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 آن  های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای ارزیابی فرصت

 1مطالعة موردی: روستاهای شهرستان بهبهان

 ریزی روستایی سارا فردوسی ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه

 ریزی روستایی استاد جغرافیا و برنامه ـ 2*حسنعلی فرجی سبکبار
 ریزی روستایی، جغرافیای انسانی علیرضا دربان آستانه ـ استادیار جغرافیا و برنامه

 ریزی روستایی فضیله خانی ـ استاد جغرافیا و برنامه

 04/11/1399تاریخ پذیرش:    07/05/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
فرصت خلق و کارآفرینی ودولتبا اقتصادی وضع بهبود در نقشمؤثری رفاه ایجاد و نوآوری، هایجدید،

می فرصتمعیشتیجوامعروستاییایفا دولتدر بررسیجایگاه اینپژوهشبه در همیندلیل، به هایکند.

 آماریافراد جامعة اینتحقیقپیمایشی، است. شده ورو32کارآفرینیپرداخته سـتایشهرستانبهبهان،

نفراست.برایتجزیـهوتحلیـلاطالعـاتازآماراستنباطی)آزمون387جامعةنمونهازطریقفرمولکوکران

Tطرفه(،توابعترانسلوگوترانسندنتال،ورویکردتحلیلمسیراستفادهایوآزمونآنالیزواریانسیكنمونهتك

نتایجنشانمی میانشاخصدهدشدهاست. فرهنگهایتبییناز ارتقایکارآفرینی، دولتدر وکننده، سازی،

 کل تأثیر )میزان بومی افراد به68آموزش بیشتری سهم مراتبدرصد(  سایر با مقایسه در غیرمستقیم

شتهزادرادادرصدینیزبیشترینتعدادمسیرهایبرون67دارد.مدیریتنوینروستاییباتأثیرکل هاشاخص

هایهمبستگیمعناداربرصورتغیرمستقیموباضریبکند.اینمتغیربهصورتیكایستگاهمهمعملمیوبه

یارانه کافی، بهرۀ با ضروریمتغیرهایمختلفتسهیالتالزم است. محصوالتتأثیرگذار بیمة و هایدولتی،

هایحمایت،مدیریتهاوشبکهأسیسنهادهسازیوآموزشافرادبومی،تطورکلفرهنگاستبیانشودکهبه

63،و68،57،67،60ترتیببانرخاثرهایهایدولتیبهنوینروستایی،تسهیالتالزمبابهرۀکافی،ویارانه

داشته را کل اثر میزان باالترین طریقدرصد از خود نقش ایفای با دولت که است معنی بدان این اند.

 هایکارآفرینیایفاکند.اندنقشخودرادرارتقایفرصتتوهایذکرشدهمیشاخص
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 مقدمه

اند  اجتماعی با مسائل و مشکالت متعدد و گوناگونی مواجه -نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی

(. 92: 1398نیا،  ؛ خیاره و عرفان719: 1398آید )سخته و کریمی،  شمار می ها به ترین آن مهمکه فقر و محرومیت از 

ترین مشکل این  عنوان مهم اگرچه فقر مشکلی جهانی است، بروز وسیع و عمیق آن در بخش روستایی باعث شده است به

توسعه، در  ویژه در کشورهای درحال جهانی، به که امروزه بسیاری از نواحی روستایی در سطح ای گونه نواحی مطرح باشد؛ به

(. 8: 2002ریگان،  ؛2: 2020هیلینگ و گرهارد، ) اند کردن مشکالت ناشی از رکود، ایستایی، و کساد اقتصادی حال تجربه

های راهبردی متعددی از قبیل فقر، بیکاری پنهان، تخریب محیط  شدة مناطق روستایی از چالش درنتیجه، موارد بیان

( و 85-84: 1393برند )رضوانی،  ها و منابع میان نواحی شهری و روستایی رنج می یست، تداوم نابرابری در توزیع فرصتز 

کنندة زمینة نارضایتی اکثریت روستاییان از شرایط زندگی و زیست اقتصادی در روستاست. البته، کاهش  این خود بیان

شدن جمعیت روستایی به جمعیت شهری این  شاورزان، و اضافهعنوان یك حرفه، درآمد پایین ک ارزش کشاورزی به

همچنین، (. 262 :2008، یو گالول یدیسپتر ؛300-282: 1399)شریفی و همکاران،  مشکالت را دوچندان کرده است

واسطة عدم دسترسی یا دسترسی ضعیف به بسیاری از امکانات و خدمات آموزشی،  های روستایی کشور نیز به سکونتگاه

ونقل، و زیرساختی که اغلب ناشی از سوء مدیریت نهادهای متولی توسعة روستایی در  اشتی، ارتباطی، اعتباری، حملبهد

نشینی،  زیست، حاشیه های متعددی از جمله مهاجرت، ناامنی غذایی، فقر، بیکاری، تخریب محیط  کشور است با چالش

دهند تا جایی که بسیاری  ای مبهم سوق می سوی آینده ستایی را بهاند و قشر تالشگر رو بیماری، اعتیاد، و بزهکاری مواجه

(. 5: 1396کنند )دهقانی و جمینی،  بینی می از محققان آیندة بیمناکی را برای قشر تالشگر روستایی کشورمان پیش

نکته تأکید  نظران و محققان توسعه بر این مروری بر مبانی و متون موجود بیانگر این مطلب است که بسیاری از صاحب

ترین راهبردها برای غلبه بر  ترین و مناسب دارند که توسعه و ترویج کارآفرینی در میان روستاییان یکی از کاربردی

؛ دهقانی و 104: 1394)قادرمرزی و همکاران،  مشکالت اقتصاد روستایی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنان است

ای دارد، در راستای ایجاد اشتغال و رشد  روستایی نقشی مهم در توسعة منطقه (. از آنجا که کارآفرینی5: 1396جمینی، 

کنند )خیاره و  های متعددی برای ایجاد و توسعة کارآفرینی در مناطق روستایی اجرا می ها برنامه ای دولت اقتصادی منطقه

های جدید اشتغال و درآمد،  فرصت(. درنتیجه کارآفرینی با خلق 4: 2003دابسون و همکاران،  ؛92: 1398نیا،  عرفان

کند. تجربة بسیاری از  نوآوری و ایجاد رفاه نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی جوامع روستایی ایفا می

است که توجه  دهند بیانگر این نکته کشورهای فقیر و پُرجمعیت که طیف وسیعی از جمعیت آنان را روستاییان تشکیل می

های اشتغال، رفاه، و پیشرفت آنان را در همان  تواند از مهاجرت روستاییان به شهرها بکاهد و زمینه ی میبه مقولة کارآفرین

(. بنابراین، توجه به 92: 1398نیا،  ؛ خیاره و عرفان5: 1396روستای محل سکونتشان فراهم کند )دهقانی و جمینی، 

کند. در  ی در این نواحی را پیش از پیش نمایان میوضعیت نواحی روستایی و شرایط کشور ضرورت توجه به کارآفرین

جانبه بتوان در این زمینه  طور یك توان ادعا کرد به های مسئول در توسعة کشور نمی نتیجه، بدون همراهی همة سازمان

گیر در مسائل کالن باید در یك تعامل سازنده با  عنوان یك نهاد تصمیم دست آورد. از طرفی، دولت به توفیقی به

آوردن  المللی باشد و مسئولیت خود را در قبال فراهم های کارگری و کارفرمایی و نهادهای بین گذاران و اتحادیه سرمایه

 های الزم برای کارآفرینی قبول کند.  زیرساخت

بنابراین، اگر درنظر داشته باشیم که منطقة موردمطالعه را معرفی اجمالی کنیم، شهرستان بهبهان در جنوب شرقی 

های دائمی مانند مارون و  وهوایی و وجود رودخانه ( و به دلیل شرایط مناسب آب1قرار دارد )شکل  استان خوزستان

خیز امکانات مساعدی برای گسترش بخش کشاورزی فراهم  کشت و حاصل  همچنین داشتن خاک قابلخیرآباد، زهره، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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تکاب، خاییز، و منطقة گردشگری پشکر است  است. در زمینة گردشگری نیز دارای سه منطقة گردشگری تنگ کرده 

یف است. این در حالی است که در (. با این همه، وضعیت کارآفرینی در روستاهای منطقه ضع42: 1397)مرکز آمار ایران، 

نفر است )مرکز آمار  6370روستاهای شهرستان بهبهان میزان افرادی دارای تحصیالت عالی بیکار بسیار زیاد و حدود 

نشینی را در  (. بنابراین، بیکاری فصلی پیامدهایی مثل مهاجرت روستاییان به شهر و همچنین حاشیه42: 1397ایران، 

منظور   شده در این تحقیق در تحقق کارآفرینی پایدار به مطرح های دامن زده است. درنتیجه، فرصتشهرهای این استان 

ـ که به دلیل استخراج محصوالت نفتی و  ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان و حفظ و نگهداری از محیط زیست

ای در  های توسعه ر باب کارآفرینی روستایی و برنامهتواند بینش مفیدی در زمینة مطالعات بیشتر د ـ می گازی در خطر است

 راستای بهبود توسعة پایدار نواحی روستایی کشور فراهم کند.

 

 

هایموردمطالعه.موقعیتجغرافیاییشهرستانبهبهانوبخش1شکل

دولتی و غیردولتی در های  سازمان ترغیبهای کارآفرینی روستایی،  ها در برنامه مشارکت آن برای تشویق روستاییان

های آموزشی کارآفرینی و  روستاییان، برگزاری دوره وانمندیت، های کارآفرینی در مناطق روستایی پشتیبانی از برنامه

آوردن اعطای دسترسی به سرمایه، اعطای وام به  فراهم، های کارآفرینی زیرساخت ةتوسع، مشاوره در این زمینه

و ارتباطی، گسترش امکانات زندگی طالعاتی های ا هیزات حمل و نقل و گسترش سیستمامکانات و تج ةکارآفرینان، توسع

از جمله کارهایی است که مشارکت و همراهی دولت در بخش ایجاد اشتغال و و مواردی از این قبیل  ،در روستاها

ریخ اکتشاف نفت در ایران، (. با گذشت بیش از یکصد سال از تا891: 1398آبادی و چایانی،  طلبد )شاه کارافرینی را می

شدت وابسته به درآمدهای نفتی دارد و این موضوع خود به عاملی برای درک موقعیت کنونی  این کشور هنوز اقتصادی به

دربان ؛ 7: 1392و نیاز به عوامل دیگری برای تولید ثروت ملی نظیر کارآفرینی تبدیل شده است )یاری و همکاران، 

هایی است که به دنبال رشد و  (. باالبردن ارزش کارآفرینی موضوع اصلی دولت59-27 :1391آستانه و همکاران، 

و  دتواند موجب شکوفایی کارآفرینی شو سسات میؤها و م دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانهاند.  توسعه

آبادی و چایانی،  باشد )شاه دولتی های  های اقتصادی در سازمان کارآفرینی باید ابزاری برای تحریك افزایش سطح فعالیت

محیطی به کارآفرینان نیاز  های زیست دادن اقدامات مناسب برای رفع چالش ها برای انجام سازمان درواقع، (.891: 1398

(. اگرچه بخش دولتی با ساختارهای کارآفرینی مخالف نیست، در عمل 59-27: 1391دارند )دربان آستانه و همکاران، 
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گیری کلی، مطالعات نشان  شود. در یك نتیجه های سنتی مانع کارآفرینی سازمانی می وروکراسی و فعالیتفرهنگ غالب ب

: 1398آبادی و چایانی،  های دولتی وجود ندارد )شاه گیری کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در سازمان دهد که جهت می

امعه است؛ یعنی اجرای مقررات و اطمینان از اجرای طور سنتی نقش دولت محدود به سیاست و ادارة امور ج ( و به891

کردن زمینه برای توسعة جامعة پایدار با ظهور اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی از رقابت  مناسب این مقررات برای فراهم

 (.502: 1398)اوتادی و صفری، 

شرایط حاکم بر ساختار اقتصادی  شده در طرح مسئله، مرور مطالعات پیشین، و عنوان تحقیق، مباحث مطرح باتوجه به

ها راهگشای توضیح و تبیین مسئلة اصلی تحقیق خواهد بود،  مناطق موردمطالعه، سؤال این پژوهش، که جواب به آن

 عبارت است از:

 های کارآفرینی در منطقة موردمطالعه چیست؟ نقش دولت در ارتقای فرصت 

 مبانینظری
 

 ای شیوه به وکار کسب دادن انجام برای است روشی کارآفرینی است که بر آن (39 :1928در تعریف کارآفرینی، شومپیتر )

رفت از معضل بیکاری  هایی برای برون حل شده و مجموعه راه حساب خطرهای پذیرفتن و مشتری بر تمرکز مبتکرانه با

 (. تاکنون1: 1396قنبری و همکاران،  ؛742-711: 2018، شوجنسبوسمن و  ؛38: 1398)حسینی و همکاران، 
و  (، وو1991(، چل و همکاران )1967و لیزوالی ) های مختلفی از کارآفرینی توسط محققانی مانند تایلور بندی طبقه

( 19: 1388مقدسی )(، ذبیحی و 1995(، جونز و ایوانزا )1986(، میلر و تولوس )1982(، دانکلبرگو کوپر )1998همکاران )

(. از دیدگاه 2نمایند )شکل  بندی کارآفرینان را در قالب هشت رویکرد ارائه می ها طبقه کلی، آن طور ارائه شده است. به

های  دادن فعالیت انجام برای شرایط تسهیل کشورها، اجتماعی و اقتصادی توسعة در کارآفرینی اهمیت به توجه ها، با آن

(. 56 :2016، و همکاران آسقرار بگیرد ) موردتأکید ها ضروری است که دولت  گذاری سیاست از بسیاری در کارآفرینانه

 از بسیاری ظهور ساز توانند زمینه می فراوان انسانی و طبیعی منابع داشتن علت به اند که روستاها ها اشاره کرده همچنین، آن

 (. 203: 1398شوند )قیداری و همکارن،  کشاورزی حوزة ویژه در کارآفرینانه به و نو وکارهای کسب

 

 
 هایاصلیکارآفرینی.مؤلفه2شکل
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 تقبل و اداره، دهی، سازمان را اقتصادی فعالیت یك شود می متعهد که است کسی 1کارآفرین ،نامه واژه تعریفبنا بر 

 توسعة عامل ترین مهم را کارآفرین (39: 1928شومپیتر ) نظیر دانشمندان از بعضی. (56 :2016، و همکاران آس) نماید

 خالقیت، با همراه که است ابتکار و فکر صاحب مدیر یك که کارآفرین است بر آن وی. اند دانسته اقتصادی

 و کند ایجاد تحول ها نوآوری با است قادر او آفریند. می طالیی های دید فرصت وسعت و اندیشه، هوش، پذیری، یسكر

 در کارآفرینی که دهد می نشان کارآفرینان یا اقتصادی فعاالن برساند. سیر تکامل یسودده به را ده سازمان زیان یك

 قرن از شده و شناخته اقتصادی ارزش موجد یا ثروت ایجاد اصلی عاملعنوان  به و یافته تبلور اقتصادی های نظریه

 امروزی دانش در کارآفرینی مفهوم سابقة اما. است داشته قرار اقتصادی مختلف مکاتب بحث کانون در تاکنون پانزدهم

 مسئله این که کسی اولین. (56 :2016، و همکاران آس؛ 4 :2003دابسون و همکاران، گردد ) برمی پیش سال دویست به

 ایران در آن ترجمة و شده است جدیدتری تعاریف دستخوش واژه این. است (1730) کانتیلون نام به فردی کرده مطرح را

 لزوم به های خصوصی نیز ها و سازمان شرکت از بسیاری امروزه،. رود می تعهدبار  یرز که است کسی همان معنای به

را  نوزدهم کارآفرینان قرن پایان در(. 1389ین افتخاری و سجاسی قیداری، الد رکن)اند  برده پی سازمانی کارآفرینی

 و صنعتی توسعة مفهوم شدن گسترده با بیستم قرن آغاز در و کردند می قلمداد« تولید کارگزار و پیشرفت صنعتی مهندسان»

توجه شد.  و تأکید اجتماعیهای  فعالیت کلیة در حمایتی و بنیادی نیروی عنوان به کارآفرین تولید اقتصادی به کارگزار

 بر تمرکز مبتکرانه با ای شیوه به وکار کسب دادن انجام برای است روشی که کارآفرینی است (  بر آن39: 1928) شومپیتر

(. از آنجا که کارآفرینی فعالیتی است که در خالل 38: 1398)حسینی و همکاران،  شده حساب خطرهای پذیرفتن و مشتری

ها سعی در خلق و معرفی کاالها و خدماتی جدید و  برداری از فرصت آن فرد کارآفرین با شناسایی، کشف، ارزیابی، و بهره

های جدید در بازاریابی، و شناسایی منشئی جدید از  وکار، شیوه دهی و ادارة ساختارهای کسب های جدید در سازمان شیوه

ترین عنصر کارآفرینی بوده و فرایند کارآفرینانه چیزی نیست به غیر از تشخیص، ارزیابی، و  منابع اولیه دارد، فرصت مهم

هیلینگ و کنند ) پیدا میها را  های خاص خود توانایی دیدن آن هایی که کارآفرینان به دلیل ویژگی برداری از فرصت بهره

 درنظرگرفتن لزوم به بردن پی ( با39: 1928شومپیتر ) و (44: 1957(. کرزنر )8: 2002ریگان،  ؛2: 2020گرهارد، 

 اساس بر فرصت حوزه (. ادبیات1اند )جدول  داشته کارآفرینی ادبیات در مهمی تعادل نقش عدم فرایند عنوان به کارآفرینی

 این پایة را فرضیات رویکرد دو این (3: 1997ونکاتارامان ) و است شده بنا اتریش مکتب اقتصادداندو  این های دیدگاه

 داند. می حوزه
 

 کرزنرویتریشومپهایفرصت.1جدول

هایکرنزیفرصتهایشومپیتریفرصت

 ایجاد برابری ایجاد عدم برابری

 نداردبه اطالعات جدید نیازی  به اطالعات جدید نیاز دارد

 کمتر نوآورانه بسیار نوآورانه

 مرسوم ندرت به
 محدود به کشف خلق

های موجود  ها بر حسب منابع و فرصت کارآفرینی روستایی تحت تأثیر نیروهای بیرونی و درونی است که این محیط

؛ رضوانی و 6 :1986)سائر، اند  ویژه توسعة اقتصادی، در این جوامع کنندة اهداف توسعه، به های روستایی هدایت در محیط

 ةارگانیکی میان اهداف توسع ییندها و با درنظرگرفتن این دو محیط پیوندادر این راستا همین فر(. 166: 1387نجارزاده، 

                                                                                                                                                                   
1. Entrepreneur 
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شود تا از ترکیب مناسب این عوامل رفتارهای کارآفرینی در جوامع  کارآفرینی در این مناطق برقرار می ةروستایی و توسع

بنابراین، کارآفرینان در جوامع روستایی به حمایت برای رشد  گیرد. اقتصادی شکل می عةاستای توسروستایی در ر

مین نیازهای مورد درخواست آنان مانند سرمایه، أهای خود نیاز دارند، اما بیشتر این جوامع آمادگی الزم را برای ت فعالیت

کارآفرینی  یك مدل نظری )تئوریك(، ةبرای کمك به جوامع روستایی در توسع ،درنتیجه .دنو اطالعات ندار ،دانش فنی

 در کارآفرینی توسعة (.105-87: 1391، اکبری و همکاران) ها نیازمند است میان آن ةرابط به شناخت متغیرهای وابسته و

 توسعة کارآفرینی، فرهنگ یججمله آموزش، ترو از اساسی نیازهای  پیش نمودن فراهم مستلزم شهرها همچون نیز روستاها

که  اند بر آن توسعه اقتصاددانان از (. بسیاری2: 2020است )هیلینگ و گرهارد،  های حمایتی مالی شبکهها، و  زیرساخت

طوری جدی به  ها به طی چند سال گذشته، دولت کند. می مهمی ایفا روستایی نقش کارآفرینی توسعة فرایند دولت در

شود. بنابراین، پیش از آنکه مردم بتوانند  مندی مردم و کشور می اند، زیرا کارآفرینی موجب بهره پرداختهتشویق کارآفرینی 

کاری را شروع کنند، باید دارای سرمایه، تکنولوژی، تسهیالت الزم برای تولید کاال و نیروی کار مناسب، روحیة مناسب و 

د. از این رو، با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشن

ها هدفش باید توسعه و  رسد دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه نظر می حمایت دولت دارند، به

جب شکوفایی کارآفرینی تواند مو ها و مؤسسات می تشویق کارآفرینی باشد. دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانه

های مؤثر  مطالعاتی با پراکنش زمانی در تبیین توسعة کارآفرینی و شاخص 2(. در جدول 593-546: 2013شود )کورنر، 

های منطقه،  شده و همچنین شناخت ویژگی های انجام در این فرایند آمده است. با توجه به این مطالعات و دیگر پژوهش

 عنوان متغیرهای مستقل در این پژوهش بررسی شده است. به 4شده در شکل  های مشخص شاخص

هایسنجشآنکارآفرینیوشاخصةنگرشبهتوسع.2جدول

هایمؤثرشاخصموضوعنویسنده

دابسون و همکاران 
(2003) 

 نگرش با کارآفرینی

 محلی ساختارهای
 و فناوری ها، صنعت محیط اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، زیرساخت

 یو گالول یدیسپتر
(2008) 

 نگرش با کارآفرینی توسعة

 گذاری سیاست
 های حمایتی، استفاده از فناوری اجتماعی، شبکه های فردی، هنجارهای دولت، ویژگی

رضوانی و نجارزاده 
(1387) 

 نگرش با کارآفرینی توسعة

 حمایت بخش خصوصی
 ین از جمله طرح هادیهای نو حمایتی، طرح های سرمایه، محیط و وام به آموزش، دسترسی

 همکاران و قادرمرزی

(1394) 
 آموزشی و اقتصادی موانع توسعة کارآفرینی زنان

آس و همکاران 
(2016) 

 سیستمی فعالیت
اعتباری، حمایت از  و مالی خدماتی و سازمانی، حمایت خدماتی، تکنولوژی، حمایت حمایت

 کارآفرینی محیط دوست

هیلینگ و گرهارد 
(2020) 

نگرش  با کارآفرینی توسعة
 حمایتی

 های فردی، تسهیالت حمایتی مالی، ویژگی دولت، سرمایة

روشپژوهش
 پژوهشی نیز ها داده گردآوری روش نظر نقطه از شود و می محسوب کاربردی تحقیقی هدف، حسب بر پژوهش، این

( واقع در 3رود. جامعة آماری تحقیق مردم ساکن در روسـتاهای شهرستان بهبهان )شکل  می شمار به پیمایشی -توصیفی

نفر است )مرکز آمار  215104خانوار روستایی، معادل  66737باشند که شامل  سه بخش مرکزی، زیدون، و تشان می

رکاربردترین ران یکی از پُفرمول کوکنفر انتخاب شد.  387(. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 42: 1397ایران، 

. از آنجا که این ارائه شده است جدول مورگان درصد 5ح خطای طدر س است و آماری ةحجم نمون ةها برای محاسب روش

https://parsmodir.com/db/research/morgan.php
https://parsmodir.com/db/research/morgan.php
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(، از این روش 262 :2008، یو گالول دیسیپترمتغیرهای کمی برآورد مناسبی دارد ) ةبرای تعیین حجم نمونروش آماری 

بندی با انتساب اپتیمم سهم هر روستا شناسایی شده و  گیری طبقه استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش نمونه

 اند. صورت تصادفی انتخاب شده افراد در هر روستا به

𝑛 =
𝑁𝑡2s2

Nd2 +𝑡2s2 

 


هایمختلفشهرستانبهبهانموردمطالعهدربخش.معرفیروستاهای3شکل

 

و متغیر مستقل نقش دولت در توسعة کارفرینی است که به  در منطقههای کارآفرینی  متغیر وابسته ارتقای فرصت

روایی همگرای متغیر نهان پژوهش نیز از طریق میانگین واریانس استخراج گیری شده است.  کمك ده گویه اندازه

ها، نخست متغیرها بر اساس  منظور ارزیابی روایی گویه به بود. بات درونی و روایی همگرای مناسبث ةدهند نشان (87/0)

ها تنظیم شد و درنهایت بر اساس آرای  پیشینه شناسایی شد و در مرحلة بعد متناسب با خصوصیات منطقه گویه

های تحقیق از آزمون کرونباخ  ارزیابی پایایی مقیاسمنظور  ها اصالح و نهایی شد. همچنین، به کارشناسان و استادان گویه

است که از نظر آماری  73/0شده برای ده شاخص نقش دولت  آلفا استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار آلفای محاسبه

ها،  ویهنمونه برای ارزیابی گ های کای اسکوئر تك ها از آزمون ها داده منظور تجزیه و تحلیل پذیرفتنی است. همچنین، به

( برای مقایسة ANOVAطرفه ) نمونه برای ارزیابی متغیرهای مستقل و وابسته، و آزمون تجزیة واریانس یك تك Tآزمون 

 های کارآفرینی استفاده شد. میانگین فرصت
 

 
 


هایکارآفرینیکنندۀحمایتدولتدرارتقایفرصتهایتبیین.شاخص4شکل

 (1فرمول )
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 نظر سنجش آمده است. برای 4های کارآفرینی در طرحوارة شکل  فرصتهای نقش دولت در ارتقای  شاخص

های  گیری فرصت های مؤثر در شکل کنندگان در مصاحبه در ارتباط با میزان تأثیر هر کدام از عوامل و شاخص شرکت

امالً موافق( ک =5 و موافق، =4 موافق، نسبتاً =3 = مخالف،2مخالف،  = کامال1ًلیکرت ) سطحی پنج از طیف کارآفرینی،

های موردبررسی آورده شده  های مربوط به هر کدام از شاخص گویه 3استفاده شده است. برای تبیین بهتر، در جدول 

 است.

هایکارآفرینیهاینقشدولتدرارتقایفرصتهایمربوطبهشاخص.گویه3جدول

گویههاشاخص

 مدیریت نوین روستایی
های نوآورانه )استفاده از فناوری اطالعات(، کارآفرینی  ت از کارآفرینیاجرای طرح هادی روستایی، حمای

 ورزى،کشا) مختلف ىها فعالیتدر  رنمد تالارآبزو ا تالآ ماشین به سترسیددوستانه،  زیست دیجیتالی و محیط
 ستا( در روتخدما ،صنعت

 تسهیالت الزم با بهرة کافی
 زاربا به سترسید د،موجو ىها سرمایه به سترسید ز،نیا ردمو ادفرو ا نمشتریا ،حمایتی تخدما به سترسید

 وىنیر ،سرمایه ،مین)ز تولید ملاعو به سترسید ن،کنندگا فبه مصر بومیو  محلی اتتولید ةعرض اىبر مناسب
 ستا( در رونسانیا

های  ها و شبکه تأسیس نهاده
 حمایتی

ة توسعو  دیجاا ،خصوصی ىها ارىگذ سرمایهایجاد  ،کوچك رکاو  کسباز  لتیدو های  نمازساو  ها     گانارتأسیس 
، افزایش توان (ستااز رو رجخا) غیربومی ارانگذ سرمایه ایجاد ،فرینیرآکا با مرتبط لفعا لتیدوغیر ىها مانزسا

 حمایتی صندوق کارآفرینی امید

 روستاایجاد تعادل در نیازها، شناخت نیازهای داخلی، شناخت نیازهای خارج از  نیازهای بازار

اندرکاران امور  حمایت از دست
 روستایی

حمایت از  ،برای ایجاد کسب و کارهای بزرگلتی دوهای  ها و سازمان ن حمایت از مدیران ارگا
گذاری مدیران  حمایت از سرمایه ،مسئوالن در کسب و کارهای کوچكخصوصی  ىها ارىگذ سرمایه

 فرینیرآکا با مرتبط لفعا لتیدوغیرهای  نمازسا

 بیمة محصوالت
، جلوگیری از مین قسمتی ار سهم حق بیمهأکمك دولت بابت ت، محصوالت ةصندوق بیم ةاولی ةسرمایافزایش 

 رد حق تقاضای بیمه برای محصوالت مختلف

 های صادراتی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش یارانه کمك مالی یاعطاافزایش  های دولت یارانه

 حمایت از کسب و کارهای خانگی
بر آن، و نظارت  کسب و کارهای خانگی  صحیح یاجرا ،ها آن مدیریت ،کسب و کارهای خانگی طراحی

 کارهای خانگی های پشتیبان کسب و دهی و حمایت از بنگاه سامان

 سازی و آموزش افراد بومی فرهنگ
فراگیر،  ةتوسع یازس زمینه، فرهنگی های سازمان های تقویت سرمایه، اجتماعی های سازمان های تقویت سرمایه

 های ذکرشده سازمان پایدار و متوازن

که  ای چندجملههای  معادلهو ترانسلوگ، که برای  ترانسندنتال تولید تابعنامه از  برای درک و تحلیل نتایج پرسش

کند،  ای باشد، استفاده شده است. به عبارت دیگر، این توابع فراتر از عملیات جبری عمل می های آن نیز چندجمله ضریب

ای از اعمال جبری بیان کرد. درواقع، حاصل انتگرال نامعین بسیاری از توابع جبری توابع  ا با دنبالهتوان آن ر زیرا نمی

های  و ترانسلوگ است؛ به همین جهت، در مطالعاتی با متغیرهای فراوان کاربرد وسیعی دارند. در تحلیل ترانسندنتال

؛ کوربت، 990-977 :2003دنرل، شوند ) خطاهای بعدی می اند، زیرا باعث کاهش  چندمتغیره، این توابع بسیار قابل توجه

با سری مرتبة دوم تیلور  برای تقریب عملکرد تولید 1967طور مثال، تابع ترانسلوگ، که در سال  (. به97-118 :2007

 کند. تابع تولید را با ترکیب عوامل محاسبه می 2معرفی شد، مانند فرمول 

LnY = ln A3 +α3 ⋅ ln K +β3 ⋅ ln L + χ3 ⋅ ln
2
 (K / L)  

 که در آن:
 (2فرمول )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C
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K  ،لگاریتم طبیعیln  ،عدد ثابتY  متغیر وابسته، وL  متغیر مستقل است وA3, α3, β3, γ3 =  پارامترهای

 اند. تخمینی

 درنهایت، از طریق تجزیه و تحلیل مسیر، که نوعی تجزیه و تحلیل آماری رگرسیون چندگانه است و با بررسی روابط

شود، میزان و اهمیت پیوندهای  های علی از آن استفاده می بین متغیر وابسته و دو یا چند متغیر مستقل برای ارزیابی مدل

 شود. علی بین متغیرها تخمین زده می

هابحثویافته
دارای  8/27گویان دارای سواد زیردیپلم،  درصد از پاسخ 2/35دهد  آمده برحسب میزان تحصیالت نشان می دست نتایج به

 .(4گویان را تشکیل دادند )جدول  ترتیب بیشترین پاسخ درصد دارای سواد لیسانس به 7/21سواد دیپلم، و 
 

گویان.وضعیتسوادپاسخ4جدول

 درصدفروانی تحصیالت

 2/35 133 زیر دیپلم

 2/27 105 دیپلم

 3/10 39 دیپلم فوق

 7/21 82 لیسانس

 8/4 18 لیسانس فوق

 3/0 1 باالتردکترا و 

 100 378 جمع کل

دهد که بیشترین جمعیت  گویان برحسب نوع شغل روستاییان نشان می همچنین، نتایج حاصل از توزیع فراوانی پاسخ

ها دارای شغل آزاد یا بیکارند و کشاورزان  گو در سه ردیف فعالیتی )طبق تعریف سازمان آمار( نیستند و بیشتر آن پاسخ

درصد تعداد را تشکیل  4و  59ترتیب  های خدمات و صنعت به دوم قرار دارند و افراد شاغل در بخشگو در ردة  پاسخ

 (.5دهند )جدول  می

گویان.نوعفعالیتپاسخ5جدول

 درصدفروانی فعالیت

 31 117 کشاورزی

 4 15 صنعت

 15.6 59 خدمات

 5/49 187 هیچ کدام

 100 378 جمع کل

شده توسط روستاییان شهرستان بهبهان، نتیجة ارزیابی  های تکمیل نامه شده از پرسش انجام های با استفاده از تحلیل

نمونة آزمون برای همة  تک tنتایج آزمون  شود. های کارآفرینی منطقه با توجه به نقش دولت بررسی می میزان فرصت

شده  اینکه اختالف میانگین مشاهدهدار است و نظر به  درصد معنی 95های موردبررسی در سطح اطمینان باالی  شاخص

ها نظر  توان گفت روستاییان موردمطالعه در تأثیرمندی این شاخص از نظر آماری می ( مثبت است،1/3مقدار مفروض )
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ها  همة شاخص 2نزدیک به  t(. همچنین، سطح معناداری و فاصله با خط یک به یک آمارة آزمون 2مثبت دارند )جدول 

 تنی است.از لحاظ آماری پذیرف
های  کنندة نقش دولت در ارتقای فرصت های تبیین ترین شاخص ها، برای تبیین مهم پس از آزمون معناداری شاخص

 شود. های مختلف حمایت دولت با کمك توابع تولید ترانسلوگ و ترانسندنتال با هم ترکیب می کارآفرینی، شاخص

 تابعترانسندنتال

 3فرمول 

∏ 𝒍𝒏 𝑮𝒐𝒗 =𝟏𝟎
𝒊=𝟏

 (𝑙𝑜𝑔 ∏ 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 1.3 log 𝛼)10
𝑖=3 + (∏ Wom +10

𝑖=3 𝑙𝑜𝑔 𝑆𝑢𝑏 + 4) + (3 log 𝛽 − ∏ Invest + 3.5)9
𝑖=1 +

𝑙𝑜𝑔𝛼) − (∏ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 ∗ 1.5 − 𝑙𝑜𝑔𝛽8
𝑖=1 1) +

(log 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔 − log 𝛽 ∗ log 𝑓𝑎𝑐𝑖 + log 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟) + (∏ 𝑊𝑜𝑚 − 3 ∗9
𝑖=1

log 𝑆𝑢𝑏 − 1) + logα ∗ 1.3 log Net −(log 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 2.5 log 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔) + (∏ 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐10
𝑖=1 ∗ 4 −

log 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜 − 4 ∗ 1.9 ln 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 + (∏ 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 + ∑ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡9
𝑖=1 )7

𝑖=1 + (∏ Faci)10
𝑖=1   

تابعترانسلوگ

 4فرمول 

𝒍𝒏  𝑮𝒐𝒗 = ( ln  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 − 3 ∗ ln 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔) + ln 𝑆𝑢𝑏 ∗ (2.7 + 0.34 ln 𝑊𝑜𝑚) − (ln 𝑁𝑒𝑡 + 1.4 )

+  (0.5 +  𝑙𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑖) + (0.26 −  𝑙𝑛𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡) + (0.06 ∗ 𝑙𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒 − 1) + (0.03
∗  𝑙𝑛𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 ∗ 2.6) + (0.029 ∗  𝑙𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 2.3) + ( 0.024 ∗  𝑙𝑛 𝑊𝑜𝑚) + (0.01
∗  𝑙𝑛 𝑆𝑢𝑏 ∗  ln 𝑁𝑒𝑡 −  0.03) − (0.06 ∗ ln 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜 + 1.5) + ln 𝑊𝑜𝑚 − 1.3 

 : ها که در این مدل

i متغیر،  ةشمارθ  ،میزان کشش عوامل تولیدWom  ،حمایت از اشتغال زنانInvest های دولتی، یارانه Net
از کسب  حمایت Homeotic بیمة محصوالت، Insureنیازهای بازار،   Market های حمایت، ها و شبکه تأسیس نهاده

حمایت از  Authoمدیریت نوین روستایی،  Manage سازی و آموزش افراد بومی، فرهنگ Culture و کارهای خانگی،

 است.تسهیالت الزم با بهرة کافی  Faciو  اندرکاران امور روستایی، دست

 مناسب روش همان که ،را واحد ةریش آزمون شکل که میزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته است این توجه قابل ةنکت

 برای ماناکردن (238-215 :1990و همکاران ) یلبرگروش ه از کند. می تعیین ،است یك متغیر مانایی تشخیص برای

 . است شده استفاده متغیرها

های  دهد. همچنین، مطابق آماره های ارزیابی توابع تولید ترانسلوگ و ترانسندنتال را نشان می مقایسة آماره 7جدول 

، مدل ترانسندنتال ارزیابی بهتری از تبیین نقش 6در جدول  شده یلتعد یینتع یبضرو  چندگانه یینتع یبضرارزیابی 

های مهم در ارزیابی توابع تولید  مانده، که یکی از آماره یاستاندارد باق یخطا های کارآفرینی دارد. دولت در ارتقای فرصت

، ة مدل ترانسندنتالشد تعدیل تعیینبا توجه به میزان ضریب است، در مدل ترانسندنتال مقدار کمتری دارد. بنابراین، 

 د.های کارآفرینی مؤثرن در تبیین فرصتدرصد  91متغیرهای مستقل مدل  بیان کرد کهتوان  می

هایارزیابیتوابعتولیدترانسلوگوترانسندنتالآمارهمقایسة.6جدول
هایارزیابیتوابعتولیدترانسلوگوترانسندنتالآماره

ماندهیاستانداردباقیخطاشدهیلتعدیینتعیبضرچندگانهیینتعیبضرآماره
تابع 

 ترانسندنتال
95/0 91/0 0002/0 
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 0006/0 89/0 91/0 تابع ترانسلوگ
 

 های دهد که شاخص تر، نشان می عنوان مدل آماری قابل قبول (، به7نتایج حاصل از مدل ترانسندنتال )جدول 

های حمایت، مدیریت نوین روستایی، تسهیالت الزم با بهرة  ها و شبکه سازی و آموزش افراد بومی، تأسیس نهاده فرهنگ

 اند. های کارآفرینی در منطقه داشته در ارتقای فرصتترین تأثیر را  های دولتی مهم کافی و یارانه

هایکارآفرینیهاینقشدولتدرارتقایفرصتهایارزیابیشاخص.آماره7جدول
Test Value = 3.1 

سطح درجةآزادی

 معناداری

ضریب

 تعیین

 فاصلهباخطیكبهیك

 سازی و آموزش افراد بومی فرهنگ

377 0001/0 92/0 98/1 

 اندرکاران امور روستایی از دست حمایت

377 .003/0 69/0 53/1 

 های حمایت ها و شبکه تأسیس نهاده

377 0005/0 96/0 99/1 

 حمایت از کسب و کارهای خانگی

377 04/0 71/0 61/1 

 مدیریت نوین روستایی

377 003/0 93/0 97/1 

 تسهیالت الزم با بهرة کافی

377 0001/0 95/0 88/1 

 نیازهای بازارمدیریت 

377 001/0 51/0 53/1 

 حمایت از اشتغال زنان

377 0001/0 63/0 59/1 

 بیمة محصوالت

377 0003/0 64/0 63/1 

 های دولت یارانه

377 0001/0 88/0 92/1 

 منظور تعیین روابط پیچیده بین های کارآفرینی، به های شاخص دولت در ارتقای فرصت ترین شاخص پس از تعیین مهم

شود. تجزیه و تحلیل روابط مدل با  کنندة نقش دولت، از تحلیل مسیر استفاده می متغیرها و یافتن بهترین سازوکار تبیین

آماری  از نظر  p < 0.05 شرح داده شده است. همة روابط در سطح 5ضریب تعیین رگرسیون استاندارد در طرحوارة شکل 

و  یزهها، که  نمایه این بهینة های حالت و مسیر مدل تحلیل تعیین برازندگی برای ها نمایه ترین معروف و دارند. بهترین معنی

ها، بهترین مدل  بر اساس این نمایه است. شده ارائه  8جدول  در اند آن را معرفی کرده (1168-1152 :2009همکاران )

های مختلف برازش مدل بهینة انتخابی در  شده با توجه به هدف مطالعه انتخاب شده است. نمایه تحلیل مسیر برازش

Χ اند. نمایة  آل های ایده گیرند که جزو برازش قرار می 98/0تا  96/0دامنة 
2
/df با مفهومی مدل دهد که میان نیز نشان می 

 آمده است. 8اصل از این رویکرد در جدول دارد. نتایج ح وجود اندک تفاوت مطالعه شدة های مشاهده ه داد

 مدلبهینةتحلیلمسیرهاینیکوییبرازشنمایه.8جدول

عددنمایةبرازش

آمدهدستبه

آلدامنةایدهدامنةموردقبول
Χ2

/df 6/2 Χ2
/df ≤ 5 Χ2

/df ≤ 2 

GFI 97/0 0.9 ≤ GFI < 0.95 0.95 ≤ GFI < 1 



1401بهار،1ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 246 

AGFI 98/0 0.9 ≤ AGFI < 0.95 0.95 ≤ AGFI < 1 

NFI 97/0 0.9 ≤ NFI < 0.95 0.95 ≤ NFI < 1 

CFI 96/0 0.9 ≤ CFI < 0.95 0.95 ≤ CFI < 1 

RMSEA 065/0 0.05 < RMSEA ≤ 

0.08 
0 < RMSEA ≤ 0.05 

کنندة نقش دولت در ارتقای  های تبیین دهد که از میان شاخص نشان می 9و جدول  5نتایج این رویکرد در شکل 

 مقایسه در غیرمستقیم بیشتری سهم مراتب درصد( به 68سازی و آموزش افرادی بومی )میزان تأثیر کل  فرهنگکارآفرینی 

زاد را داشته و  درصدی نیز بیشترین تعداد مسیرهای برون 67دارد. مدیریت نوین روستایی با تأثیر کل  ها شاخص سایر با

های همبستگی معنادار بر متغیرهای  صورت غیرمستقیم و با ضریب کند. این متغیر به صورت یك ایستگاه مهم عمل می به

 های دولتی، و بیمة محصوالت تأثیرگذار است.  مختلف تسهیالت الزم با بهرة کافی، یارانه

 


هاینقشدولتدرارتقایکارآفرینی.طرحوارۀرویکردتحلیلمسیردرتبیینتأثیرشاخص5شکل

های حمایت،  ها و شبکه سازی و آموزش افراد بومی، تأسیس نهاده کل فرهنگ طور ضروری است بیان شود که به

 63، و 60، 67، 57، 68ترتیب با نرخ اثرهای  های دولتی به مدیریت نوین روستایی، تسهیالت الزم با بهرة کافی و یارانه

های  ش خود از طریق شاخصاند. این بدان معنی است که دولت با ایفای نق درصد باالترین میزان اثر کل را داشته

 های کارآفرینی ایفا کند. تواند نقش خود را در ارتقای فرصت ذکرشده می

هاینقشدولتدرارتقایکارآفرینیکلشاخص اثرهای و غیرمستقیم، مستقیم، اثرهای .محاسبة9جدول

اثرکلاثرغیرمستقیماثرمستقیممتغیر

 68/0 31/0 37/0 سازی و آموزش افراد بومی فرهنگ

 48/0 27/0 21/0 اندرکاران امور روستایی حمایت از دست

 57/0 23/0 34/0 های حمایت ها و شبکه تأسیس نهاده

 48/0 15/0 33/0 حمایت از کسب و کارهای خانگی

 67/0 25/0 41/0 مدیریت نوین روستایی
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گیرینتیجه
دربارة نقش دولت در تبدیل دانش علمی به کارآفرینی و نوآوری، نتیجة تحلیلی این تحقیق بیان کرد که برای تبدیل 

تنها از طریق مداخله، بلکه از طریق مدیریت دانش  حضور دولت الزامی است. زیرا دولت نهدانش علمی به کارآفرینی نوپا 

های کارآفرینی داشته باشد. درحقیقت، مدیریت نوین روستایی و  دادن به فعالیت تواند نقش اساسی در شکل و فناوری می

دهد تا بتوانند کسب و  ینان این امکان را میعنوان مثال اینترنت(، به کارآفر از جمله فناوری ایجادشده توسط دولت )به

عنوان شاهرگ اصلی )شکل  کارهای مبتنی بر وب و فناوری اطالعات ایجاد کنند. مدیرین نوین روستایی توسط دولت، به

کند. این شاخص با تأثیر غیرمستقیم بر  های کارآفرینی ایجاد می (، نقشی اساسی در توسعه و ارتقای فرصت5

اندرکاران امور روستایی و تسهیالت مورد نیاز روستاییان نقش ایفا  آموزش افراد بومی، حمایت از دستسازی و  فرهنگ

شوند و  ها پشتیبانی می ها از طریق کارآفرینان اجتماعی و نحوة کارکرد آن دولت دهد که کند. همچنین، نتایج نشان می می

رنتیجه کارآفرینی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری اطالعات با (. د5توانند محصوالت و خدمات جدید ایجاد کنند )شکل  می

یابد.  طور فزاینده رواج می های اقتصاد دولتی به توجه به نقش غیرمستقیم مدیریت نوین روستایی در بسیاری از بخش

( این 8: 2002؛ ریگان، 2: 2020هیلینگ و گرهارد،  ؛92: 1398نیا،  ؛ خیاره و عرفان719: 1398سخته و کریمی ) مطالعات

 محیطی متحول با شرایط متناسب که بیاورند رو هایی نقش به باید ها دولت هدف، این به کند. برای نیل نتیجه را تأیید می

 مستقیم، مالی حمایت همچنین پذیر و ریسك های فعالیت به سرمایه و روستایی بازار تشویق با ها مشی خط باشد. این

سازی و آموزش افراد  کنند. نقش فرهنگ می فراهم مؤسسات فرهنگی و اجتماعی در را رینیآموزش کارآف و مهیا مشاوره را

سازی سایر  کند. این شاخص نیز نقش جدی در هماهنگ های کارآفرینی این موارد را تأیید می بومی در ارتقای فرصت

ترین سیستم حمایت مالی از کسب و  قویعنوان  کند. از آنجا که صندوق کارآفرینی امید به های مؤثر ایفا می شاخص

نماید و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق شاغالن در کسب و کارهای   کارهای خرد، کوچك، و خانگی انجام وظیفه می

دهند، زنان روستایی نیازمند حمایت این صندوق و دیگر مؤسسات حمایتی برای تحول روستاها  خانگی را زنان تشکیل می

های حمایت  مشخص است، شاخص تأسیس نهادها و شبکه 5طورکه در شکل  مد و کسب و کارند. همانو ایجاد درآ

دابسون و (، 92: 1398نیا ) های خانگی دارد. در مطالعات خیاره و عرفان ترین اثر غیرمستقیم را در کسب و کار مهم

 ( نیز به این مسائل پرداخته شده است.4 :2003) همکاران

نامه و مصاحبة حضوری میزان  ارزیابی از طریق پرسش از استفاده شده است با سعی تحقیق این در با توجه به اینکه

امر کارآفرینی و  در اثرگذار متغیرهای متقابل تعامالت خوبی پژوهش به نقش دولت در کارآفرینی منطقه بررسی شود، این

های دولت در کارآفرینی، اقدامات  گذاری سرمایه دهد. در حال حاضر، میزان در  توسعة روستایی را نشان می نقش دولت

 منابع دهندة ارائه نهادهای های کارآفرینی و همچنین های مالی دولت از فرصت حمایتی دولت از کارآفرینان، میزان کمك

کارآفرینانه در  های فعالیت رشد نیستند. بنابراین، کارآفرینانه و کارهای  کسب مالی منابع تأمین به مالی از جانب دولت قادر

 60/0 21/0 39/0 تسهیالت الزم با بهرة کافی

 41/0 27/0 14/0 مدیریت نیازهای بازار

 39/0 - 39/0 حمایت از اشتغال زنان

 43/0 24/0 19/0 بیمة محصوالت

 63/0 26/0 37/0 های دولتی یارانه
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مانند اقدامات حمایتی دولت از  مالی نوین حمایت های مدیریت شیوه کارگیری و به طراحی گرو در محیط روستایی

( این مباحث را 262 :2008 ) یو گالول یدیسپتر( و 92: 1398نیا ) های خیاره و عرفان کارآفرینی روستایی است. پژوهش

رنگ  دولت در ایجاد شغل و کارافرینی در روستاهای شهرستان بهبهان بسیار کمکنند. هرچند متأسفانه نقش  تأیید می

منظور ایجاد اشتغال و   های بالقوة روستاهای شهرستان بهبهان در تحقق کارآفرینی پایدار و به است. با توجه به فرصت

د تأثیر مفیدی در زمینة ایجاد توان های دولت می ها و حمایت کسب درآمد برای ساکنان روستایی، استفاده از این فرصت

عنوان یکی از  کسب و کار و کارآفرینی روستایی در راستای توسعة پایدار نواحی روستایی داشته باشد. زیرا بیکاری به

روستاهای یادشده دارای استعدادهای فراوانی برای  این در حالی است که این منطقه مطرح است؛در  اساسیهای  چالش

های شغلی در جوامع روستایی نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها را افزایش  فرصت اند. نبود شغل کسب درآمد و ایجاد

روستایی  های اری جدید در نظریههککارآفرینی رادرنتیجه، شود.  قلمداد می برای مردم روستا بزرگ یمشکل این و دهد می

ریزی اصولی و ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینان  برنامهتواند با  دولت می مطرح است.روستایی  ةیابی به توسع دست برای

و شکوفایی روستا و کشور کند ، در این زمینه به روستاییان کمك دهنده یاریترین عوامل  عنوان یکی از مهم به ،روستایی

لی از طریق های ما خصوص کارآفرینی روستایی برای ارائة کمك های دولت در قبال کارآفرینان به سیاست .را ممکن سازد

عنوان نیمی از بخش جمعیتی، حضور فعال  های مالی مساعد، مشارکت زنان به های ترجیحی یا سیاست ها و وام یارانه

اند، برای ایجاد شغل و کسب و کار  دهیاران و شوراها و ایجاد انگیزه در مدیران نوین روستاها، که همان شوراها و دهیاران

 و ها حل راه یافتن نیازمند جوامع بقای و حیات تداوم و تضمین این رو، ر مفید است. ازو حضور دولت در کارآفرینی بسیا

ها و  گذاری در زمینة استفاده از فرصت با افزایش میزان سرمایه باید ها دولت هدف، این به نیل برای است. های جدید روش

 کمك مالی منابع کشور به سراسر در روستاییکارآفرینان  عادالنة دسترسی امکان و ها کارآفرینی در منطقه و مشوق

  داشته باشند. کارآفرینانة روستایی های فعالیت رشد و ایجاد به مؤثری

 منابع

 یان: دانشـجو یمـورد  ة)مطالعـ  ینیبـه کـارآفر   یـل و تما یمـذهب  یباورهـا  ةرابطـ  ،1391، منا ی،زهتابو  حجت یبا،شک ی؛مرتض ی،اکبر .1
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