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 چکيده

با توجه . ای به ويژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است هايی است كه در هر جامعه ترين بحث روستايی از مهم توسعه
به اهميت توسعه روستايی و رابطه آن با كارآفرينی روستايی، پژوهش حاضر به بررسی شتاخص نتوآوری و تتأثير آن بتر توستعه      

در ايتن پتژوهش بترای تجزيته و     . بر نقش ميانجی كارآفرينی روستايی در استان خراسان شمالی پرداخته است تأكيدروستايی با 
طبق آمتار  . ای بين كارآفرينان بخش كشاورزی استان خراسان شمالی توزيع گرديد ها بر اساس روش دلفی پرسشنامه تحليل داده

كه از اين تعداد برای نمونته   اورزی اين استان مشغول فعاليت هستند، نفر كارآفرين در بخش كش 10اداره جهاد كشاورزی استان، 
ها از روش بوت  و برای آزمون فرضيه SPSSافزار  ها از نرم برای تجزيه و تحليل آماری داده. ها دسترسی پيدا شد نفر از آن 31به 

بين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی رابطته      نتايج تحقيق بيانگر اين است كه . استرپينگ در تحليل متغير ميانجی استفاده شد
همچنين كارآفرينی روستايی كه به عنوان متغير ميانجی در نظر گرفته شده بر توستعه روستتايی متؤثر بتوده     . مستقيم وجود دارد

 .است
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 مقدمه

ها، ناموفق بودن راهبردهای گذشته  مسائل متعددی در توسعه روستايی وجود دارد كه يکی از آنها و  امروزه چالش
اند مشکالتی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنيت غتذايی و پايتداری محتي  زيستت را      نتوانستهاين راهبردها . است

م كارآفرينی يافته است زيرا كتارآفرينی بتا   تری با مفهو توسعه روستاها در مقايسه با گذشته، پيوند گسترده. تأمين كنند
های جديد اشتغال و ايجاد درآمد، نقش متؤثری در بهبتود وضتع اقتصتادی و معيشتتی روستتاييان ايجتاد         خلق فرصت

ای  نظر در توسعه روستايی، ايجتاد كتارآفرينی را بته عنتوان شتيوه      در حال حاضر مؤسسات و اشخاص صاحب. كند می
ی نياگرچته كتارآفر   (.0313پاستبان،  )دانند كه قادر است روند توسعه روستاها را تسريع كند  می جويانه در توسعه مداخله

. نتو  آن استت   نيورتتر  و بهتره  نياما قطعتاً بهتتر    ست،ين يیمردم روستا یدرآمدها شيو افزا يیزا تنها راهکار اشتغال
. گتردد  هتا برمتی   تتوان و خالقيتت انستان    ناپذير جوامع بشتری استت، منبعتی كته بته      كارآفرينی از منابع مهم و پايان

 یبرا یديراهبرد كل کيآن را  مداران استيروستاها دانسته و س یعامل توسعه اقتصاد نيتر امر را مهم نياقتصاددانان ا
بهبتود   یبترا  یآن را ابتزار  انييكشتاورزان و روستتا   نيچن هم. دانند یدر روستاها م ها یاز اغتشاشات و ناآرام یريجلوگ

استتقالل و   ،يیخودكفتا  توانتد  یاشتغال در مجاورت محل سکونت خود كه مت  یبرا یو زنان آن را امکان شيدرآمد خو
توستعه كتارآفرينی در بختش     (.0113، 0الوكتنن ) داننتد  یداشتته باشتد، مت    یآنان را در پت  یاجتماع یازهايكاستن از ن

ردهتای مختلتف كشتاورزان در ارتبتا  استت و از طرفتی       كشاورزی با مدرنيزاسيون تدريجی كشاورزی و توسعه كارك
پتا و بوجتود آوردن    توان نوسازی و تجديد ستاختار كشتاورزی خترده    ترين اهداف توسعه كارآفرينی روستايی را می مهم

 (.0110، 0مک الوی)محي  كشاورزی جديد به منظور ايجاد و توسعه مشاغل جديد در مناطق روستايی دانست 

هتای   ها و فرصتت  پيوند خالقيت و نوآوری با نيازمندیكه كارآفرينی را ( 0110) 3و همکاران طبق تعريف هيسريچ
تواند ايده، شيوه يتا شتی  تتازه و     نوآوری می. شود دانند، نوآوری به عنوان يکی از اركان كارآفرينی شناخته می بازار می

يازی نيست كه نوآوری يک ايده بسيار تازه باشد، بر خالف اسم راهری نوآوری، ن. كه تازه جلوه كندبکری باشد يا اين
، 1راجترز )پذيرند، تازه و نتو جلتوه كنتد     بلکه كافی است كه ايده، شيوه يا شی  باشد كه از ديدگاه افرادی كه آن را می

هتای جديتد، نتوآوری و خالقيتت در      كارآفرينی روستايی را شناسايی فرصتت ( 0351)دادورخانی و همکارانش (. 0550
های كشاورزی و غيركشاورزی، نوآوری و خالقيت در كاربری زمين و در واقع، استفاده بهينه و نوآورانه از منتابع   تفعالي

كار برد عبارت از؛ توان برای كارآفرينی روستايی به آنچه در نهايت می. دانند روستا در راستای توسعه پايدار روستايی می
 (.0350مالکی، ) است های كسب و كار ستا در راستای شکار فرصتگيری نوآورانه منابع و امکانات رو كار به

ستازی منتاطق    های توستعه بترای توانمندستازی و ررفيتت     بنابراين، كارآفرينی روستايی راهکاری جديد در نظريه
. رود كاری برای دستيابی به توسعه پايدار به شمار میطور راه روستايی در كشورهای در حال توسعه مانند ايران و همين

. اما بيشتر اين جوامع از آمادگی الزم برای تأمين نيازهای ضروری مانند سرمايه، فناوری و اطالعات برختوردار نيستتند  
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طور كشور ايران، نياز به بسترسازی برای كتارآفرينی   در نتيجه، برای كمک به جوامع روستايی در اين كشورها و همين
تحقيق فتوق بتا   (. 0351والئی و همکاران، )هاست ی ميان آن سته و رابطهاست كه خود نيازمند شناخت متغيرهای واب
ترين عوامل مؤثر بر كارآفرينی، سعی بر شناخت تأثير ايتن عامتل بتر توستعه      بررسی نوآوری به عنوانی يکی از اساسی

بتر رونتد توستعه    شود آيا متغير نتوآوری   در اين بررسی مشخص می. گری كارآفرينی روستايی داردروستايی با ميانجی
 است؟گذار  باشد يا خير؟و اين روند از طريق كارآفرينی روستايی چه مقدار تأثير روستايی تأثيرگذار می

گذاشته استت كته    ،ها و نکات كليدی بسيار مهمی را پيش روی تواند درس های صورت گرفته می مطالعه پژوهش
موضو  كارآفرينی در روستتاها و تستهيل و تستريع     ها و يادگيری درست نکات، باعث روشن شدن فضای توجه به آن

 .ريزی خواهد شد گذاری و برنامه فرآيند سياست

در بررستی خطتر فقتر در منتاطق     ( 0110) 0هايتدن . توان به اين موارد اشاره نمود های خارجی می در بين پژوهش
های علمی و فنتی   وستايی را مهارتروستايی برزيل و راه حل توسعه آن، عوامل مؤثر بر توسعه كارآفرينی در مناطق ر

توانتايی تشتخيص و   )های كارآفرينی  ، مهارت(غيره مديريت مالی، بازاريابی، اداری و)های مديريتی  مهارت  روستاييان،
خوداتکتايی،  )های كاركنان  ، مهارت(ها های نوآورانه در مقابل چالش حل های جديد در بازار و ارائه راه  استفاده از فرصت

نتيجه تحقيتق ختود در بتين دانشتجويان علتوم      ( 0110) 0آكينب. داند می( پذيری خالقيت و مسئوليت  به نفس، اعتماد
 :پزشکی دانشگاه تگزاس را به صورت الگوی زير ارائه نموده است

 

 0110آكينب، : منبع.  شکل 
 

جتوهره كتارآفرينی و عامتل كليتدی      محققان خالقيت را. خالقيت زير بنای نوآوری و كارآفرينی است 0در شکل 
 (.0310صمدآقائی، )دانند  ها می موفقيت و بقای سازمان

تحقيق خود را در كارولينای شمالی آمريکا انجام داده و به اين نتيجه رستيده استت كته بتر اثتر      ( 0111) 3اسکات
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در طول يتک ستال   . شده استهای زيادی ايجاد  های اقتصادی رشد كرده و شغل آموزش كارآفرينان روستايی، فعاليت
های كارآفرينی مورد نظتر را دريافتت كردنتد كته      نفر مهارت 111جامعه محلی  01با آموزش  0110تا  0111يعنی از 

و همکتارانش   0آدالجتا . روستا ايجتاد كردنتد   00فرصت شغلی را در  70فعاليت جديد را آغاز كرده و  15ها  همگی اين
انداز آينده كشاورزی ميشيگان نيتاز بته افتراد ختالق بترای       نند جهت طراحی چشمك در مطالعه خود عنوان می( 0117)

ريزی است تا به اين طريتق اقتصتاد ايتن     برنامه( ای و محلی ملی، منطقه)انداز در سطوح مختلف  ترسيم و اجرای چشم
و كيفيتت زنتدگی افتراد     تتر  های شغلی زيادی برای افراد به وجود آيد، كاربری اراضی متنو  تر شده، فرصت ايالت قوی

با پژوهشی در آمريکای التين نقتش كتارآفرينی را در توستعه    ( 0111) 0ريردون و اسکوبار. بخش كشاورزی بهتر شود
مناطق روستايی بررسی نمودند و دريافتند توسعه و گسترش كارآفرينی در مناطق روستايی منو  بته توستعه فرهنتگ    

 3نيکتل و همکتارانش  . های كارآفرينی و مواردی از ايتن دستت استت    رساختكارآفرينی، آموزش كارآفرينی، توسعه زي
در طراحی چارچوب مفهومی برای فرآيندهای نوآوری در كشاورزی و توسعه روستايی، نتوآوری را بته عنتوان    ( 0115)

 كنتد  متی  عمل فرآيندی عنوان به نوآوری كه كنند می تأكيدها  آن. كنند های خالق تعريف می ايدهبرداری فعال از  بهره
 1ايزيوبتو و همکتارانش   .كنتد  متی  ايفتا  مهمتی  نقش روستايی و روستايی كارآفرينان هایارزش و ها انگيزه دانش، كه
. انتد  پژوهشی را بر روی توسعه كارآفرينی در كشاورزی در ميان كشاورزان در ايالت ايمتو نيجريته انجتام داده   ( 0100)

انتدازی كستب و كتار و فاصتله      ات كارآفرينی، سرمايه ناكافی جهتت راه كشاورزان منطقه از دسترسی ضعيف به اطالع
ها كشاورزان در كارآفرينی مشاركت بااليی از ختود نشتان    طوالنی بين مزار  و بازار شکايت داشتند اما با وجود كاستی

 .اند داده

ی عوامل مؤثر بتر  طی پژوهشی تحت عنوان بررس( 0311)توكلی در سال  ،در ميان مطالعات داخلی صورت گرفته
موفقيت كارآفرينان روستايی منطقه ماهيدشت شهرستان كرمانشاه، نشان داده كه موفقيت كارآفرينان حاصل از عوامل 

عتدم بروكراستی و   )و برونتی  ( نوآوری و خالقيت، انگيزه نياز به پيشرفت، مركز كنترل درونتی )تركيبی، اعم از درونی 
گتذاری و نظتارت   پژوهشتی معاونتت سياستت   از كميتته  ( 0311)الهتی   آيت .است (تشريفات اداری و دستيابی به بازار

، راهبرد توسعه، نتوآوری را مبنتای اصتولی رشتد و توستعه      در تحقيق خود با عنوان نوآوری جمهوریراهبردی رياست
 توستعه  كتانونی  راهبترد  هئت ارا بته  (0311)افتخاری و همکتاران  . اند اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور قلمداد كرده

 و ها توانمندی دليل به دهد می نشان ايشان نتايج و پرداخته خدابنده شهرستان روستايی مناطق در كشاورزی كارآفرينی
 هئت ارا و بتازنگری  نيازمنتد  روستتايی  منتاطق  كشاورزی بخش در خالقيت و نوآوری آستانه منطقه، باالی یها ررفيت
 (0351) حستينی  .است كشاورزی و روستايی موجود های توان از استفاده و ها وديتمحد رفع برای مناسب های سياست

 .استت  پرداخته دشتی شهرستان در كاكی بخش روستايی مناطق توسعه در كارآفرينی نقش بررسی به خود پژوهش در
 زمينه اين در الزم داماتاق باشد، داشته مطالعه مورد مناطق در ای كننده تعيين نقش تواند می كارآفرينی اينکه رغم علی
 كتاكی  بختش  در اقتصادی توسعه و كارآفرينی رشد كارآفرينان، شخصيتی های ويژگی بين همچنين .است نشده انجام
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در مورد مطالعاتی دهستان جابرانصار از بختش مركتزی   ( 0353)فراهانی و همکاران  .است داشته وجود نزديکی رابطه
گانه شناخته شده، اثرگذارترين عامل از لحاظ كارآفرينی و اشتغال در محدوده  شتهای ه شهرستان آبدنان، از بين عامل

های بعدی به ترتيب شامل عامل اقتصادی، دانش و آگتاهی،   عامل. اند مورد مطالعه عامل زيرساختی و اجتماعی دانسته
. باشتد  ت اقتصتادی متی  اعتماد به نفس، خالقيت فردی، نوآوری و خالقيت، زيرساخت فيزيکی و دسترسی به تستهيال 

آبتاد شتمالی از توابتع شهرستتان ميانتدوآب نشتان داده        در دهستتان مرحمتت  ( 0351)نتايج تحقيق والئی و همکاران 
كته بتاال رفتتن     طتوری  ترين عاملی كه موجب توسعه پايدار روستايی شده است، عامل اقتصادی و فردی بوده، بته  مهم

ود اشتغالی، منابع الزم و كافی، تنو  شغلی موجب افزايش انگيزه و روحيته  های خ ميزان تسهيالت دريافتی از قبيل وام
های هشت  همچنين عامل زيرساختی كمترين تأثير را در بين عامل. فردی در جهت توسعه و گسترش كارآفرينی است

 .گانه در توسعه كارآفرينی منطقه داشته است

 ها مواد و روش

بررسی شاخص نوآوری و تتأثير آن بتر توستعه روستتايی بتا نگترش       بال دنه با توجه به ماهيت اين پژوهش كه ب
از  ی پيمايشتی، فيتوصت  از نظر هدف كاربردی، از نظر شيوه گردآوری باشد، طرح پژوهش حاضر یم كارآفرينی روستايی

 نتان يكارآفر جامعته آمتاری تحقيتق حاضتر    . انجام شده استت  SPSSافزار  ها با كمک نرم ی و تحليل دادهنو  همبستگ
نفتر آنهتا    31فقت  بته    هتای موجتود   بتا محتدوديت   نفر بودند كه 10به تعداد بخش كشاورزی استان خراسان شمالی 

استفاده شتده  ( اتفاق نظر متخصصان)ی دلفی ريگ  نمونه وهياز ش یجامعه آمار یها   یژگيبا توجه به و. شد دايپ یدسترس
بندی دانش موجتود در نتزد گروهتی از كارشناستان و      و طبقه آوری روش دلفی فرآيندی ساختار يافته برای جمع. است

هتا و نظترات دريتافتی     هايی در بين اين افراد و بازخورد كنترل شده پاستخ  خبرگان است كه از طريق توزيع پرسشنامه
و در بتين  استتفاده شتده    یدانيت و روش م( یاستناد ) یا  هتا از دو روش كتابخانته   داده یجهت گردآور. گيرد صورت می

در پژوهش صورت گرفته بترای  . های ميدانی پژوهشگر با راهنمايی متخصصان روش پرسشنامه را برگزيده است وشر
استفاده شده است كه اين مرحله با قضاوت متخصصان و استاتيد   0و صوری 0افزايش روايی، از تکنيک روايی محتوايی

 11507درباره سؤاالت تحقيق انجام شده است و برای تعيين پايايی با استفاده از تکنيک آماری آلفتای كرونبتاخ برابتر    
 .هتا از روش بتوت استترپينگ استتفاده شتده استت       در تحقيق فتوق، بترای تجزيته و تحليتل داده    . بدست آمده است

اين روش در حتال تبتديل شتدن بته     . ها روی آن كار شد ارائه شد و مدت 0575در سال  3استرپينگ توس  افرون وتب
ای را  گری است؛ زيرا اين تکنيک انحراف در تأثير متقابل توزيع نمونه ترين و قدرتمندترين روش تست ميانجی محبوب

هايی با حجم كوچک و توزيع غيرنرمال  به دادهاسترپ يک روش برای محاس بوت(. 0107محمدی، )دهد  تشخيص می
 (.0110، 0و شروت و بولگر 0111، 1كنيون و همکاران مک)توصيه شده است 

                                                                                                                                                         
1- Content– Related Validity 

2- Face Validity 
3- Efron 

4- MacKinnon et al 

5- Shrout and Bolger 
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هتای زيتر    با توجه به مطالعات انجام شده برای بررسی تأثير شاخص نوآوری به صورت مستقيم و غيرمستقيم مدل
كند، توسعه روستايی  به عنوان متغير مستقل عمل می نوآوریاست كه  نيفرض بر ا قيتحق نيا در .طراحی شده است

 .گرفته شده است نظر در یانجيم ريكارآفرينی روستايی به عنوان متغدر نقش متغير وابسته و 

 
 مدل مفهومی تحقيق.  شکل 

 نتايج و بحث

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

 فراوانی متغير جنسيت نمونه مورد مطالعه . جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی جنس

 3/13 3/13 00 مرد

 1/011 7/01 0 زن

  011 /1 31 كل

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

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

 1- 5 1 1/01 01 

 1-45 01 7/11 7/11 

41-55 5 1/31 7/51 

 1/011 3/3 0 51باالتر از 

  1/011 31 كل

 

نفتر   1مقطع ابتتدايی،  ( درصد 3/3)نفر  0در حد خواندن و نوشتن، ( درصد 3/3)نفر  0از نظر تحصيالت در نهايت 
هم مقطع ( درصد 1/01)نفر  1فوق ديپلم و ( درصد 3/33)نفر  01ديپلم، ( درصد 1/01)نفر  1راهنمايی، ( درصد 1/01)

 .ليسانس هستند

 فراوانی متغير تحصيالت نمونه مورد مطالعه.  جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی تحصيالت

 3/3 3/3 0 خواندن و نوشتن

 7/1 3/3 0 ابتدايی

 7/01 1/01 1 راهنمايی

 7/11 1/01 1 ديپلم

 1/11 3/33 01 فوق ديپلم

 1/011 1/01  1 ليسانس

  011 31 كل

 

های آماری استنباطی به تحليل و آزمون فرضيه و شناسايی چگونگی روابت  بتين    در اين بخش با استفاده از روش
 .های تحقيق پرداخته خواهد شد متغيرها بر اساس فرضيه

 بين عامل نوآوری و کارآفرينی روستايیهمبستگی 

 .بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی رابطه معناداری وجود ندارد :H0فرضيه 

 .بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی رابطه معناداری وجود دارد: H1فرضيه 

 t=103/1و  >p 10/1دهتد زيترا    عامل نوآوری بر كارآفرينی روستايی را نشان می تأييد فرضيه اثرگذاری 1جدول 
همچنين حد باال و حد پتايين  . باشد درصد می 0تر از  باشد و سطح احتمال كوچک می 0تر از  بزرگ tيعنی ضريب آماره 

. توان رد كترد  وستايی را نمیبنابراين فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر كارآفرينی ر. هر دو هم عالمت و مثبت هستند
يعنی بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی از نظتر كارآفرينتان   . شود پذيرفته می H1رد و فرض  H0در نتيجه فرض 

 .استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دارد
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 آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل نوآوری و كارآفرينی روستايی .4جدول 

 حد باال حد پايين SE t p تأثير ميزان مسير

 030/1 310/1 1110/1 103/1 100/1 010/0 نوآوری                        كارآفرينی كشاورزی

 

 همبستگی بين عامل کارآفرينی روستايی و توسعه روستايی

 .بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی رابطه معناداری وجود ندارد :H0فرضيه 

 .بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی رابطه معناداری وجود دارد :H1فرضيه 

 آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی. 5جدول 

 حد باال حد پايين SE t p ميزان تأثير مسير

 050/1 003/0 1111/1 015/0 107/1 017/0 كارآفرينی كشاورزی              توسعه روستايی

 

و  >p 10/1دهتد زيترا    تأييد فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستايی را نشتان متی   0جدول 
015/0=t  يعنی ضريب آمارهt باشد همچنين حد بتاال و   درصد می 0تر از  باشد و سطح احتمال كوچک می 0تر از  بزرگ

بنابراين فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستتايی را   ،عالمت و مثبت هستند حد پايين هر دو هم
يعنی بين عامل كتارآفرينی روستتايی و توستعه    . شود پذيرفته می H1رد و فرض  H0در نتيجه فرض . توان رد كرد نمی

 .ردروستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دا

 (تأثير مستقيم)همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی 

 .بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به صورت مستقيم رابطه معناداری وجود ندارد :H0 فرضيه

 .بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به صورت مستقيم رابطه معناداری وجود دارد :H1فرضيه 

 (تأثير مستقيم)استرپينگ بين عامل نوآوری و توسعه روستايی آزمون همبستگی بوت . 1جدول 

 حد باال حد پايين SE t P ميزان تأثير مسير

 نوآوری                      توسعه روستايی
 (تأثير مستقيم)

030/0 011/1 017/1 1110/1 171/0 000/7 

 

يعنی  t=017/1و  >p 10/1دهد زيرا  تأييد فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی را نشان می 1جدول 
باشد همچنين حد باال و حد پايين هر دو  درصد می 0تر از  باشد و سطح احتمال كوچک می 0تر از  زرگب tضريب آماره 

در نتيجته  . توان رد كترد  بنابراين فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی را نمی ،هم عالمت و مثبت هستند
يعنی بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی بته طتور مستتقيم از نظتر          . شود پذيرفته می H1رد و فرض  H0فرض 

 .كارآفرينان استان خراسان شمالی رابطه معناداری وجود دارد



 884      …روستایی کید بر نقش میانجی کارآفرینی أثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأت

 

گاری عامال کاارآفرينی روساتايی      و توسعه روستايی با مياانجی همبستگی بين عامل نوآوری 

 (تأثير غيرمستقيم)

گری عامل كارآفرينی روستايی رابطه معنتاداری وجتود    بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با ميانجی :H0فرضيه 
 .ندارد

رابطه معنتاداری وجتود   گری عامل كارآفرينی روستايی  بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با ميانجی :H1فرضيه 
 .دارد

 (تأثير غيرمستقيم)آزمون همبستگی بوت استرپينگ بين عامل نوآوری و توسعه روستايی  .7جدول 

 حد باال حد پايين SE ميزان تأثير مسير

 نوآوری                  كارآفرينی كشاورزی                توسعه روستايی
 (تأثير غير مستقيم)

111/3 100/1 030/1 000/1 

 

تأييد فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی را نشتان        7جدول 
به اين معنی كه عامل نوآوری از طريق تأثيرگذاری بر سطح كارآفرينی روستايی، سطح شديدتری بتر توستعه   . دهد می

تتوان رد   بنابراين فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی را نمتی  ،پايين هر دو مثبت و يا هم عالمت هستند دارد، زيرا حد باال و
يعنتی بتين عامتل نتوآوری و توستعه روستتايی بته طتور         . شتود  پذيرفته می H1رد و فرض  H0در نتيجه فرض . نمود

. خراسان شمالی رابطه معنتاداری وجتود دارد  كارآفرينی روستايی از نظر كارآفرينان استان غيرمستقيم و از طريق عامل 
نشتان   3سازی ارتبا  بين نوآوری و توسعه روستايی همراه با عامل ميانجی كارآفرينی روستتايی در شتکل   نتايج مدل
 .داده است

دهد كه نوآوری بتا ضتريب    های تحقيق در مدل بوت استرپينگ نشان می ، نتايج حاصل از داده3با توجه به شکل 
به عبارتی نوآوری . داری بر كارآفرينی روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی دارد ثير مثبت و معنیتأ 010/0

های متعدد جهت رفتع   حلداشتن خالقيت و راه. آيد يکی از عوامل اساسی تأثيرگذار بر كارآفرينی روستايی به شمار می
تواند نوآوری را ترغيب نمايد تتا   تی توجه به تغييرات محيطی میموانع، تشويق و توانمندسازی افراد، حمايت دولت و ح
تتأثير   030/0همچنين نتايج بيانگر آن است كه نوآوری بتا ضتريب   . كارآفرينی به بهترين شکل ممکن به انجام برسد

شود و  مینوآوری از شخص شرو  . داری بر توسعه روستايی از نظر كارآفرينان استان خراسان شمالی دارد مثبت و معنی
مستئولين  . تواند روند توسعه محي  روستايی را تسريع بخشتد نوآوری كارآفرينان روستايی می. يابد به محي  انتقال می

انتدازی   اندازی مراكز مشاوره تخصصی در زمينته راه  های مردم نهاد فعال در اين زمينه و راه دولتی با حمايت از سازمان
نتايج حاصتل از تحليتل آمتاری بتوت     . دهندوری را در افراد و محي  روستايی جانتوانند نوآ های جديد می كسب و كار

نشتان   111/3گتری كتارآفرينی روستتايی را برابتر      استرپينگ ضريب تأثير عامل نوآوری بر توسعه روستايی با ميانجی
وآوری و توسعه روستايی را اين عدد به معنی تأييد فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بين عامل ن .دهد می

ای جهت تقويت نوآوری و خالقيتت   های آموزشی و مشاوره تواند با برگزاری كالس توسعه روستايی می. دهد نشان می
از نيتروی انستانی متاهر و     مندی كارآفرينان روستايی، به ميان آوردن جوانان و نيروی كار تازه نفس و در كنار آن بهره
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 .ی جديد و راهکارهای نو از طريق كارآفرينی روستايی دست يافتنی خواهد بودها باتجربه، داشتن ايده

 

 مدل نتايج تحقيق . شکل 

 

 گيری نتيجه

روستايی است، كته  بر نقش ميانجی كارآفرينی  تأكيدثير نوآوری بر توسعه روستايی با أتهدف اين پژوهش بررسی 
 :ها نتايج زير به دست آمده است در رابطه با فرضيه

 بستگی نوآوری و كارآفرينی روستایفرضيه هم

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

 .دمعناداری وجود دار

 فرضيه همبستگی بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی

تأييتد   015/0فرضيه اثرگذاری عامل كارآفرينی روستايی بر توسعه روستايی با خطای كمتتر از درصتد و ضتريب     
 يعنی بين عامل كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی از نظر كارآفرينتان حتوزه كشتاورزی استتان خراستان     . گردد می

 .شمالی رابطه معناداری وجود دارد
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 (تأثير مستقيم)همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی 

. گتردد  تأييتد متی   017/1درصد و ضتريب   0فرضيه اثرگذاری عامل نوآوری بر توسعه روستايی با خطای كمتر از  
زه كشاورزی استتان خراستان شتمالی    يعنی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی به طور مستقيم از نظر كارآفرينان حو

 .رابطه معناداری وجود دارد

تاأثير  )گاری عامال كاارآفرينی روساتايی      همبستگی بين عامل نوآوری و توسعه روستايی با مياانجی 

 (غيرمستقيم

تأييتد   003/1بتا ضتريب    فرضيه اثر ميانجی كارآفرينی روستايی در رابطه بين عامل نوآوری و توستعه روستتايی   
بدين معنا كه از نظر كارآفرينان حوزه كشاورزی استتان خراستان شتمالی، نتوآوری بتر توستعه روستتايی بتا          .گردد می

 .گری كارآفرينی روستايی به طور غيرمستقيم نيز تأثيرگذار است ميانجی

بتا  ها و نهادهای مسئول در بحث توستعه روستتاها بايتد     ها و نتايج به دست آمده سازمان با توجه به اثبات فرضيه 
های كارآفرينی و باالخص كارآفرينی روستايی و تأثير آن بر روند توسعه روستايی، بيش از پيش توجه خود  درک مزيت

های فراوانی برای رفع مشکالت روستا و ستاكنان آن   حل گونه كه ارهار شد، راههمان. نمايندرا بر اين موضو  متمركز 
های خاص و  در اين بين كارآفرينی با ويژگی. اند ه داليلی منقوض شدهدر طول زمان پيشنهاد شده است، اما هر كدام ب

چون تنو  شغلی، افزايش درآمد روستاييان، مستقل نمودن كشاورزان از مزد بگيری، همسو بتودن  منحصر به فردی هم
امتروزه بتا   . گتردد  تواند به عنوان بهترين راهکار معرفتی  با تکنولوژی، به ميان آوردن مردم در آبادی روستا و غيره می

گرايی، توسعه روستتايی   تر عادت به مصرف صنعتی شدن شهرها و از همه مهم توجه به مشکالت عديده شهرنشينی و
جوان آماده به كار روستايی به داليل مختلف از . ای بسيار مهم هم برای شهرنشينان و هم برای روستاييان است مقوله

نمايد و در شهر به دليل منابع متالی   اجتماعی در روستا قصد مهاجرت به شهر میجمله نبود امکانات و رفاه اقتصادی و 
دهتد و   در نتيجه هم روستا نيروی پرتوان و پرانرژی خود را از دست متی . نشينی خواهد شد اندک خود مجبور به حاشيه

محتي  روستتا زمينته    كارآفرينی در . نشينان افزوده خواهد شد هم معضلی به معضالت شهری همچون افزايش حاشيه
 .بخشد آورد و در نتيجه آن كيفيت زندگی در روستاييان را ارتقا می اشتغال، افزايش درآمد و توليد ثروت را فراهم می

ها بر توسعه روستايی در بين كارآفرينان حوزه كشاورزی استان  از نظر نويسندگان به منظور تقويت نوآوری تأثير آن
 :ار دادن پيشنهادات ذيل تأثيرگذار خواهد بودخراسان شمالی، مورد توجه قر

 ای های آموزشی و مشاوره برگزاری كالس -

 های غير دولتی و فعال در رابطه با كارآفرينی حمايت از ايجاد و توسعه سازمان -

 دعوت از كارآفرينان موفق و استفاده از تجارب ايشان -

 ابطه با كسب و كارهای روستايیهای مردم نهاد در ر حمايت دولت و مسئولين از تشکل -
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 ايجاد مراكز مشاوره كارآفرينی در سطح استان خراسان شمالی -

 منابع

 .0-31(: 03)1نوآوری، راهبرد توسعه، نشريه رشد فناوری، . 0311 .الهی،   آيت

كشتاورزی   ینيابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه كارآفر ليتحل .0311. ح داری،يق یسجاسو  ،م ،ی، طاهرخان.ر.افتخاری،  
 .13-70 (:3)00فصلنامه روستا و توسعه،  ،مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده: يیمناطق روستا

مقاالت كنگره توستعه  نقش زنان كارآفرين در توسعه روستايی كشورهای در حال توسعه، مجموعه . 0313. پاسبان، ف
 .311-010ريزی،  مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه: اندازها، تهران ها و چشم روستايی؛ چالش

نامته   بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی منطقه ماهيدشت شهرستان كرمانشاه، پايان. 0311. توكلی، م
 .دانشگاه رازی كرمانشاه كارشناسی ارشد،

، (شهرستتان دشتتی   های بختش كتاكی،    دهستان: مورد)نقش كارآفرينی در توسعه مناطق روستايی . 0351. حسينی، ا
 .ريزی روستايی، دانشگاه سيستان و بلوچستان نامه كارشناسی ارشد رشته جغرافيا و برنامه پايان
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 .015-050(: 13)1های جغرافيای انسانی،  ، پژوهش(اسکندان شهرستان اسکو

 .انتشارات مركز آموزش مديريت: سازمان كارآفرين، تهران. 0310. صمدآقائی، ج

 روستتايی  نتواحی  در كتارآفرينی  رشتد  بتر  اثرگتذار  عوامتل  .0353. ز سراسکانرود، اصدقی و. ز نيا، رسولی ،.ح فراهانی،
 .0-01 (:5)3 روستايی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه ،(آبدانان شهرستان در جابرانصار دهستان: موردی مطالعه)

در موفقيتت كتارآفرينی روستتايی،    ( روستايی، كشتاورزی و توليتد روستتايی   )ها  تبيين جايگاه تعاونی. 0350. مالکی، ه
 .31-5 :(07و  01)0فصلنامه آموزشی، پژوهشی، خبری و تحليلی كشاورزی، 
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ای،  ريتزی منطقته   ، فصلنامه برنامته (شهرستان مياندوآب –آباد شمالی دهستان مرحمت: مطالعه موردی)كارآفرينی 
0(05 :)015-010. 

Akinb, J.O. 2005. Creativity and Innovation, U.S.A, CYF. Center Publication.  

Esiobu, N. S., Onubuogu, G.C. and Ibe, G.O. 2015. Analysis of entrepreneurship development 

in agriculture among arable crop farmers in Imo State, Nigeria. International Journal of 

African and Asian Studies, 7: 92-99. 



 843      …روستایی کید بر نقش میانجی کارآفرینی أثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تأت

 

Hisrich, R., Peters, M. and Dea, S. 2005. Entrepreneurship Taut MC Grow. Hill Publishing 

Company Fifth Edition, New York. 608. 

Hyden, G. 2001. Rural Poverty, Risk and Development. Elgar Publication, 124-127. 

Knickel, K., Brunori, G., Sigrid, R., and Proost, J. 2009. Towards a better conceptual 

framework for innovation processes in agriculture and rural development: from linear 

models to systemic approaches. Journal of Agricultural Education and Extension. 8th 

European IFSA Symposium, 6 -10 July 2008, Clermont-Ferrand (France). 15(2): 883-893. 

Laukkanen, M. 2003. Exploring academic entrepreneurship: drivers and tensions of university-

based business. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(4): 372-382. 

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M. and Williams, J. 2004. Confidence limits for the indirect 

effect: distribution of the product and resampling methods. Multivariate Behavioral 

Research, 39(1): 99–128. 

Mc Elwee, G. 2005. Developing Entrepreneurial Skills of Farmers. University of Lincoln. 

Mohammadi Khyareh, M. 2017. Institution and entrepreneurship: the mediating role of 

corruption. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable 

Development, 13(3): 262-282. 

Reardon, T., Berdegue, J. and Escobar, G. 2008. Rural landform employment and income in 

Latin America, Overview and Policy Implication, World Development, 29(3): 395-400. 

Rogers, Everett. M. 1995. Diffusion of Innovations. New York: Free Press. 

Shrout, P. E. and Bolger, N. 2002. Mediation in experimental and non-experimental studies: 

new procedures and recommendations, Psychological methods, 7(4): 422-445.  

Scott, L. and et al 2006. Entrepreneurial Communities; Lessons from 10 Rural Demonstrations 

in North Carolina; Rural Center Project Team. 

 



Rural Development Strategies                                                 Vol. 5, No. 4, Winter 2019, P. 441-453           2 

Impact of innovation on rural development with an emphasis on 

the mediation role of rural entrepreneurship (North Khorasan 

case study) 

 
Roghayeh Yazdani

1*
, masoud kheyrandish

2
, Mohsen Mohammadi Khayareh

2
 

and Hady Aminy
2
 

 

Submitted: 8 May 2018         Accepted: 15 December 2018 

 

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. 
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