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 چکيده

فرهنگ كارآفرينی و فراهم ساختن بستر اخالقی مناسب كسب و كار كه يکتی از فاكتورهتای متؤثر بترای     امروزه، گسترش 
در . های كارآفرينانته در جوامتع استت   ها و قابليتها، توانمندیپرورش مهارت یشود، در گروتوسعه اقتصادی كشورها قلمداد می

توانتد كمتک    های كارآفرينی روستايی میهای كارآفرينانه، باالخص صالحيتها و توانمندی ها، مهارتاين راستا، شناخت ويژگی
-مهتارت  بنتدی شناسايی و اولويت ،حاضر از همين رو، هدف پژوهش توصيفی. شايان توجهی در پيشبرد اين موضو  داشته باشد

گيری هدفمند و با تکنيتک  كننده در اين پژوهش كه بر مبنای روش نمونهمطلعين كليدی مشاركت. روستايی بود كارآفرينی های
. نفر از متخصصان توسعه روستتايی دانشتگاهی بودنتد    7گيری كارشناسی و تا حصول به درجه اشبا  نظری انتخاب شدند، نمونه

سپس از طريتق پروتکتل   . گيری از تکنيک اسنادپژوهی صورت گرفتهای كارآفرين روستايی با بهرهشناسايی و استخراج مهارت
هتا از  بترای تحليتل داده  . های استخراج شده، اقدام شتد  آوری اطالعات در خصوص اهميت هر يک از مهارتساختارمند به جمع

های روابت  اجتمتاعی،   نتايج نشان داد كه مهارت. بهره گرفته شد Matlabافزار تکنيک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از نرم
هتای اول   اندازی و سرپرستی كسب و كار، و مديريت ريسک به ترتيب رتبهريزی استراتژيک، راه مداری، برنامه بازاريابی و مشتری

-های فرصتهای كارآفرينی، دسته مهارته مهارتهمچنين، در بين پنج دست. تا پنجم را از لحاظ اهميت به خود اختصاص دادند

با توجه به نتايج، پيشنهادهايی برای گستترش مجموعته   . حائز رتبه اول و آخر شدند های مديريتی به ترتيب يابی و دسته مهارت
 .های كارآفرين روستايی ارائه شده است مهارت
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 مقدمه

ها را در وری از منابع و سرمايهكشورهای توسعه يافته بهره. هاستقرن حاضر، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمايه
اند و با استفاده از نيروی انسانی كارآموزيده و تحصيل كرده، رشد و تحول اقتصادی را در دادهاولويت كارهای خود قرار 

تمامی اين دستت آوردهتا   . ها و ابداعات بسياری نائل آمدنداند و بدين وسيله به نوآوری به ارمغان آوردهكشورهای خود 
صتفری و  )ای را در اين كشورها ايجاد كرده، مديون كارآفرينی استت   در كشورهای توسعه يافته كه به شکلی روح تازه

كنتد و باعتث    يرات فناورانه، خدماتی و اجتماعی را برای هر جامعته فتراهم متی   كارآفرينی زمينه تغي(. 0350زاده،  سميع
لذا، هر شهروند جامعه برای تبديل شدن به يتک كتارآفرين نيازمنتد    (. 0113، 0شان و همکاران)شود توسعه جامعه می
های شخصی تجربه( 0های شخصيتی، يژگیو( 0اين سه مؤلفه عبارتند از ( 0شکل )ی اساسی است گذار در سه مؤلفه

  ستازهای توليتد  كتارآفرينی بته عنتوان زمينته     هتای در ايتن بتين، مهتارت   (. 0553، 0ری)های كارآفرينانه مهارت( 3و 

ايگتان و  )شتوند   می اقتصادی معامالت تسهيل سبب ایحرفه هایمهارت محصوالت بديع و و نوآوری جديد، هایايده
 اما نحوه اثرگذاری آيند،به شمار می اقتصاد يک انسانی سرمايه مهم اجزای از ایهای حرفهاين مهارت. (0555، 3اوون

های شهری اختصاص نداشتته،  بديهی است توسعه اقتصادی تنها به محي . است متفاوت هر كدام بر توسعه اقتصادی
هتای كارآفرينانته   ی فعاليتت ی اقتصادی به واستطه پتانسيل و ررفيت بااليی برای توسعه های روستايی از بلکه محي 
های مؤثر آن گويای آن يافتگی اقتصادی و شاخصدر واقع، بررسی توسعه(. 0100، 1كورسگارد و همکاران)برخوردارند 

ويژه در كشورهای در حال توسعه از طريق طح روستاها بههای كارآفرينی در س كارگيری مهارتاست كه شناسايی و به
در (. 0107، 0فريترا و همکتاران  )گرديده است  كار روستايی منجر به توسعه اقتصادی در اين كشورها كارگيری نيرویبه

ز بته تقويتت و افتزايش فرهنتگ     مردان، نياگران و دولت های اخير روستائيان، كشاورزان، پژوهش همين راستا، در سال
متن  ؛ 0111، 1ون در پالگ)اند های روستايی و كسب و كارهای مرتب  با كشاورزی را درک نمودهكارآفرينی در محي 

های كتارآفرينی   فرهنگ كارآفرينی در مناطق روستايی، نيازمند شناسايی مهارت از سويی، تقويت(. 0110، 7و همکاران
توان در خصوص گستترش  ها نمیچراكه بدون شناخت صحيح و دقيق از اين مهارت .(0111، 1مکلوی)روستايی است 

حاضر به دنبال اهتداف زيتر    مطالعهن رو، از همي. اين مهم در سطح مناطق روستايی اقدامی درخور و مناسب انجام داد
 :باشدمی

 های مورد نياز كارآفرينان روستايی و واكاوی و شناسايی مهارت 

 های كارآفرينی روستايی بندی مهارتاولويت. 
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 (0553ری، )سه عنصر كليدی يک كارآفرين .  شکل 

 

ريز روستايی تشويق روستائيان برای گترايش بته كارهتای تجتاری     برنامهريزان از جمله اقتصاددانان امروزه، برنامه
های اقتصادی در منتاطق  ها به ويژه چالشگويی به چالشترين راهبرد برای پاسخخانگی به شيوه كارآفرينی را مناسب

تصور بر اين است كته   فلسفه اين تفکر بر پايه خود اشتغالی روستائيان بنا نهاده شده است و. نمايندروستايی عنوان می
هرچند هنتوز در فارستی   (. 0315الدين افتخاری و همکاران، ركن)كنند  با اين كار افراد به درآمد بيشتری دست پيدا می

ستازد كته   معادل دقيقی برای انتقال مفهوم كارآفرينی ارائه نشده است، لکن مرور نظترات انديشتمندان مشتخص متی    
در تعريفی كارآفرينی فرآيند خلق چيزی با ارزش و متفاوت از طريتق  . متعددی برای كارآفرينی ارائه شده استتعاريف 

اختصاص زمان و تالش كافی، همراه با قبول خطر مالی، روانی و اجتماعی و دريافت پاداش مالی و رضايت شخصی از 
 (.0311زاده و انصاری، سلمانی)نتايج آن است 

-شراي  خاص مناطق روستايی مانند باال بودن ريسک، كمبود امکانات و ضعف مديريت در اين نواحی باعث متی 

 (. 0353 ،كالگر و آقايی) های كارآفرينی در اين نواحی متفاوت با ساير نواحی باشدشود كه زمينه

ايجاد سازمانی جديد كه يک توليد يا خدمت جديد را معرفتی يتا   : زاز نظر ورتمن كارآفرينی روستايی عبارت است ا
در تعريفتی ديگتر، كتارآفرينی     .نمايتد كند و يا از فناوری جديد در محي  روستايی استفاده میبازار جديدی را ايجاد می

ناستند و يتاد   های اقتصادی را در جوامع محلی بش كند تا فرصت تی است كه به مردم روستايی كمک میيروستايی فعال
يگتان،  ر(. 0353كالگتر و آقتايی،   ) های اقتصتادی ستودآور تبتديل كننتد    ها را به فعاليت بگيرند كه چگونه اين فرصت

كارآفرينی روستايی را فراهم كننده زمينه اشتغال، افزايش درآمد و توليد ثروت، بهبود دهنده كيفيتت زنتدگی و كمتک    
تترين تعريتف كتارآفرينی روستتايی     مناسب. (0110، 0هندرسن) داند برای مشاركت در اقتصاد می كننده به افراد محلی
كند، توانايی خلق پاسخ بازار بسيج مینيرويی كه ساير منابع را برای پاسخگويی به تقاضای بی: گردد اينگونه تشريح می

. گيتری از يتک فرصتت   وسيله امتزاج مجموعه واحدی از منابع برای بهرهو ايجاد چيزی از هيچ و فرايند خلق ارزش به
. گتردد های نوآورانه نمتی چنين تعريفی از كارآفرينی با هر نو  ساختمندی عوامل توليد مرتب  بوده و مانع بروز فناوری

فزونی نرخ رشد اقتصادی در عنوان محرک اوليه در توسعه در نظر گرفته شود و دليل تواند بهاين تعبير از كارآفرينی می
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ویژگی های  
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مهارت های  
 کارآفرینانه
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هتا و  سياستت  ها، منتاطق و اجتماعتاتی كته نهادهتا،    ها، مناطق و اجتماعات مشوق كارآفرينی را در قياس با ملتملت
 (. 0310پترين، )كننده كارآفرينی است بيان نمايد شان تضعيف فرهنگ

مهارت  (0111) 0ويکهام. هاست ها و مهارتای از توانايیموعهكارآفرين برای كسب موفقيت نيازمند به داشتن مج
های كتارآفرين و كتارآفرين روستتايی مطالعتات متعتددی      در زمينه مهارت. كندكارگيری دانش تعريف میرا توانايی به

 . ها در ادبيات كارآفرينی منعکس شده استانجام گرفته به طوری كه تعداد زيادی از مهارت

پذيری، كتارگروهی،  های مهم و اساسی كارآفرين را شامل رواب  اجتماعی، نوآوری، ريسکمهارت (0111)مکلوی 
. دنمايت ها را برای توسعه و بهبود وضعيت كسب و كار پيشتنهاد متی  داند و اين مهارتو كار می رهبری و نظارت كسب
اندازی كسب و كار، برقراری ارتبا  با مخاطبان و داشتتن  های ايجاد و راهبر روی مهارت (0101) 0مورگان و همکاران

 . دارد تأكيدها رواب  اجتماعی و شناسايی و محقق ساختن فرصت

را از اركان اصلی و با اهميت برای موفقيت در كسب و كارهتای  های مديريتی ، مهارت(0110) 3و همکاران باتس
-جمعی از محققين مهارت تدوين طرح تجاری و مهارت بازاريابی را از مهم. تازه راه اندازی شده شناسايی نموده است

 .(0117، 1ويلستون  ؛0117، 0گهتی مک؛ 0111، 1شارپلی و واس)نمايند های كارآفرين روستايی قلمداد میترين مهارت
های كارآفرينانته و متديريتی بترای موفقيتت واحتد تجتاری تتازه         ای از مهارتمعتقد است كه مجموعه (0117) 7رائی

مهارت كارآفرين را در پژوهش خود شناسايی نمودند نتايج پژوهش نشان  07، (0117) 1اسميت و همکاران .الزم است
 . های مديريت استراتژيک، نوآوری، مسئوليت پذيری و بازاريابی از بيشترين اهميت برخوردار هستندداد، مهارت

 ها و توليدات جديد، توانايیصتتوانايی شناسايی فر: در پژوهش خود به هفت مهارت كارآفرين شامل (0553)ری 
های ارتباطی، مهارت مذاكره، مهارت ارتبا  بين فردی، گتوش دادن فعتال و   انتقادی، مهارت تفکر و هافرصت ارزيابی

كننتد ايتن   بندی متی های كارآفرين را در شش گروه دستهتعدادی از محققين مهارت. كندمهارت حل مسائل اشاره می
-های مديريتی، مهتارت های ابتکاری، مهارتيابی، مهارتهای فرصتهای فردی، مهارتمهارتشش گروه عبارت از 

چتل و  ؛ 0511، 01اسپنستر ؛ 0510، 5رانستتاد )هتای مترتب  بتا مشتتری و بتازار هستتند       های رواب  اجتماعی و مهارت
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 (.0550، 0هاوورس

هتا ضتروری نيستت امتا يتک      آفرين داشتن تخصص در تمام مهارتكاركه برای يک كند اشاره می (0110) 0الزر
های كتارآفرين را در چهتار گتروه    همچنين الزر، مهارت. داشته باشد 3سررشتهها بايست از تمامی مهارت كارآفرين می

. نمايتد  بنتدی متی   های بلوغ شخصی تقسيمجويانه و مهارتهای فرصتهای مديريتی، مهارتفنی، مهارت هایمهارت
های كارآفرين كشاورزی را شناسايی نمودند و به اين  ای از مهارتطی پژوهش خود مجموعه (0100) 1فالن و شارپلی

در پتژوهش ختود بته     (0111) 0رودمتن . های مديريتی از اهميتت بتااليی برختوردار هستتند     نتيجه رسيدند كه مهارت
يتابی،  ای، مديريتی، فرصتت ههای كارآفرين را در پنج دسته حرفها دست يافته است، وی مهارتای از مهارت مجموعه

 . نمود بندی استراتژيک و كارتيمی و رواب  اجتماعی تقسيم

هتا،  در ايتن پتژوهش  . های كارآفرين استت بندی پيشينه پژوهش نشان از توجه پژوهشگران به مقوله مهارتجمع
ها را در چهتار گتروه و   برخی از محققين، مهارت. های كارآفرين لحاظ شده است های متفاوتی برای مهارت بندی دسته

ها انجام گرفته و با توجته بته   هايی در زمينه اهميت مهارتهمچنين پژوهش. اندبندی نموده برخی تا شش گروه دسته
پژوهش حاضر به دنبال پاستخ بته ايتن    . ها متفاوت استبندی و تعداد مهارتمنطقه و بستر موجود در پژوهش اولويت

-ی كارآفرين روستايی اهميت بيشتری دارد؟ وجه تمايز پژوهش حاضر بتا پتژوهش  هاسوال است، كدام يک از مهارت

هايی كه در زمينه كارآفرينی وجود دارد، استتفاده از تکنيتک شتبکه عصتبی مصتنوعی بته منظتور ستنجش اهميتت          
 .های كارآفرين است مهارت

 هامواد و روش

بتدين  . م بر مطالعات كيفتی بهتره گرفتته شتد    تحقيق حاضر از نو  توصيفی بوده كه برای انجام آن از منطق حاك
گيتری از  های كارآفرين روستايی بتا بهتره  ترتيب، نخستين فاز پژوهش و با هدف واكاوی، شناسايی و استخراج مهارت

در (. 0جتدول  )های مربوطه استخراج گرديد پس از شناسايی، چک ليست مهارت. تکنيک اسنادپژوهی صورت پذيرفت
های استخراج شده در فاز نخست، از تکنيک مصتاحبه ستاختارمند   بندی مهارتبه دنبال اولويت دومين فاز پژوهش نيز

های استاندارد و ساختارمند تتدوين  های استخراج شده در گام اول در قالب پروتکلبر اين مبنا، مهارت. بهره گرفته شد
هتا، مطلعتين كليتدی در    تکميل پروتکتل برای . تأييد شد نيتوس  پانل متخصص ابزار سنجش محتوايی يیروا. گرديد

ابعتاد موضتو  متورد     ی، به منظور پوشتش تمتام  بدين ترتيب. حوزه كارآفرينی روستايی در پژوهش شركت داده شدند
روستتايی و   های توسعهدر حوزه نظرانصاحب از نفر هفت فاز از پژوهش مشتمل بر اين در كنندگان مشاركت ،پژوهش
. بودنتد  دانشتگاه  بستتر  در (ستايی، ترويج كشتاورزی، اقتصتاد كشتاورزی و توستعه پايتدار     كارآفرينی رو)های زيرشاخه

                                                                                                                                                         
1- Chell and Haworth 
2- Lazear 
3- Jack-of-all-trades 
4- Phelan and Sharpley  
5- Rudmann 
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گيتری تتا حصتول    انتخاب شدند و نمونه 0گيری كارشناسیگيری هدفمند از نو  نمونهكنندگان با روش نمونهمشاركت
بتا   .مصتنوعی استتفاده شتد   ها، از تکنيک شبکه عصتبی  بندی مهارتسپس به منظور اولويت. اشبا  نظری ادامه يافت

 در نهايت و ندارد محدوديت های كارآفرينمهارت به امتيازدهی طيف در مصنوعی عصبی شبکه تکنيک اينکه به توجه
 تتا  صفر بين هامهارت امتيازدهی به پاسخگويان مطالعه اين در گرفت، نظر در ثابت عدد يک به نسبت را امتيازها بايد
 .در ادامه، روند و چگونگی كار با تکنيک شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است .مبادرت كردند 01

 های مورد نياز در كارآفرينی روستايی و كشاورزیانوا  مهارت . جدول 
 مهارت بندی دسته

 مهارت توليدات زراعی، دامی و فنی   ایهای حرفهمهارت

  3های مديريتیمهارت

 مديريت مالی 
 سرپرستی كسب و كار مهارت راه اندازی و

 مهارت مديريت منابع انسانی
 های مديريت مشتریمهارت

 ريزی عمومی مهارت برنامه

  1يابی های فرصتمهارت

 های كاری شناخت فرصت
 بازاريابی و مشتری مداری

 مهارت نوآوری
 مهارت مديريت ريسک

  0های استراتژيکمهارت

 های دريافت و استفاده از بازخوردمهارت
 (گوش دادن فعال)های انعکاسی مهارت

 مهارت كنترل، نظارت و ارزيابی
 مهارت ادراكی

 ريزی استراتژيکهای برنامهمهارت
 گيری استراتژيکهای تصميممهارت

 (هدف گذاری)مهارت تعيين هدف 

  1های كار تيمی و رواب  اجتماعیمهارت
 مهارت رواب  اجتماعی
 مهارت كارگروهی
 مهارت رهبری

من و  ؛(0550)چل و هاوورس،  ؛(0511)اسپنسر،  ؛(0510)، 7آلم و ادی ؛(0510)رانستاد،  ؛(0313)بخش،  فيض ؛(0377)صمدآقايی،  :منبع 
، 0آكنده ؛(0101)، 0ميتچلمور و رولی ؛(0111)، 5اسچالنکام  و اسميت ؛(0111)رودمن،  ؛(0117)، 1گربر ؛(0110)هندرسن،  ؛(0110)همکاران، 

 ؛(0107)، 1لوخنده ؛(0100)، 3سلواكومار و همکاران ؛(0100)

                                                                                                                                                         
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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 0 مصنوعی عصبی شبکه

. نمايتد  عمتل  انسان مغز همانند تواندمیكه  است هادینيم تراشه يا افزارینرم برنامه يک مصنوعی یعصب شبکه
 گرفتته  الهتام  زيستتی  عصبی سيستم از كه اطالعات است پردازش برای ایايده مصنوعی عصبی شبکه يک واقع، در
 شده تشکيل نرون، نام به پردازشی عناصر زيادی شمار از سيستم اين. پردازدمی اطالعات پردازش به مغز مانند و شده
 هتای شبکه گذشته، دهه طی(. 0311 اواردبی،ه و هاگان. )كندمی عمل هماهنگ هم با مسأله يک حل برای كه است
 هتای پتژوهش . (0110، 1نيتل ) كننتد متی  مدلستازی  و شناستايی  را هاداده الگوهای كه اندشده شناخته فناوری عصبی
 دارنتد  چندمتغيره رگرسيون نظير آماری هایتکنيک از بهتری عملکرد عصبی هایشتبکه كته انتدداده نشتان مختلف

هتم  ایويتژه  محاستن  از رويکترد ايتن. (0110، 5رازی و آتاپيلی؛ 0110، 1هورانگ و آنگ ؛0553، 7بوزنار و همکاران)
 در. (0515، 01گتراور و اسنريواستان  ) استت  برختوردار  دانتش كشتف و انطبتاق پتذيری، انعطاف يادگيری، قدرت چون
 يتادگيری،  توانتايی  و دارنتتد  برتتتری  خطتتی  هتتای تکنيتک بته نسبت عصبی های شبکه صحت، نظر از كلی حالت
 استت  كتاربرد  قابتل  هتای روش ساير بتر عصبی های شبکه هایمزيت ازجمله دانش، پوشش و انطباق پذيری،انعطاف

 همکاران، و بخشیجهان) باشدمی زير صورت به مصنوعی عصبی شبکه يک كلی ساختار (.0550، 00فيش و همکاران)
0351:) 

00كشنده اليه يک اساساً اليه اين اند،شده متصل خارج دنيای به هاورودی اليه، اين در: ورودی اليه
 در كته  است 

 . گيردنمی صورت پردازشی هيچ اليه اين در. اندشده متصل شبکه بعدی اليه به ساده ایگونه به( ها)ورودی آن

 را عصتب  هتای ورودی و هتا خروجی اليه، اين بيرون از زيرا نامندمی پنهان را اليه اين(: آستانه) پنهان( های)اليه
 اليه دو اليه، چهار شبکه يک در. شودمی انجام پردازش آن در كه است ای اليه نخستين اين. كرد مشاهده تواننمی
 .دارد وجود پنهان

 .گيرد می صورت پردازش نيز اليه اين در. شوندمی متصل خارج دنيای به هاخروجی اليه، اين در: خروجی اليه

 و بخشتی  جهتان ) نمتود  خالصته  زيتر  صتورت  بته  كلتی  طتور  به توانمی را عصبی شبکه ساختار و عملکرد نحوه

                                                                                                                                                         
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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 (:0351 همکاران،

 هستند شبکه پردازنده عصبی، هاینرون. 

 تعامل ميزان هاوزن اين. گذاردمی تأثير عبوری هایسيگنال روی كه است ایويژه وزن دارای شبکه اتصاالت 
 .دهدمی نشان را مقصد و مبدأ نرون دو ميان

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

 يادگيری، تحقق از پس و كرده تغيير يادگيری قانون به توجه با آموزش، مرحله طی شبکه اتصاالت هایوزن 
 .كنندمی عمل شبکه حافظه عنوان به شده تثبيت های وزن

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

 

 همکتاران،  و راكعتی) دارد وجتود ها آن عملکرد و كاربرد برحسب مصنوعی عصبی هایشبکه از مختلفی هایمدل
 1و تئوری رزونتانس انطبتاقی   3، كوهونن0شبکه هاپفيلد ،0اليه چند پرسپترون شبکه به توانمی ها،مدل اين از ؛(0311
 به سپس و هامهارت بندیخوشه برای كوهونن شبکه از ابتدا حاضر، تحقيق در(. 0311 اواردبی،ه و هاگان) نمود اشاره
 ورودی هتای نرون كوهونن شبکه معلوم پارامتر تنها. است شده پرسپترون شبکه از ها مهارت وزن آوردن بدست منظور
 تترين مهتم . شتوند  پيتدا  بايتد  كته  هستند مجهولی پارامترهای عنوان به خروجی های نرون و هاوزن كهحالی در است

 (.0311 اواردبی،ه و هاگان) است آن بودن دهسازمان خود شبکه اين خصوصيت

 بدستت  امتيتازات  رو همتين  از كندمی عمل باينری اعداد اساس بر كوهونن مصنوعی عصبی شبکه كه آنجايی از
 .شدند استانداردسازی( 0رابطه )حداقل -حداكثر فرمول وسيله به آمده

(0                              )                                                                    
      

   

  
      

     

 حتداقل = xj minام؛ j واحتد  در امi مهتارت = xijام؛ j واحتد  در امi متغير برای استاندارد مهارت= Yij :فرمول اين در

                                                                                                                                                         
1- Multilayer Perceptron (MLP) 

2  - Hopfield 

3  - Kohonen 

4  - Adaptive resonance theory 
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 .است ام j مهارت مقدار حداكثر= xj maxاست؛  امj مهارت مقدار

 اول، اليه خروجی كه مخفی هایاليه يا اليه و خروجی ورودی، اليه است، شده تشکيل اليه چند از MLP شبکه
دهتد   می تشکيل را سوم اليه ورودی بردار دوم، اليه خروجی ترتيب همين به. آيدمی حساب به دوم اليه ورودی بردار
 ارتبتا   دستت  پتائين  اليه در موجود هاینرون به باالدست اليه در موجود هاینرون(. 0311صدرموسوی و رحيمی، )

 انتقتال  تابع نام به تابع يک از مجمو  اين گذراندن سپس و ورودی یاليه وزن مجمو  محاسبه نرون هر نقش. دارند
 اليته  چنتد  پرستپترون  شبکه در مرسوم توابع از نو  دو. باشد غيرخطی يا خطی تابع يک تواندمی انتقال تابع. باشد می
 و صدرموسوی) اندشده داده نشان توابع اين ب الف و 3 هایشکل در كه باشدمی سيگموييد تانژانت و سيگموييد تابع

 (.0311 رحيمی،

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

 

-می محاسبه آن خروجی و شودمی عرضه شبکه به الگويی كه است صورت بدين اليه چند پرسپترون عمل نحوه

 دفعات در كه طوری به يابد تغيير شبکه وزنی ضريب كه شودمی باعث مطلوب، خروجی و واقعی خروجی مقايسه. گردد
 ايتن  در .كنتد متی  بيتان  را شتبکه  وزنی ضرايب كردن، ميزان فراگيری قاعده. شودمی حاصل تریصحيح خروجی بعد

 .است شده استفاده MatlabR2015a افزارنرم از هامهارت به دهیوزن منظور به تحقيق،

 نتايج و بحث

 کنندگانهای مشارکتويژگی

. كننده چهار نفتر مترد و سته نفتر زن بودنتد     شود، از بين هفت نفر مشاركت مشاهده می 0طور كه در جدول همان
 نفر 1 كه دهد می نشان 0 جدول نتايج نهايت، در. است سال 13/37 برابر مشاركت كننده افراد سنی ميانگين همچنين،

 .بودند دانشجوی دكتری آنان از نفر 3 و دكتری تخصصی تحصيلی مدرک دارای مشاركت كنندگان از

 (n=7)مشخصات فردی مشاركت كنندگان .  جدول 

 معيارانحراف ميانگين درصد فراوانی فراوانی شرح

 جنس
 0/07 1 مرد

- - 
 5/10 3 زن

 تحصيالت
 0/07 1 دكتری تخصصی

- - 
 5/10 3 دانشجوی دكتری

 سن
 0/07 1 سال 11 -31

13/37 00/0 
 5/10 3 سال به باال 10

 های پژوهشيافته: منبع
 



 444      … های کارآفرینی روستاییبندی مهارتشناسایی و اولویت

 

 های کارآفرينی روستايی دهی مهارت وزن

در متدل   هتا  های كارآفرينی روستايی از طريق مطالعه كتب و مقتاالت متعتدد، جايتابی آن   پس از شناسايی مهارت
ها در شبکه عصبی در ادامه نحوه چگونگی جايابی مهارت. شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت و مدل آن ايجاد گرديد

   .است شده داده توضيح اليه پيشخور چند مصنوعی كوهونن و پرسپترون

كنتد و از   ها عددی را انتخاب متی  روش كار شبکه كوهونن به اين صورت است كه به شکل تصادفی برای ورودی
های ورودی و خروجی با مقتادير بتاينری مقتدار دهتی      نرون. آورد طريق منطق ساده فاصله هندسی الگو را بدست می

 ايتن  در. آيتد متی  بدست تکرار با هاوزن مقدار. اساس كار شبکه كم كردن فاصله خود از الگوهای ورودی است. شدند
 روی متقابتل  رفتتار  بتا  شتوند، متی  چيتده  يکديگر كنار مسطح توپولوژی يک در معموالً كه عصبی سلول تعدادی مدل

 امتيتازات  های كارآفرينی روستايیمهارت وزن آوردن بدست برای. كنندمی ايفا را خودسازمانده نگاشت وريفه يکديگر
 مصتنوعی  عصتبی  شتبکه  در ورودی عنتوان  بته  ستپس  و شدند استانداردسازی 0 رابطه از استفاده با ابتدا آمده بدست
 شکل) شد برده كار به شبکه اين برای MANDIST فاصله تابع و و HEXTOP توپولوژی تابع گرفتند، قرار كوهونن

 ترتيتب،  مرحلته  در. شتوند می رسانی به روز تنظيم و ترتيب مرحله دو در قالب همسايگی فاصله و يادگيری آهنگ (.1
 0 تتا  نرونتی  فاصتله  بيشتينه  از همستايگی  فاصتله  و يابد می كاهش و شود می آغاز اوليه مقدار يک از يادگيری آهنگ
 هتای موقعيتت  با ورودی فضای در را خودشان نرونی هایوزن كه رود می انتظار ترتيب مرحله در. شودمی داده كاهش
 آهنتگ  متغيتر  رو، ايتن  از كنند، ايجاد هانرون همه وزن در كلی آرايش يک بزرگ هایگام با و سازگار همبسته نرونی

 نرخ حاضر، پژوهش در. شودمی متوقف ترتيب مرحله معين، هایگام تعداد انجام با و است توجهی قابل مقدار يادگيری
 قرار مهارت 01 امتياز ورودی اليه قسمت در ،1 شکل به توجه با. بودند 10/1 و 5/1 برابر ترتيب به تنظيم نرخ و ترتيب
 زمينته  در كارشناستان  نظترات  تکترار،  0111 از پتس  كته  گرفتت  صورت train دستور با آموزش سپس و است گرفته
 .شدند بندیدسته خوشه سه در هامهارت

 
 (های پژوهشيافته: منبع)ساختار نگاشت خود سازمانده يا شبکه عصبی كوهونن  .4شکل 

 

 (MLP)انتشار خطتا  پرسپترون با الگوريتم پس از شبکه عصبی چند اليه  ها مهارت، به منظور تعيين وزن هدر ادام
بته عنتوان    مهارت 01به عنوان خروجی و  حاصل از شبکه عصبی كوهوننبندی خروجی حاصل از خوشه. شداستفاده 

الگتوريتم يتادگيری   . خطا مورد استفاده قترار گرفتت   انتشار پس با الگوريتم پيشخور -ورودی در شبکه عصبی چنداليه
Bayesian Regularization بار تکرار 053روند يادگيری پس از . شدستفاده برای آموزش شبکه ا (Epoch)   متوقتف
عالوه بر اين، تعداد (. 0شکل ) ام بدست آمد00در تکرار  01100/1به عنوان معيار عملکرد  0شد، ميانگين مربعات خطا

                                                                                                                                                         
1- Maen square error 
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 .بود 053عدد، تابع انتقال سيگموييد و دور يادگيری  MLP 01های شبکه  نرون

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

 

هتای متديريتی بته لحتاظ اهميتت      های دسته مهارتشود، مجموعه مهارتمشاهده می 3طور كه در جدول همان
ريتزی  اندازی و سرپرستتی كستب و كتار و مهتارت برنامته     اند، از بين پنج مهارت اين دسته، مهارت راهبندی شدهرتبه

-هتای راه مراد از مهتارت . اندهای اول و دوم و مهارت مديريت مالی جايگاه آخر را بدست آوردهعمومی به ترتيب رتبه

... ، منتابع  تتأمين عمليات اصلی و پشتتيبانی زنجيتره ارزش شتامل    كسب و كار روستايی هر گونه  اندازی و سرپرستی
اندارزی و مديريت بهتر كسب و كار رک راهو غيره بوده كه موتور مح فرآيندهای انجام كار و ارائه گزارش نتايج فعاليت

 .باشد كه بسيار مهم و ارزشمند استمهارت می همراه بادرک  و نيازمند تعهد مهارتاين بديهی است، . رودبشمار می

 بندی های مديريتی كارآفرينی براساس دستهرتبه و وزن مهارت.  جدول 

 رتبه وزن نرمال وزن مهارت دسته

ت
هار
م

ی 
ها

ی
ريت
دي
م

 

 0 05533/1 11573/1 مديريت مالی

 0 01011/1 10101/1 مهارت راه اندازی و سرپرستی كسب و كار

 3 05510/1 1151/1 مهارت مديريت منابع انسانی

 1 05517/1 11511/1 های مديريت مشتری مهارت

 0 01117/1 11550/1 ريزی عمومی مهارت برنامه

 های پژوهشيافته: منبع
 

يابی، مهتارت بازاريتابی و مشتتری    های فرصتدهد، در دسته مهارتنتايج پژوهش حاضر نشان می 1جدول طبق 
نظتران، بترای   به عبارت ديگر، از ديد صتاحب . اندمداری رتبه اول و مهارت نوآوری رتبه آخر را به خود اختصاص داده

ناگفته پيداست فضای كسب و . قرار گرفته است تری از اولويتيابی در درجه مهمكارآفرين در محي  روستايی، فرصت
هاستت  تر از آن شناسايی اين فرصتلکن، مهم. دهدهای قابل توجهی در اختيار قرار میكار در محي  روستايی فرصت

از سوی . ، زمينه بالقوه برای ايجاد مفهومی جديد استمنظور از فرصت. كه برای كارآفرين روستايی حائز اهميت است
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مداری و شناستايی نيتاز مشتتريان و    بسا مشتریچه. يابی برای كارآفرين روستايی مهم نيستنها صرف فرصتديگر، ت
 . بايست حائز اهميت باشد ارائه كاال و خدمات در راستای رفع نياز آنان نيز برای يک كارآفرين روستايی می

 دی بنيابی كارآفرينی براساس دستههای فرصترتبه و وزن مهارت. 4جدول 

 رتبه وزن نرمال وزن مهارت دسته

ت
هار
م

ت
ص
فر
ی 
ها

-

ی
ياب

 

 3 01511/1 11551/1 های كاریمهارت شناخت فرصت

 0 00011/1 10101/1 مهارت بازاريابی و مشتری مداری

 1 01505/1 11551/1 مهارت نوآوری

 0 00100/1 10100/1 مهارت مديريت ريسک

 های پژوهشيافته: منبع
 

ريتزی استتراتژيک حتائز رتبته     های استراتژيک، مهارت برنامته دهد در بين مهارتنتايج نشان می 0 مطابق جدول
بر . اندها به دست آوردههای آخر را در اين دسته از مهارتهای ادراكی و كنترل، نظارت و ارزيابی رتبه نخست و مهارت

هتا، تمركتز بتر    تنظتيم اولويتت   نان در فضای روستايیهای كارآفريترين مهارتاين مبنا از ديد مطلعين كليدی، از مهم
ايجتاد توافتق در   و ذينفعان برای دستيابی به اهداف مشتترک،   تالش كافیانرژی و منابع، تقويت عمليات، اطمينان از 

 .مورد نتايج مد نظر است

 بندیهای استراتژيک كارآفرينی براساس دستهرتبه و وزن مهارت .5جدول 

 رتبه وزن نرمال وزن مهارت دسته

ت
هار
م

ک
تژي
ترا
اس
ی 
ها

 
 7 01031/1 11517/1 مهارت كنترل، نظارت و ارزيابی

 0 01010/1 10110/1 های دريافت و استفاده از بازخوردمهارت

 1 01011/1 10113/1 (گوش دادن فعال)های انعکاسی مهارت

 1 01001/1 11551/1 مهارت ادراكی

 0 01310/1 10100/1 استراتژيکريزی های برنامهمهارت

 3 01050/1 10111/1 گيری استراتژيکهای تصميممهارت

 0 01310/1 1010/1 (گذاری هدف)مهارت تعيين هدف 

 های پژوهشيافته: منبع
 

نتتايج حتاكی از آن   . دهتد های كار تيمی و رواب  اجتماعی يک كارآفرين اطالعاتی را نشان متی ، مهارت1جدول 
های اول و دوم و مهارت كار گروهی رتبته ستوم را در   ترتيب رتبه مهارت رواب  اجتماعی و مهارت رهبری بهاست كه 

های اجتماعی كليد اصلی برقراری هرگونه بديهی است در فضای روستا، مهارت. اندها كسب نمودهاين دسته از مهارت
تطبيق ای برها گونه مهارتاين. سزايی دارندهل نيز نقش بفضای اعتماد متقابروند و در ايجاد شمار میرواب  تعاملی به

گيتری   هتا در شتکل  ايتن مهتارت  . باشتند نيز مؤثر متی  شتبخضايتدی رفربين ب روانيز حفظ و جتماعی ی اهازبا نيا
وستايی های مورد نياز كارآفرينان ری مهارتيادگيری اجتماعی و مذاكرات مؤثر اجتماعی نيز نقش داشته و لذا، در زمره

 .شوندقلمداد می
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 بندیهای كار تيمی و رواب  اجتماعی كارآفرينی براساس دستهرتبه و وزن مهارت .1جدول 

مهارت دسته  رتبه وزن نرمال وزن  

های كار تيمی و مهارت
 رواب  اجتماعی

 0 33030/1 10130/1 مهارت رواب  اجتماعی

 3 33001/1 11513/1 مهارت كارگروهی

 0 33011/1 11511/1 رهبریمهارت 

 های پژوهشيافته: منبع
 

هتای روابت  اجتمتاعی،    مهارت كارآفرين، مهارت 01شود، از بين مشاهده می 7طور كه در جدول در نهايت، همان
ترتيب رتبته  اندازی و سرپرستی كسب و كار و مديريت ريسک به ريزی استراتژيک، راهمداری، برنامه بازاريابی و مشتری

های های كارآفرينی، دسته مهارتعالوه بر اين، در بين پنج دسته مهارت. اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند های
مورگتان و  اين موضو  با يافتته پتژوهش   . های مديريتی رتبه آخر را بدست آوردنديابی رتبه اول و دسته مهارت فرصت

 .يابی تطابق دارد های فرصت ت باالی مهارتمبنی بر اهمي (0101)همکاران 

توان استدالل نمود، كارآفرين ها است، با توجه به اين نتيجه میاختالف بسيار اندک وزن مهارتنکته قابل توجه، 
نيز در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافته بود  (0110)0الزر باشد، ها میای كامل از اين مهارتنيازمند به مجموعه
بنابراين اين بخش از نتيجه پژوهش با نتايج پژوهش . ها سررشته داشته باشدبايد در تمامی مهارتكه هر كارآفرين می

 .مطابقت دارد (0110)الزر 

توان ين اهميت را بدست آورده است، از اين يافته میشود مهارت رواب  اجتماعی باالترطور كه مشاهده میهمان 
های بسيار مهم برای يک فترد  اين گونه استدالل نمود كه داشتن رواب  اجتماعی مناسب و گسترده در جامعه از عامل

كه فرد دامنه رواب  اجتماعی بااليی داشته باشد شود، در صورتیخصوص كارآفرين روستايی محسوب میكارآفرين و به
مورگتان و  . های متفاوت را برای پيشبرد اهتداف كتاری ختود انتختاب كنتد     ای از افراد مختلف در زمينهتواند شبکهمی

هتا بدستت   نيز در پژوهش خود برای مهارت رواب  اجتماعی اهميت بااليی نسبت به ستاير مهتارت   (0101) 0همکاران
 .خوانی داردهای مذكور همی با يافتهآورده بودند، در نتيجه، يافته فعل

شود كته مهتارت بازاريتابی و مشتتری متداری حتائز اهميتت بتااليی استت          همچنين، در ادامه نتايج مشاهده می
توان گفت، اين مسئله بی ارتبا  بتا روابت  اجتمتاعی    مهارت جای گرفته است، می 01كه در رتبه دوم در بين  طوری به

عرضه محصوالت خود به بازار توانمندتر باشتد در حرفته ختود بته موفقيتت       ه قدر كه فرد درتواند باشد، هرچباال نمی
 0ويلستون و  (0111) 1واس و شتارپلی  ،(0117) 3گیمکهای ها با يافتهيافتهاين بخش از . كندبيشتری دست پيدا می

 .مداری مطابقت دارد مبنی بر اهميت به سزای مهارت بازاريابی و مشتری (0117)

                                                                                                                                                         
1 - Lazear 

2 - Morgan et al  
3 - McElwee  

4 - Sharpley & Vass 

5 - Wilson 
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ريزی كرده است، اهميت های انسانی را ملزم به برنامههر كسب و كار و فعاليت سرعت تغيير و تحوالت باال بودن
ختود  ( توليتدی واحتد  )بايست برای كستب و كتار   دهد، كارآفرين روستايی میريزی استراتژيک نشان میمهارت برنامه

هتای   يافتته . های توليد وجود دارد داشته باشدبرنامه بلند مدت با توجه به تغيير و تحوالت جديد و سريع كه در فناوری
 .با يافته اين بخش مطابقت دارد (0117) 0اسميت و همکاران

 های كارآفرينی روستايیوزن و رتبه مهارت. 7جدول 

 رتبه وزن مهارت بندیدسته
وزن نرمال شده 

 هر دسته
 رتبه

 1 0577/1 00 11550/1 مهارت توليدات زراعی، دامی و فنی ایهای حرفهمهارت

 های مديريتیمهارت

 01 11573/1 مديريت مالی

0551/1 0 

اندازی و سرپرستی كسب و  مهارت راه
 كار

10101/1 1 

 05 1151/1 مهارت مديريت منابع انسانی

 07 11511/1 های مديريت مشتری مهارت

 03 11550/1 ريزی عمومی مهارت برنامه

 يابیهای فرصتمهارت

 01 11551/1 های كاری مهارت شناخت فرصت

0113/1 0 
 0 10101/1 مداری مهارت بازاريابی و مشتری

 01 1155/1 مهارت نوآوری

 0 10100/1 مهارت مديريت ريسک

 استراتژيک هایمهارت

 01 11517/1 مهارت كنترل، نظارت و ارزيابی

0110/1 0 

های دريافت و استفاده از مهارت
 بازخورد

10110/1 5 

گوش دادن )های انعکاسی مهارت
 (فعال

10113/1 1 

 00 11551/1 مهارت ادراكی

 3 10100/1 ريزی استراتژيکهای برنامهمهارت

 7 10111/1 استراتژيک گيری های تصميممهارت

 1 1010/1 (گذاری هدف)مهارت تعيين هدف 

های كار تيمی و رواب  مهارت
 اجتماعی

 0 10130/1 مهارت رواب  اجتماعی

 01 11513/1 مهارت كارگروهی 3 0110/1

 00 11511/1 مهارت رهبری

 های پژوهشيافته: منبع
 

مهتارت   01ستی كسب و كار با اختالف بسيار اندک رتبه چهتارم را در بتين   اندازی و سرپرمهارت كارآفرين در راه

                                                                                                                                                         
1
 - Smith et al 
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اندازی كسب و كار بايد ابعاد مختلف يک كسب و كتار  برای راه. مورد ارزيابی نسبت به رتبه نخست بدست آورده است
كار مد نظر داشته باشتد و   اندازی واحد تجاری و يا كسب واگر كارآفرين بتواند اين ابعاد را قبل از راه. را در نظر گرفت

-اين بخش از نتايج با يافتته . های پيش روی كسب و كار خود را به حداقل برساند تواند چالش ها توجه نمايد می به آن

 . مطابقت دارد (0100)فالن و شارپلی و  (0101)مورگان و همکاران های 

 گيری نتيجه

ضتمن  . ها مشخص گرديتد  های يک كارآفرين روستايی همراه با اولويت آنای از مهارتاين پژوهش مجموعهدر 
در نتيجه، يک كتارآفرين بايتد در   . ها اختالف بسيار اندكی به لحاظ اهميت وجود دارداينکه نتايج نشان داد بين مهارت

. ها از توانايی و تسل  بااليی برخوردار باشتد رين مهارتتها سررشته داشته و در عين حال در مهمرابطه با كليه مهارت
ريتزی استتراتژيک،   متداری، برنامته   های رواب  اجتمتاعی، بازاريتابی و مشتتری    نتايج بدست آمده نشان داد كه مهارت

ت های كارگروهی، مديريهای اول تا پنجم و مهارت ترتيب رتبه اندازی و سرپرستی كسب و كار و مديريت ريسک به راه
هتا، دستته   بنتدی مهتارت  همچنين به لحتاظ دستته  . را بدست آوردند 01تا  01های  منابع انسانی و مديريت مالی رتبه

 . های مديريتی رتبه آخر را در بين پنج دسته به خود اختصاص دادند يابی رتبه اول و مهارت های فرصت مهارت

-دست آوردن موفقيت در كسب و كار خود به مهتارت با توجه به نتايج بدست آمده، يک كارآفرين روستايی برای ب

-كليه اين مهارت. دارد رواب  اجتماعی نياز و كارتيمی هایمهارت و يابیفرصت استراتژيک، مديريتی، و ایحرفه های

های تجتاری، يتافتن ابتزار و    ها با شناسايی فرصتاين مهارت. گيری از روش اسناد پژوهش استخراج گرديدها با بهره
 . های تجاری از طريق رواب  اجتماعی برای بهبود و مديريت كسب و كار در ارتبا  استمنابع دستيابی به فرصت

های در دسته مهارت. های كارآفرين روستايی به تفکيک مورد ارزيابی قرار گرفتاز طرفی، در اين پژوهش مهارت
يتابی مهتارت بازاريتابی و مشتتری     های فرصتت هارتاندازی و سرپرستی كسب و كار، در دسته ممديريتی، مهارت راه

هتای كتارتيمی و روابت     ريزی استتراتژيک و در دستته مهتارت    های استراتژيک مهارت برنامهمداری، در دسته مهارت
 . ها در دسته مربو  به خود بدست آوردنداجتماعی مهارت رواب  اجتماعی بيشترين اهميت را نسبت به ساير مهارت

 لذا، آنچته . های كارآفرينی روستايی از اهميت بااليی برخوردارندبندی بدست آمده، همگی مهارت يتبر اساس اولو
 يتک  پايتدار  موفقيتت  توانتد می يکديگر های ياد شده دركنارمهارت همه داشتن تنها كه است واقعيت اين دارد اهميت
 بته  بيشتتری  وزن يا گيرد قرار اولويت در هامهارت اين از يکی موارد، برخی در است ممکن. نمايد تضمين را كارآفرين
 باشتد  در فرد روستايی وجود داشتته  سالم و واقعی وكار كسب يک انجام به تمايل اگر حال اين با. دهد اختصاص خود
هتا بته   های آموزش مهتارت شود، كالسبنابراين توصيه می. برد نخواهد جايی به راه دانش و مهارت اين همگی بدون
های مشخص به افراد آمتوزش داده شتود تتا از ايتن طريتق مهتارت       ها در دورهبرگزار گردد كه تمامی مهارت ایگونه

 . كارآفرينی ارتقا  يابد

های كارآفرين روستايی كه در پژوهش فعلی ارائه گرديد قابليت تغيير و گستترش  و در آخر، ليست حاضر از مهارت
هتای  های آينده در رابطته بتا توستعه و گستترش مجموعته مهتارت      پژوهششود، در همين راستا پيشنهاد می. را دارد
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 .كارآفرين روستايی تحقيق و بررسی انجام دهند

 منابع

: متترجم . های فائو در اروپتا دفتر منطق. كارآفرينی به منزله يک نيروی اقتصادی در توسعه روستايی. 0310. تپترين، 
 .11-70(: 003)00 هاد،مجله ج. حميدرضا زرنگار

بينی گير اختتالف فشتاری    پيش. 0351. ، رميری و. ،  هاشمی ،.م دلی،شوره، علياری.ا .س زاده،، امام.ربخشی، جهان
پتژوهش   .های حفاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی احتمالی در حفاری فرا ساحلی ميادين خليج فارسلوله
 .17-07: 10، نفت

كتاربرد سيستتم شتبکه عصتبی مصتنوعی در  . 0311. ، پگيتاهچی و. ، پعبتدالملکی ،.م هچيتان،، ختام.براكعی، 
: 0، مجله علتوم دانشتگاه تهتران    .ناحيه سفيدار گلته در استتان ستمنان: بندی خطر زمين لغزش مورد مطالعهپهنه
11-07. 

راهبردهای توسعه كارآفرينی كشاورزی در منتاطق  . 0315. و رضوی، ح. ، سجاسی قيداری، ح.ر.الدين افتخاری،  ركن
  .0-05(: 3)03روستا و توسعه، . مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده: روستايی

 .017-011(: 33)5رفاه اجتماعی، . روانشناختی كارآفرينان ايرانهای ويژگی. 0311. ت.و انصاری، م. زاده،  سلمانی

 در چندگانته  رگرستيون  بتا  چنداليته  پرستپترون  عصتبی  هایشبکه نتايج مقايسه. 0311. او رحيمی، . م صدرموسوی،
 .10-70 :70طبيعی،  جغرافيای هایپژوهش .تبريز شهر در ازن غلظت بينی پيش

فنتاوری  . های علوم انستانی نيازسنجی آموزش دانش و مهارت كارآفرينی در رشته. 0350. زاده، مو سميع. صفری، س
 .75-10(: 0)7آموزشی، 

 .05-01:  17تدبير، . از كارآفرينی تا جان آفرينی. 0377. صمدآقايی، ج

 .111ص  .انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شريف: تهران. كارآفرينی. 0313. ر.بخش،  فيض

 .10-13(: 0)0كارآفرينی در كشاورزی، . بررسی كارآفرينی كشاورزی در توسعه روستايی. 0353. و آقائی، م. كالگر، پ

چاپ اول، ختدمات نشتر    ،، تهرانسيد مصطفی كيا های عصبی، ترجمهطراحی شبکه .0311. د اواردبی،ه و. مهاگان، 
 .011ص  .كيان رايانه

Akande, O.O. 2011. Accounting skills as a performance factor for small businesses in Nigeria. 

Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 2(5): 

372-378. 



 9317 زمستان، 4، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      448

 

Boznar, M., Lesjak, M. and Mlakar, P. 1993. A neural network-based method for short-term 

predictions of ambient SO2 concentrations in highly polluted industrial areas of complex 

terrain. Atmospheric Environment, 27(2): 221-230. 

Butts, S., McGeorge, A., and Briedenhann, J. 2005. The great cornish maize maze: Low risk, 

Low cost, high yield. Culture and Agriculture, 27(1): 61-68. 

Chell, E. and Haworth, J. M. 1992. The development of a research paradigm for the 

investigation of entrepreneurship: Some methodological issues. In the Proceedings of the 

UIC/AMA Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship, INSEAD, France, 

26-27 June.  

Ferreira, J. J., Fayolle, A., Fernandes, C. and Raposo, M. 2017. Effects of Schumpeterian and 

Kirznerian entrepreneurship on economic growth: Panel data evidence. Entrepreneurship & 

Regional Development, 29(1-2): 27-50. 

Fish, K. E., Barnes J. and Aiken, M. 1995. Artificial neural networks: A new methodology for 

industrial market segmentation, Industrial Marketing Management, 5: 431-438. 

Gerber, M. E. 2007. The e-myth revisited: Why most small businesses don't work and what to 

do about it. New Jersey: HarperCollins, Pp 268. 

Grover, R. and Srinivasan, V. 1989. An approach for tracking within segment shifts in market 

shares, Journal of Marketing Research, 2: 230-236. 

Henderson, J. R. 2002. Are high-growth entrepreneurs building the rural economy? The Main 

Street Economist: Commentary on the Rural Economy. Kansas City: Federal Reserve Bank 

of Kansas City. Center for the Study of Rural America. Pp 5. 

Hwarng, H. and Ang, H. 2001. A simple neural network for ARMA (p,q) time series, Omega, 

4: 19-33. 

Iyigun, M. F. and Owen, A. L. 1999. Entrepreneurs, professionals, and growth. Journal of 

Economic Growth, 4(2): 213-232. 

Korsgaard, S., Korsgaard, S., Müller, S. and Tanvig, H. W. 2015. Rural entrepreneurship or 

entrepreneurship in the rural–between place and space. International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & Research, 21(1): 5-26. 

Lazear, E. P. 2005. Entrepreneurship. Journal of Labor Economics, 23(4): 649-680. 

Lokhande, M.A. 2017. Analysis of entrepreneurial skill development of disadvantaged group 

entrepreneurs. Indian Journal of Management, 10(3): 7-18. 

Man, T. W. Y., Lau T. and Chan K. F. 2002. The competitiveness of small and medium 

enterprises a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. Journal of 

Business Venturing, 17(2): 123-142. 

McElwee, G. 2006. Farmers as entrepreneurs: Developing competitive skills. Journal of 



 444      … های کارآفرینی روستاییبندی مهارتشناسایی و اولویت

 

Developmental Entrepreneurship, 11(3): 187-206. 

McGehee, N. G. 2007. An agritourism systems model: A weberian perspective. Journal of 

Sustainable Tourism, 15(2): 111-124. 

Mitchelmore S. and Rowley J. 2010. Entrepreneurial competencies: A literature review and 

development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 

16(2): 92-111. 

Morgan, S. L., Marsden T., Miele M. and Morley, A. 2010. Agricultural multifunctionality and 

farmers' entrepreneurial skills: A study of Tuscan and Welsh farmers. Journal of Rural 

Studies, 26(2): 116-129. 

Neal, W. 2001. Multidimensional segmentation. Journal of Marketing Research, 41: 12-18. 

Olm, K. W. and Eddy, G. G. 1985. Entrepreneurship and venture management: text and cases. 

New York: Prentice Hall College Div. 

Phelan, C. and Sharpley, R. 2012. Exploring entrepreneurial skills and competencies in farm 

tourism. Local Economy, 27(2): 103-118. 

Rae, D. 2007. Entrepreneurship: From opportunity to action. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Ray, D. M. 1993. Understanding the entrepreneur: Entrepreneurial attributes, experience and 

skills. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4): 345-358. 

Razi, M. A., and Athappilly, K. 2005. A comparative predictive analysis of neural networks 

(NNs), nonlinear regression, classification, and regression tree (CART) models. Expert 

Systems with Applications, 1: 65- 74. 

Ronstadt, R. C. 1985. The educated entrepreneurs: A new era of entrepreneurial education is 

beginning. American Journal of Business, 11(4): 37-56. 

Rudmann, C. 2008. Entrepreneurial skills and their role in enhancing the relative 

independence of farmers. Forschungs institut für biologischen landbau (FiBL), CH-Frick. 

Schallenkamp, K. and Smith, W. L. 2008. Entrepreneurial skills assessment: the perspective of 

SBDC directors. International Journal of Management and Enterprise Development, 5(1): 

18-29. 

Selvakumar, M., Jegatheesan, K. and Karthiga, D. 2012. Entrepreneurial skills of the college 

students: A study with reference to Sivakasi, Tamil Nadu. Nice Journal of Business, 7(2): 

59-78. 

Shane, S., Locke, E. and Collin, C. 2003. Entrepreneurial motivation. Human Resource 

Management Review, 13: 257-279.  

Sharpley, R. and Vass, A. 2006. Tourism, farming and diversification: An attitudinal study. 



 9317 زمستان، 4، شماره 5، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      444

 

Tourism Management, 27(5): 1040-1052. 

Smith, W. L., Schallenkamp, K. and Eichholz, D. E. 2007. Entrepreneurial skills assessment: 

an exploratory study. International Journal of Management and Enterprise 

Development, 4(2): 179-201. 

Spencer, I. M. 1986. An update on achievement motivation theory and entrepreneurship. Paper 

presented at the Seminaire Entrepreneuship Ecole des Hautes Eludes Commerciales, 1 

April. 

Van der Ploeg, J. D. 2000. Revitalizing agriculture: Farming economically as starting ground 

for rural development. Sociologia Ruralis, 40: 497–511. 

Wickham, P. A. 2006. Strategic entrepreneurship. Harlow: Pearson Education. 

Wilson, L. A. 2007. The family farm business? Insights into family, business and ownership 

dimensions of open-farms. Leisure Studies, 26(3): 357-374. 

 



Rural Development Strategies                                                 Vol. 5, No. 4, Winter 2019, P. 547-565           8 

 

Identifying and prioritizing rural entrepreneurship skills: 

application of artificial neural network 

 
Hamid Rastegari

1
, Zakaria Mohammadi Tamari

1
 and Maryam Sharifzadeh

2*
 

 
Submitted: 31 January 2018         Accepted: 7 November 2018 

 

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.  
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