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چکيده
توسعه روستايی از مهمترين بحثهايی است كه در هر جامعهای به ويژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است .با توجه
به اهميت توسعه روستايی و رابطه آن با كارآفرينی روستايی ،پژوهش حاضر به بررسی شتاخص نتوآوری و تتأثير آن بتر توستعه
روستايی با تأكيد بر نقش ميانجی كارآفرينی روستايی در استان خراسان شمالی پرداخته است .در ايتن پتژوهش بترای تجزيته و
تحليل دادهها بر اساس روش دلفی پرسشنامه ای بين كارآفرينان بخش كشاورزی استان خراسان شمالی توزيع گرديد .طبق آمتار
اداره جهاد كشاورزی استان 10 ،نفر كارآفرين در بخش كشاورزی اين استان مشغول فعاليت هستند ،كه از اين تعداد برای نمونته
به  31نفر از آنها دسترسی پيدا شد .برای تجزيه و تحليل آماری دادهها از نرمافزار  SPSSو برای آزمون فرضيهها از روش بوت
استرپينگ در تحليل متغير ميانجی استفاده شد .نتايج تحقيق بيانگر اين است كه بين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی رابطته
مستقيم وجود دارد .همچنين كارآفرينی روستايی كه به عنوان متغير ميانجی در نظر گرفته شده بر توستعه روستتايی متؤثر بتوده
است.
كلمات كليدی :استان خراسان شمالی ،توسعه روستايی ،كارآفرينی روستايی ،نوآوری
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مقدمه
امروزه چالشها و مسائل متعددی در توسعه روستايی وجود دارد كه يکی از آنها ،ناموفق بودن راهبردهای گذشته
است .اين راهبردها نتوانسته اند مشکالتی همچون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنيت غتذايی و پايتداری محتي زيستت را
تأمين كنند .توسعه روستاها در مقايسه با گذشته ،پيوند گستردهتری با مفهوم كارآفرينی يافته است زيرا كتارآفرينی بتا
خلق فرصت های جديد اشتغال و ايجاد درآمد ،نقش متؤثری در بهبتود وضتع اقتصتادی و معيشتتی روستتاييان ايجتاد
میكند .در حال حاضر مؤسسات و اشخاص صاحب نظر در توسعه روستايی ،ايجتاد كتارآفرينی را بته عنتوان شتيوهای
مداخلهجويانه در توسعه میدانند كه قادر است روند توسعه روستاها را تسريع كند (پاستبان .)0313 ،اگرچته كتارآفرينی
تنها راهکار اشتغالزايی و افزايش درآمدهای مردم روستايی نيست ،اما قطعتاً بهتترين و بهترهورتترين نتو آن استت.
كارآفرينی از منابع مهم و پايانناپذير جوامع بشتری استت ،منبعتی كته بته تتوان و خالقيتت انستانهتا برمتیگتردد.
اقتصاددانان اين امر را مهمترين عامل توسعه اقتصادی روستاها دانسته و سياستمداران آن را يک راهبرد كليدی برای
جلوگيری از اغتشاشات و ناآرامیها در روستاها میدانند .همچنين كشتاورزان و روستتاييان آن را ابتزاری بترای بهبتود
درآمد خويش و زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود كه متیتوانتد خودكفتايی ،استتقالل و
كاستن از نيازهای اجتماعی آنان را در پتی داشتته باشتد ،متیداننتد (الوكتنن .)0113 ،0توستعه كتارآفرينی در بختش
كشاورزی با مدرنيزاسيون تدريجی كشاورزی و توسعه كاركردهتای مختلتف كشتاورزان در ارتبتا استت و از طرفتی
مهمترين اهداف توسعه كارآفرينی روستايی را می توان نوسازی و تجديد ستاختار كشتاورزی ختردهپتا و بوجتود آوردن
محي كشاورزی جديد به منظور ايجاد و توسعه مشاغل جديد در مناطق روستايی دانست (مک الوی.)0110 ،0
طبق تعريف هيسريچ و همکاران )0110( 3كه كارآفرينی را پيوند خالقيت و نوآوری با نيازمندیها و فرصتتهتای
بازار می دانند ،نوآوری به عنوان يکی از اركان كارآفرينی شناخته میشود .نوآوری میتواند ايده ،شيوه يتا شتی تتازه و
بکری باشد يا اينكه تازه جلوه كند .بر خالف اسم راهری نوآوری ،نيازی نيست كه نوآوری يک ايده بسيار تازه باشد،
بلکه كافی است كه ايده ،شيوه يا شی باشد كه از ديدگاه افرادی كه آن را میپذيرند ،تازه و نتو جلتوه كنتد (راجترز،1
 .)0550دادورخانی و همکارانش ( )0351كارآفرينی روستايی را شناسايی فرصتتهتای جديتد ،نتوآوری و خالقيتت در
فعاليت های كشاورزی و غيركشاورزی ،نوآوری و خالقيت در كاربری زمين و در واقع ،استفاده بهينه و نوآورانه از منتابع
روستا در راستای توسعه پايدار روستايی میدانند .آنچه در نهايت میتوان برای كارآفرينی روستايی بهكار برد عبارت از؛
بهكارگيری نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستای شکار فرصتهای كسب و كار است (مالکی.)0350 ،
بنابراين ،كارآفرينی روستايی راهکاری جديد در نظريههای توستعه بترای توانمندستازی و ررفيتتستازی منتاطق
روستايی در كشورهای در حال توسعه مانند ايران و همينطور راهكاری برای دستيابی به توسعه پايدار به شمار میرود.
اما بيشتر اين جوامع از آمادگی الزم برای تأمين نيازهای ضروری مانند سرمايه ،فناوری و اطالعات برختوردار نيستتند.
1- Laukkanen
2- Mc Elwee
3- Hisrich et al
4- Rogers
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در نتيجه ،برای كمک به جوامع روستايی در اين كشورها و همينطور كشور ايران ،نياز به بسترسازی برای كتارآفرينی
است كه خود نيازمند شناخت متغيرهای وابسته و رابطهی ميان آنهاست (والئی و همکاران .)0351 ،تحقيق فتوق بتا
بررسی نوآوری به عنوانی يکی از اساسی ترين عوامل مؤثر بر كارآفرينی ،سعی بر شناخت تأثير ايتن عامتل بتر توستعه
روستايی با ميانجیگری كارآفرينی روستايی دارد .در اين بررسی مشخص میشود آيا متغير نتوآوری بتر رونتد توستعه
روستايی تأثيرگذار میباشد يا خير؟و اين روند از طريق كارآفرينی روستايی چه مقدار تأثيرگذار است؟
مطالعه پژوهشهای صورت گرفته میتواند درسها و نکات كليدی بسيار مهمی را پيش روی ،گذاشته استت كته
توجه به آن ها و يادگيری درست نکات ،باعث روشن شدن فضای موضو كارآفرينی در روستتاها و تستهيل و تستريع
فرآيند سياستگذاری و برنامهريزی خواهد شد.
در بين پژوهشهای خارجی میتوان به اين موارد اشاره نمود .هايتدن )0110( 0در بررستی خطتر فقتر در منتاطق
روستايی برزيل و راه حل توسعه آن ،عوامل مؤثر بر توسعه كارآفرينی در مناطق روستايی را مهارتهای علمی و فنتی
روستاييان ،مهارتهای مديريتی (مديريت مالی ،بازاريابی ،اداری و غيره) ،مهارتهای كارآفرينی (توانتايی تشتخيص و
استفاده از فرصتهای جديد در بازار و ارائه راه حلهای نوآورانه در مقابل چالشها) ،مهارتهای كاركنان (خوداتکتايی،
اعتماد به نفس ،خالقيت و مسئوليتپذيری) میداند .آكينب )0110( 0نتيجه تحقيتق ختود در بتين دانشتجويان علتوم
پزشکی دانشگاه تگزاس را به صورت الگوی زير ارائه نموده است:
موفقيت
نوآوری

خالقيت

كارآفرينی

شکل  .منبع :آكينب0110 ،

در شکل  0خالقيت زير بنای نوآوری و كارآفرينی است .محققان خالقيت را جتوهره كتارآفرينی و عامتل كليتدی
موفقيت و بقای سازمانها میدانند (صمدآقائی.)0310 ،
اسکات )0111( 3تحقيق خود را در كارولينای شمالی آمريکا انجام داده و به اين نتيجه رستيده استت كته بتر اثتر
1- Hyden
2- Akinb
3- Scott
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آموزش كارآفرينان روستايی ،فعاليتهای اقتصادی رشد كرده و شغلهای زيادی ايجاد شده است .در طول يتک ستال
يعنی از  0111تا  0110با آموزش  01جامعه محلی  111نفر مهارتهای كارآفرينی مورد نظتر را دريافتت كردنتد كته
همگی اينها  15فعاليت جديد را آغاز كرده و  70فرصت شغلی را در  00روستا ايجتاد كردنتد .آدالجتا 0و همکتارانش
( )0117در مطالعه خود عنوان میكنند جهت طراحی چشمانداز آينده كشاورزی ميشيگان نيتاز بته افتراد ختالق بترای
ترسيم و اجرای چشمانداز در سطوح مختلف (ملی ،منطقهای و محلی) برنامهريزی است تا به اين طريتق اقتصتاد ايتن
ايالت قویتر شده ،فرصتهای شغلی زيادی برای افراد به وجود آيد ،كاربری اراضی متنو تتر و كيفيتت زنتدگی افتراد
بخش كشاورزی بهتر شود .ريردون و اسکوبار )0111( 0با پژوهشی در آمريکای التين نقتش كتارآفرينی را در توستعه
مناطق روستايی بررسی نمودند و دريافتند توسعه و گسترش كارآفرينی در مناطق روستايی منو بته توستعه فرهنتگ
3
كارآفرينی ،آموزش كارآفرينی ،توسعه زيرساختهای كارآفرينی و مواردی از ايتن دستت استت .نيکتل و همکتارانش
( )0115در طراحی چارچوب مفهومی برای فرآيندهای نوآوری در كشاورزی و توسعه روستايی ،نتوآوری را بته عنتوان
بهرهبرداری فعال از ايدههای خالق تعريف میكنند .آنها تأكيد میكنند كه نوآوری به عنوان فرآيندی عمل متیكنتد
1
كه دانش ،انگيزه ها و ارزشهای كارآفرينان روستايی و روستايی نقش مهمتی ايفتا متی كنتد .ايزيوبتو و همکتارانش
( )0100پژوهشی را بر روی توسعه كارآفرينی در كشاورزی در ميان كشاورزان در ايالت ايمتو نيجريته انجتام دادهانتد.
كشاورزان منطقه از دسترسی ضعيف به اطالعات كارآفرينی ،سرمايه ناكافی جهتت راهانتدازی كستب و كتار و فاصتله
طوالنی بين مزار و بازار شکايت داشتند اما با وجود كاستیها كشاورزان در كارآفرينی مشاركت بااليی از ختود نشتان
دادهاند.
در ميان مطالعات داخلی صورت گرفته ،توكلی در سال ( )0311طی پژوهشی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بتر
موفقيت كارآفرينان روستايی منطقه ماهيدشت شهرستان كرمانشاه ،نشان داده كه موفقيت كارآفرينان حاصل از عوامل
تركيبی ،اعم از درونی (نوآوری و خالقيت ،انگيزه نياز به پيشرفت ،مركز كنترل درونتی) و برونتی (عتدم بروكراستی و
تشريفات اداری و دستيابی به بازار) است .آيتالهتی ( )0311از كميتته پژوهشتی معاونتت سياستتگتذاری و نظتارت
راهبردی رياستجمهوری در تحقيق خود با عنوان نوآوری ،راهبرد توسعه ،نتوآوری را مبنتای اصتولی رشتد و توستعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی كشور قلمداد كردهاند .افتخاری و همکتاران ( )0311بته ارائته راهبترد كتانونی توستعه
كارآفرينی كشاورزی در مناطق روستايی شهرستان خدابنده پرداخته و نتايج ايشان نشان میدهد به دليل توانمندیها و
ررفيتهای باالی منطقه ،آستانه نوآوری و خالقيت در بخش كشاورزی منتاطق روستتايی نيازمنتد بتازنگری و ارائته
سياستهای مناسب برای رفع محدوديتها و استفاده از توانهای موجود روستايی و كشاورزی است .حستينی ()0351
در پژوهش خود به بررسی نقش كارآفرينی در توسعه مناطق روستايی بخش كاكی در شهرستان دشتی پرداخته استت.
علیرغم اينکه كارآفرينی میتواند نقش تعيين كنندهای در مناطق مورد مطالعه داشته باشد ،اقدامات الزم در اين زمينه
انجام نشده است .همچنين بين ويژگیهای شخصيتی كارآفرينان ،رشد كارآفرينی و توسعه اقتصادی در بختش كتاكی
1- Adelaja
2- Reardon and Escobar
3- Knickel et al
4- Esiobu et al
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رابطه نزديکی وجود داشته است .فراهانی و همکاران ( )0353در مورد مطالعاتی دهستان جابرانصار از بختش مركتزی
شهرستان آبدنان ،از بين عاملهای هشتگانه شناخته شده ،اثرگذارترين عامل از لحاظ كارآفرينی و اشتغال در محدوده
مورد مطالعه عامل زيرساختی و اجتماعی دانستهاند .عاملهای بعدی به ترتيب شامل عامل اقتصادی ،دانش و آگتاهی،
اعتماد به نفس ،خالقيت فردی ،نوآوری و خالقيت ،زيرساخت فيزيکی و دسترسی به تستهيالت اقتصتادی متیباشتد.
نتايج تحقيق والئی و همکاران ( )0351در دهستتان مرحمتتآبتاد شتمالی از توابتع شهرستتان ميانتدوآب نشتان داده
مهم ترين عاملی كه موجب توسعه پايدار روستايی شده است ،عامل اقتصادی و فردی بوده ،بتهطتوریكته بتاال رفتتن
ميزان تسهيالت دريافتی از قبيل وامهای خود اشتغالی ،منابع الزم و كافی ،تنو شغلی موجب افزايش انگيزه و روحيته
فردی در جهت توسعه و گسترش كارآفرينی است .همچنين عامل زيرساختی كمترين تأثير را در بين عاملهای هشت
گانه در توسعه كارآفرينی منطقه داشته است.
مواد و روشها
با توجه به ماهيت اين پژوهش كه به دنبال بررسی شاخص نوآوری و تتأثير آن بتر توستعه روستتايی بتا نگترش
كارآفرينی روستايی میباشد ،طرح پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی ،از نظر شيوه گردآوری توصتيفی پيمايشتی ،از
نو همبستگی و تحليل دادهها با كمک نرمافزار  SPSSانجام شده استت .جامعته آمتاری تحقيتق حاضتر كارآفرينتان
بخش كشاورزی استان خراسان شمالی به تعداد  10نفر بودند كه بتا محتدوديتهتای موجتود فقت بته  31نفتر آنهتا
دسترسی پيدا شد .با توجه به ويژگیهای جامعه آماری از شيوه نمونهگيری دلفی (اتفاق نظر متخصصان) استفاده شتده
است .روش دلفی فرآيندی ساختار يافته برای جمعآوری و طبقهبندی دانش موجتود در نتزد گروهتی از كارشناستان و
خبرگان است كه از طريق توزيع پرسشنامه هايی در بين اين افراد و بازخورد كنترل شده پاستخهتا و نظترات دريتافتی
صورت میگيرد .جهت گردآوری دادههتا از دو روش كتابخانتهای (استنادی) و روش ميتدانی استتفاده شتده و در بتين
روشهای ميدانی پژوهشگر با راهنمايی متخصصان روش پرسشنامه را برگزيده است .در پژوهش صورت گرفته بترای
افزايش روايی ،از تکنيک روايی محتوايی 0و صوری 0استفاده شده است كه اين مرحله با قضاوت متخصصان و استاتيد
درباره سؤاالت تحقيق انجام شده است و برای تعيين پايايی با استفاده از تکنيک آماری آلفتای كرونبتاخ برابتر 11507
بدست آمده است .در تحقيق فتوق ،بترای تجزيته و تحليتل دادههتا از روش بتوت استترپينگ استتفاده شتده استت.
بوتاسترپينگ توس افرون 3در سال  0575ارائه شد و مدتها روی آن كار شد .اين روش در حتال تبتديل شتدن بته
محبوبترين و قدرتمندترين روش تست ميانجی گری است؛ زيرا اين تکنيک انحراف در تأثير متقابل توزيع نمونهای را
تشخيص میدهد (محمدی .)0107 ،بوت استرپ يک روش برای محاسبه داده هايی با حجم كوچک و توزيع غيرنرمال
توصيه شده است (مکكنيون و همکاران 0111 ،1و شروت و بولگر.)0110 ،0

1- Content– Related Validity
2- Face Validity
3- Efron
4- MacKinnon et al
5- Shrout and Bolger
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با توجه به مطالعات انجام شده برای بررسی تأثير شاخص نوآوری به صورت مستقيم و غيرمستقيم مدلهتای زيتر
طراحی شده است .در اين تحقيق فرض بر اين است كه نوآوری به عنوان متغير مستقل عمل میكند ،توسعه روستايی
در نقش متغير وابسته و كارآفرينی روستايی به عنوان متغير ميانجی در نظر گرفته شده است.

شکل  .مدل مفهومی تحقيق

نتايج و بحث
در اين قسمت به بيان مشخصات جمعيت شناختی نمونه مورد مطالعته از قبيتل ستن ،جنستيت ،مقطتع تحصتيلی
خواهيم پرداخت .بر اساس نتايج بدست آمده  13/3درصد از جمعيت مورد مطالعه مرد و  01/7درصد آن زن هستند.
جدول  .فراوانی متغير جنسيت نمونه مورد مطالعه
جنس

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

00

13/3

13/3

زن

0

01/7

011/1

كل

31

011 /1

همچنين از مجمو  31نمونه آماری ،تعداد  1نفر ( 01/1درصد) دارای سن  01تا  30سال 01 ،نفر ( 11/7درصتد)
بين  31تا  10سال 5 ،نفر ( 31/1درصد) بين  11تا  00سال و  0نفر ( 3/3درصد) باالتر از  00سال هستند.

تأثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی …
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جدول  .فراوانی متغير سن نمونه مورد مطالعه
فراوانی

درصد

درصد تجمعی

سن
5- 1

1

01/1

01

45- 1

01

11/7

11/7

55-41

5

31/1

51/7

باالتر از 51

0

3/3

011/1

كل

31

011/1

در نهايت از نظر تحصيالت  0نفر ( 3/3درصد) در حد خواندن و نوشتن 0 ،نفر ( 3/3درصد) مقطع ابتتدايی 1 ،نفتر
( 01/1درصد) راهنمايی 1 ،نفر ( 01/1درصد) ديپلم 01 ،نفر ( 33/3درصد) فوق ديپلم و  1نفر ( 01/1درصد) هم مقطع
ليسانس هستند.
جدول  .فراوانی متغير تحصيالت نمونه مورد مطالعه
تحصيالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

خواندن و نوشتن

0

3/3

3/3

ابتدايی

0

3/3

1/7

راهنمايی

1

01/1

01/7

ديپلم

1

01/1

11/7

فوق ديپلم

01

33/3

11/1

ليسانس

1

01/1

011/1

كل

31

011

در اين بخش با استفاده از روشهای آماری استنباطی به تحليل و آزمون فرضيه و شناسايی چگونگی روابت بتين
متغيرها بر اساس فرضيههای تحقيق پرداخته خواهد شد.
همبستگی بين عامل نوآوری و کارآفرينی روستايی
فرضيه  :H0بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی رابطه معناداری وجود دارد.
عامل نوآوری بر كارآفرينی روستايی را نشان میدهتد زيترا  p< 1/10و t=1/103

جدول  1تأييد فرضيه اثرگذاری
يعنی ضريب آماره  tبزرگتر از  0میباشد و سطح احتمال كوچکتر از  0درصد میباشد .همچنين حد باال و حد پتايين
هر دو هم عالمت و مثبت هستند .بنابراين فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر كارآفرينی روستايی را نمیتوان رد كترد.
در نتيجه فرض  H0رد و فرض  H1پذيرفته میشود .يعنی بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی از نظتر كارآفرينتان
استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دارد.

884

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،5شماره  ،4زمستان 9317
جدول  .4آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی
مسير
كارآفرينی كشاورزی

نوآوری

ميزان تأثير
0/010

SE

t

p

1/100

1/103

1/1110

حد پايين
1/310

حد باال
1/030

همبستگی بين عامل کارآفرينی روستايی و توسعه روستايی
فرضيه  :H0بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .5آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی
مسير
كارآفرينی كشاورزی

توسعه روستايی

ميزان تأثير
0/017

SE

t

p

1/107

0/015

1/1111

حد پايين
0/003

حد باال
1/050

جدول  0تأييد فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستايی را نشتان متیدهتد زيترا  p< 1/10و
 t=0/015يعنی ضريب آماره  tبزرگتر از  0میباشد و سطح احتمال كوچکتر از  0درصد میباشد همچنين حد بتاال و
حد پايين هر دو هم عالمت و مثبت هستند ،بنابراين فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستتايی را
نمیتوان رد كرد .در نتيجه فرض  H0رد و فرض  H1پذيرفته میشود .يعنی بين عامل كتارآفرينی روستتايی و توستعه
روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی (تأثير مستقيم)
فرضيه  :H0بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به صورت مستقيم رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضيه  :H1بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به صورت مستقيم رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .1آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل نوآوری و توسعه روستايی (تأثير مستقيم)
مسير
نوآوری

توسعه روستايی
(تأثير مستقيم)

ميزان تأثير

SE

t

P

حد پايين

حد باال

0/030

1/011

1/017

1/1110

0/171

7/000

جدول  1تأييد فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی را نشان میدهد زيرا  p< 1/10و  t=1/017يعنی
ضريب آماره  tبزرگتر از  0میباشد و سطح احتمال كوچکتر از  0درصد میباشد همچنين حد باال و حد پايين هر دو
هم عالمت و مثبت هستند ،بنابراين فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی را نمیتوان رد كترد .در نتيجته
فرض  H0رد و فرض  H1پذيرفته میشود .يعنی بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی بته طتور مستتقيم از نظتر
كارآفرينان استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دارد.

تأثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی …
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همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با مياانجیگاری عامال کاارآفرينی روساتايی
(تأثير غيرمستقيم)
فرضيه  :H0بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با ميانجیگری عامل كارآفرينی روستايی رابطه معنتاداری وجتود
ندارد.
فرضيه  :H1بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با ميانجیگری عامل كارآفرينی روستايی رابطه معنتاداری وجتود
دارد.
جدول  .7آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل نوآوری و توسعه روستايی (تأثير غيرمستقيم)
نوآوری

مسير
كارآفرينی كشاورزی
(تأثير غير مستقيم)

توسعه روستايی

ميزان تأثير

SE

حد پايين

حد باال

3/111

1/100

1/030

1/000

جدول  7تأييد فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی را نشتان
میدهد .به اين معنی كه عامل نوآوری از طريق تأثيرگذاری بر سطح كارآفرينی روستايی ،سطح شديدتری بتر توستعه
دارد ،زيرا حد باال و پايين هر دو مثبت و يا هم عالمت هستند ،بنابراين فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی را نمتیتتوان رد
نمود .در نتيجه فرض  H0رد و فرض  H1پذيرفته میشتود .يعنتی بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی بته طتور
غيرمستقيم و از طريق عامل كارآفرينی روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی رابطه معنتاداری وجتود دارد.
نتايج مدل سازی ارتبا بين نوآوری و توسعه روستايی همراه با عامل ميانجی كارآفرينی روستتايی در شتکل  3نشتان
داده است.
با توجه به شکل  ،3نتايج حاصل از دادههای تحقيق در مدل بوت استرپينگ نشان میدهد كه نوآوری بتا ضتريب
 0/010تأثير مثبت و معنیداری بر كارآفرينی روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی دارد .به عبارتی نوآوری
يکی از عوامل اساسی تأثيرگذار بر كارآفرينی روستايی به شمار میآيد .داشتن خالقيت و راهحلهای متعدد جهت رفتع
موانع ،تشويق و توانمندسازی افراد ،حمايت دولت و حتی توجه به تغييرات محيطی میتواند نوآوری را ترغيب نمايد تتا
كارآفرينی به بهترين شکل ممکن به انجام برسد .همچنين نتايج بيانگر آن است كه نوآوری بتا ضتريب  0/030تتأثير
مثبت و معنیداری بر توسعه روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی دارد .نوآوری از شخص شرو میشود و
به محي انتقال میيابد .نوآوری كارآفرينان روستايی میتواند روند توسعه محي روستايی را تسريع بخشتد .مستئولين
دولتی با حمايت از سازمانهای مردم نهاد فعال در اين زمينه و راهاندازی مراكز مشاوره تخصصی در زمينته راهانتدازی
كسب و كارهای جديد میتوانند نوآوری را در افراد و محي روستايی جاندهند .نتايج حاصتل از تحليتل آمتاری بتوت
استرپينگ ضريب تأثير عامل نوآوری بر توسعه روستايی با ميانجیگتری كتارآفرينی روستتايی را برابتر  3/111نشتان
میدهد .اين عدد به معنی تأييد فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بين عامل نوآوری و توسعه روستايی را
نشان میدهد .توسعه روستايی می تواند با برگزاری كالسهای آموزشی و مشاورهای جهت تقويت نوآوری و خالقيتت
كارآفرينان روستايی ،به ميان آوردن جوانان و نيروی كار تازه نفس و در كنار آن بهرهمندی از نيتروی انستانی متاهر و
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باتجربه ،داشتن ايدههای جديد و راهکارهای نو از طريق كارآفرينی روستايی دست يافتنی خواهد بود.

شکل  .مدل نتايج تحقيق

نتيجهگيری
هدف اين پژوهش بررسی تأثير نوآوری بر توسعه روستايی با تأكيد بر نقش ميانجی كارآفرينی روستايی است ،كته
در رابطه با فرضيهها نتايج زير به دست آمده است:
فرضيه همبستگی نوآوری و كارآفرينی روستای

 :فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر كتارآفرينی روستتايی ،بتا خطتای كمتتر از  0درصتد و ضتريب  1/103تأييتد
میگردد .يعنی بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی از نظر كارآفرينان حوزه كشاورزی استان خراسان شمالی رابطه
معناداری وجود دارد.
فرضيه همبستگی بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی

فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستايی با خطای كمتتر از درصتد و ضتريب  0/015تأييتد
میگردد .يعنی بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی از نظر كارآفرينتان حتوزه كشتاورزی استتان خراستان
شمالی رابطه معناداری وجود دارد.

تأثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی …
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همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی (تأثير مستقيم)

فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی با خطای كمتر از  0درصد و ضتريب  1/017تأييتد متیگتردد.
يعنی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به طور مستقيم از نظر كارآفرينان حوزه كشاورزی استتان خراستان شتمالی
رابطه معناداری وجود دارد.
همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با مياانجیگاری عامال كاارآفرينی روساتايی (تاأثير
غيرمستقيم)

فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بين عامل نوآوری و توستعه روستتايی بتا ضتريب  1/003تأييتد
میگردد .بدين معنا كه از نظر كارآفرينان حوزه كشاورزی استتان خراستان شتمالی ،نتوآوری بتر توستعه روستتايی بتا
ميانجیگری كارآفرينی روستايی به طور غيرمستقيم نيز تأثيرگذار است.
با توجه به اثبات فرضيهها و نتايج به دست آمده سازمانها و نهادهای مسئول در بحث توستعه روستتاها بايتد بتا
درک مزيت های كارآفرينی و باالخص كارآفرينی روستايی و تأثير آن بر روند توسعه روستايی ،بيش از پيش توجه خود
را بر اين موضو متمركز نمايند .همانگونه كه ارهار شد ،راهحلهای فراوانی برای رفع مشکالت روستا و ستاكنان آن
در طول زمان پيشنهاد شده است ،اما هر كدام به داليلی منقوض شدهاند .در اين بين كارآفرينی با ويژگیهای خاص و
منحصر به فردی هم چون تنو شغلی ،افزايش درآمد روستاييان ،مستقل نمودن كشاورزان از مزد بگيری ،همسو بتودن
با تکنولوژی ،به ميان آوردن مردم در آبادی روستا و غيره میتواند به عنوان بهترين راهکار معرفتی گتردد .امتروزه بتا
توجه به مشکالت عديده شهرنشينی و صنعتی شدن شهرها و از همه مهمتر عادت به مصرفگرايی ،توسعه روستتايی
مقوله ای بسيار مهم هم برای شهرنشينان و هم برای روستاييان است .جوان آماده به كار روستايی به داليل مختلف از
جمله نبود امکانات و رفاه اقتصادی و اجتماعی در روستا قصد مهاجرت به شهر مینمايد و در شهر به دليل منابع متالی
اندک خود مجبور به حاشيهنشينی خواهد شد .در نتيجه هم روستا نيروی پرتوان و پرانرژی خود را از دست متیدهتد و
هم معضلی به معضالت شهری همچون افزايش حاشيهنشينان افزوده خواهد شد .كارآفرينی در محتي روستتا زمينته
اشتغال ،افزايش درآمد و توليد ثروت را فراهم میآورد و در نتيجه آن كيفيت زندگی در روستاييان را ارتقا میبخشد.
از نظر نويسندگان به منظور تقويت نوآوری تأثير آنها بر توسعه روستايی در بين كارآفرينان حوزه كشاورزی استان
خراسان شمالی ،مورد توجه قرار دادن پيشنهادات ذيل تأثيرگذار خواهد بود:
 برگزاری كالسهای آموزشی و مشاورهای حمايت از ايجاد و توسعه سازمانهای غير دولتی و فعال در رابطه با كارآفرينی دعوت از كارآفرينان موفق و استفاده از تجارب ايشان -حمايت دولت و مسئولين از تشکلهای مردم نهاد در رابطه با كسب و كارهای روستايی
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 ايجاد مراكز مشاوره كارآفرينی در سطح استان خراسان شمالیمنابع
آيتالهی .0311 . ،نوآوری ،راهبرد توسعه ،نشريه رشد فناوری.0-31 :)03(1 ،
افتخاری. ،ر ،.طاهرخانی ،م ،و سجاسی قيداری ،ح .0311 .تحليل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه كارآفرينی كشتاورزی
مناطق روستايی :مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده ،فصلنامه روستا و توسعه.13-70 :)3(00 ،
پاسبان ،ف .0313 .نقش زنان كارآفرين در توسعه روستايی كشورهای در حال توسعه ،مجموعه مقاالت كنگره توستعه
روستايی؛ چالشها و چشماندازها ،تهران :مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی.311-010 ،
توكلی ،م .0311 .بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی منطقه ماهيدشت شهرستان كرمانشاه ،پاياننامته
كارشناسی ارشد ،دانشگاه رازی كرمانشاه.
حسينی ،ا .0351 .نقش كارآفرينی در توسعه مناطق روستايی (مورد :دهستانهای بختش كتاكی ،شهرستتان دشتتی)،
پاياننامه كارشناسی ارشد رشته جغرافيا و برنامهريزی روستايی ،دانشگاه سيستان و بلوچستان.
دادورخانی ،ف ،.رضوانی ،م ،.ايمنی قشتالق ،س .و بتوذرجمهری ،خ .0351 .تحليتل نقتش گردشتگری در توستعهی
ويژگیهای كارآفرينانه و گرايش به كتارآفرينی در بتين جوانتان روستتايی (مطالعته متوردی :روستتای كنتدوان و
اسکندان شهرستان اسکو) ،پژوهشهای جغرافيای انسانی.015-050 :)13(1 ،
صمدآقائی ،ج .0310 .سازمان كارآفرين ،تهران :انتشارات مركز آموزش مديريت.
فراهانی ،ح ،.رسولی نيا ،ز .و اصدقی سراسکانرود ،ز .0353 .عوامتل اثرگتذار بتر رشتد كتارآفرينی در نتواحی روستتايی
(مطالعه موردی :دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان) ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی.0-01 :)5(3 ،
مالکی ،ه .0350 .تبيين جايگاه تعاونیها (روستايی ،كشتاورزی و توليتد روستتايی) در موفقيتت كتارآفرينی روستتايی،
فصلنامه آموزشی ،پژوهشی ،خبری و تحليلی كشاورزی 01(0 ،و .31-5 :)07
والئی ،م ،.عبدالهی ،. ،منافی آذر ،ر و صفری ،ن .0351 .تحليل عوامل مؤثر بر توسعه پايدار روستتايی بتا تأكيتد بتر
كارآفرينی (مطالعه موردی :دهستان مرحمتآباد شمالی– شهرستان مياندوآب) ،فصلنامه برنامتهريتزی منطقتهای،
.010-015 :)05(0
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Abstract
Rural development is one of the most important discussions in every
community, especially in the developing societies. Considering the importance of
rural development and its relationship with rural entrepreneurship, the present
study aimed to investigate the innovation index and its impact on rural
development with an emphasis on the role of mediator of rural entrepreneurship in
the North Khorasan province. In this study, a questionnaire was distributed among
the entrepreneurs in the agricultural sector of the North Khorasan Province to
analyze the data using the Delphi method. According to the provincial agricultural
Jihad Department, 42 entrepreneurs are active in the agricultural sector of the
province, of which only 30 were available for the sample. For analyzing the data,
the SPSS software was used to test the hypotheses and the bootstrapping method
was used to analyze the mediating variable. The results of this research study
indicate that there is a direct relationship between rural innovation and rural
development. Also, rural entrepreneurship, which has been considered as an
intermediary variable, has been effective in rural development.
Keywords: Innovation, North Khorasan Province, Rural development, Rural
entrepreneurship.
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