فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
جلد  ،4شماره  ،3پاییز  9316ص393-339 .

Rural Development Strategies
222
317-331درP.مناطق
عوامل بازدارنده توسعه کسبوکارهای خرد
روستاییVol. 4, No.
3, Fall 2017,

عوامل بازدارنده توسعه کسبوکارهای خرد در مناطق روستایی
(مورد مطالعه :دهستان گویجهبئل بخش مرکزی شهرستان اهر)
طاهره ملکی ،*9پرويز گلپرور 9و شاپور ظريفيان
تاريخ دريافت 01 :فروردين 0351

تاريخ پذيرش 00 :شهريور 0351

چکیده
كسب وكارهای كوچک روستايی يکی از بهترين مصداقهای كارآفرينی روستايی هستند كه به واسطه ايجاد كار و اشتغال ،توليد
سرمايه و كمک به توزيع عادالنهتر درآمدها مورد توجه بسياری از صاحبنظران توسعه روستايی واقع شده اند .اما متأسفانه شواهد
حاكی از آن است كه توسعه كسبوكارهای خرد روستايی در ايران با چالش و موانع بسياری روبهرو شیده اسیت .در ايین راسیتا،
پژوهش حاضر با هدف تببين عوامل بازدارنده توسعه كسب وكارهای خرد در منیاطق روسیتايی صیور گرفیت .نمونیه آمیاری
پژوهش را  031نفر از سرپرستان خانوار روستايی دهستان گويجهبل بخش مركزی اهر با استفاده از نمونهگيری طبقهای انتسیاب
متناسب تشکيل دادند .ابزار اندازهگيری دادهها ،پرسشنامهای محققساخته بود كه روايی آن توسط اساتيد گیروه تیرويج و توسیعه
روستايی دانشگاه تبريز تأييد شد .يافتههای حاصلاز بهكارگيری تحليل عاملی اكتشافی نشانداد ،چهار عامل ضعف سیاختارهای
اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی روستايی ،موانع فنی -حمايتی ،موانع توليدی -بازاررسانی جهت فروش محصوال و
موانع قانونی -نهادی مهمترين عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد در مناطق روستايی بیوده و درمجمیوع  05/1درصید
واريانس كل موانع توسعه كسبوكار خرد را به خود اختصاص دادهاند .نتايج حاصل از اين پژوهش به دستاندركاران امر كمیک
میكند تا جهت مرتفعنمودن اين موانع اهتمام ورزيده و گامهای مثبتی در جهت رونق كسبوكارهای خرد روستايی كه در سال-
های اخير بسيار موردتوجه و تأكيد قرارگرفته ،بردارند
كلمات كليدی :اشتغال روستاييان ،كارآفرينی روستايی ،كسب وكار خرد.

 -0دانشجوی دكتری توسعه كشاورزی دانشگاه تبريز
 -0دانشيار گروه ترويج و توسعه روستايی دانشگاه تبريز
(* -نويسنده مسئول)Tahere.maleki@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2018.81627.1645
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مقدمه
شناخت دقيق مسائل مربوط به روستاها ،از اهميت بسياری برخوردار است .زيرا ،ريشه تمامی مشیکال و مسیائل
عقبماندگی مثل فقر گسترده ،نابرابری درحال رشد ،رشد سريع جمعيت و بيکاری فزاينده در مناطق روستايی قرار دارد
(تودارو .)0310 ،همچنين ،روستاها در فرآيند توسعه ملی نقشهای متفاوتی بهويژه در تأمين مواد غذايی برعهده دارند.
بنابراين ،توجه به مسائل آنها در فرآيند رشد و توسعه ،اهميت و ضرور زيادی دارد .يکی از اساسیترين موانعی كیه
در روند دستيابی به توسعه در روستاهای كشور مالحظه میشود ،فقر و محروميت است .درواقع ،اين نواحی ،بیه دليیل
شرايط خاص اكولوژيکی و اقتصادی -اجتماعی ،با مسائل و مشکال متعدد و متنوعی مواجهاند كه فقر و محروميت از
مهمترين آنها محسوب میشود (رضوانی و نجارزاده )0317 ،و مادامی كه زندگی خانوار روستايی با چالش فقر در پی
نبود حداقل استانداردها برای زندگی مواجه میشود ،موجب تحتالشعاع قرارگرفتن تمام ابعیاد زنیدگی آنیان مییشیود
(نوروزی و حياتی .)0351 ،در اينميان ،به اعتقاد بسياری از صاحبنظران ،كارآفرينی يکی از فعاليیتهیايی اسیت كیه
میتواند برطرفكننده بسياری از چالشهای عمده (همچون بيکاری ،درآمد پايين ،فقدان تنوع اقتصیادی و جیز آن) در
مناطق روستايی باشد و در ساير جنبههای زندگی روستاييان نيیز تیأثير مثبیت بگیذارد (سیبکبار و همکیاران.)0351 ،
مطالعا بسياری نيز ،توجه جدی به مقوله كارآفرينی را جهت افزايش فرصتهای شغلی ،گسترش رقابت سیالم ،رشید
اقتصادی ،افزايش بهرهوری و افزايش سطح رفیاه اجتمیاعی -اقتصیادی ضیروری دانسیتهانید (رحمانيیان كوشیکی و
همکاران 0353 ،به نقل از اوستربيک و همکاران0101 ،0؛ اونسیتک0113 ،0؛ عزيیزی و همکیاران0101 ،3؛ بیارانجی،
0117؛ صالح0100 ،1؛ اوستربيک و همکاران0100 ،0؛ نوده .)0115 ،1در اينميان ،يکی از راههای كارآفرينی و اشتغال-
زايی در مناطق روستايی ايجاد كسبوكارهای كوچک و زودبازده میباشد .مشاغل كوچک روستايی توانستهانید زمينیه
اشتغال و ماندگاری در جامعهروستايی را در فعاليتهای كشاورزی و غيركشاورزی فراهمساخته و نوعی اميد و شیادابی
را به جامعه هدف ارزانی دارند .اين مسئله با استقبال متخصصان توسعه روستايی نيز روبهرو شده است .بهگونهای كیه
برخی متخصصان ،توسعه كسبوكار خرد و مشاغلخانگی در محيط روستايی را مهیمتیرين راهكیار توسیعه روسیتايی
دركشورهای جهانسوم نيز میدانند (گيبسون و اليويا .)0111 ،7در نقاط مختلف دنيیا ،بنگیاههیای كوچیک و متوسیط
دارای تعاريف متعددی بوده و اغلب با دو معيار اساسی تعداد پرسنل و ميزان گردش مالی ساالنه استوار هسیتند (علیی
ميرزايی و همکاران .)0351 ،در بسياری از كشورها ،كسب وكار و بنگاههای خرد اقتصادی ،بهعنیوان شیاهرگ حيیاتی
اقتصاد كشورها بهشمار میروند كه ازجمله آنها میتوان به اقتصاد  31كشور عضو سیازمان همکیاریهیای اقتصیاد و
توسعه اشاره كرد (سازمان همکاری توسعه اقتصادی .)0110 ،1صاحبنظران حوزه توسعه روستايی نيز نشان دادهاند كه
1- Oosterbeek et al
2- Onstenk
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4- Salleh
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سهم اجتماعی و اقتصادی كارآفرينان شركتها و كسبوكارهای كوچک و زودبازده در اشیتغالزايیی بیاال بیود و ايین
مسئله در مورد نوآوری و احيای اقتصادی نيز صدق میكند .در حالی كه كسبوكارهای بزرگ در مقايسه با آنها سهم
كمتری داشتهاند (كريمسن و همکاران0113 ،؛ علیميری)0317 ،
در اين ميان ،عوامل بسياری بر توسعه كارآفرينی از طريق اين بنگاههای زودبازده در جوامع روستايی مؤثرنید كیه
برخی از آنها عبارتند از :مهار های مديريتی ،پيادهسازی مديريت دانش ،فضای كسبوكار ،آموزشهای خودگردان و
سياستهای دولت (ايزدی )0350 ،كه لزوم توجهنمودن به آنها جهت رونق توسعه همه جانبه روستايی كیه درنهايیت
رونق كشور را در ابعاد مختلف بهدنبال خواهد داشت ،احساس میشیود .بیهعبیارتی ،برطیرفكیردن موانیع پیيشروی
گسترش كسبوكار خرد در جوامع روستايی و تقويت عوامل پيشبرنده سبب تسريع فرآيند توسعه كشور خواهد شد كه
اين امر لزوم توجه پژوهشگران را به انجام چنين پژوهشهايی ايجاب مینمايد .چراكه ،مشخصشیدن موانیع ايجیاد و
توسعه اين كسبوكارها در هريک از مناطق كشور به سياستگذاران و برنامهريزان توسعه روستايی اجازه خواهد داد كه
تمام اهتمام خود را جهت از بينبردن اين دسته از عوامل بردارند و گام مثبتی در جهیت رونیق كسیبوكارهیای خیرد
روستايی كه در سالهای اخير بسيار مورد توجه و تأكيد قرار گرفته ،بردارند .لذا با توجه به ضیرور موجیود ،تحقيیق
حاضر در راستای تببين عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد در مناطق روسیتايی دهسیتان گويجیهبیل بخیش
مركزی شهرستان اهر صور گرفت.
جهت دستيابی به هدف اصلی پژوهش ،سؤاال زير در اين پژوهش مطرح شدهاند:
 موانع توسعه كسبوكارهای كوچک در مناطق روستايی شهرستان اهر در استان آذربايجان شرقی كداماند؟
 ميان تمايل به ايجاد كسبوكارهای خرد روستايی و متغيرهای مستقل پژوهش چه ارتباطی وجود دارد؟
در ادامه پژوهش ،به نتايج تعدادی از تحقيقا مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته میشود:
ايزدی ( ،)0350موانع موجود بر سر راه توسعه كارآفرينی و ايجاد مشاغل كوچک در مناطق روستايی را بیه چهیار
دسته موانع مالی ،موانع بازار ،موانع اطالعاتی و موانع قانونی تقسيمبندی میكند .علیميرزايی و همکاران ( )0351نيز،
در پژوهشی بازدارندههای توسعه كسبوكارهای كوچک و كارآفرينی را چهار عامل زيرساختی ،بازاريیابی ،میديريتی و
سياستگذاری دستهبندی نمودند .در پژوهش ديگری موانع موجود جهت توسعه كارآفرينی و كسبوكار روستايی را در
قالب سه عامل دستهبندی شد كه عبار اند از :موانع فردی (سرمايه فيزيکیی ،سیرمايه انسیانی و سیرمايه اجتمیاعی)،
موانع سازمانی (دهياریها ،سازمانهای حمايتكننده مالی ،آموزشیی ،كیارآفرينی روسیتايی) ،موانیع محيطیی (محیيط
اقتصادی ،محيط اجتماعی و فرهنگی ،محيط اداری و قانونی ،محيط جغرافيايی) (كياكجوری و همکاران.)0350 ،
كمبود دانش اقتصادی ،ضعف تجارب مديريتی ،ناتوانی در اثرگذاری بر تغييرا محيطیی و آسیيبپیذيری بیاال از
مشکال كسبوكارها و بنگاههای كوچک و متوسط در بسياری از مناطق هستند كه در پیژوهش رجبییپیور ميبیدی
( )0315نيز به اين عوامل تأكيد شده است .بهطوریكه وی اعتقاد دارد ،دانش ،بهويژه يادگيری و تالش بیرای يیافتن
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دانش جديد ،عنصر مهم در ايجاد كسبوكارهای كارآفرينانه میباشد .اين درحالیاست كه غالمییروچیی و همکیاران
( )0311گزارش كردهاند ،ميزان تحصيال با افزايش بهرهوری در صنايع كوچک روستايی رابطه منفی دارد .بهعبیارتی
يکی از موانع توسعه و افزايش بهرهوری در صنايع خرد روستايی را سطح تحصيال دانستهاند .يکی ديگر از چیالش-
های اصلی ايجاد و توسعه كسبوكارهای كوچک شامل كمبود نقدينگی و وجود رقابت از جانب رقبای بزرگتر و قوی-
تر بوده و مشکال متداول آنها شامل كمبود سرمايه ،توانايی ناكافی اجرای امیور و كنتیرلهیای ضیعيف مییباشیند
(نامجويان شيرازی.)0353 ،
اسمالبون ،)0117( 0مشکال عمده پيشروی بنگاههای كوچک و متوسط كارآفرين روسیتايی را در هفیت عامیل
كوچکی بازار محلی ،محدوديت در انتخاب نيروی كار ،دسترسی نامناسب به مقدمههای تجار  ،ضعف در زيرسیاخت-
های ارتباطی و حملونقل ،نبود دسترسی مناسب به منابع مالی و محيط نهادی نامناسب دستهبندی كرده است .امیين
آقايی ( )0311نيز كمبود سرمايه ،سطح سواد پايين روستاييان و ضعف مديريتی را مهمترين موانع ايجاد و رشد بنگیاه-
های كوچک و متوسط ارزيابی كرده است .پژوهش ديگری در زمينه ايجاد كسبوكار خرد روستايی انجام شیده اسیت
كه نتايج آن نشانگر آن است كه فقدان مهار كافی جهت ايجاد و حفظ كسبوكارهای كوچک ،عدم وجود سیرمايه
به منظور تهيه نهادههای اوليه و مورد نياز ،عدم وجود حمايت كافی از سوی مسئوالن امر ،عدم ريسکپذيری افیراد و
عدم وجود اطمينان از شرايط مناسب جهت فروش توليیدا بیه عنیوان موانیع ايجیاد و توسیعه ايین كسیب و كارهیا
است(مورگان آنتم و ناتاراجان.)0100 ،0
در پژوهش دكينز و فريل ،)0551( 3عوامل حياتی در ارتقای شايستگی و توانايیهای كارآفرينان در كسبوكارهای
كوچک كه در برداشتن موانع مؤثرند ،عبارتند از :توانايی شبکهسازی در مراحل اوليه ،توانايی اشاعه تجارب و فرصتها،
ت وانايی انعکاس راهبردهای گذشته ،توانايی تشخيص اشتباها  ،توانايی دسترسی به منابع ،توانايی جیذب افیراد ديگیر
بهعنوان بخشی از تيم كارآفرينانه.
مجمع جهانی صنايع كوچک و متوسط در هندوستان ،اهم مشکال صنايع كوچک در كشیورهای توسیعهيافتیه و
درحالتوسعه را بدين شرح بيان نموده است :موانع فرهنگی و عدمشناخت اهميت صنايع كوچک ،ديد محیدود و غلیط
افراد دولتی و سياستگذاران ،ضعف مديريتها و ناتوانی كارآفرينان در انجام رقابتهای سالم فراگيیر ،كمبیود نيیروی
انسانی مهار ديده در صنايع كوچک ،فرسودگی و ناكارامد بودن فنیاوریهیای موجیود در كشیورها ،نامتناسیب بیودن
سازمان های موجود با اهداف توسعه ،كمبود سرمايه و توان مالی ،ناتوانی حضور مسمتر در بازارهای جهانی ،عدم اجرای
قوانين در كشورها ،فقدان انجمنها و تشکلهای صنعتی فعال و كارآمد در كشورها (مواليی )0310 ،كه برخی از ايین
موانع در پژوهش گيلبر و همکاران ( )0101نيز موردتأكيد قرارگرفته است .براساس نتايج پژوهش آنان ،موانع فراوانی
در راستای ايجاد كسبوكارهای كوچک در جوانان روستايی نيجريه وجود دارد كه برخی از آنها عبیار انیداز :فقیدان
1 - Smallbone
2- Muruganantham andNatarajan
3- Deakins and Freel
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سرمايه ،فقدان مهار و حمايت ،عدم وجود فرصتهای مناسب جهت بازاريابی محصوال و توليدا  .در اين پژوهش
پيشنهاد شده است كه جهت مبارزه به اين مشکال بايد جوانان را به سمت كسب مهار های كارآفرينانیه سیوق داد.
برخی ديگر از عوامل بازدارنده گسترش و توسعه بنگاههای اقتصادی كوچک و متوسط عبار اند از :فقدان دسترسی به
فناوری ،محدوديت دسترسی به بازارهای جهانی ،ماهيت قوانين حاكم بر فعاليتهای بنگاههای اقتصادی و عیدم ارائیه
آموزشهای الزم در اين زمينه است و آنچه بيش از همه مهم و مؤثر جلوه میكند ،فقدان سرمايه و منابع مالی كافی
برای ايجاد بنگاههای اقتصادی و تداوم فعاليت آنها است (آربونا و تولدونا.)0101 ،0
بررسی نتايج مطالعا داخلی و خارجی نشان میدهد كه راهاندازی و يا توسعه كسبوكارهای كوچک در روسیتاها
با موانع و مشکال فراوانی روبهرو است كه برخی از آنها مانند عدم وجود نقیدينگی و سیرمايه كیافی بیرای شیروع
كسب وكار ،عدم وجود بازار مناسب برای فروش محصوال  ،اقتصادی بوده و برخی نيیز در دسیته عوامیل اجتمیاعی–
فرهنگی قرار میگيرند كه عبار اند از :عدم برخورداری از دانش كافی و مناسب جهیت شیروع كسیبوكیار ،نیاتوانی
اشاعه تجارب و فرصتها ،توانايی تشخيص اشتباها  ،ضعف سرمايه اجتماعی و توانايی جذب افیراد ديگیر بیهعنیوان
بخشی از تيم كارآفرينانه .ضعف تجارب مديريتی ،فقدان توانايی سازگاری تغييرا محيطی .برخیی نيیز ماننید فقیدان
وجود آموزشهای مناسب برای شروع كسبوكار و عدم وجود حمايت كیافی ازسیوی مسیئوالن امیر در دسیته موانیع
حمايتی قرار میگيرند .شناسايی اين عوامل كه ممکن است در جوامع محلی مختلف متفاو باشد ،به برنامهريزان امیر
كمک میكند تا با درنظرگرفتن آنها راهکارهای متفاوتی را برای ايجیاد و توسیعه كسیبوكارهیای خیرد در منیاطق
روستايی ارائه دهند.
مواد و روشها
پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،تحقيقی كاربردی و از حيث رابطه بين متغيرها ،جزو تحقيقا توصيفی -همبسیتگی
بهشمار میآيد كه به روش پيمايشی اجرا شدهاست .جامعه آمیاری موردمطالعیه در ايین تحقيیق را سرپرسیتان خیانوار
روستايی دهستان گويجهبئل بخش مركزی شهرستان اهیر اسیتان آذربايجیان شیرقی در سیال  0350تشیکيل دادنید
( )N=1292كه با استفاده از جدول كرجسی و مورگان ( )0571و از طريق نمونهگيری طبقهای انتسابمتناسب انتخاب
و موردمطالعه قرار گرفتند .بدين صور كه از بين دهستانهای بخش مركزی شهرستان اهیر ،دهسیتان گويجیهبئیل
انتخاب و از ميان روستاهای اين دهستان  01روستا بهصور تصادفی انتخاب و با دردست داشتن جمعيیت روسیتاها،
نمونهها بهصور انتسابمتناسب در ميان آنها توزيع شدند .ابزار اصلی مورد استفاده در ايین پیژوهش ،پرسشینامهای
محققساخته و متشکل از  07گويه بود كه گويههای آن با استفاده از مطالعا كتابخانهای ،بررسی سیايتهیا و میرور
مطالعا مرتبط ساخته شد .پس از انجام اصالحا و بهرهمندی از نظر متخصصان جهاد كشاورزی و اسیاتيد دانشیگاه
تبريز ،در نهايت ،روايی پرسشنامه توسط اساتيد گروه ترويج و توسعه روستايی دانشگاه تبريز تأييد شد .بهمنظور برآورد
پايايی پرسشنامه نيز ،ضريب آلفای كرونباخ محاسبه و مقدار آن  1/15بهدست آمد كه اين موضوع نيز ،نشانگر پايیايی

1- Urbanoa and Toledanoa
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مناسب ابزار تحقيق بود .درنهايت ،پرسشنامه تأييدشده در اختيار سرپرستان خانوار روستايی قرار گرفت .تجزيه و تحليل
دادهها با استفاده از تحليل عاملی اكتشافی در نرم افزار  spssانجام شد .جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی و بهمنظور
داوری در مورد بهترين تعداد عاملها ،از سه شاخص واريانس تبيين شده توسط عاملها ،اندازه مقیدار ويیژه و نمیودار
اسکری 0استفاده شد .نمودار اسکری ،نموداری است كه بهطور پيش فرب مشخص می كند چیه تعیداد عامیل مهیم
وجود دارد كه میتوانند بيشترين واريیانس عامیلهیا را تبيیين كننید (هينتیون و همکیاران .)0111 ،0در بخیش دوم
پژوهش ،محقق توسط پنج سؤال كه دارای طيف ليکر بودند ،تمايل روسیتاييان را بیه ايجیاد كسیبوكارهیای خیرد
روستايی سنجيد و براين اساس ،شاخص تمايل به ايجاد كسبوكیار خیرد روسیتايی را ايجیاد نمیود .در ادامیه ،جهیت
سنجش رابطه متغيرهای توصيفی پژوهش ازقبيل سن ،ميیزان تحصیيال  ،تعیداد افیراد خیانوار و ميیزان شیركت در
كالسهای ترويجی و شاخص تمايل به ايجاد كسبوكار خرد روستايی از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده نمود.
شهرستان اهر مركز منطقه ارسباران در شمال استان آذربايجان شرقی با مساحتی بالغ بر  0153كيلومتر مربع13 ،
 1/درصد از مساحت استان را تشکيل میدهد كه از اين نظر مقام پنجم استان را به خیود اختصیاص داده اسیت .ايین
شهرستان دارای يک بخش مركزی 1 ،دهستان و  031روستا اسیت 30 .درصید جمعيیت شهرسیتان اهیر را جمعيیت
روستايی تشکيلداده كه توليد صنايع دستی و فرآوردههای كشاورزی از مهمتیرين فعاليیتهیای اقتصیادی روسیتائيان
است .قالیبافی ،تهيه عرقيا گياهی ،تهيه رشته پلويی ،پرورش ماكيان محلی و تهيه فرآوردههای لبنی از مهیمتیرين
كسبوكارهايی است كه بهويژه زنان روستايی شهرسیتان اهیر در آن فعاليیت مییكننید .بیا اسیتخدام تعیداد  01نفیر
كارشناس كشاورزی از سال  0353در مديريت جهاد كشاورزی شهرسیتان اهیر كیه حیدود  10درصید از آنیان شیامل
مروّجين زن میباشند پتانسيل خاصی در زمينه توسعه كسب وكارهای خرد روستايی آغاز گرديده است .طرح پهنهبندی
آبادیهای شهرستان اهر نيز كه از سال  0353و همزمان با ساير نقاط استان اجرايی شدهاسیت فرصیتی بیینظيیر در
جهت توجه به پتانسيلهای مناطق روستايی در ايجاد كسبوكار خرد فراهم نموده است .ازاينرو مطالعه حاضر در يکی
از پهنههای شهرستان اهر در دهستان گويجهبئل بخیش مركیزی شیامل  01روسیتا و  0050خیانوار واقیع در بخیش
مركزی اين شهرستان كه در آن تأسيس بنگاههای زودبازده اقتصادی آغاز شدهاست ،صور گرفیت (جهیاد كشیاورزی
شهرستان اهر.)0351 ،
نتایج و بحث
نتايج حاصلاز بررسی يافتههای توصيفی ،در جدول  0آورده شده است.

1 - Scree plot
2-Hinton et al

عوامل بازدارنده توسعه کسبوکارهای خرد در مناطق روستایی

222

جدول  -1ويژگیهای فردی جامعه موردمطالعه
ويژگیهای فردی
كمتر از  00سال
 00-30سال
گروه سنی
بيشتر از  30سال
جمع كل

جنسيت

وضعيت تأهل

مقطع تحصيلی

جمعيت خانوار روستايی

فراوانی
30
13
01

درصد
03/1
33/0
13/0

031

011

010
مرد
05
زن
031
جمع كل
31
مجرد
51
متأهل
031
جمع كل
00
بيسواد
31
ابتدايی
30
راهنمايی
00
ديپلم
30
باالتر از ديپلم
031
جمع كل
31
كمتر از  3نفر
70
 3-0نفر
01
بيشتر از  0نفر
031
جمع كل
(منبع :نويسندگان)0350 ،

77/7
00/3
01101
01/0
73/1
011
5/0
03/0
03/1
05/0
01/1
011
03/0
00/1
00/0
011

درصد تجمعی
03/1
01/5
011

77/7
01101
01/0
011
5/0
30/0
01/0
70/1
011
03/0
71/0
011

در ادامه پژوهش ،جهت كاهش تعداد متغيرهای تحقيق به عاملها و تعيين سیهم هريیک از عامیلهیا در تبيیين
عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد در مناطق روستايی از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد.
جهت انجام تحليل عاملی اكتشافی و بهمنظور داوری در مورد بهترين تعداد عامیلهیا ،از سیه شیاخص واريیانس
تبيينشده توسط عاملها ،اندازه مقدار ويژه و نمودار اسکری 0استفادهشد .با رسم نمودار اسکری برای متغيرهیای ايین
پژوهش ،چهار عامل بهعنوان عاملهای مهم محاسبه شد كه در شکل  0قابل مالحظه است .عامیل اول مقیدار ويیژه
 7/101درصد را به خود اختصاصداد و عوامل چهارگانه در مجموع  05/1درصد واريانس كیل تغييیرا را نيیز تبيیين
كردند (جدول  )3كه تمام سه شاخص فوق نشانگر مناسببودن تعداد عاملها بود .بنیابراين در بخیش تحليیل عیاملی
اكتشافی به نرم افزار دستور استخراج چهار عامل بهعنوان موانع توسعه كسبوكار خرد روستايی داده شد.

1- scree plot
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شکل  -1نمودار اسکری ( نمايش مقادير ويژه عاملها)

بهمنظور بررسی كفايت حجم نمونه جهت تحليل عاملی اكتشافی از آزمون بارتلت استفادهشد كه مقدار ويژه آمیاره
آن 0/011بهدست آمد و در سطح خطای  1/10معنیدار بود؛ اين امر نشانگر كفايت حجم نمونه بیرای تحليیل عیاملی
بود .از ضريب  KMOنيز جهت بررسی همبستگی بين دادهها استفاده شد كیه مقیدار آن بیرای میانعهیای گسیترش
كارآفرينی  1/751بهدست آمد .اين بدان معنیاست كه همبستگیهای موجود در بين دادهها برای تحليل مناسب بود.
جدول  -2آماره مورداستفاده برای معنیداری تحليل عاملی
*1/751
آزمون بارتلت
3E0/011
آزمون KMO
معنادار در سطح يک درصد

بهمنظور بيشينه ساختن رابطه بين متغيرها و برخی عاملها ،عاملها توسط روش چیرخش واريمیاكس دوران داده
شدند .روش واريماكس ،ستونهای ماتريس عاملی را ساده میسازد .در اين روش ،چون تعداد متغيرهايی كه بارهیای
قوی در يک عامل دارند كمينه میگردد ،تفسير عاملها نسبت به روشهای ديگر سادهتر خواهد بود .بیههمیين دليیل
دارای عموميت و كاربرد بيشتری است (كالين .)0311 ،تعداد عاملهای استخراج شیده توسیط روش تحليیل عیاملی
اكتشافی بههمراه ويژگیهای آنها در جدول  3ارائه شدهاست.
جدول -3عاملهای استخراج شده عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد در مناطق روستايی بههمراه مقدار
ويژه ،درصد واريانس و درصد تجمعی واريانس آنها
عاملها

مقدار

درصد واريانس مقدار

درصدتجمعی

ويژه

تبيينشده

واريانس

07/130

01/50

00/000
5/030
0/107

31/50
11/11
05/1

عدم وجود پيشرانهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز
كارآفرينی روستايی
3/071
موانع فنی – حمايتی
0/371
موانع توليدی -بازاررسانی جهت فروش محصوال
0/170
موانع قانونی -نهادی
(منبع :نويسندگان)0350 ،
7/101
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جدول  -4متغيرهای مربوط به عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد روستايی بههمراه هريک از عاملها و بار
عاملی بهدستآمده از ماتريس دوران يافته
نام عامل

عدم وجود پيشرانهای
اجتماعی و فرهنگی مؤثر در
بروز كارآفرينی روستايی

موانع فنی – حمايتی

موانع توليدی -بازاررسانی
جهت فروش محصوال

موانع قانونی -نهادی

متغير
عدم وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط روستا
فقدان دانش مناسب در ميان روستاييان
عدم آگاهی از زمينهها و پتانسيلهای موجود در ميان افراد و مناطق روستايی جهت ايجاد
اشتغال
عدم وجود فرهنگ ريسکپذيری و عدم اطمينان روستاييان از بازگشت سرمايه خود
عالقه مردم روستا به اشتغال در محيطهای شهری
مهاجر تدريجی و خالی از سکنه شدن محيط روستا
عدم عالقه روستاييان به ايجاد شغل جديد
عدم وجود انگيزه كافی در ميان روستاييان جهت آشنايی با قوانين كسبوكار
كمرنگ بودن فرهنگ كار جمعی و گروهی در ميان خانوارهای روستايی
فقدان آموزشهای مهارتی جهت ايجاد مشاغل كوچک و زودبازده
حمايت مقطعی از ايجاد مشاغل كارآفرينانه
ضعف آموزشهای ترويجی جهت آشنائی روستائيان با كارآفرينی و ايجاد كسبوكارهای
كوچک و زودبازده
نبود شبکه ارتباطی ميان صاحبان مشاغل جهت تبادل نظر و استفاده از تجارب يکديگر
عدم وجود آموزشهای شغلی مرتبط جهت افزايش مهار پس از ايجاد كسبوكار
كمبود سرمايه روستاييان جهت راه اندازی كسبوكار
هزينههای اوليه باال جهت توليد محصوال
حضور دلّاالن در بازار فروش توليدا
عدم وجود بازار رسمی جهت فروش محصوال توليدی
ضعف سيستم حملونقل در بازاررسانی محصوال توليدی
فاصله زياد ميان مزرعه و بازار فروش توليدا
قيمت پايين محصوال و خدما توليدی در بازار فروش
مراحل اداری سخت و فراوان جهت اخذ مجوز تأسيس اين مشاغل
تأخير در پرداخت تسهيال بانکی
وابسته بودن بيش از حد سياستگذاریهای مرتبط با مشاغل كوچک زوده بازده به مراجع
دولتی
عدم دسترسی به اعتبارا دولتی به علت نداشتن وثيقه و ضامن
عدم نظار مسئوالن بر نحوه استفاده روستاييان از تسهيال بانکی ارائهشده
(منبع :نويسندگان)0350 ،

بارعاملی
1/131
1/101
1/011
1/037
1/033
1/001
1/171
1/110
1/101
1/770
1/115
1/171
1/113
1/053
1/013
1/171
1/100
1/10
1/011
1/157
1/111
1/771
1/171
1/130
1/005
1/003

بر پايه اطالعا مندرج در جدول  3عدم وجود پيشرانهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی روستايی،
 07/130درصد واريانس تبيينشده را به خود اختصاصداده و با مقدار ويژه  7/101میانع اول ايجیاد كسیبوكیار خیرد
روستايی بوده است .همچنين نتیايج نشیان داد ،موانیع فنیی -حمیايتی ،موانیع توليیدی -بازاررسیانی جهیت فیروش
محصوال  ،موانع قانونی -نهادی بهترتيب با اختصاص  00/000و  5/030و  0/107درصد واريانس ويژه ،میانعهیای
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دوم تا چهارم توسعه كسبوكار خرد در منطقه موردمطالعه بودهاند .در مجموع ،چهار عامل يادشده حیدود  05/1درصید
از كل تغييرا مربوط به عوامل بازدارنده پيشروی توسعه كسبوكارهای خرد روستايی را تبيين میكننید و واريیانس
باقی مانده مربوط به متغيرهايی است كه در اين تحقيق اندازهگيری نشدهاند.
همانگونه كه از دادههای جدول فوق پيدااست ،بار عاملی كه بيانگر همبستگی بیين متغيیر اصیلی و عامیلهیای
مربوط به آن میباشد ،در تمام عوامل اين جدول باالی  1/1شده كه اين بهمعنای اين است كه بارهای عیاملی دارای
معنیداری نسبتاً بااليی هستند .عدم وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط روسیتا بیيشتیرين
بارعاملی را در عامل اول بهخود اختصاص داده است كه اين امر نشانگر اهميت اين متغير در تبيين اين دسته از موانیع
است .ناگفته پيدا است كه يکی از مشکال عدمتوسعه كسبوكارهای خیرد روسیتايی فقیدان وجیود زيرسیاختهیای
فرهنگی مناسب در مناطق روستايی میباشد .بهعبارتی اغلب جوامع روستايی به وضع موجود عیاد كیرده و فرهنیگ
ايجاد تغيير و ريسکپذيری در ميان آنان بسيار پايين است .همين امر سببشده است كه سازگاری با شرايط اقتصیادی
نامناسب اشتغال در بخش كشاورزی در ميان آنان نهادينه شیود و از انگيیزه بیااليی جهیت ايجیاد كسیبوكیار جديید
برخوردار نباشند .فقدان آموزشهای مهارتی برای ايجاد مشاغل كوچک و زودبازده نيز مهمترين میانع در ميیان موانیع
فنی -حمايتی بود .اين بدان معنیاست كه روستاييان مهار اندكی در ايجاد كسب وكارهای خرد داشته ولیی خیالء و
نياز آموزشی آنان توسط مراجع ذیربط مرتفع نمیشود .از طرف ديگر ،يکی از عوامل شکست كسبوكار خرد ،هزينه-
های اوليه باالی توليد محصوال میباشد كه با اختصاص بار عاملی  1/171مهمترين مانع توليدی -بازاررسانی جهت
ايجاد كسبوكار خرد روستايی میباشد .مراحل اداری سخت و فراوان جهت اخذ مجوز تأسيس مشاغل خرد نيز میانعی
مهم در ايجاد كسبوكارها بوده بهنحویكه گاهی روستاييان را از ادامه مسير باز میدارد.
در ادامه پژوهش محقق به بررسی ميزان تمايل روستاييان به ايجاد كسبوكار خرد پرداخت كه بر اسیاس نتیايج،
 11/01درصد خانوارهای روستايی از ميزان تمايل كیم و متوسیطی جهیت ايجیاد كسیبوكیار خیرد برخیوردار بودنید
(جدول.)0
جدول  -5ميزان تمايل به ايجاد كسبوكار خرد در ميان خانوارهای روستايی
ميزان تمايل فراونی درصد درصد تجمعی
01/50
01/50
30
كم
11/00
35/03
00
متوسط
011
33/11
11
زياد
...
011
031
جمع كل
(منبع :نويسندگان)0350 ،

در ادامه محقق جهت سنجش ارتباط ميان تعدادی از متغيرهای توصيفی پژوهش كه دارای واحد سنجش رتبیهای
و فاصلهای بودند و شاخص تمايل به ايجاد كسبوكار خرد (به صور رتبهای) از آزمون همبستگی اسیپيرمن اسیتفاده
كرد .طبق نتايج بهدست آمده از جدول ( )1بين متغير ميزان تحصيال سرپرسیت خیانوار و ميیزان تمايیل بیه ايجیاد
كسبوكار خرد ارتباط مثبت و معنیدارای برقرار اسیت ( r= 1/311و .)p= 1/111بیدين معنیا كیه بیا افیزايش ميیزان
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تحصيال  ،ميزان تمايل به ايجاد كسبوكارهای كوچک روستايی نيز افزايش میيافت .همچنين ،ميان ميیزان تمايیل
به ايجاد كسبوكارهای كوچک و ميزان شركت در كالسهای ترويجی نيز ارتباط مثبت و معنییداری بیهدسیت آمید
( r= 1/05و  .) p=1/10يعنی هرچه تعداد شركت در كالسهای ترويجی در ميان افراد سرپرست خیانوار بيشیتر بیود،
ميزان تمايل به ايجاد كسبوكارهای كوچک افزايش میيافت.
جدول  -6آزمون همبستگی ميان متغيرهای مستقل با ميزان تمايل به ايجاد كسبوكارهای خرد روستايی
ضريب همبستگی اسپيرمن()r
متغيرها
1/15
سن
**
1/311
ميزان تحصيال
1/00
تعداد افراد خانوار
*1/05
ميزان شركت در كالسهای ترويجی
(منبع :نويسندگان)0350 ،
** p <.01

سطح معنیداری()P
1/0
1/111
1/15
1/10

*p <.05

نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر با هدف تبيين عوامل بازدارنده توسعه كسبوكارهای خرد روستايی در دهستان گويجیهبیل بخیش
مركزی شهرستان اهر استان آذربايجانشرقی صور گرفت .براساس يافتههای حاصل از تحليل عاملی اكتشافی ،مهم-
ترين عوامل بازدارنده توسعه كسبوكار خرد در مناطق روستايی جامعه موردمطالعه را مییتیوان در چهیار عامیل عیدم
وجود پيشرانهای اجتماعی و فرهنگی میؤثر در بیروز كیارآفرينی روسیتايی ،موانیع فنیی -حمیايتی ،موانیع توليیدی-
بازاررسانی جهت فروش محصوال و موانع قانونی -نهادی تبيينكرد كه در مجموع  05/1درصد واريانس كیل موانیع
توسعه كسبوكار خرد را بهخود اختصاص دادهاند .اين يافته ،با نتايج پژوهش ايزدی ( ،)0350علیميرزايی و همکیاران
( ،)0351رجبیپور ميبدی ( )0315همسو میباشد .در اين ميان ،مهمترين مانع توسعه كسبوكار خرد روسیتايی ،عیدم
وجود پيشرانهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی روستايی بوده است كیه در آن متغيرهیايی نظيیر :عیدم
وجود بستر فرهنگی برای ايجاد مشاغل كارآفرينانه در محيط روستا ،فقدان دانش مناسب در ميیان روسیتاييان و عیدم
آگاهی از زمينهها و پتانسيلهای موجود در ميان افراد و مناطق روستايی جهت ايجاد اشتغال بهترتيب با اختصاص بیار
عاملی  1/101 ،1/131و  1/011مهمترين متغيرهای اين عامل هستند .از اين يافته میتوان نتيجهگرفت كیه يکیی از
ابزارهای مهم رشد و توسعه كارآفرينی بهصور كلی و ايجاد مشاغل خرد روستايی بهصور خاص ،وجود فرهنیگ و
بستری در اجتماع است كه اين موضوع را بپذيرد و از آن حمايت كند .زمينههای فرهنگی -اجتماعی قوی سبب تحمل
بيشتر شکست و منعکسكننده ميزانی است كه جامعه روستايی از عقايد كارآفرينان و ابتکارا حمايت میكند .پیاگز و
ماركلی ( .)0111نيز وجود منابع سرمايهای متنوع ،فرهنگ مشوق و شبکههای اجتماعی كارآفرينانه را عوامل اثرگذار بر
كارآفرينی و ايجاد مشاغل درآمدزا میدانند (يعقوبیفرانی و همکاران 0350 ،به نقل از پاگز و ماركلی .)0111 ،ازايینرو
بهنظر میرسد ،هر چه بسترهای اجتماعی و فرهنگی موجود در مناطق روستايی آمادگی بيشتری را جهت پذيرش تغيير
داشته باشند ،ترويج و گسترش فعاليتهای اقتصادی كه يکی از مصداقهای پذيرش نوآوری است ،از موفقيت بيشتری
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برخوردار میباشد .بهعالوه ،از آنجا كه بيشتر متغيرهای قرارگرفتیه در ايین عامیل مربیوط بیه سیطح دانیش و آگیاهی
روستاييان است ،نشانگر نقش دانش و آگاهی اقتصادی در ايجاد زيرساختهای اجتماعی و فرهنگی است .مهیمتیرين
ريشههای اين موضوع را از دو بعد میتوان بررسی نمود :اول آنكه مردم روستا از بعد دانش اقتصادی در سطح پايينی
قراردارند كه رجبیپور ميبدی ( )0315نيز در پژوهش خود از آن بهعنوان مهمترين مشکال كسبوكارها و بنگاههای
كوچک و متوسط در بسياری از مناطق ياد میكند .دوم آنكه ،روح ريسکگريزی و رضايت از وضع موجود از ديرباز بر
ساختار فرهنگی -اجتماعی مناطق روستايی و كشاورزی سايه گسترده است كه رحيمی ( )0350نيیز از آن بیهعنیوان
نقطه ضعف بخش روستايی و كشاورزی كشور ياد میكند ،بنابراين در چنين شرايطی طبيعی است كه در اين پژوهش،
ميزان تمايل به كارآفرينی نيز در منطقه موردمطالعه متوسط به پايين بهدست آمدهاست و بیا توجیه بیه واقعيیتهیای
موجود بهنظر میرسد تا از بعد اجتماعی و فرهنگی تغييراتی بنيادی در روستاهای كشور ايجاد نشود ،نمیتیوان انتظیار
گسترش مشاغل خرد را در اين مناطق داشت.
پيشنهادات


از آنجاكه يکی از موانع ايجاد و توسعه كسبوكار خرد عدمآگاهی از زمينهها و پتانسیيلهیای موجیود در ميیان
افراد و مناطق روستايی میباشد پيشنهاد میشود ،جهت ايجاد اشتغال شبکه مشیاوره و اسیتعداديابی در منیاطق
روستايی تأسيس شود كه براساس استعداد افراد و مناطق به آنان اجازه ايجاد كسبوكارهای خرد را بدهد.



يکی از موانع جدی بهمنظور توسعه كسبوكارهای خرد روستايی ،قوانين و مقررا شهری است .روابیط كیاری
كه در كشور تعيين شدهاست اكثراً متعلق به مشاغل و بنگاههای متوسط و بزرگ اسیت .لیذا پيشینهاد مییشیود
تدوين قوانين مختص به اين مشاغل موردتوجه مسئوالن قرارگيرد و جهت افیزايش آگیاهی روسیتاييان از ايین
قوانين كالسهای آموزشی قبل از احداث كسبوكارهای كوچک برگزار گردد .ضمن آنكه قیوانين موجیود در
اين زمينه برای روستاييان ساده و شفاف شود.



موانع فنی – حمايتی يکی ديگر از موانع مهم در ايجاد كسبوكار خرد روستايی اسیت ،لیذا پيشینهاد مییشیود
درجهت مرتفعنمودن اين مشکل در جوامع روستايی راهکارهايی نظير :دادن آموزشهای تخصصی و مهارتی به
روستاييان قبل از آغاز فعاليت اقتصادی جديد ،تسهيل شرايط پرداخت تسهيال اعتبیاری ،تشیکيل گیروههیای
مردمی درجهت افزايش انسجام و انگيزه مردم نسبتبه دريافت حمايتهای مربوط به كسیبوكارهیای خیرد از
سازمانهای ذیربط اتخاذ گردد.



برگزاری كارگاهها و كالسهای فرهنگی -روانشناسی جهت تأثير روانی بر سطح فرهنیگ كیارآفرينی ،تقويیت
اعتمادبهنفس مردم ساكن در روستاها پيشنهاد می گردد.



از آنجاكه يکی از موانع مهم جهت ايجاد و گسترش كسبوكار خیرد روسیتايی در منطقیه موردمطالعیه موانیع
توليدی -بازاررسانی جهت فروش محصوال میباشد پيشنهاد میگردد ،تمهيدا الزم جهت برطرف كردن اين
موانع نظيراحداث جاده و زيرساختهای ارتباطی مناسیب در مسیير حمیلو نقیل محصیوال روسیتايی ،ايجیاد
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بازاهای فروش محصوال روستايی و آشنانمودن روستاييان با روشهای نوين بازاريابی محصیوال كشیاورزی
انديشيده شود.
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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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