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چکيده
امروزه ،گسترش فرهنگ كارآفرينی و فراهم ساختن بستر اخالقی مناسب كسب و كار كه يکتی از فاكتورهتای متؤثر بترای
توسعه اقتصادی كشورها قلمداد میشود ،در گروی پرورش مهارتها ،توانمندیها و قابليتهای كارآفرينانته در جوامتع استت .در
اين راستا ،شناخت ويژگیها ،مهارتها و توانمندیهای كارآفرينانه ،باالخص صالحيتهای كارآفرينی روستايی میتوانتد كمتک
شايان توجهی در پيشبرد اين موضو داشته باشد .از همين رو ،هدف پژوهش توصيفی حاضر ،شناسايی و اولويتبنتدی مهتارت-
های كارآفرينی روستايی بود .مطلعين كليدی مشاركتكننده در اين پژوهش كه بر مبنای روش نمونهگيری هدفمند و با تکنيتک
نمونهگيری كارشناسی و تا حصول به درجه اشبا نظری انتخاب شدند 7 ،نفر از متخصصان توسعه روستتايی دانشتگاهی بودنتد.
شناسايی و استخراج مهارتهای كارآفرين روستايی با بهرهگيری از تکنيک اسنادپژوهی صورت گرفت .سپس از طريتق پروتکتل
ساختارمند به جمعآوری اطالعات در خصوص اهميت هر يک از مهارتهای استخراج شده ،اقدام شتد .بترای تحليتل دادههتا از
تکنيک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرمافزار  Matlabبهره گرفته شد .نتايج نشان داد كه مهارتهای روابت اجتمتاعی،
بازاريابی و مشتریمداری ،برنامهريزی استراتژيک ،راهاندازی و سرپرستی كسب و كار ،و مديريت ريسک به ترتيب رتبههتای اول
تا پنجم را از لحاظ اهميت به خود اختصاص دادند .همچنين ،در بين پنج دسته مهارتهای كارآفرينی ،دسته مهارتهای فرصت-
يابی و دسته مهارتهای مديريتی به ترتيب حائز رتبه اول و آخر شدند .با توجه به نتايج ،پيشنهادهايی برای گستترش مجموعته
مهارتهای كارآفرين روستايی ارائه شده است.
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مقدمه
قرن حاضر ،عرصه رقابت بر سر منابع و سرمايههاست .كشورهای توسعه يافته بهرهوری از منابع و سرمايهها را در
اولويت كارهای خود قرار داده اند و با استفاده از نيروی انسانی كارآموزيده و تحصيل كرده ،رشد و تحول اقتصادی را در
كشورهای خود به ارمغان آوردهاند و بدين وسيله به نوآوریها و ابداعات بسياری نائل آمدند .تمامی اين دستت آوردهتا
در كشورهای توسعه يافته كه به شکلی روح تازهای را در اين كشورها ايجاد كرده ،مديون كارآفرينی استت (صتفری و
سميعزاده .)0350 ،كارآفرينی زمينه تغييرات فناورانه ،خدماتی و اجتماعی را برای هر جامعته فتراهم متیكنتد و باعتث
توسعه جامعه میشود (شان و همکاران .)0113 ،0لذا ،هر شهروند جامعه برای تبديل شدن به يتک كتارآفرين نيازمنتد
گذار در سه مؤلفهی اساسی است (شکل  )0اين سه مؤلفه عبارتند از  )0ويژگیهای شخصيتی )0 ،تجربههای شخصی
و  )3مهارتهای كارآفرينانه (ری .)0553 ،0در ايتن بتين ،مهتارتهتای كتارآفرينی بته عنتوان زمينتهستازهای توليتد
ايدههای جديد ،نوآوری و محصوالت بديع و مهارتهای حرفهای سبب تسهيل معامالت اقتصادی میشتوند (ايگتان و
اوون .)0555 ،3اين مهارتهای حرفهای از اجزای مهم سرمايه انسانی يک اقتصاد به شمار میآيند ،اما نحوه اثرگذاری
هر كدام بر توسعه اقتصادی متفاوت است .بديهی است توسعه اقتصادی تنها به محي های شهری اختصاص نداشتته،
بلکه محي های روستايی از پتانسيل و ررفيت بااليی برای توسعهی اقتصادی به واستطهی فعاليتتهتای كارآفرينانته
برخوردارند (كورسگارد و همکاران .)0100 ،1در واقع ،بررسی توسعهيافتگی اقتصادی و شاخصهای مؤثر آن گويای آن
است كه شناسايی و بهكارگيری مهارتهای كارآفرينی در سطح روستاها بهويژه در كشورهای در حال توسعه از طريق
بهكارگيری نيرویكار روستايی منجر به توسعه اقتصادی در اين كشورها گرديده است (فريترا و همکتاران .)0107 ،0در
همين راستا ،در سالهای اخير روستائيان ،كشاورزان ،پژوهشگران و دولتمردان ،نياز بته تقويتت و افتزايش فرهنتگ
كارآفرينی در محي های روستايی و كسب و كارهای مرتب با كشاورزی را درک نمودهاند (ون در پالگ0111 ،1؛ متن
و همکاران .)0110 ،7از سويی ،تقويت فرهنگ كارآفرينی در مناطق روستايی ،نيازمند شناسايی مهارتهای كتارآفرينی
روستايی است (مکلوی .)0111 ،1چراكه بدون شناخت صحيح و دقيق از اين مهارتها نمیتوان در خصوص گستترش
اين مهم در سطح مناطق روستايی اقدامی درخور و مناسب انجام داد .از همين رو ،مطالعه حاضر به دنبال اهتداف زيتر
میباشد:


واكاوی و شناسايی مهارتهای مورد نياز كارآفرينان روستايی و



اولويتبندی مهارتهای كارآفرينی روستايی.
1- Shan et al
2- Ray
3- Iyigun and Owen
4- Korsgaard et al
5- Ferreira et al
6- van der Ploeg
7- Man et al
8- Mcelwee
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شکل  .سه عنصر كليدی يک كارآفرين (ری)0553 ،

امروزه ،برنامهريزان از جمله اقتصاددانان برنامهريز روستايی تشويق روستائيان برای گترايش بته كارهتای تجتاری
خانگی به شيوه كارآفرينی را مناسبترين راهبرد برای پاسخگويی به چالشها به ويژه چالشهای اقتصادی در منتاطق
روستايی عنوان مینمايند .فلسفه اين تفکر بر پايه خود اشتغالی روستائيان بنا نهاده شده است و تصور بر اين است كته
با اين كار افراد به درآمد بيشتری دست پيدا میكنند (ركنالدين افتخاری و همکاران .)0315 ،هرچند هنتوز در فارستی
معادل دقيقی برای انتقال مفهوم كارآفرينی ارائه نشده است ،لکن مرور نظترات انديشتمندان مشتخص متیستازد كته
تعاريف متعددی برای كارآفرينی ارائه شده است .در تعريفی كارآفرينی فرآيند خلق چيزی با ارزش و متفاوت از طريتق
اختصاص زمان و تالش كافی ،همراه با قبول خطر مالی ،روانی و اجتماعی و دريافت پاداش مالی و رضايت شخصی از
نتايج آن است (سلمانیزاده و انصاری.)0311 ،
شراي خاص مناطق روستايی مانند باال بودن ريسک ،كمبود امکانات و ضعف مديريت در اين نواحی باعث متی-
شود كه زمينههای كارآفرينی در اين نواحی متفاوت با ساير نواحی باشد (كالگر و آقايی.)0353 ،
از نظر ورتمن كارآفرينی روستايی عبارت است از :ايجاد سازمانی جديد كه يک توليد يا خدمت جديد را معرفتی يتا
بازار جديدی را ايجاد میكند و يا از فناوری جديد در محي روستايی استفاده مینمايتد .در تعريفتی ديگتر ،كتارآفرينی
روستايی فعاليتی است كه به مردم روستايی كمک میكند تا فرصتهای اقتصادی را در جوامع محلی بشناستند و يتاد
بگيرند كه چگونه اين فرصتها را به فعاليتهای اقتصتادی ستودآور تبتديل كننتد (كالگتر و آقتايی .)0353 ،ريگتان،
كارآفرينی روستايی را فراهم كننده زمينه اشتغال ،افزايش درآمد و توليد ثروت ،بهبود دهنده كيفيتت زنتدگی و كمتک
كننده به افراد محلی برای مشاركت در اقتصاد میداند (هندرسن .)0110 ،0مناسبتترين تعريتف كتارآفرينی روستتايی
اينگونه تشريح میگردد :نيرويی كه ساير منابع را برای پاسخگويی به تقاضای بیپاسخ بازار بسيج میكند ،توانايی خلق
و ايجاد چيزی از هيچ و فرايند خلق ارزش بهوسيله امتزاج مجموعه واحدی از منابع برای بهرهگيتری از يتک فرصتت.
چنين تعريفی از كارآفرينی با هر نو ساختمندی عوامل توليد مرتب بوده و مانع بروز فناوریهای نوآورانه نمتیگتردد.
اين تعبير از كارآفرينی میتواند بهعنوان محرک اوليه در توسعه در نظر گرفته شود و دليل فزونی نرخ رشد اقتصادی در
1- Henderson
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ملتها ،مناطق و اجتماعات مشوق كارآفرينی را در قياس با ملتها ،منتاطق و اجتماعتاتی كته نهادهتا ،سياستتهتا و
فرهنگشان تضعيف كننده كارآفرينی است بيان نمايد (پترين.)0310 ،
كارآفرين برای كسب موفقيت نيازمند به داشتن مجموعهای از توانايیها و مهارتهاست .ويکهام )0111( 0مهارت
را توانايی بهكارگيری دانش تعريف میكند .در زمينه مهارتهای كتارآفرين و كتارآفرين روستتايی مطالعتات متعتددی
انجام گرفته به طوری كه تعداد زيادی از مهارتها در ادبيات كارآفرينی منعکس شده است.
مکلوی ( )0111مهارتهای مهم و اساسی كارآفرين را شامل رواب اجتماعی ،نوآوری ،ريسکپذيری ،كتارگروهی،
رهبری و نظارت كسب و كار میداند و اين مهارتها را برای توسعه و بهبود وضعيت كسب و كار پيشتنهاد متینمايتد.
مورگان و همکاران )0101( 0بر روی مهارتهای ايجاد و راهاندازی كسب و كار ،برقراری ارتبا با مخاطبان و داشتتن
رواب اجتماعی و شناسايی و محقق ساختن فرصتها تأكيد دارد.
باتس و همکاران ،)0110( 3مهارتهای مديريتی را از اركان اصلی و با اهميت برای موفقيت در كسب و كارهتای
تازه راه اندازی شده شناسايی نموده است .جمعی از محققين مهارت تدوين طرح تجاری و مهارت بازاريابی را از مهم-
1
0
1
ترين مهارتهای كارآفرين روستايی قلمداد مینمايند (شارپلی و واس 0111 ،؛ مکگهتی 0117 ،؛ ويلستون .)0117 ،
رائی )0117( 7معتقد است كه مجموعهای از مهارت های كارآفرينانته و متديريتی بترای موفقيتت واحتد تجتاری تتازه
الزم است .اسميت و همکاران 07 ،)0117( 1مهارت كارآفرين را در پژوهش خود شناسايی نمودند نتايج پژوهش نشان
داد ،مهارتهای مديريت استراتژيک ،نوآوری ،مسئوليت پذيری و بازاريابی از بيشترين اهميت برخوردار هستند.
ری ( )0553در پژوهش خود به هفت مهارت كارآفرين شامل :توانايی شناسايی فرصتها و توليدات جديد ،توانايی
ارزيابی فرصتها و تفکر انتقادی ،مهارتهای ارتباطی ،مهارت مذاكره ،مهارت ارتبا بين فردی ،گتوش دادن فعتال و
مهارت حل مسائل اشاره میكند .تعدادی از محققين مهارتهای كارآفرين را در شش گروه دستهبندی متیكننتد ايتن
شش گروه عبارت از مهارتهای فردی ،مهارتهای فرصتيابی ،مهارتهای ابتکاری ،مهارتهای مديريتی ،مهتارت-
های رواب اجتماعی و مهارتهتای مترتب بتا مشتتری و بتازار هستتند (رانستتاد0510 ،5؛ اسپنستر0511 ،01؛ چتل و

1- Wickham
2- Morgan et al
3- Butts et al
4- Sharpley and Vass
5- McGehee
6- Wilson
7- Rae
8- Smith et al
9- Ronstadt
10- Spencer
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هاوورس.)0550 ،0
الزر )0110( 0اشاره میكند كه برای يک كارآفرين داشتن تخصص در تمام مهارتهتا ضتروری نيستت امتا يتک
كارآفرين می بايست از تمامی مهارتها سررشته 3داشته باشد .همچنين الزر ،مهارتهای كتارآفرين را در چهتار گتروه
مهارتهای فنی ،مهارتهای مديريتی ،مهارتهای فرصتجويانه و مهارتهای بلوغ شخصی تقسيمبنتدی متینمايتد.
فالن و شارپلی )0100( 1طی پژوهش خود مجموعهای از مهارتهای كارآفرين كشاورزی را شناسايی نمودند و به اين
نتيجه رسيدند كه مهارتهای مديريتی از اهميتت بتااليی برختوردار هستتند .رودمتن )0111( 0در پتژوهش ختود بته
مجموعهای از مهارتها دست يافته است ،وی مهارتهای كارآفرين را در پنج دسته حرفهای ،مديريتی ،فرصتتيتابی،
استراتژيک و كارتيمی و رواب اجتماعی تقسيمبندی نمود.
جمعبندی پيشينه پژوهش نشان از توجه پژوهشگران به مقوله مهارتهای كارآفرين استت .در ايتن پتژوهشهتا،
دستهبندیهای متفاوتی برای مهارتهای كارآفرين لحاظ شده است .برخی از محققين ،مهارتها را در چهتار گتروه و
برخی تا شش گروه دستهبندی نمودهاند .همچنين پژوهشهايی در زمينه اهميت مهارتها انجام گرفته و با توجته بته
منطقه و بستر موجود در پژوهش اولويتبندی و تعداد مهارتها متفاوت است .پژوهش حاضر به دنبال پاستخ بته ايتن
سوال است ،كدام يک از مهارتهای كارآفرين روستايی اهميت بيشتری دارد؟ وجه تمايز پژوهش حاضر بتا پتژوهش-
هايی كه در زمينه كارآفرينی وجود دارد ،استتفاده از تکنيتک شتبکه عصتبی مصتنوعی بته منظتور ستنجش اهميتت
مهارتهای كارآفرين است.
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نو توصيفی بوده كه برای انجام آن از منطق حاكم بر مطالعات كيفتی بهتره گرفتته شتد .بتدين
ترتيب ،نخستين فاز پژوهش و با هدف واكاوی ،شناسايی و استخراج مهارتهای كارآفرين روستايی بتا بهترهگيتری از
تکنيک اسنادپژوهی صورت پذيرفت .پس از شناسايی ،چک ليست مهارتهای مربوطه استخراج گرديد (جتدول  .)0در
دومين فاز پژوهش نيز به دنبال اولويتبندی مهارتهای استخراج شده در فاز نخست ،از تکنيک مصتاحبه ستاختارمند
بهره گرفته شد .بر اين مبنا ،مهارتهای استخراج شده در گام اول در قالب پروتکلهای استاندارد و ساختارمند تتدوين
گرديد .روايی محتوايی ابزار سنجش توس پانل متخصصين تأييد شد .برای تکميل پروتکتلهتا ،مطلعتين كليتدی در
حوزه كارآفرينی روستايی در پژوهش شركت داده شدند .بدين ترتيب ،به منظور پوشتش تمتامی ابعتاد موضتو متورد
پژوهش ،مشاركتكنندگان در اين فاز از پژوهش مشتمل بر هفت نفر از صاحبنظران در حوزههای توسعه روستتايی و
زيرشاخههای (كارآفرينی روستايی ،ترويج كشتاورزی ،اقتصتاد كشتاورزی و توستعه پايتدار) در بستتر دانشتگاه بودنتد.
1- Chell and Haworth
2- Lazear
3- Jack-of-all-trades
4- Phelan and Sharpley
5- Rudmann
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مشاركتكنندگان با روش نمونهگيری هدفمند از نو نمونهگيری كارشناسی 0انتخاب شدند و نمونهگيتری تتا حصتول
اشبا نظری ادامه يافت .سپس به منظور اولويتبندی مهارتها ،از تکنيک شبکه عصتبی مصتنوعی استتفاده شتد .بتا
توجه به اينکه تکنيک شبکه عصبی مصنوعی در طيف امتيازدهی به مهارتهای كارآفرين محدوديت ندارد و در نهايت
بايد امتيازها را نسبت به يک عدد ثابت در نظر گرفت ،در اين مطالعه پاسخگويان به امتيازدهی مهارتها بين صفر تتا
 01مبادرت كردند .در ادامه ،روند و چگونگی كار با تکنيک شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است.
جدول  .انوا مهارتهای مورد نياز در كارآفرينی روستايی و كشاورزی
مهارت
دستهبندی
مهارت توليدات زراعی ،دامی و فنی
مهارتهای حرفهای
مديريت مالی
مهارت راه اندازی و سرپرستی كسب و كار
3
مهارت مديريت منابع انسانی
مهارتهای مديريتی
مهارتهای مديريت مشتری
مهارت برنامهريزی عمومی
شناخت فرصتهای كاری
بازاريابی و مشتری مداری
1
مهارتهای فرصتيابی
مهارت نوآوری
مهارت مديريت ريسک
مهارتهای دريافت و استفاده از بازخورد
مهارتهای انعکاسی (گوش دادن فعال)
مهارت كنترل ،نظارت و ارزيابی
0
مهارت ادراكی
مهارتهای استراتژيک
مهارتهای برنامهريزی استراتژيک
مهارتهای تصميمگيری استراتژيک
مهارت تعيين هدف (هدف گذاری)
مهارت رواب اجتماعی
1
مهارت كارگروهی
مهارتهای كار تيمی و رواب اجتماعی
مهارت رهبری
منبع :صمدآقايی)0377( ،؛ فيضبخش)0313( ،؛ رانستاد)0510( ،؛ آلم و ادی)0510( ،7؛ اسپنسر)0511( ،؛ چل و هاوورس)0550( ،؛ من و
همکاران)0110( ،؛ هندرسن)0110( ،؛ گربر)0117( ،1؛ رودمن)0111( ،؛ اسچالنکام و اسميت)0111( ،5؛ ميتچلمور و رولی)0101( ،0؛ آكنده،0
()0100؛ سلواكومار و همکاران)0100( ،3؛ لوخنده)0107( ،1؛
1- Expert sampling
2- Professinal skills
3- Management skills
4- Opportunity skills
5- Strategic skills
6- Co-operation /networking skills
7- Olm and Eddy
8- Gerber
9- Schallenkamp and Smith
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شبکه عصبی مصنوعی

0

شبکه عصبی مصنوعی يک برنامه نرمافزاری يا تراشه نيمهادی است كه میتواند همانند مغز انسان عمتل نمايتد.
در واقع ،يک شبکه عصبی مصنوعی ايدهای برای پردازش اطالعات است كه از سيستم عصبی زيستتی الهتام گرفتته
شده و مانند مغز به پردازش اطالعات میپردازد .اين سيستم از شمار زيادی عناصر پردازشی به نام نرون ،تشکيل شده
است كه برای حل يک مسأله با هم هماهنگ عمل میكند( .هاگان و هاواردبی .)0311 ،طی دهه گذشته ،شبکههتای
عصبی فناوری شناخته شدهاند كه الگوهای دادهها را شناستايی و مدلستازی متیكننتد (نيتل .)0110 ،1پتژوهشهتای
مختلف نشتان دادهانتد كته شتبکههای عصبی عملکرد بهتری از تکنيکهای آماری نظير رگرسيون چندمتغيره دارنتد
(بوزنار و همکاران0553 ،7؛ هورانگ و آنگ0110 ،1؛ رازی و آتاپيلی .)0110 ،5ايتن رويکترد از محاستن ويتژهای هتم
چون قدرت يادگيری ،انعطافپتذيری ،انطبتاق و كشتف دانتش برختوردار استت (گتراور و اسنريواستان .)0515 ،01در
حالت كلی از نظر صحت ،شبکههای عصبی نسبت بته تکنيتکهتتای خطتتی برتتتری دارنتتد و توانتايی يتادگيری،
انعطافپذيری ،انطباق و پوشش دانش ،ازجمله مزيتهای شبکه های عصبی بتر ساير روشهتای قابتل كتاربرد استت
(فيش و همکاران .)0550 ،00ساختار كلی يک شبکه عصبی مصنوعی به صورت زير میباشد (جهانبخشی و همکاران،
:)0351
اليه ورودی :در اين اليه ،ورودیها به دنيای خارج متصل شدهاند ،اين اليه اساساً يک اليه كشنده 00است كته در
آن ورودی(ها) به گونهای ساده به اليه بعدی شبکه متصل شدهاند .در اين اليه هيچ پردازشی صورت نمیگيرد.
اليه(های) پنهان (آستانه) :اين اليه را پنهان مینامند زيرا از بيرون اين اليه ،خروجیهتا و ورودیهتای عصتب را
نمیتوان مشاهده كرد .اين نخستين اليه ای است كه در آن پردازش انجام میشود .در يک شبکه چهار اليه ،دو اليه
پنهان وجود دارد.
اليه خروجی :در اين اليه ،خروجیها به دنيای خارج متصل میشوند .در اين اليه نيز پردازش صورت میگيرد.
نحوه عملکرد و ساختار شبکه عصبی را میتوان به طتور كلتی بته صتورت زيتر خالصته نمتود (جهتان بخشتی و
1- Mitchelmore and Rowley
2- Akande
3- Selvakumar et al
4- Lokhande
)5- Artificial Neural Networks (ANN
6- Neal
7- Boznar et al
8- Hwarng and Ang
9- Razi and Athappilly
10- Grover and Srinivasan
11- Fish et al
12- Fan-out
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همکاران:)0351 ،


نرونهای عصبی ،پردازنده شبکه هستند.



اتصاالت شبکه دارای وزن ويژهای است كه روی سيگنالهای عبوری تأثير میگذارد .اين وزنها ميزان تعامل
ميان دو نرون مبدأ و مقصد را نشان میدهد.



هر نرون ،مجمو وزندار ورودی خود را محاسبه كرده است و پس از گذر از تابع فعال سازی (انتقال) خروجی
را محاسبه میكند.



وزنهای اتصاالت شبکه طی مرحله آموزش ،با توجه به قانون يادگيری تغيير كرده و پس از تحقق يادگيری،
وزنهای تثبيت شده به عنوان حافظه شبکه عمل میكنند.

شکل  .مدل رياضی ساده شده از عصب واقعی (منبع :جهانبخشی و همکاران)0351 ،

مدلهای مختلفی از شبکههای عصبی مصنوعی برحسب كاربرد و عملکرد آنها وجتود دارد (راكعتی و همکتاران،
)0311؛ از اين مدلها ،میتوان به شبکه پرسپترون چند اليه ،0شبکه هاپفيلد ،0كوهونن 3و تئوری رزونتانس انطبتاقی
اشاره نمود (هاگان و هاواردبی .)0311 ،در تحقيق حاضر ،ابتدا از شبکه كوهونن برای خوشهبندی مهارتها و سپس به
منظور بدست آوردن وزن مهارت ها از شبکه پرسپترون شده است .تنها پارامتر معلوم شبکه كوهونن نرونهتای ورودی
است در حالیكه وزنها و نرون های خروجی به عنوان پارامترهای مجهولی هستند كته بايتد پيتدا شتوند .مهتمتترين
خصوصيت اين شبکه خود سازمانده بودن آن است (هاگان و هاواردبی.)0311 ،

1

از آنجايی كه شبکه عصبی مصنوعی كوهونن بر اساس اعداد باينری عمل میكند از همتين رو امتيتازات بدستت
آمده به وسيله فرمول حداكثر-حداقل (رابطه  )0استانداردسازی شدند.
()0
در اين فرمول =Yij :مهارت استاندارد برای متغير iام در واحتد jام؛  =xijمهتارت iام در واحتد jام؛  =xj minحتداقل
)1- Multilayer Perceptron (MLP
2- Hopfield
3- Kohonen
4- Adaptive resonance theory
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مقدار مهارت jام است؛  =xj maxحداكثر مقدار مهارت  jام است.
شبکه  MLPاز چند اليه تشکيل شده است ،اليه ورودی ،خروجی و اليه يا اليههای مخفی كه خروجی اليه اول،
بردار ورودی اليه دوم به حساب میآيد .به همين ترتيب خروجی اليه دوم ،بردار ورودی اليه سوم را تشکيل می دهتد
(صدرموسوی و رحيمی .)0311 ،نرونهای موجود در اليه باالدست به نرونهای موجود در اليه پتائين دستت ارتبتا
دارند .نقش هر نرون محاسبه مجمو وزن اليهی ورودی و سپس گذراندن اين مجمو از يک تابع به نام تابع انتقتال
می باشد .تابع انتقال میتواند يک تابع خطی يا غيرخطی باشد .دو نو از توابع مرسوم در شبکه پرستپترون چنتد اليته
تابع سيگموييد و تانژانت سيگموييد میباشد كه در شکلهای  3الف و ب اين توابع نشان داده شدهاند (صدرموسوی و
رحيمی.)0311 ،

شکل  .الف .تابع تانژآنت هايپربوليک (سمت راست)؛ ب .تابع سيگموييد (سمت چ )

نحوه عمل پرسپترون چند اليه بدين صورت است كه الگويی به شبکه عرضه میشود و خروجی آن محاسبه می-
گردد .مقايسه خروجی واقعی و خروجی مطلوب ،باعث میشود كه ضريب وزنی شبکه تغيير يابد به طوری كه در دفعات
بعد خروجی صحيحتری حاصل میشود .قاعده فراگيری ميزان كردن ،ضرايب وزنی شتبکه را بيتان متیكنتد .در ايتن
تحقيق ،به منظور وزندهی به مهارتها از نرمافزار  MatlabR2015aاستفاده شده است.
نتايج و بحث
ويژگیهای مشارکتکنندگان

همانطور كه در جدول  0مشاهده میشود ،از بين هفت نفر مشاركتكننده چهار نفتر مترد و سته نفتر زن بودنتد.
همچنين ،ميانگين سنی افراد مشاركت كننده برابر  37/13سال است .در نهايت ،نتايج جدول  0نشان میدهد كه  1نفر
از مشاركت كنندگان دارای مدرک تحصيلی دكتری تخصصی و  3نفر از آنان دانشجوی دكتری بودند.
جدول  .مشخصات فردی مشاركت كنندگان ()n=7
شرح
جنس
تحصيالت
سن

مرد
زن
دكتری تخصصی
دانشجوی دكتری
 11 -31سال
 10سال به باال

فراوانی درصد فراوانی
07/0
1
10/5
3
07/0
1
10/5
3
07/0
1
10/5
3
منبع :يافتههای پژوهش

ميانگين

انحرافمعيار

-

-

-

-

37/13

0/00
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وزندهی مهارتهای کارآفرينی روستايی

پس از شناسايی مهارتهای كارآفرينی روستايی از طريق مطالعه كتب و مقتاالت متعتدد ،جايتابی آنهتا در متدل
شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت و مدل آن ايجاد گرديد .در ادامه نحوه چگونگی جايابی مهارتها در شبکه عصبی
مصنوعی كوهونن و پرسپترون چند اليه پيشخور توضيح داده شده است.
روش كار شبکه كوهونن به اين صورت است كه به شکل تصادفی برای ورودیها عددی را انتخاب متیكنتد و از
طريق منطق ساده فاصله هندسی الگو را بدست میآورد .نرونهای ورودی و خروجی با مقتادير بتاينری مقتدار دهتی
شدند .اساس كار شبکه كم كردن فاصله خود از الگوهای ورودی است .مقدار وزنها با تکرار بدست متیآيتد .در ايتن
مدل تعدادی سلول عصبی كه معموالً در يک توپولوژی مسطح كنار يکديگر چيتده متیشتوند ،بتا رفتتار متقابتل روی
يکديگر وريفه نگاشت خودسازمانده را ايفا میكنند .برای بدست آوردن وزن مهارتهای كارآفرينی روستايی امتيتازات
بدست آمده ابتدا با استفاده از رابطه  0استانداردسازی شدند و ستپس بته عنتوان ورودی در شتبکه عصتبی مصتنوعی
كوهونن قرار گرفتند ،تابع توپولوژی  HEXTOPو و تابع فاصله  MANDISTبرای اين شبکه به كار برده شد (شکل
 .)1آهنگ يادگيری و فاصله همسايگی در قالب دو مرحله ترتيب و تنظيم به روز رسانی میشتوند .در مرحلته ترتيتب،
آهنگ يادگيری از يک مقدار اوليه آغاز می شود و كاهش می يابد و فاصتله همستايگی از بيشتينه فاصتله نرونتی تتا 0
كاهش داده میشود .در مرحله ترتيب انتظار می رود كه وزنهای نرونی خودشان را در فضای ورودی با موقعيتتهتای
نرونی همبسته سازگار و با گامهای بزرگ يک آرايش كلی در وزن همه نرونها ايجاد كنند ،از ايتن رو ،متغيتر آهنتگ
يادگيری مقدار قابل توجهی است و با انجام تعداد گامهای معين ،مرحله ترتيب متوقف میشود .در پژوهش حاضر ،نرخ
ترتيب و نرخ تنظيم بهترتيب برابر  1/5و  1/10بودند .با توجه به شکل  ،1در قسمت اليه ورودی امتياز  01مهارت قرار
گرفته است و سپس آموزش با دستور  trainصورت گرفتت كته پتس از  0111تکترار ،نظترات كارشناستان در زمينته
مهارتها در سه خوشه دستهبندی شدند.

شکل  .4ساختار نگاشت خود سازمانده يا شبکه عصبی كوهونن (منبع :يافتههای پژوهش)

در ادامه ،به منظور تعيين وزن مهارتها از شبکه عصبی چند اليه پرسپترون با الگوريتم پس انتشار خطتا ()MLP
استفاده شد .خروجی حاصل از خوشهبندی حاصل از شبکه عصبی كوهونن به عنوان خروجی و  01مهارت بته عنتوان
ورودی در شبکه عصبی چنداليه -پيشخور با الگوريتم پس انتشار خطا مورد استفاده قترار گرفتت .الگتوريتم يتادگيری
 Bayesian Regularizationبرای آموزش شبکه استفاده شد .روند يادگيری پس از  053بار تکرار ( )Epochمتوقتف
شد ،ميانگين مربعات خطا 0به عنوان معيار عملکرد  1/01100در تکرار 00ام بدست آمد (شکل  .)0عالوه بر اين ،تعداد
1- Maen square error
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نرونهای شبکه  01 MLPعدد ،تابع انتقال سيگموييد و دور يادگيری  053بود.

شکل  -5منحنی آموزش شبکه عصبی پيشخور (منبع :يافتههای پژوهش)

همانطور كه در جدول  3مشاهده میشود ،مجموعه مهارتهای دسته مهارتهتای متديريتی بته لحتاظ اهميتت
رتبهبندی شدهاند ،از بين پنج مهارت اين دسته ،مهارت راهاندازی و سرپرستتی كستب و كتار و مهتارت برنامتهريتزی
عمومی به ترتيب رتبههای اول و دوم و مهارت مديريت مالی جايگاه آخر را بدست آوردهاند .مراد از مهتارتهتای راه-
اندازی و سرپرستی كسب و كار روستايی هر گونه عمليات اصلی و پشتتيبانی زنجيتره ارزش شتامل تتأمين منتابع... ،
فرآيندهای انجام كار و ارائه گزارش نتايج فعاليت و غيره بوده كه موتور محرک راهاندارزی و مديريت بهتر كسب و كار
بشمار میرود .بديهی است ،اين مهارت نيازمند تعهد و درک همراه با مهارت میباشد كه بسيار مهم و ارزشمند است.
جدول  .رتبه و وزن مهارتهای مديريتی كارآفرينی براساس دستهبندی
دسته
مهارتهای مديريتی

مهارت
مديريت مالی
مهارت راه اندازی و سرپرستی كسب و كار
مهارت مديريت منابع انسانی
مهارتهای مديريت مشتری
مهارت برنامهريزی عمومی
منبع :يافتههای پژوهش

وزن
1/11573
1/10101
1/1151
1/11511
1/11550

وزن نرمال
1/05533
1/01011
1/05510
1/05517
1/01117

رتبه
0
0
3
1
0

طبق جدول  1نتايج پژوهش حاضر نشان میدهد ،در دسته مهارتهای فرصتيابی ،مهتارت بازاريتابی و مشتتری
مداری رتبه اول و مهارت نوآوری رتبه آخر را به خود اختصاص دادهاند .به عبارت ديگر ،از ديد صتاحبنظتران ،بترای
كارآفرين در محي روستايی ،فرصتيابی در درجه مهمتری از اولويت قرار گرفته است .ناگفته پيداست فضای كسب و
كار در محي روستايی فرصتهای قابل توجهی در اختيار قرار میدهد .لکن ،مهمتر از آن شناسايی اين فرصتهاستت
كه برای كارآفرين روستايی حائز اهميت است .منظور از فرصت ،زمينه بالقوه برای ايجاد مفهومی جديد است .از سوی

شناسایی و اولویتبندی مهارتهای کارآفرینی روستایی…

444

ديگر ،تنها صرف فرصتيابی برای كارآفرين روستايی مهم نيست .چهبسا مشتریمداری و شناستايی نيتاز مشتتريان و
ارائه كاال و خدمات در راستای رفع نياز آنان نيز برای يک كارآفرين روستايی میبايست حائز اهميت باشد.
جدول  .4رتبه و وزن مهارتهای فرصتيابی كارآفرينی براساس دستهبندی
دسته
مهارتهای فرصت-
يابی

وزن
مهارت
مهارت شناخت فرصتهای كاری 1/11551
مهارت بازاريابی و مشتری مداری 1/10101
1/11551
مهارت نوآوری
1/10100
مهارت مديريت ريسک
منبع :يافتههای پژوهش

وزن نرمال
1/01511
1/00011
1/01505
1/00100

رتبه
3
0
1
0

مطابق جدول  0نتايج نشان میدهد در بين مهارتهای استراتژيک ،مهارت برنامتهريتزی استتراتژيک حتائز رتبته
نخست و مهارتهای ادراكی و كنترل ،نظارت و ارزيابی رتبههای آخر را در اين دسته از مهارتها به دست آوردهاند .بر
اين مبنا از ديد مطلعين كليدی ،از مهمترين مهارتهای كارآفرينان در فضای روستايی تنظتيم اولويتتهتا ،تمركتز بتر
انرژی و منابع ،تقويت عمليات ،اطمينان از تالش كافی ذينفعان برای دستيابی به اهداف مشتترک ،و ايجتاد توافتق در
مورد نتايج مد نظر است.
جدول  .5رتبه و وزن مهارتهای استراتژيک كارآفرينی براساس دستهبندی
دسته
مهارتهای استراتژيک

وزن
مهارت
1/11517
مهارت كنترل ،نظارت و ارزيابی
مهارتهای دريافت و استفاده از بازخورد 1/10110
مهارتهای انعکاسی (گوش دادن فعال) 1/10113
1/11551
مهارت ادراكی
1/10100
مهارتهای برنامهريزی استراتژيک
1/10111
مهارتهای تصميمگيری استراتژيک
1/1010
مهارت تعيين هدف (هدفگذاری)
منبع :يافتههای پژوهش

وزن نرمال
1/01031
1/01010
1/01011
1/01001
1/01310
1/01050
1/01310

رتبه
7
0
1
1
0
3
0

جدول  ،1مهارتهای كار تيمی و رواب اجتماعی يک كارآفرين اطالعاتی را نشان متیدهتد .نتتايج حتاكی از آن
است كه مهارت رواب اجتماعی و مهارت رهبری بهترتيب رتبههای اول و دوم و مهارت كار گروهی رتبته ستوم را در
اين دسته از مهارتها كسب نمودهاند .بديهی است در فضای روستا ،مهارتهای اجتماعی كليد اصلی برقراری هرگونه
رواب تعاملی بهشمار میروند و در ايجاد فضای اعتماد متقابل نيز نقش بهسزايی دارند .اينگونه مهارتها برای تطبيق
با نيازهای اجتماعی و نيز حفظ رواب بينفردی رضايتبختش نيز مؤثر متیباشتند .ايتن مهتارتهتا در شتکلگيتری
يادگيری اجتماعی و مذاكرات مؤثر اجتماعی نيز نقش داشته و لذا ،در زمرهی مهارتهای مورد نياز كارآفرينان روستايی
قلمداد میشوند.
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جدول  .1رتبه و وزن مهارتهای كار تيمی و رواب اجتماعی كارآفرينی براساس دستهبندی
دسته
مهارتهای كار تيمی و
رواب اجتماعی

وزن
مهارت
مهارت رواب اجتماعی 1/10130
1/11513
مهارت كارگروهی
1/11511
مهارت رهبری
منبع :يافتههای پژوهش

وزن نرمال
1/33030
1/33001
1/33011

رتبه
0
3
0

در نهايت ،همانطور كه در جدول  7مشاهده میشود ،از بين  01مهارت كارآفرين ،مهارتهتای روابت اجتمتاعی،
بازاريابی و مشتریمداری ،برنامهريزی استراتژيک ،راهاندازی و سرپرستی كسب و كار و مديريت ريسک بهترتيب رتبته
های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند .عالوه بر اين ،در بين پنج دسته مهارتهای كارآفرينی ،دسته مهارتهای
فرصتيابی رتبه اول و دسته مهارتهای مديريتی رتبه آخر را بدست آوردند .اين موضو با يافتته پتژوهش مورگتان و
همکاران ( )0101مبنی بر اهميت باالی مهارتهای فرصتيابی تطابق دارد.
نکته قابل توجه ،اختالف بسيار اندک وزن مهارتها است ،با توجه به اين نتيجه میتوان استدالل نمود ،كارآفرين
نيازمند به مجموعهای كامل از اين مهارتها میباشد ،الزر  )0110(0نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافته بود
كه هر كارآفرين میبايد در تمامی مهارتها سررشته داشته باشد .بنابراين اين بخش از نتيجه پژوهش با نتايج پژوهش
الزر ( )0110مطابقت دارد.
همانطور كه مشاهده میشود مهارت رواب اجتماعی باالترين اهميت را بدست آورده است ،از اين يافته میتوان
اين گونه استدالل نمود كه داشتن رواب اجتماعی مناسب و گسترده در جامعه از عاملهای بسيار مهم برای يک فترد
كارآفرين و بهخصوص كارآفرين روستايی محسوب میشود ،در صورتیكه فرد دامنه رواب اجتماعی بااليی داشته باشد
میتواند شبکهای از افراد مختلف در زمينههای متفاوت را برای پيشبرد اهتداف كتاری ختود انتختاب كنتد .مورگتان و
همکاران )0101( 0نيز در پژوهش خود برای مهارت رواب اجتماعی اهميت بااليی نسبت به ستاير مهتارتهتا بدستت
آورده بودند ،در نتيجه ،يافته فعلی با يافتههای مذكور همخوانی دارد.
همچنين ،در ادامه نتايج مشاهده می شود كته مهتارت بازاريتابی و مشتتری متداری حتائز اهميتت بتااليی استت
بهطوریكه در رتبه دوم در بين  01مهارت جای گرفته است ،میتوان گفت ،اين مسئله بی ارتبا بتا روابت اجتمتاعی
باال نمیتواند باشد ،هرچه قدر كه فرد در عرضه محصوالت خود به بازار توانمندتر باشتد در حرفته ختود بته موفقيتت
0
بيشتری دست پيدا میكند .اين بخش از يافتهها با يافتههای مکگی ،)0117( 3شتارپلی و واس )0111( 1و ويلستون
( )0117مبنی بر اهميت به سزای مهارت بازاريابی و مشتریمداری مطابقت دارد.
1 - Lazear
2 - Morgan et al
3 - McElwee
4 - Sharpley & Vass
5 - Wilson
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باال بودن سرعت تغيير و تحوالت هر كسب و كار و فعاليتهای انسانی را ملزم به برنامهريزی كرده است ،اهميت
مهارت برنامهريزی استراتژيک نشان میدهد ،كارآفرين روستايی میبايست برای كستب و كتار (واحتد توليتدی) ختود
برنامه بلند مدت با توجه به تغيير و تحوالت جديد و سريع كه در فناوریهای توليد وجود دارد داشته باشد .يافتتههتای
اسميت و همکاران )0117( 0با يافته اين بخش مطابقت دارد.
جدول  .7وزن و رتبه مهارتهای كارآفرينی روستايی
دستهبندی
مهارتهای حرفهای

مهارتهای مديريتی

مهارتهای فرصتيابی

مهارتهای استراتژيک

مهارتهای كار تيمی و رواب
اجتماعی

مهارت

وزن

رتبه

1/11550
1/11573

00
01

مهارت توليدات زراعی ،دامی و فنی
مديريت مالی
مهارت راهاندازی و سرپرستی كسب و
1/10101
كار
1/1151
مهارت مديريت منابع انسانی
1/11511
مهارتهای مديريت مشتری
1/11550
مهارت برنامهريزی عمومی
1/11551
مهارت شناخت فرصتهای كاری
1/10101
مهارت بازاريابی و مشتریمداری
1/1155
مهارت نوآوری
1/10100
مهارت مديريت ريسک
1/11517
مهارت كنترل ،نظارت و ارزيابی
مهارتهای دريافت و استفاده از
1/10110
بازخورد
مهارتهای انعکاسی (گوش دادن
1/10113
فعال)
1/11551
مهارت ادراكی
1/10100
مهارتهای برنامهريزی استراتژيک
مهارتهای تصميمگيری استراتژيک 1/10111
1/1010
مهارت تعيين هدف (هدفگذاری)
1/10130
مهارت رواب اجتماعی
1/11513
مهارت كارگروهی
1/11511
مهارت رهبری
منبع :يافتههای پژوهش

وزن نرمال شده

رتبه

هر دسته
1/0577

1

1/0551

0

1/0113

0

1
05
07
03
01
0
01
0
01
5
1
00
3
7
1
0
01
00

1/0110

1/0110

0

3

مهارت كارآفرين در راهاندازی و سرپرستی كسب و كار با اختالف بسيار اندک رتبه چهتارم را در بتين  01مهتارت
- Smith et al

1
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مورد ارزيابی نسبت به رتبه نخست بدست آورده است .برای راهاندازی كسب و كار بايد ابعاد مختلف يک كسب و كتار
را در نظر گرفت .اگر كارآفرين بتواند اين ابعاد را قبل از راهاندازی واحد تجاری و يا كسب و كار مد نظر داشته باشتد و
به آنها توجه نمايد میتواند چالشهای پيش روی كسب و كار خود را به حداقل برساند .اين بخش از نتايج با يافتته-
های مورگان و همکاران ( )0101و فالن و شارپلی ( )0100مطابقت دارد.
نتيجهگيری
در اين پژوهش مجموعهای از مهارتهای يک كارآفرين روستايی همراه با اولويت آنها مشخص گرديتد .ضتمن
اينکه نتايج نشان داد بين مهارتها اختالف بسيار اندكی به لحاظ اهميت وجود دارد .در نتيجه ،يک كتارآفرين بايتد در
رابطه با كليه مهارتها سررشته داشته و در عين حال در مهمترين مهارتها از توانايی و تسل بااليی برخوردار باشتد.
نتايج بدست آمده نشان داد كه مهارتهای رواب اجتمتاعی ،بازاريتابی و مشتتریمتداری ،برنامتهريتزی استتراتژيک،
راهاندازی و سرپرستی كسب و كار و مديريت ريسک بهترتيب رتبههای اول تا پنجم و مهارتهای كارگروهی ،مديريت
منابع انسانی و مديريت مالی رتبههای  01تا  01را بدست آوردند .همچنين به لحتاظ دستتهبنتدی مهتارتهتا ،دستته
مهارتهای فرصتيابی رتبه اول و مهارتهای مديريتی رتبه آخر را در بين پنج دسته به خود اختصاص دادند.
با توجه به نتايج بدست آمده ،يک كارآفرين روستايی برای بدست آوردن موفقيت در كسب و كار خود به مهتارت-
های حرفهای و مديريتی ،استراتژيک ،فرصتيابی و مهارتهای كارتيمی و رواب اجتماعی نياز دارد .كليه اين مهارت-
ها با بهرهگيری از روش اسناد پژوهش استخراج گرديد .اين مهارتها با شناسايی فرصتهای تجتاری ،يتافتن ابتزار و
منابع دستيابی به فرصتهای تجاری از طريق رواب اجتماعی برای بهبود و مديريت كسب و كار در ارتبا است.
از طرفی ،در اين پژوهش مهارتهای كارآفرين روستايی به تفکيک مورد ارزيابی قرار گرفت .در دسته مهارتهای
مديريتی ،مهارت راهاندازی و سرپرستی كسب و كار ،در دسته مهارتهای فرصتتيتابی مهتارت بازاريتابی و مشتتری
مداری ،در دسته مهارتهای استراتژيک مهارت برنامهريزی استتراتژيک و در دستته مهتارتهتای كتارتيمی و روابت
اجتماعی مهارت رواب اجتماعی بيشترين اهميت را نسبت به ساير مهارتها در دسته مربو به خود بدست آوردند.
بر اساس اولويتبندی بدست آمده ،همگی مهارتهای كارآفرينی روستايی از اهميت بااليی برخوردارند .لذا ،آنچته
اهميت دارد اين واقعيت است كه تنها داشتن همه مهارتهای ياد شده دركنار يکديگر میتوانتد موفقيتت پايتدار يتک
كارآفرين را تضمين نمايد .ممکن است در برخی موارد ،يکی از اين مهارتها در اولويت قرار گيرد يا وزن بيشتتری بته
خود اختصاص دهد .با اين حال اگر تمايل به انجام يک كسب وكار واقعی و سالم در فرد روستايی وجود داشتته باشتد
بدون همگی اين مهارت و دانش راه به جايی نخواهد برد .بنابراين توصيه میشود ،كالسهای آموزش مهتارتهتا بته
گونهای برگزار گردد كه تمامی مهارتها در دورههای مشخص به افراد آمتوزش داده شتود تتا از ايتن طريتق مهتارت
كارآفرينی ارتقا يابد.
و در آخر ،ليست حاضر از مهارتهای كارآفرين روستايی كه در پژوهش فعلی ارائه گرديد قابليت تغيير و گستترش
را دارد .در همين راستا پيشنهاد میشود ،پژوهشهای آينده در رابطته بتا توستعه و گستترش مجموعته مهتارتهتای
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كارآفرين روستايی تحقيق و بررسی انجام دهند.
منابع
پترين ،ت .0310 .كارآفرينی به منزله يک نيروی اقتصادی در توسعه روستايی .دفتر منطقهای فائو در اروپتا .متترجم:
حميدرضا زرنگار .مجله جهاد.11-70 :)003(00 ،
جهانبخشی ،ر ،.امامزاده ،س .ا ،.علياریشورهدلی ،م ،.هاشمی . ،و ميری ،ر .0351 .پيشبينی گير اختتالف فشتاری
لولههای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فرا ساحلی ميادين خليج فارس .پتژوهش
نفت.17-07 :10 ،
راكعی ،ب ،.ختامهچيتان ،م ،.عبتدالملکی ،پ .و گيتاهچی ،پ .0311 .كتاربرد سيستتم شتبکه عصتبی مصتنوعی در
پهنهبندی خطر زمين لغزش مورد مطالعه :ناحيه سفيدار گلته در استتان ستمنان .مجله علتوم دانشتگاه تهتران:0 ،
.07-11
ركنالدين افتخاری. ،ر ،.سجاسی قيداری ،ح .و رضوی ،ح .0315 .راهبردهای توسعه كارآفرينی كشاورزی در منتاطق
روستايی :مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده .روستا و توسعه.0-05 :)3(03 ،
سلمانیزاده . ،و انصاری ،م.ت .0311 .ويژگیهای روانشناختی كارآفرينان ايران .رفاه اجتماعی.017-011 :)33(5 ،
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Abstract
Nowadays, expanding entrepreneurship culture which depends on nurturing
skills, abilities and entrepreneurial capabilities in societies and providing
appropriate ethical business setting is regarded as one of the main factors for the
economic development of societies. Thus, identifying entrepreneurial traits, skills,
and abilities and particularly rural entrepreneurial competencies can be of great
help to advance this issue. Therefore, the main objective of the present descriptive
study is to identify and prioritize rural entrepreneurship skills. Key informants who
participated in this research study were seven academic rural development experts
who were selected based on Judgement (or Purposive) sampling to achieve
theoretical saturation. The archival research technique was used to elicit and
specify rural entrepreneurial skills, and then the structured protocols were used to
collect information regarding the importance of the elicited skills. Data processing
was done using the Artificial Neural Network technique in the MATLAB software.
The results showed that social relationships, marketing and customer management
skills, strategic planning, business startup and administration, and risk management
ranked first to fifth, respectively. Among the five categories of entrepreneurship
skills, “opportunity skills” and “management skills” ranked first and last,
respectively. Some suggestions are provided in order to develop rural
entrepreneurial skills based on the results obtained in this research study.

Keywords: Entrepreneurship, Opportunity seeking, Prioritization, Rural
development, Skill assessment
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