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 چکیده

 توليد اشتغال، و كار ايجاد واسطه به كه هستند روستايی فرينیكارآ هایبهترين مصداق از يکی روستايی كوچک وكارهای كسب
 شواهد متأسفانه اما. اند شده واقع روستايی توسعه نظرانصاحب از بسياری توجه مورد درآمدها ترعادالنه توزيع به كمک و سرمايه
 راسیتا،  ايین  در. اسیت  شیده  روروبه بسياری موانع و چالش با در ايران روستايی خرد وكارهایكسب توسعه كه است آن از حاكی

 آمیاری  نمونیه . گرفیت  صیور   روسیتايی  منیاطق  در خرد وكارهای كسب توسعه بازدارنده عوامل تببين هدف با حاضر پژوهش
 ای انتسیاب طبقه گيرینمونه از استفاده با اهر مركزی بل بخشدهستان گويجه روستايی خانوار سرپرستان از نفر 031 را پژوهش
ساخته بود كه روايی آن توسط اساتيد گیروه تیرويج و توسیعه    ای محققها، پرسشنامهگيری دادهابزار اندازه .دادند تشکيل متناسب

 سیاختارهای  ضعف عامل داد، چهارنشان كارگيری تحليل عاملی اكتشافیاز بهحاصل هایيافته .روستايی دانشگاه تبريز تأييد شد
 و محصوال  فروش جهت بازاررسانی -توليدی موانع حمايتی، -فنی موانع روستايی، ارآفرينیك بروز در مؤثر فرهنگی و اجتماعی

 درصید  1/05درمجمیوع   و بیوده  روستايی مناطق در خرد وكارهایكسب توسعه بازدارنده عوامل ترينمهم نهادی -قانونی موانع
اندركاران امر كمیک  تايج حاصل از اين پژوهش به دستن.  اندداده اختصاص خود به را خرد وكاركسب توسعه موانع كل واريانس

-وكارهای خرد روستايی كه در سالهای مثبتی در جهت رونق كسبنمودن اين موانع اهتمام ورزيده و گامكند تا جهت مرتفعمی

 های اخير بسيار موردتوجه و تأكيد قرارگرفته، بردارند
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 مقدمه

زيرا، ريشه تمامی مشیکال  و مسیائل   . شناخت دقيق مسائل مربوط به روستاها، از اهميت بسياری برخوردار است
ماندگی مثل فقر گسترده، نابرابری درحال رشد، رشد سريع جمعيت و بيکاری فزاينده در مناطق روستايی قرار دارد عقب

. ويژه در تأمين مواد غذايی برعهده دارندهای متفاوتی بهچنين، روستاها در فرآيند توسعه ملی نقشهم(. 0310تودارو، )
ترين موانعی كیه  يکی از اساسی. ها در فرآيند رشد و توسعه، اهميت و ضرور  زيادی داردبنابراين، توجه به مسائل آن
درواقع، اين نواحی، بیه دليیل   . شود، فقر و محروميت استای كشور مالحظه میدر روستاه در روند دستيابی به توسعه

اند كه فقر و محروميت از اجتماعی، با مسائل و مشکال  متعدد و متنوعی مواجه -شرايط خاص اكولوژيکی و اقتصادی
می كه زندگی خانوار روستايی با چالش فقر در پی و مادا( 0317رضوانی و نجارزاده، )شود ها محسوب میترين آنمهم

شیود  الشعاع قرارگرفتن تمام ابعیاد زنیدگی آنیان میی    شود، موجب تحتنبود حداقل استانداردها برای زندگی مواجه می
هیايی اسیت كیه    يکی از فعاليیت نظران، كارآفرينی ميان، به اعتقاد بسياری از صاحبدر اين(. 0351نوروزی و حياتی، )

در ( چون بيکاری، درآمد پايين، فقدان تنوع اقتصیادی و جیز آن  هم)های عمده بسياری از چالش كنندهتواند برطرفمی
(. 0351سیبکبار و همکیاران،   )های زندگی روستاييان نيیز تیأثير مثبیت بگیذارد     مناطق روستايی باشد و در ساير جنبه

های شغلی، گسترش رقابت سیالم، رشید   كارآفرينی را جهت افزايش فرصت مطالعا  بسياری نيز، توجه جدی به مقوله
رحمانيیان كوشیکی و   )انید  اقتصیادی ضیروری دانسیته    -وری و افزايش سطح رفیاه اجتمیاعی  اقتصادی، افزايش بهره

بیارانجی،  ؛ 0101، 3عزيیزی و همکیاران  ؛ 0113، 0؛ اونسیتک 0101، 0تربيک و همکارانبه نقل از اوس 0353همکاران، 
-های كارآفرينی و اشتغالميان، يکی از راهدر اين(. 0115، 1نوده ؛0100، 0اوستربيک و همکاران؛ 0100، 1صالح؛ 0117

انید زمينیه   مشاغل كوچک روستايی توانسته. باشدوكارهای كوچک و زودبازده میزايی در مناطق روستايی ايجاد كسب
اميد و شیادابی  ساخته و نوعی های كشاورزی و غيركشاورزی فراهمروستايی را در فعاليتاشتغال و ماندگاری در جامعه

ای كیه  گونهبه. رو شده استاين مسئله با استقبال متخصصان توسعه روستايی نيز روبه. هدف ارزانی دارند را به جامعه
روسیتايی   كیار توسیعه  تیرين راه خانگی در محيط روستايی را مهیم وكار خرد و مشاغلبرخی متخصصان، توسعه كسب

هیای كوچیک و متوسیط    در نقاط مختلف دنيیا، بنگیاه  (. 0111، 7گيبسون و اليويا)دانند سوم نيز میدركشورهای جهان
علیی  )دارای تعاريف متعددی بوده و اغلب با دو معيار اساسی تعداد پرسنل و ميزان گردش مالی ساالنه استوار هسیتند  

عنیوان شیاهرگ حيیاتی    های خرد اقتصادی، بهوكار و بنگاهز كشورها، كسب در بسياری ا(. 0351ميرزايی و همکاران، 
هیای اقتصیاد و   كشور عضو سیازمان همکیاری   31توان به اقتصاد ها میروند كه ازجمله آنشمار میاقتصاد كشورها به
اند كه روستايی نيز نشان داده ان حوزه توسعهنظرصاحب(. 0110، 1سازمان همکاری توسعه اقتصادی)توسعه اشاره كرد 
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زايیی بیاال بیود و ايین     وكارهای كوچک و زودبازده در اشیتغال ها و كسبسهم اجتماعی و اقتصادی كارآفرينان شركت
ها سهم وكارهای بزرگ در مقايسه با آندر حالی كه كسب. كندمسئله در مورد نوآوری و احيای اقتصادی نيز صدق می

 (0317ميری، علی؛ 0113كريمسن و همکاران، )اند اشتهكمتری د

در جوامع روستايی مؤثرنید كیه   های زودبازده بنگاهاز طريق اين توسعه كارآفرينی در اين ميان، عوامل بسياری بر 
های خودگردان و ، آموزشوكاركسبسازی مديريت دانش، فضای ههای مديريتی، پيادمهار : ها عبارتند ازبرخی از آن

جانبه روستايی كیه درنهايیت    ها جهت رونق توسعه همهنمودن به آنكه لزوم توجه (0350ايزدی، ) های دولتسياست
روی كیردن موانیع پیيش   ، برطیرف عبیارتی بیه . شیود دنبال خواهد داشت، احساس میرونق كشور را در ابعاد مختلف به

برنده سبب تسريع فرآيند توسعه كشور خواهد شد كه وكار خرد در جوامع روستايی و تقويت عوامل پيشگسترش كسب
شیدن موانیع ايجیاد و    چراكه، مشخص. نمايدهايی ايجاب میاين امر لزوم توجه پژوهشگران را به انجام چنين پژوهش

روستايی اجازه خواهد داد كه  ريزان توسعهگذاران و برنامهک از مناطق كشور به سياستوكارها در هريتوسعه اين كسب
وكارهیای خیرد   بردن اين دسته از عوامل بردارند و گام مثبتی در جهیت رونیق كسیب   بين تمام اهتمام خود را جهت از

ا  با توجه به ضیرور  موجیود، تحقيیق    لذ. های اخير بسيار مورد توجه و تأكيد قرار گرفته، بردارندروستايی كه در سال
بیل بخیش   وكارهای خرد در مناطق روسیتايی دهسیتان گويجیه   توسعه كسب حاضر در راستای تببين عوامل بازدارنده

 . گرفتمركزی شهرستان اهر صور 

 :انديابی به هدف اصلی پژوهش، سؤاال  زير در اين پژوهش مطرح شدهجهت دست

 اند؟چک در مناطق روستايی شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقی كداموكارهای كوموانع توسعه كسب 

 وكارهای خرد روستايی و متغيرهای مستقل پژوهش چه ارتباطی وجود دارد؟ميان تمايل به ايجاد كسب 

 : شوددر ادامه پژوهش، به نتايج تعدادی از تحقيقا  مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می

در مناطق روستايی را بیه چهیار   كوچک و ايجاد مشاغل توسعه كارآفرينی  ، موانع موجود بر سر راه(0350)ايزدی  
نيز،  (0351)ميرزايی و همکاران علی. كندبندی میتقسيمموانع مالی، موانع بازار، موانع اطالعاتی و موانع قانونی دسته 

وكارهای كوچک و كارآفرينی را چهار عامل زيرساختی، بازاريیابی، میديريتی و   های توسعه  كسبدارندهدر پژوهشی باز
وكار روستايی را در كارآفرينی و كسب در پژوهش ديگری موانع موجود جهت توسعه. بندی نمودندگذاری دستهسياست

، (اجتمیاعی  انسیانی و سیرمايه   فيزيکیی، سیرمايه   سرمايه)موانع فردی : اند ازبندی شد كه عبار قالب سه عامل دسته
محیيط  )، موانیع محيطیی   (كننده مالی، آموزشیی، كیارآفرينی روسیتايی   های حمايتها، سازماندهياری)موانع سازمانی 

 . (0350ان، كياكجوری و همکار( )اقتصادی، محيط اجتماعی و فرهنگی، محيط اداری و قانونی، محيط جغرافيايی

پیذيری بیاال از   كمبود دانش اقتصادی، ضعف تجارب مديريتی، ناتوانی در اثرگذاری بر تغييرا  محيطیی و آسیيب  
پیور ميبیدی   رجبیی های كوچک و متوسط در بسياری از مناطق هستند كه در پیژوهش  وكارها و بنگاهمشکال  كسب

ويژه يادگيری و تالش بیرای يیافتن   كه وی اعتقاد دارد، دانش، بهطوریبه. شده است نيز به اين عوامل تأكيد (0315)
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روچیی و همکیاران   غالمیی است كه اين درحالی. باشدوكارهای كارآفرينانه میدانش جديد، عنصر مهم در ايجاد كسب
عبیارتی  به. منفی دارد وری در صنايع كوچک روستايی رابطهاند، ميزان تحصيال  با افزايش بهرهگزارش كرده (0311)

-يکی ديگر از چیالش . اندوری در  صنايع خرد روستايی را سطح تحصيال  دانستهيکی از موانع توسعه و افزايش بهره

-وكارهای كوچک شامل كمبود نقدينگی و وجود رقابت از جانب رقبای بزرگتر و قویهای اصلی ايجاد و توسعه كسب

باشیند  هیای ضیعيف میی   ها شامل كمبود سرمايه، توانايی ناكافی اجرای امیور و كنتیرل  تر بوده و مشکال  متداول آن
 (.0353نامجويان شيرازی، )

ايی را در هفیت عامیل   های كوچک و متوسط كارآفرين روسیت روی بنگاهپيش ، مشکال  عمده(0117) 0اسمالبون
-های تجار ، ضعف در زيرسیاخت كوچکی بازار محلی، محدوديت در انتخاب نيروی كار، دسترسی نامناسب به مقدمه

امیين  . بندی كرده استونقل، نبود دسترسی مناسب به منابع مالی و محيط نهادی نامناسب دستههای ارتباطی و حمل
-ترين موانع ايجاد و رشد بنگیاه نيز كمبود سرمايه، سطح سواد پايين روستاييان و ضعف مديريتی را مهم (0311)آقايی 

وكار خرد روستايی انجام شیده اسیت   پژوهش ديگری در زمينه ايجاد كسب. های كوچک و متوسط ارزيابی كرده است
وكارهای كوچک، عدم وجود سیرمايه  كه نتايج آن نشانگر آن است كه  فقدان مهار  كافی جهت ايجاد و حفظ كسب

پذيری افیراد و  كافی از سوی مسئوالن امر،  عدم ريسک های اوليه و مورد نياز، عدم وجود حمايتبه منظور تهيه نهاده
عدم وجود اطمينان از شرايط مناسب جهت فروش توليیدا  بیه عنیوان موانیع ايجیاد و توسیعه ايین كسیب و كارهیا          

  (.0100، 0اجانمورگان آنتم و ناتار)است

وكارهای های كارآفرينان در كسب، عوامل حياتی در ارتقای شايستگی و توانايی(0551) 3دكينز و فريلدر پژوهش 
ها، تجارب و فرصت سازی در مراحل اوليه، توانايی اشاعهتوانايی شبکه: كوچک كه در برداشتن موانع مؤثرند، عبارتند از

وانايی انعکاس راهبردهای گذشته، توانايی تشخيص اشتباها ، توانايی دسترسی به منابع، توانايی جیذب افیراد ديگیر    ت
 . عنوان بخشی از تيم كارآفرينانهبه

يافتیه و  مجمع جهانی صنايع كوچک و متوسط در هندوستان، اهم مشکال  صنايع كوچک در كشیورهای توسیعه  
شناخت اهميت صنايع كوچک، ديد محیدود و غلیط   موانع فرهنگی و عدم: نموده است توسعه را بدين شرح بياندرحال

های سالم فراگيیر، كمبیود نيیروی    ها و ناتوانی كارآفرينان در انجام رقابتگذاران، ضعف مديريتافراد دولتی و سياست
بیودن   كشیورها، نامتناسیب  هیای موجیود در   ديده در صنايع كوچک، فرسودگی و ناكارامد بودن فنیاوری انسانی مهار 

های موجود با اهداف توسعه، كمبود سرمايه و توان مالی، ناتوانی حضور مسمتر در بازارهای جهانی، عدم اجرای سازمان
ايین   كه برخی از( 0310مواليی، )های صنعتی فعال و كارآمد در كشورها ها و تشکلقوانين در كشورها، فقدان انجمن

براساس نتايج پژوهش آنان، موانع فراوانی . نيز موردتأكيد قرارگرفته است (0101)گيلبر  و همکاران موانع در پژوهش 
فقیدان  : انیداز ها عبیار  وكارهای كوچک در جوانان روستايی نيجريه وجود دارد كه برخی از آندر راستای ايجاد كسب
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در اين پژوهش . های مناسب جهت بازاريابی محصوال  و توليدا ، عدم وجود فرصتن مهار  و حمايتسرمايه، فقدا
. های كارآفرينانیه سیوق داد  مهار  پيشنهاد شده است كه جهت مبارزه به اين مشکال  بايد جوانان را به سمت كسب

فقدان دسترسی به : اند ازک و متوسط عبار های اقتصادی كوچبنگاه گسترش و توسعه برخی ديگر از عوامل بازدارنده
 های اقتصادی و عیدم ارائیه  های بنگاهفناوری، محدوديت دسترسی به بازارهای جهانی، ماهيت قوانين حاكم بر فعاليت

كند، فقدان سرمايه و منابع مالی كافی چه بيش از همه مهم و مؤثر جلوه میهای الزم در اين زمينه است و آنآموزش
 (.  0101، 0آربونا و تولدونا)ها است های اقتصادی و تداوم فعاليت آنايجاد بنگاهبرای 

وكارهای كوچک در روسیتاها  اندازی و يا توسعه كسبدهد كه راهبررسی نتايج مطالعا  داخلی و خارجی نشان می
ها مانند عدم وجود نقیدينگی و سیرمايه كیافی بیرای شیروع      رو است كه برخی از آنبا موانع و مشکال  فراوانی روبه

 –وكار، عدم وجود بازار مناسب برای فروش محصوال ، اقتصادی بوده و برخی نيیز در دسیته عوامیل اجتمیاعی    كسب
وكیار، نیاتوانی   عدم برخورداری از دانش كافی و مناسب جهیت شیروع كسیب   :  اند ازگيرند كه عبار فرهنگی قرار می

عنیوان  ها، توانايی تشخيص اشتباها ، ضعف سرمايه اجتماعی و توانايی جذب افیراد ديگیر بیه   تجارب و فرصت اشاعه
برخیی نيیز ماننید فقیدان     . ضعف تجارب مديريتی، فقدان توانايی سازگاری تغييرا  محيطی. بخشی از تيم كارآفرينانه

فی ازسیوی مسیئوالن امیر در دسیته موانیع      كیا  وكار و عدم وجود حمايتهای مناسب برای شروع كسبوجود آموزش
ريزان امیر  شناسايی اين عوامل كه ممکن است در جوامع محلی مختلف متفاو  باشد، به برنامه. گيرندحمايتی قرار می

وكارهیای خیرد در منیاطق    ها راهکارهای متفاوتی را برای ايجیاد و توسیعه كسیب   كند تا با درنظرگرفتن آنكمک می
 .دروستايی ارائه دهن

 هامواد و روش

همبسیتگی   -پژوهش حاضر، از نظر هدف، تحقيقی كاربردی و از حيث رابطه بين متغيرها، جزو تحقيقا  توصيفی
جامعه آمیاری موردمطالعیه در ايین تحقيیق را سرپرسیتان خیانوار       . استآيد كه به روش پيمايشی اجرا شدهشمار میبه

تشیکيل دادنید    0350اهیر اسیتان آذربايجیان شیرقی در سیال       بئل بخش مركزی شهرستان روستايی دهستان گويجه
(N=1292 ) متناسب انتخاب ای انتسابگيری طبقهو از طريق نمونه( 0571)كه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان

بئیل   های بخش مركزی شهرستان اهیر، دهسیتان گويجیه   بدين صور  كه از بين دهستان. و موردمطالعه قرار گرفتند
صور  تصادفی انتخاب  و با دردست داشتن جمعيیت روسیتاها،   روستا به 01و از ميان روستاهای اين دهستان  انتخاب
ای ابزار اصلی مورد استفاده در ايین پیژوهش، پرسشینامه   . ها توزيع شدندمتناسب در ميان آنصور  انتسابها بهنمونه
هیا و میرور   ای، بررسی سیايت تفاده از مطالعا  كتابخانههای آن با اسگويه بود كه گويه 07ساخته و متشکل از محقق

مندی از نظر متخصصان جهاد كشاورزی و اسیاتيد دانشیگاه   پس از انجام اصالحا  و بهره .مطالعا  مرتبط ساخته شد
برآورد منظور به. تبريز، در نهايت، روايی پرسشنامه توسط اساتيد گروه ترويج و توسعه روستايی دانشگاه تبريز تأييد شد

دست آمد كه اين موضوع نيز، نشانگر پايیايی  به 15/1پايايی پرسشنامه نيز، ضريب آلفای كرونباخ محاسبه و مقدار آن 

                                                                                                                                                         
1- Urbanoa and Toledanoa 
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تجزيه و تحليل . درنهايت، پرسشنامه تأييدشده در اختيار سرپرستان خانوار روستايی قرار گرفت. مناسب ابزار تحقيق بود
منظور جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی و به. انجام شد spssاكتشافی در نرم افزار ها با استفاده از تحليل عاملی داده

ها، اندازه مقیدار ويیژه و نمیودار    ها، از سه شاخص واريانس تبيين شده توسط عاملداوری در مورد بهترين تعداد عامل
مهیم   عامیل  ند چیه تعیداد  طور پيش فرب مشخص می كنمودار اسکری، نموداری است كه به.  استفاده شد 0اسکری

در بخیش دوم  (. 0111، 0هينتیون و همکیاران  )هیا را تبيیين كننید    ترين واريیانس عامیل  توانند بيشوجود دارد كه می
وكارهیای خیرد   پژوهش، محقق توسط پنج سؤال كه دارای طيف ليکر  بودند، تمايل روسیتاييان را بیه ايجیاد كسیب    

در ادامیه، جهیت   . وكیار خیرد روسیتايی را ايجیاد نمیود     د و براين اساس، شاخص تمايل به ايجاد كسبروستايی سنجي
سنجش رابطه متغيرهای توصيفی پژوهش ازقبيل سن، ميیزان تحصیيال ، تعیداد افیراد خیانوار و ميیزان شیركت در        

 . اسپيرمن استفاده نمودوكار خرد روستايی از آزمون همبستگی های ترويجی و شاخص تمايل به ايجاد كسبكالس

 13كيلومتر مربع،  0153شهرستان اهر مركز منطقه ارسباران در شمال استان آذربايجان شرقی با مساحتی بالغ بر 
ايین  . دهد كه از اين نظر مقام پنجم استان را به خیود اختصیاص داده اسیت    درصد از مساحت استان را تشکيل می 1/

درصید جمعيیت شهرسیتان اهیر را جمعيیت       30. روستا اسیت  031ستان و ده 1شهرستان دارای يک بخش مركزی، 
هیای اقتصیادی روسیتائيان     تیرين فعاليیت  های كشاورزی از مهم داده كه توليد صنايع دستی و فرآوردهروستايی تشکيل

تیرين  مهیم های لبنی از  بافی، تهيه عرقيا  گياهی، تهيه رشته پلويی، پرورش ماكيان محلی و تهيه فرآوردهقالی. است
نفیر   01بیا اسیتخدام تعیداد    . كننید  ويژه زنان روستايی شهرسیتان اهیر در آن فعاليیت میی    است كه بهوكارهايی كسب

درصید از آنیان شیامل     10در مديريت جهاد كشاورزی شهرسیتان اهیر كیه حیدود      0353كارشناس كشاورزی از سال 
بندی  طرح پهنه. خرد روستايی آغاز گرديده استرهای وكاكسب باشند پتانسيل خاصی در زمينه توسعه  مروّجين زن می

نظيیر در   اسیت فرصیتی بیی   زمان با ساير نقاط استان اجرايی شدهو هم 0353های شهرستان اهر نيز كه از سال  آبادی
رو مطالعه حاضر در يکی ازاين. وكار خرد فراهم نموده استهای مناطق روستايی در ايجاد كسبجهت توجه به پتانسيل

خیانوار واقیع در بخیش     0050روسیتا و   01بئل بخیش مركیزی شیامل     های شهرستان اهر در دهستان گويجه ز پهنها
جهیاد كشیاورزی   )گرفیت  است، صور های زودبازده اقتصادی آغاز شدهمركزی اين شهرستان كه در آن تأسيس بنگاه

 (.0351شهرستان اهر، 

 نتایج و بحث

 .آورده شده است 0يفی، در جدول های توصاز بررسی يافتهنتايج حاصل
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2-Hinton et al 



 222        وکارهای خرد در مناطق روستاییعوامل بازدارنده توسعه کسب

 

 های فردی جامعه موردمطالعهويژگی -1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی های فردیويژگی

 
 

 گروه سنی

 

 

 1/03 1/03 30 سال 00كمتر از 

 5/01 0/33 13 سال 30-00

 011 0/13 01 سال 30بيشتر از 

  011 031 جمع كل

 
 جنسيت

 7/77 7/77 010 ردم
 01101 3/00 05 زن

  01101 031 جمع كل

 
 وضعيت تأهل

 0/01 0/01 31 مجرد
 011 1/73 51 متأهل
  011 031 جمع كل

 
 
 

 مقطع تحصيلی

 0/5 0/5 00 بيسواد

 0/30 0/03 31 ابتدايی

 0/01 1/03 30 راهنمايی

 1/70 0/05 00 ديپلم

 011 1/01 30 باالتر از ديپلم

  011 031 جمع كل

 
 جمعيت خانوار روستايی

 0/03 0/03 31 نفر 3كمتر از 

 0/71 1/00 70 نفر 0-3

 011 0/00 01 نفر 0بيشتر از 

  011 031 جمع كل

 (0350نويسندگان، : منبع)
 

هیا در تبيیين   ها و تعيين سیهم هريیک از عامیل   در ادامه پژوهش، جهت كاهش تعداد متغيرهای تحقيق به عامل
 .خرد در مناطق روستايی از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد وكارهایكسبسعه عوامل بازدارنده تو

هیا، از سیه شیاخص واريیانس     منظور داوری در مورد بهترين تعداد عامیل جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی و به
ری برای متغيرهیای ايین   رسم نمودار اسک با. شداستفاده 0مقدار ويژه و نمودار اسکری ها، اندازهشده توسط عاملتبيين

عامیل اول مقیدار ويیژه    . قابل مالحظه است 0های مهم محاسبه شد كه در شکل عنوان عاملپژوهش، چهار عامل به
درصد واريانس كیل تغييیرا  را نيیز تبيیين      1/05داد و عوامل چهارگانه در مجموع درصد را به خود اختصاص 101/7

بنیابراين در بخیش تحليیل عیاملی     . ها بودبودن تعداد عاملانگر مناسبكه تمام سه شاخص فوق نش( 3جدول )كردند 
 .وكار خرد روستايی داده شدعنوان موانع توسعه كسباكتشافی به نرم افزار دستور استخراج چهار عامل به

                                                                                                                                                         
1- scree plot 
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 (هانمايش مقادير ويژه عامل) نمودار اسکری  -1شکل 

 

شد كه مقدار ويژه آمیاره  لی اكتشافی از آزمون بارتلت استفادهجهت تحليل عام بررسی كفايت حجم نمونهمنظور به
بیرای تحليیل عیاملی     دار بود؛ اين امر نشانگر كفايت حجم نمونهمعنی 10/1دست آمد و در سطح خطای به 011/0آن
گسیترش  هیای  میانع بیرای  آن استفاده شد كیه مقیدار   ها نيز جهت بررسی همبستگی بين دادهKMO از ضريب  .بود
 .بودها برای تحليل مناسب  های موجود در بين داده همبستگیاست كه اين بدان معنی. دست آمدبه 751/1آفرينی كار

 داری تحليل عاملیآماره مورداستفاده برای معنی -2جدول 
 751/1* آزمون بارتلت

 KMO 011/0E3آزمون 

 معنادار در سطح يک درصد
 

ها توسط روش چیرخش واريمیاكس دوران داده   ها، عاملا و برخی عاملمنظور بيشينه ساختن رابطه بين متغيرهبه
در اين روش، چون تعداد متغيرهايی كه  بارهیای  . سازدهای ماتريس عاملی را ساده میروش واريماكس، ستون. شدند

میين دليیل   هبیه . تر خواهد بودهای ديگر سادهها نسبت به روشگردد، تفسير عاملقوی در يک عامل دارند كمينه می
های استخراج شیده توسیط روش تحليیل عیاملی     تعداد عامل (.0311كالين، )دارای عموميت و كاربرد بيشتری است 

 .استارائه شده 3ها در جدول های آنهمراه ويژگیاكتشافی به

همراه مقدار به وكارهای خرد در مناطق روستايیتوسعه كسب های استخراج شده عوامل بازدارندهعامل -3جدول

 هاويژه، درصد واريانس و درصد تجمعی واريانس آن

 هاعامل
مقدار 

 ويژه

درصد واريانس مقدار 

 شدهتبيين

درصدتجمعی 

 واريانس

های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز عدم وجود پيشران
 ينی روستايیكارآفر

101/7 130/07 50/01 

 50/31 000/00 071/3 حمايتی –موانع فنی 
 11/11 030/5 371/0 بازاررسانی جهت فروش محصوال  -موانع توليدی

 1/05 107/0 170/0 نهادی  -موانع قانونی

 (0350نويسندگان، : منبع)

file:///C:/Users/Qarari2017/Downloads/Telegram%20Desktop/کلاین


 222        وکارهای خرد در مناطق روستاییعوامل بازدارنده توسعه کسب

 

ها و بار همراه هريک از عاملبه خرد روستايیوكارهای توسعه كسب متغيرهای مربوط به عوامل بازدارنده -4 جدول

 آمده از ماتريس دوران يافتهدستعاملی به
 بارعاملی متغير نام عامل

های عدم وجود پيشران
اجتماعی و فرهنگی مؤثر در 

 بروز كارآفرينی روستايی

 131/1 عدم وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط روستا
 101/1 نش مناسب در ميان روستاييانفقدان دا

های موجود در ميان افراد و مناطق روستايی جهت ايجاد ها و پتانسيلآگاهی از زمينهعدم 
 اشتغال

011/1 

 037/1 پذيری و عدم اطمينان روستاييان از بازگشت سرمايه خودعدم وجود فرهنگ ريسک
 033/1 های شهریعالقه مردم روستا به اشتغال در محيط

 001/1 مهاجر  تدريجی و خالی از سکنه شدن محيط روستا
 171/1 عدم عالقه روستاييان به  ايجاد شغل جديد

 110/1  وكارعدم وجود انگيزه كافی در ميان روستاييان جهت  آشنايی با قوانين كسب
 101/1 رنگ بودن فرهنگ كار جمعی و گروهی در ميان خانوارهای روستايیكم

 
 

 حمايتی –وانع فنی م

 770/1 های مهارتی جهت ايجاد مشاغل كوچک و زودبازدهفقدان آموزش
 115/1 حمايت مقطعی از ايجاد مشاغل كارآفرينانه

وكارهای كسب های ترويجی جهت آشنائی روستائيان با كارآفرينی و ايجاد  ضعف آموزش
 كوچک و زودبازده

171/1 

 113/1 ن مشاغل جهت تبادل نظر و استفاده از تجارب يکديگرنبود شبکه ارتباطی ميان صاحبا
 053/1 وكارهای شغلی مرتبط جهت  افزايش مهار  پس از ايجاد كسب عدم وجود آموزش

 013/1 وكاركمبود سرمايه روستاييان  جهت راه اندازی كسب

 
 
 
بازاررسانی  -موانع توليدی

 جهت فروش محصوال 

 171/1 ت توليد محصوال های اوليه باال جههزينه
 100/1 حضور دلّاالن در بازار فروش توليدا  

 10/1 عدم وجود بازار رسمی جهت فروش محصوال  توليدی
 011/1 ونقل در بازاررسانی محصوال  توليدیضعف سيستم حمل

 157/1 فاصله زياد ميان مزرعه و بازار فروش توليدا 
 111/1 يدی در بازار فروشقيمت پايين محصوال  و خدما  تول

 
 
 نهادی -موانع قانونی

 771/1 مراحل اداری سخت و فراوان جهت اخذ مجوز تأسيس اين مشاغل
 171/1 تأخير در پرداخت تسهيال  بانکی

مراجع  ی مرتبط با مشاغل كوچک زوده بازده بههاگذاری ن بيش از حد سياستدوابسته بو
 دولتی

130/1 

 005/1 بارا  دولتی به علت نداشتن وثيقه و ضامنعدم دسترسی به اعت
 003/1 شدهعدم نظار  مسئوالن بر نحوه استفاده روستاييان از تسهيال  بانکی ارائه

 (0350نويسندگان، : منبع) 
 

 های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی روستايی،عدم وجود پيشران 3اطالعا  مندرج در جدول  بر پايه
وكیار خیرد   میانع اول ايجیاد كسیب    101/7داده و با مقدار ويژه شده را به خود اختصاصدرصد واريانس تبيين 130/07

بازاررسیانی جهیت فیروش     -موانیع توليیدی  ، حمیايتی  -چنين نتیايج نشیان داد، موانیع فنیی    هم. روستايی بوده است
هیای  میانع درصد واريانس ويژه،  107/0و  030/5و  000/00ترتيب با اختصاص به نهادی  -موانع قانونی، محصوال 
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درصید   1/05در مجموع، چهار عامل يادشده حیدود   .اندوكار خرد در منطقه موردمطالعه بودهكسب دوم تا چهارم توسعه
كننید و واريیانس   خرد روستايی را تبيين میوكارهای كسبروی توسعه پيش عوامل بازدارندهاز كل تغييرا  مربوط به 

 . اندگيری نشدهه مربوط به متغيرهايی است كه در اين تحقيق اندازهباقی ماند

هیای  های جدول فوق پيدااست، بار عاملی كه بيانگر همبستگی بیين متغيیر اصیلی و عامیل    گونه كه از دادههمان
لی  دارای معنای اين است كه بارهای عیام شده كه اين به 1/1باشد، در تمام عوامل اين جدول باالی مربوط به آن می

تیرين  عدم وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط روسیتا بیيش  . داری نسبتاً بااليی هستندمعنی
خود اختصاص داده است كه اين امر نشانگر اهميت اين متغير در تبيين اين دسته از موانیع  بارعاملی را در عامل اول به

هیای  خیرد روسیتايی فقیدان وجیود زيرسیاخت     وكارهای كسبتوسعه ال  عدمناگفته پيدا است كه يکی از مشک. است
كیرده و فرهنیگ   عبارتی اغلب جوامع روستايی به وضع موجود عیاد  به. باشدفرهنگی مناسب در مناطق روستايی می

اقتصیادی  شده است كه سازگاری با شرايط همين امر سبب. پذيری در ميان آنان بسيار پايين استايجاد تغيير و ريسک
وكیار جديید   نامناسب اشتغال در بخش كشاورزی در ميان آنان نهادينه شیود و از انگيیزه بیااليی جهیت ايجیاد كسیب      

ترين میانع در ميیان موانیع    های مهارتی برای ايجاد مشاغل كوچک و زودبازده نيز مهمفقدان آموزش. برخوردار نباشند
وكارهای خرد داشته ولیی خیالء و   ان مهار  اندكی در ايجاد كسب است كه روستايياين بدان معنی. حمايتی بود -فنی

-وكار خرد، هزينهاز طرف ديگر، يکی از عوامل شکست كسب. شودربط مرتفع نمینياز آموزشی آنان توسط مراجع ذی

نی جهت بازاررسا -ترين مانع توليدیمهم 171/1باشد كه با اختصاص بار عاملی های اوليه باالی توليد محصوال  می
مراحل اداری سخت و فراوان جهت اخذ مجوز تأسيس مشاغل خرد نيز میانعی  . باشدوكار خرد روستايی میايجاد كسب

 .داردكه گاهی روستاييان را از ادامه مسير باز مینحویوكارها بوده بهمهم در ايجاد كسب

وكار خرد پرداخت كه بر اسیاس نتیايج،   در ادامه پژوهش محقق به بررسی ميزان تمايل روستاييان به ايجاد كسب
وكیار خیرد برخیوردار بودنید     درصد خانوارهای روستايی از ميزان تمايل كیم و متوسیطی جهیت ايجیاد كسیب      01/11
 (.0جدول)

 در ميان خانوارهای روستايیوكار خرد تمايل به ايجاد كسبميزان  -5جدول 

 ميزان تمايل فراونی درصد درصد تجمعی

 كم 30 50/01 50/01

 متوسط 00 03/35 00/11

 زياد 11 11/33 011

 جمع كل 031 011 ...

 (0350نويسندگان، : منبع) 
 

ای در ادامه محقق جهت سنجش ارتباط ميان تعدادی از متغيرهای توصيفی پژوهش كه دارای واحد سنجش رتبیه 
ز آزمون همبستگی اسیپيرمن اسیتفاده   ا( ایبه صور  رتبه)وكار خرد ای بودند و شاخص تمايل به ايجاد كسبو فاصله

بين متغير ميزان تحصيال  سرپرسیت خیانوار و ميیزان تمايیل بیه ايجیاد       ( 1)دست آمده از جدول طبق نتايج به. كرد
بیدين معنیا كیه بیا افیزايش ميیزان       (. =p 111/1و  =311/1r)دارای برقرار اسیت  وكار خرد ارتباط مثبت و معنیكسب
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چنين، ميان ميیزان تمايیل   هم. يافتوكارهای كوچک روستايی نيز افزايش میايجاد كسبتحصيال ، ميزان تمايل به 
دسیت آمید   داری بیه های ترويجی نيز ارتباط مثبت و معنیی كوچک و ميزان شركت در كالسوكارهای كسببه ايجاد 

(05/1r=   10/1و p= .)بيشیتر بیود،    خیانوار های ترويجی در ميان افراد سرپرست يعنی هرچه تعداد شركت در كالس
 .يافتافزايش می كوچکوكارهای كسبميزان تمايل به ايجاد 

 وكارهای خرد روستايیآزمون همبستگی ميان متغيرهای مستقل با ميزان تمايل به ايجاد كسب -6جدول 

 (P)اریدسطح معنی (r)ضريب همبستگی اسپيرمن متغيرها

 0/1 15/1 سن

 ميزان تحصيال 
**311/1 111/1 

 15/1 00/1 عداد افراد خانوارت

 های ترويجیميزان شركت در كالس
*05/1 10/1 

 (0350نويسندگان، : منبع)
** p <.05*                        p <.01 

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

بیل بخیش   خرد روستايی در دهستان گويجیه  وكارهایكسبتوسعه عوامل بازدارنده پژوهش حاضر با هدف تبيين 
-های حاصل از تحليل عاملی اكتشافی، مهمبراساس يافته. گرفتشرقی صور كزی شهرستان اهر استان آذربايجانمر

عیدم  تیوان در چهیار عامیل    وكار خرد در مناطق روستايی جامعه موردمطالعه را میی كسب توسعه ترين عوامل بازدارنده
 -موانیع توليیدی  ، حمیايتی  -، موانیع فنیی  ی روسیتايی های اجتماعی و فرهنگی میؤثر در بیروز كیارآفرين   وجود پيشران

درصد واريانس كیل موانیع    1/05كرد كه در مجموع تبييننهادی  -موانع قانونیو  بازاررسانی جهت فروش محصوال 
ميرزايی و همکیاران  ، علی(0350)ايزدی اين يافته، با نتايج پژوهش . اندخود اختصاص دادهوكار خرد را بهكسب توسعه

عیدم  وكار خرد روسیتايی،  توسعه كسب ترين مانعدر اين ميان، مهم .باشدهمسو می( 0315)پور ميبدی ، رجبی(0351)
عیدم  : بوده است كیه در آن متغيرهیايی نظيیر    های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی روستايیوجود پيشران

عیدم  وستا، فقدان دانش مناسب در ميیان روسیتاييان و   وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط ر
ترتيب با اختصاص بیار  های موجود در ميان افراد و مناطق روستايی جهت ايجاد اشتغال بهها و پتانسيلآگاهی از زمينه

ز يکیی ا گرفت كیه  توان نتيجهاز اين يافته می. ترين متغيرهای اين عامل هستندمهم 011/1و  101/1، 131/1عاملی 
و وجود فرهنیگ  صور  خاص، و ايجاد مشاغل خرد روستايی به صور  كلیبه ابزارهای مهم رشد و توسعه كارآفرينی

تحمل  اجتماعی قوی سبب -های فرهنگیزمينه .بستری در اجتماع است كه اين موضوع را بپذيرد و از آن حمايت كند
پیاگز و   .كند حمايت می  عقايد كارآفرينان و ابتکارااز روستايی كننده ميزانی است كه جامعه  بيشتر شکست و منعکس

های اجتماعی كارآفرينانه را عوامل اثرگذار بر ای متنوع، فرهنگ مشوق و شبکهنيز وجود منابع سرمايه(. 0111)ماركلی 
رو ازايین (. 0111، به نقل از پاگز و ماركلی 0350فرانی و همکاران، يعقوبی)دانند كارآفرينی و ايجاد مشاغل درآمدزا می

رسد، هر چه بسترهای اجتماعی و فرهنگی موجود در مناطق روستايی آمادگی بيشتری را جهت پذيرش تغيير نظر میبه
های پذيرش نوآوری است، از موفقيت بيشتری های اقتصادی كه يکی از مصداقداشته باشند، ترويج و گسترش فعاليت
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كه بيشتر متغيرهای قرارگرفتیه در ايین عامیل مربیوط بیه سیطح دانیش و آگیاهی         عالوه، از آنجابه. باشدبرخوردار می
تیرين  مهیم . های اجتماعی و فرهنگی استروستاييان است، نشانگر نقش دانش و آگاهی اقتصادی در ايجاد زيرساخت

ی در سطح پايينی كه مردم روستا از بعد دانش اقتصاداول آن: توان بررسی نمودهای اين موضوع را از دو بعد میريشه
های وكارها و بنگاهترين مشکال  كسبعنوان مهمنيز در پژوهش خود از آن به( 0315)پور ميبدی قراردارند كه رجبی

گريزی و رضايت از وضع موجود از ديرباز بر كه، روح ريسکدوم آن. كندكوچک و متوسط در بسياری از مناطق ياد می
عنیوان  نيیز از آن بیه  ( 0350)روستايی و كشاورزی سايه گسترده است كه رحيمی اجتماعی  مناطق  -ساختار فرهنگی

كند، بنابراين در چنين شرايطی طبيعی است كه در اين پژوهش، نقطه ضعف بخش روستايی و كشاورزی كشور ياد می
هیای  ه بیه واقعيیت  است و بیا توجی  دست آمدهميزان تمايل به كارآفرينی نيز در منطقه موردمطالعه متوسط به پايين به

تیوان انتظیار   نشود، نمیرسد تا از بعد اجتماعی و فرهنگی تغييراتی بنيادی در روستاهای كشور ايجاد نظر میموجود به
  .گسترش مشاغل خرد را در اين مناطق داشت

 اتپيشنهاد

 هیای موجیود در ميیان    ها و پتانسیيل آگاهی از زمينهعدموكار خرد جاكه يکی از موانع ايجاد و توسعه كسباز آن
در منیاطق  شبکه مشیاوره و اسیتعداديابی    شود، جهت ايجاد اشتغالباشد پيشنهاد میافراد و مناطق روستايی می

 .خرد را بدهدوكارهای كسبروستايی تأسيس شود كه براساس استعداد افراد و مناطق به آنان اجازه ايجاد 

 روابیط كیاری   . قوانين و مقررا  شهری استروستايی، رد خوكارهای كسبمنظور توسعه يکی از موانع جدی به
شیود  لیذا پيشینهاد میی   . های متوسط و بزرگ اسیت بنگاهمشاغل و متعلق به  است اكثراًكه در كشور تعيين شده

تدوين قوانين مختص به اين مشاغل موردتوجه مسئوالن قرارگيرد و جهت افیزايش آگیاهی روسیتاييان از ايین     
كه قیوانين موجیود در   ضمن آن. كوچک  برگزار گرددوكارهای كسبوزشی قبل از احداث های آمقوانين كالس

 .اين زمينه برای روستاييان ساده و شفاف شود

  شیود  وكار خرد روستايی اسیت، لیذا پيشینهاد میی    يکی ديگر از موانع مهم در ايجاد كسب حمايتی –موانع فنی
های تخصصی و مهارتی به دادن آموزش: راهکارهايی نظيرنمودن اين مشکل در جوامع روستايی درجهت مرتفع

هیای  روستاييان قبل از آغاز فعاليت اقتصادی جديد، تسهيل شرايط پرداخت تسهيال  اعتبیاری، تشیکيل گیروه   
خیرد از  وكارهیای  كسیب های مربوط به به دريافت حمايتمردم نسبت مردمی درجهت افزايش انسجام و انگيزه

 .اتخاذ گردد ربطهای ذیسازمان

 روانشناسی جهت تأثير روانی بر سطح فرهنیگ كیارآفرينی، تقويیت     -های فرهنگیها و كالسبرگزاری كارگاه
 .نفس مردم ساكن در روستاها پيشنهاد می گردداعتمادبه

 موانیع  وكار خیرد روسیتايی در منطقیه موردمطالعیه     جاكه يکی از موانع مهم جهت ايجاد و گسترش كسباز آن
گردد، تمهيدا  الزم جهت برطرف كردن اين باشد پيشنهاد میمی بازاررسانی جهت فروش محصوال  -توليدی

نقیل محصیوال  روسیتايی، ايجیاد     و های ارتباطی مناسیب در مسیير حمیل   موانع نظيراحداث جاده و زيرساخت
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محصیوال  كشیاورزی   های نوين بازاريابی نمودن روستاييان با روشبازاهای فروش محصوال  روستايی و آشنا
 .  انديشيده شود

 منابع

 فصیلنامه . روسیتايی  بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنايع كوچک از ديدگاه كارشناسان توسیعه . 0311. امين آقايی، م
 .011-000(: 1)00روستا و توسعه، 

 شید، نامه كارشناسی ار پايان. ثر بر توسعه كارآفرينی در مشاغل كوچک روستايی شيرازؤهای مازهس. 0350. ايزدی، ب

 .كشاورزی هشکدندا. دانشگاه شيراز، يقا  و فناوریوزار  علوم، تحق

مؤسسه عیالی پیژوهش در توسیعه، انتشیارا      . تودارو، م. اقتصادی در جهان سوم توسعه. 0313(. ترجمه) .، غفرجادی
 .ص 001 كوهسار

لکترونيیک  پايگاه ا. های اجتماعی و اقتصادیهای كوچک و متوسط در نظامجايگاه شركت. 0315. پور ميبدی، عرجبی
 .كارآفرينی

دانشجويان مراكیز آمیوزش    های كارافرينانهبررسی توانمندی. 0353. ، و عباسی، ع.، چيذری، م.كوشککی، مرحمانيان
علیوم تیرويج و آمیوزش كشیاورزی     (. استان فیارس : مورد مطالعه)كاربردی كشاورزی و عوامل مؤثر بر آن -علمی
 .0351(: 0) 00ايران، 

: معاونییت علمییی سییازمان بسییيج دانشییجويی، قابییل دسییتيابی در    . وسییتا محییور پيشییرفت ر. 0350. رحيمییی، ع
http://roshan.bso.ir/getattachment .0350بهمن  01: آخرين دسترسی. 

. ن در فرآيند توسعه نیواحی روسیتايی  های كارآفرينی روستاييابررسی و تحليل زمينه. 0317. رضوانی، م، و نجارزاده، م
 .010-010(: 0)0توسعه كارآفرينی،  فصلنامه

های كوچیک و متوسیط كیارآفرين روسیتايی در     موانع توسعه بنگاه. 0351. و طهماسبی، م. ، اسدی، ع.ميرزايی، ععلی
 .010-011: (00)3كارآفرينی،  فصلنامه توسعه(. صنايع تکميلی خرما: موردی مطالعه) استان خوزستان

 .033-015(: 0)0ها، توسعه كارآفرينی، ها و چالشپيدايش، توسعه، گرايش: آموزش كارآفرينی. 0317. ميری، معلی

وری كیل صینايع   تحليلی بر عوامل مؤثر بیر بهیره  . 0311. و دهقانی، ع. ، ميرمحمدی صادقی، ج.ن. غالمی روچی، م
  10-70(: 0)5مجله علوم و فنون كشاورزی،  .روستايی تحت پوشش جهاد كشاورزی استان اصفهان

بنیدی  اولويت. 0351. ، ععسگرو شهدادی خواجه .، طلوصادق ،.، حسجاسی قيداری، .ع. ، سبدری ،.فرجی سبکبار، ح
ن حومه بخیش مركیزی   دهستا: مطالعه موردی) توسعه كارآفرينی در مناطق روستايی با استفاده از تکنيک پرومتی

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/671371
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=3491&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=3491&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&qd=6
http://roshan.bso.ir/getattachment
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javascript:void(0)


 9316 پاییز، 3، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      222

 

 .03-11(: 70)13 ،پژوهش های جغرافيای انسانی. شهرستان خدابنده استان زنجان

 .انتشارا  سمت، تهران. راهنمای آسان تحليل عاملی، ترجمه صدرالسادا ، س، ج و مينايی، الف. 0311. كالين، پ

. ثر بر توسعه كارآفرينی روستايیؤارائه مدل مفهومی از موانع م. 0350. ، مپورعيسیو  .ف د،رودگرنژا ،.ی، ككياكجور 
 .0350شهريور . رشت ،همايش ملی توسعه روستايی، دانشگاه گيالن

 دانشیکده  دكتیری  نامیه پايیان  .ايیران  در كوچک صنايع عملکرد و سودآوری بر مؤثر عوامل ارزيابی. 0310. م مواليی،
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Abstract 
Rural entrepreneurship that is an economic force for sustainable rural development plays a 

key role in the achievement of social and economic development in the society. One of the best 

examples of rural entrepreneurship is rural micro businesses that create jobs, generate wealth 

and contribute to a more equitable distribution of income. Thus, experts in the field of rural 

development must pay more attention to this concept. Unfortunately, there is evidence that 

shows that the development of rural micro businesses in our country has faced many 

challenges. Therefore, the purpose of this research survey is to determine the factors that 

impede the development of rural micro-businesses. 130 heads of household were selected using 

the stratified random sampling technique. The results of factor analysis showed that the 

following four factors, namely weakness of socio-cultural structure that affects rural 

entrepreneurship; technical and support barriers; manufacturing and marketing barriers; 

institutional and legal barriers constitute 59.4 percent of the total variance of barriers to rural 

micro business development. The results of this study have practical implications for 

entrepreneurship policy – makers and they can assist them in resolving the barriers to rural 

micro businesses and provide the required strategies for developing them. 

Keywords: East Azarbaijan Province, Ahar Township, Rural Eentrepreneurship, Rural Micro 

Business,  Rural People Employment. 
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