی، قابل

 یآور نامه، از مصـاحبه و مشـاهده نیز استفاده شد. پس از جمع آوردن اطالعات بیشتر، افزون بر تکمیل پرسش دست به

 ها پردازش شدند.  ها کدگذاری و پس از ورود داده هریـک از مؤلفه ، SPSS افزار آمده با استفاده از نرم دست به یها داده

ه از معیـار کایزر، آزمون بارتلت و نظر جمعی از متخصصان تأیید شد و پایایی آن بـا نامه بـا اسـتفاد روایی پرسش

بـه متغیرهـای  بردن یمنظور پ دست آمد. به به 732/4کرونباخ معادل محاسبه و مقدار آلفای   SPSSافزار  اسـتفاده از نرم

دل تحلیـل عـاملی )روش چرخش واریمکس( ها، بـا اهـداف تأییـدی و اکتشـافی از مـ زیربنایی تحقیق و تلخیص آن

در و موانع توسعة کارآفرینی  ها تیعوامل مؤثر در قابل نیتر ، مهماثر یب یها هیاستفاده شـد. در ایـن روش پـس از حـذف گو

 .شدند لیوتحل هیترتیـب اولویـت شناسـایی و تجز بهروستا 

برای تحلیل مناسب،  4.7باالتر از  یها . دادهشود یستفاده ماز تحلیل عاملی برای همبستگی بین متغیرها ا یطورکل به 

(. 51: 1333پرداز،  اند )مهرعلیزاده و چینی بـرای تحلیـل نامناسب 5/4کمتـر از  یها متوسط و داده 7/4تا  51/4 یها داده

ها )مقدار ویژه( یک یا بیشتر  که مجموع مجذور بارهای عاملی آن شوند یم هایی نگـه داشته براساس مالک کایزر فقط مالک

آزمون  یها سؤال لةیوس به آنچـه به ها یا عوامل را باتوجه سپس این خوشه. ( 273: 1337باشد )سـرمد و دیگران، 

عنوان متغیر  در پژوهش حاضر، کارآفرینی به(. 143: 1330زادگان و فتوت،  )عباس کنند یم یگذار نام شوند یم یریگ اندازه

کارآفرینی تقسـیم ه موانع برای توسعچالش ها و ها و  رفته شد و متغیرهـای مسـتقل به دو بخش قابلیتوابسته درنظر گ

 .بررسی شدند فرهنگی و زیرساختی -هر بخش در چهار دسته فردی، اقتصادی، اجتماعیشـدند. 

 های مرتبط با توسعه کارآفرینی مقادیر آلفای کرونباخ مؤلفه .3جدول 
 آلفا کرونباخمقدار  ها مؤلفه

 76/4 ی فردیها تیصالح

 73/4 اقتصادی

 72/4 اجتماعی فرهنگی 

 36/4 زیرساختی

 

 ها افتهی لیتحل
ای وجود دارد یا ندارد، از آزمون  رابطه موردنظری ها مؤلفهبررسی مقایسه میان گروهی و اینکه آیا بین  منظور به

 مؤلفهمناطق روستایی از پنج  نیکارآفرو موانع توسعه  مؤثری ها سازه با دررابطهشود.  مقایسه میان گروهی استفاده می

در سطح  مورداستفادههای  اینکه داده به باتوجهی فردی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، زیرساختی استفاده شد. ها تیصالح

ارزیابی نتایج بیانگر وجود رابطه  استفاده شده است. ها داده همةای فریدمن برای  اند بنابراین از آزمون مقایسه ای بوده رتبه

ی انگیزه و مند بهره، از سوی دیگر در حوزه فردی، استی تبیین شده با توسعه کارآفرینی روستایی ها مؤلفهبین 

به کارآفرینی و در حوزه  ی دولتی، در حوزه اجتماعی نگرشها تیحمای و گذار هیسرمای، در مقوله اقتصاد ریپذ سکیر

 .باشد یم مؤثرعوامل  نیتر مهمزیرساختی نظام کارآمد و مدیریت ساختار کارآفرینی از 
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 ی توسعه کارآفرینی روستایی با استفاده از آزمون فریدمنها مؤلفهمقایسه میانگین  .0جدول 

 ها شاخص متغیر
)سطح 

siمعناداری(  g 

کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

میانگین 

 ای رتبه

 فردی

 56/25    انگیزه

 15/25    یریپذ سکیرتغییر و 

 15/25 21 253/210 **444/4 روحیه کار گروهی

 14/25    یریناپذ شکست

 اقتصادی

 35/22    گذار هیسرمافقدان 

 32/21    دولت تیحما عدم

ناسازگار و  فیضع فرهنگ

 کارانه محافظه
444/4** 253/163 0 53/13 

 41/13    ها نهیهز

 اجتماعی فرهنگی

 73/13    خانواده و نگرش جامعه به کار

 12/13    یتیجنس ضیتبع

 42/13    یاسیس یاجتماع یها تیمحدود

 41/13 3 132/173 **444/4 آگاهی و دسترسی به اطالعات

 41/10    الگوهای موفق کارآفرینی 

 14/12    مناسب یها آموزش 

 زیرساختی

 62/17    کیکارآمد بوروکرات نظام

 74/15 0 421/172 **444/4 یقانون یها تیمحدود

 07/10    انسانی - یامکانات طبیع

 /55/.    ** معناداری تا سطح 59عدم معناداری   * معناداری تا سطح  ns           0011های تحقیق،  : یافتهمأخذ
 

شدند و با استفاده از مدل  یآور جمعکـارآفرینی  عهو موانـع توسـ مؤثر یها سازه باهدف ها دادهدر پژوهش حاضر، 

از بـاالبودن  ستیبا یمپیش از استفاده از روش تحلیل عاملی  .تحلیل عاملی )روش چرخش واریمکس( تحلیل انجام شد

گی بین باالبودن ضریب همبست به باتوجهاطمینان حاصل کرد.  نامه پرسشبـین سؤاالت  هضـرایب همبسـتگی نمـر

 شده  داده  نشان  image-Anti اولکین و آزمون کرویت بارتلت و -ر مـای -ر که در نتایج آزمون کـایز نامه پرسش یها سؤال

 تحلیـل عـاملی بـه فرض شین نتیجه گرفـت کـه انجام تحلیل عاملی توجیه دارد. پس از اطمینـان از ایـن پتوا یم است

انجام  نامه پرسشسؤال  13درخصـوص  ها یآزمودن یها پاسخصلی و با استفاده از چرخش واریماکس روی ی اها روش مؤلفه

 .مالک انتخاب اسـتفاده شـد عنوان بهباالتر از یک  هاز مقادیر ویژ ها عاملشد. پس از مشاهدة نتایج برای استخراج 
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 و موانع توسعه کارآفرینی ها تیقابلمقادیر بارهای عاملی  .5جدول 
 در تحلیل عاملی ها هیگوماتریس  عبارت گروه

ی
فرد

 

 انگیزه

 و انجماد فکری یریرپذییتغ

 یریپذ سکیر

 یریناپذ شکست

 روحیه کار گروهی

33/4 

73/4 

61/4 

66/4 

53/4 

ی
صاد

اقت
 گذار هیفقدان سرما 

 دولت تیحما عدم

 کارانه ناسازگار و محافظه فیضع فرهنگ

 ها نهیهز

33/4 

73/4 

63/4 

33/4 

ی
ی فرهنگ

اجتماع
 خانواده و نگرش جامعه به کار 

 یتیجنس ضیتبع

 یاسیس یاجتماع یها تیمحدود

 آگاهی و دسترسی به اطالعات

 الگوها

 مناسب یها آموزش

53/4 

71/4 

63/4 

36/4 

73/4 

71/4 

ی
زیرساخت

 

 کیکارآمد بوروکرات نظام

 یقانون یها تیمحدود

 انسانی - امکانات طبیعی

33/4 

51/4 

63/4 

 
 نامه و بارتلت برای تعیین روایی پرسش KMO نتایج آزمون .6جدول 

Ant زمون کرویت بارتلتآ kmo  آزمون i -i mage سطح معناداری درجه آزادی 

31/4 χ2 =1221  444/4 31 64/4باالتر از 

 

 و موانع با استفاده از تحلیل عاملی ها تیقابلتحلیل 

سازه در  نیمؤثرتر، انگیزه و عدم انجماد فکری ها تیقابلنشان داده شد در بین  مؤثر یها تیقابلو  ها سازهبا تحلیل 

شده  مطالعه هکـارآفرینی را در محـدود هعوامـل مربـوط بـه موانـع توسـع همقـدار ویژ، 7کارآفرینی هستند. جدول توسعه 

، پذیری انگیزه و انجماد فکری و عدم ریسکردی از جمله ف دهد. در بخش موانع، متغیرهـای مربـوط بـه عوامـل نشان می

توان حضور فعال  می و انگیزه دادننفس  به که با افزایش اعتماد آیند شمار می وکار به نخستین مانع مؤثر در ایجاد کسب

از درون افراد  کارآفرینی با آنکه صاحبنظران بر این باورنـد کـه .وکـار فراهم کرد های مختلـف کسـب را در عرصه روستاییان

فاقد انگیزه و دهنـد کـه ایـن افراد  اطالعات حاصل از مطالعات میدانی نشان مـیشود و انگیزه محرک آن است،  شروع می

عدم  موانع اقتصادی ونیافتگی کارآفرینی  دومین عامل مؤثر در توسعههای فردی الزم جهت کارآفرینی هستند.  ژگیوی

م، سواندازی و تداوم فعالیت کارآفرینی بر کسی پوشیده نیست. عامل  ش و تـأثیر این عامل در راهنقـ .حمایت دولت است

های الزم از دیگر موانع  ی خانوادگی و جنسیتی و عدم آموزشها . عواملی چون محدودیتاست فرهنگی -اجتماعیموانـع 

فرینی امری آموختنی است، اطالعات حاصل از کارآ نظران بر این باورنـد کـهبا آنکه صاحبتوسعه کارآفرینی است. 

، مربوط به . آخرین عاملاند های تأثیرگذار و کارآمد بهره نبرده از آموزش روستاییاندهند کـه  مطالعات میدانی نشان مـی

د و های کارآفرینانه دار ط الزم را به منظور توسعه فعالیتاین روستا از لحاظ زیر ساختی شرای اسـت،ساختی زیرعوامل 
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توان اذعان داشت این  جود مشاهدات و اطالعات میدانی میتوسط مسئوالن و برخی افراد روستا شناسایی شده است لذا با و

 ثیر زیادی به عنوان چالش بر سر راه کارآفرینی ندارد.عامل تأ

 

 مقدار ویژه و واریانس عوامل مربوط به موانع توسعة کارآفرینی . 7جدول 
 زیرساختی اجتماعی فرهنگی اقتصادی فردی عوامل

    33/4 انگیزه

    73/4 انجماد فکری

    61/4 پذیری ریسک

   33/4  گذار هیفقدان سرما

   73/4  دولت تیحما عدم

  53/4   خانواده و نگرش جامعه به کار

  71/4   یتیجنس ضیتبع

  63/4   یاسیس یاجتماع یها تیمحدود

  36/4   آگاهی و دسترسی به اطالعات

  73/4   الگوها

  31/4   مناسب یها آموزش

 33/4    کیکارآمد بوروکرات نظام

 51/4    یقانون یها تیمحدود

 63/4    انسانی -امکانات طبیعی

 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت

بردن آن به عنوان  نیاز ب یاست که در چارچوب هر نظام اقتصاد یاجتماع یها دهیپد نیتر از مهم یکی یکاریب دهیپد

موجب مهاجرت گسترده نخبگان  یشغل یها مورد توجه قرار گرفته است. نبود فرصت یو محور اصل آل دهیهدف ا کی

و  یکاریحلقه بسته ب جادیشده است و خود به ا بهفعال و نخ یرویشدن روستاها از ن یبه شهرها و خال ییروستا

بر  یتوسعه اقتصاد یها  استیمعضل، تمرکز س نیبه منظور رفع ا ریاخ یها دهه. در انجامد یمناطق م نیدر ا یافتگین توسعه

 تیتقو بت،و رقا یور بهره شیکاهش فقر، افزا یبرا یحل عنوان راه به  ییروستا نانهیکوچک و کارآفر یوکارها  گسترش کسب

 یها تیتنوع در فعال جادیافزوده است و با ا ارزش شیو افزا ییزا اشتغال ،یتجار یریگ بهبود جهت ،یتحوالت اجتماع

به توسعه  لیدر جهت  ن یمنابع جهت بهبود عملکرد اقتصاد جیبر رشد و توسعه و بس یاریبس تیروستا، اهم یاقتصاد

 نیچن یاجرا لیتسه یمواجه است. محققان کشور برا زین یخاص یها لششده است، اما با چا در نظر گرفته  داریپا

اند. اصوالً موانع و  ارائه داده ییها  حل ها قرار دارد پرداخته و راه  که بر سر راه آن ییها  چالش نییبه تب ،ییها  استیس

دانست  یو ساختار یـ اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یشامل موانع فرد توان یرا م ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یها چالش

 یراهبردها نیتر ارتباط مهم نیانجام داد. در ا یاقدامات مؤثر ک،یرفع هر یها، برا آن قیدق نییضمن تب یستیکه با

هستند. با توجه به  یبخش تحرک قیرشد از طر عیو تسر یتوانمندساز ،یساز تیظرف ییروستا ینیکارآفر کننده تیتقو

 ینیکارآفر تیرا در تقو ریتاث نیشتریب یموانع فرد انییو مصاحبه با روستا یا و کتابخانه یدانیم تیلحاصل از فعا یها افتهی
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 نیتر نییدر پا یساخت ریموانع ز تاًیرتبه سوم و نها یفرهنگ -یرتبه دوم، موانع اجتماع یروستا دارند، موانع اقتصاد نیدر ا

 .شود یحاصله ارائه م جیابا توجه به نت ریز شنهاداتیرتبه قرار دارد، لذا پ

 های فعلی یا در مراکز شهری  بسیاری از برنامهراهم شود. های توسعه کارآفرینی جوانان  باید ف زمینه

. برای رسیدن به نتایج مثبت باید کنش اند های روستایی ساخته نشده اند یا به طور خاص برای محیط تهیه شده

 متقابل بین ابعاد مختلف وجود داشته باشد و منافع مشترک را برای ادامه حیات اقتصاد روستایی مدنظر قرار داد.

 دهی و کمک به افزایش اعتماد به نفس روستاییان و تقویت استعداد محلی انگیزه 

 ها رسانی با کمک از الگوهای کارآفرینان برتر و نقش مثبت آن آموزش، آگاهی و اطالع 

 رسان از طریق اعطای اعتبار و همراهی با روستاییان های دولت و نهادهای محلی و یاری حمایت 

 مأخذ و منابع

)  روستایی کارآفرینی عههای توس مؤلفه ،(1333(اسدی، ندا،  یآباد، سید احمد و بن ابراهیمی، محمدصادق، خاتون

 .33-32 ،گرگان، 1 ، شماره 1دوره کارآفرینی و کشاورزی،  هفصلنام(، موردی: شهرستان کرمان مطالعه

روستایی با تأکید بر کارآفرینی، تهران، ی  توسعه ،( 1332افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدااهلل )

 .انتشارات سمت

ثر و موانع تحقق توسعه ؤهای م سازه(، 1330ایزدی، بنت الهدی، رضایی مقدم، کوروش، اسداهلل پور، علی، )

،  12جلد  ،علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران . کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شیراز

 .1ره شما

زی و راهکارها ، کنفرانس اموانع کارآفرینی در ایران، نقش بومی س ، (1331)باقری، مسعود و نمازیان، مریم، 

 .ملی

 ریزی در فضاهای متغیر روستایی. انتشارات دانشگاه تهران. های برنامه (، بنیان1337دادور خانی، فضیله، )

 شهرستان در سبز عه کارآفرینیموانع و راهکارهای توس، (1336)پور، هدی و نادری، نادر، جف رضایی، بیژن، ن

 .53-73 ، تهران، 2 ، شماره 6رهروستایی، دو هاقتصاد فضا و توسع هکرمانشاه، فصلنام

کارآفرینی در ایران، تهران: انتشارات دانشکده  موانع توسعه(.  1337زالی، محمدرضا، رضوی، مصطفی )

 .کارآفرینی، دانشگاه تهران

 .های تحقیق در علوم رفتاری، انتشـارات آگـاه، تهران روش ،( 1337)ه، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، سرمد، زهر

،کاربرد روایی و پایایی در پژوهش، انتشـارات دفتـر  (1330)زادگان، سیدمحمد و فتوت، احمدرضا،  عباس

 .های فرهنگی، تهران پژوهش

 منطقه در ای دریاچه سبز کارآفرینی عههای توس بررسی چالش(، 1337عنابستانی، علی اکبر، جهانتیغ، حسنعلی،)

 .سال هشتم، شماره چهارم ،ریزی فضایی جغرافی پژوهشی برنامه -فصلنامه علمی سیستان، 

موردی  روستایی مطالعهکارآفرینی زنان  ها و موانع توسعه بررسی چالش(، 1336زاده، راضیه و همکاران،) قاسم
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