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مقدمه
نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی -اجتماعی با مسائل و مشکالت متعدد و گوناگونی مواجهاند
که فقر و محرومیت از مهمترین آنها بهشمار میآید (سخته و کریمی719 :1398 ،؛ خیاره و عرفاننیا.)92 :1398 ،
اگرچه فقر مشکلی جهانی است ،بروز وسیع و عمیق آن در بخش روستایی باعث شده است بهعنوان مهمترین مشکل این
نواحی مطرح باشد؛ بهگونهایکه امروزه بسیاری از نواحی روستایی در سطح جهانی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،در
حال تجربهکردن مشکالت ناشی از رکود ،ایستایی ،و کساد اقتصادیاند (هیلینگ و گرهارد2 :2020 ،؛ ریگان.)8 :2002 ،
درنتیجه ،موارد بیانشدة مناطق روستایی از چالشهای راهبردی متعددی از قبیل فقر ،بیکاری پنهان ،تخریب محیط
زیست ،تداوم نابرابری در توزیع فرصتها و منابع میان نواحی شهری و روستایی رنج میبرند (رضوانی )85-84 :1393 ،و
این خود بیانکنندة زمینة نارضایتی اکثریت روستاییان از شرایط زندگی و زیست اقتصادی در روستاست .البته ،کاهش
ارزش کشاورزی بهعنوان یك حرفه ،درآمد پایین کشاورزان ،و اضافهشدن جمعیت روستایی به جمعیت شهری این
مشکالت را دوچندان کرده است (شریفی و همکاران300-282 :1399 ،؛ پتریدیس و گالولی .)262 :2008 ،همچنین،
سکونتگاههای روستایی کشور نیز بهواسطة عدم دسترسی یا دسترسی ضعیف به بسیاری از امکانات و خدمات آموزشی،
بهداشتی ،ارتباطی ،اعتباری ،حملونقل ،و زیرساختی که اغلب ناشی از سوء مدیریت نهادهای متولی توسعة روستایی در
کشور است با چالشهای متعددی از جمله مهاجرت ،ناامنی غذایی ،فقر ،بیکاری ،تخریب محیط زیست ،حاشیهنشینی،
بیماری ،اعتیاد ،و بزهکاری مواجهاند و قشر تالشگر روستایی را بهسوی آیندهای مبهم سوق میدهند تا جایی که بسیاری
از محققان آیندة بیمناکی را برای قشر تالشگر روستایی کشورمان پیشبینی میکنند (دهقانی و جمینی.)5 :1396 ،
مروری بر مبانی و متون موجود بیانگر این مطلب است که بسیاری از صاحبنظران و محققان توسعه بر این نکته تأکید
دارند که توسعه و ترویج کارآفرینی در میان روستاییان یکی از کاربردیترین و مناسبترین راهبردها برای غلبه بر
مشکالت اقتصاد روستایی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی آنان است (قادرمرزی و همکاران104 :1394 ،؛ دهقانی و
جمینی .)5 :1396 ،از آنجا که کارآفرینی روستایی نقشی مهم در توسعة منطقهای دارد ،در راستای ایجاد اشتغال و رشد
اقتصادی منطقهای دولتها برنامههای متعددی برای ایجاد و توسعة کارآفرینی در مناطق روستایی اجرا میکنند (خیاره و
عرفاننیا92 :1398 ،؛ دابسون و همکاران .)4 :2003 ،درنتیجه کارآفرینی با خلق فرصتهای جدید اشتغال و درآمد،
نوآوری و ایجاد رفاه نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی جوامع روستایی ایفا میکند .تجربة بسیاری از
کشورهای فقیر و پُرجمعیت که طیف وسیعی از جمعیت آنان را روستاییان تشکیل میدهند بیانگر این نکته است که توجه
به مقولة کارآفرینی میتواند از مهاجرت روستاییان به شهرها بکاهد و زمینههای اشتغال ،رفاه ،و پیشرفت آنان را در همان
روستای محل سکونتشان فراهم کند (دهقانی و جمینی5 :1396 ،؛ خیاره و عرفاننیا .)92 :1398 ،بنابراین ،توجه به
وضعیت نواحی روستایی و شرایط کشور ضرورت توجه به کارآفرینی در این نواحی را پیش از پیش نمایان میکند .در
نتیجه ،بدون همراهی همة سازمانهای مسئول در توسعة کشور نمیتوان ادعا کرد بهطور یكجانبه بتوان در این زمینه
توفیقی بهدست آورد .از طرفی ،دولت بهعنوان یك نهاد تصمیم گیر در مسائل کالن باید در یك تعامل سازنده با
سرمایهگذاران و اتحادیههای کارگری و کارفرمایی و نهادهای بینالمللی باشد و مسئولیت خود را در قبال فراهمآوردن
زیرساختهای الزم برای کارآفرینی قبول کند.
بنابراین ،اگر درنظر داشته باشیم که منطقة موردمطالعه را معرفی اجمالی کنیم ،شهرستان بهبهان در جنوب شرقی
استان خوزستان قرار دارد (شکل  )1و به دلیل شرایط مناسب آبوهوایی و وجود رودخانههای دائمی مانند مارون و
خیرآباد ،زهره ،همچنین داشتن خاک قابل کشت و حاصلخیز امکانات مساعدی برای گسترش بخش کشاورزی فراهم
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کرده است .در زمینة گردشگری نیز دارای سه منطقة گردشگری تنگتکاب ،خاییز ،و منطقة گردشگری پشکر است
(مرکز آمار ایران .)42 :1397 ،با این همه ،وضعیت کارآفرینی در روستاهای منطقه ضعیف است .این در حالی است که در
روستاهای شهرستان بهبهان میزان افرادی دارای تحصیالت عالی بیکار بسیار زیاد و حدود  6370نفر است (مرکز آمار
ایران .)42 :1397 ،بنابراین ،بیکاری فصلی پیامدهایی مثل مهاجرت روستاییان به شهر و همچنین حاشیهنشینی را در
شهرهای این استان دامن زده است .درنتیجه ،فرصتهای مطرحشده در این تحقیق در تحقق کارآفرینی پایدار بهمنظور
ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان و حفظ و نگهداری از محیط زیستـ که به دلیل استخراج محصوالت نفتی و
گازی در خطر استـ میتواند بینش مفیدی در زمینة مطالعات بیشتر در باب کارآفرینی روستایی و برنامههای توسعهای در
راستای بهبود توسعة پایدار نواحی روستایی کشور فراهم کند.

.موقعیتجغرافیاییشهرستانبهبهانوبخشهایموردمطالعه 

شکل1

تشویق روستاییان برای مشارکت آنها در برنامههای کارآفرینی روستایی ،ترغیب سازمانهای دولتی و غیردولتی در
پشتیبانی از برنامههای کارآفرینی در مناطق روستایی ،توانمندی روستاییان ،برگزاری دورههای آموزشی کارآفرینی و
مشاوره در این زمینه ،توسعة زیرساختهای کارآفرینی ،فراهمآوردن اعطای دسترسی به سرمایه ،اعطای وام به
کارآفرینان ،توسعة امکانات و تجهیزات حمل و نقل و گسترش سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی ،گسترش امکانات زندگی
در روستاها ،و مواردی از این قبیل از جمله کارهایی است که مشارکت و همراهی دولت در بخش ایجاد اشتغال و
کارافرینی را میطلبد (شاهآبادی و چایانی .)891 :1398 ،با گذشت بیش از یکصد سال از تاریخ اکتشاف نفت در ایران،
این کشور هنوز اقتصادی بهشدت وابسته به درآمدهای نفتی دارد و این موضوع خود به عاملی برای درک موقعیت کنونی
و نیاز به عوامل دیگری برای تولید ثروت ملی نظیر کارآفرینی تبدیل شده است (یاری و همکاران7 :1392 ،؛ دربان
آستانه و همکاران .)59-27 :1391 ،باالبردن ارزش کارآفرینی موضوع اصلی دولتهایی است که به دنبال رشد و
توسعهاند .دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانهها و مؤسسات میتواند موجب شکوفایی کارآفرینی شود و
کارآفرینی باید ابزاری برای تحریك افزایش سطح فعالیتهای اقتصادی در سازمانهای دولتی باشد (شاهآبادی و چایانی،
 .)891 :1398درواقع ،سازمانها برای انجامدادن اقدامات مناسب برای رفع چالشهای زیستمحیطی به کارآفرینان نیاز
دارند (دربان آستانه و همکاران .)59-27 :1391 ،اگرچه بخش دولتی با ساختارهای کارآفرینی مخالف نیست ،در عمل
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فرهنگ غالب بوروکراسی و فعالیتهای سنتی مانع کارآفرینی سازمانی میشود .در یك نتیجهگیری کلی ،مطالعات نشان
میدهد که جهتگیری کارآفرینی و مدیریت کارآفرینی در سازمانهای دولتی وجود ندارد (شاهآبادی و چایانی:1398 ،
 )891و بهطور سنتی نقش دولت محدود به سیاست و ادارة امور جامعه است؛ یعنی اجرای مقررات و اطمینان از اجرای
مناسب این مقررات برای فراهمکردن زمینه برای توسعة جامعة پایدار با ظهور اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی از رقابت
(اوتادی و صفری.)502 :1398 ،
باتوجه بهعنوان تحقیق ،مباحث مطرحشده در طرح مسئله ،مرور مطالعات پیشین ،و شرایط حاکم بر ساختار اقتصادی
مناطق موردمطالعه ،سؤال این پژوهش ،که جواب به آنها راهگشای توضیح و تبیین مسئلة اصلی تحقیق خواهد بود،
عبارت است از:
نقش دولت در ارتقای فرصتهای کارآفرینی در منطقة موردمطالعه چیست؟

مبانینظری
در تعریف کارآفرینی ،شومپیتر ( )39 :1928بر آن است که کارآفرینی روشی است برای انجامدادن کسبوکار به شیوهای
مبتکرانه با تمرکز بر مشتری و پذیرفتن خطرهای حسابشده و مجموعه راهحلهایی برای برونرفت از معضل بیکاری
(حسینی و همکاران38 :1398 ،؛ بوسمن و شوجنس742-711 :2018 ،؛ قنبری و همکاران .)1 :1396 ،تاکنون
طبقهبندیهای مختلفی از کارآفرینی توسط محققانی مانند تایلور و لیزوالی ( ،)1967چل و همکاران ( ،)1991وو و
همکاران ( ،)1998دانکلبرگو کوپر ( ،)1982میلر و تولوس ( ،)1986جونز و ایوانزا ( ،)1995ذبیحی و مقدسی ()19 :1388
ارائه شده است .بهطور کلی ،آنها طبقهبندی کارآفرینان را در قالب هشت رویکرد ارائه مینمایند (شکل  .)2از دیدگاه
آنها ،با توجه به اهمیت کارآفرینی در توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ،تسهیل شرایط برای انجامدادن فعالیتهای
کارآفرینانه در بسیاری از سیاستگذاری دولتها ضروری است که موردتأکید قرار بگیرد (آس و همکاران.)56 :2016 ،
همچنین ،آنها اشاره کردهاند که روستاها به علت داشتن منابع طبیعی و انسانی فراوان میتوانند زمینهساز ظهور بسیاری از
کسبوکارهای نو و کارآفرینانه بهویژه در حوزة کشاورزی شوند (قیداری و همکارن.)203 :1398 ،

.مؤلفههایاصلیکارآفرینی

شکل2
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بنا بر تعریف واژهنامه ،کارآفرین 1کسی است که متعهد میشود یك فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره ،و تقبل
نماید (آس و همکاران .)56 :2016 ،بعضی از دانشمندان نظیر شومپیتر ( )39 :1928کارآفرین را مهمترین عامل توسعة
اقتصادی دانستهاند .وی بر آن است که کارآفرین یك مدیر صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خالقیت،
ریسكپذیری ،هوش ،اندیشه ،و وسعت دید فرصتهای طالیی میآفریند .او قادر است با نوآوریها تحول ایجاد کند و
یك سازمان زیانده را به سوددهی برساند .سیر تکامل فعاالن اقتصادی یا کارآفرینان نشان میدهد که کارآفرینی در
نظریههای اقتصادی تبلور یافته و بهعنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادی شناخته شده و از قرن
پانزدهم تاکنون در کانون بحث مکاتب مختلف اقتصادی قرار داشته است .اما سابقة مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی
به دویست سال پیش برمیگردد (دابسون و همکاران4 :2003 ،؛ آس و همکاران .)56 :2016 ،اولین کسی که این مسئله
را مطرح کرده فردی به نام کانتیلون ( )1730است .این واژه دستخوش تعاریف جدیدتری شده است و ترجمة آن در ایران
به معنای همان کسی است که زیر بار تعهد میرود .امروزه ،بسیاری از شرکتها و سازمانهای خصوصی نیز به لزوم
کارآفرینی سازمانی پی بردهاند (رکنالدین افتخاری و سجاسی قیداری .)1389 ،در پایان قرن نوزدهم کارآفرینان را
«مهندسان پیشرفت صنعتی و کارگزار تولید» قلمداد میکردند و در آغاز قرن بیستم با گستردهشدن مفهوم توسعة صنعتی و
کارگزار تولید اقتصادی به کارآفرین بهعنوان نیروی بنیادی و حمایتی در کلیة فعالیتهای اجتماعی تأکید و توجه شد.
شومپیتر ( )39 :1928بر آن است که کارآفرینی روشی است برای انجامدادن کسبوکار به شیوهای مبتکرانه با تمرکز بر
مشتری و پذیرفتن خطرهای حسابشده (حسینی و همکاران .)38 :1398 ،از آنجا که کارآفرینی فعالیتی است که در خالل
آن فرد کارآفرین با شناسایی ،کشف ،ارزیابی ،و بهرهبرداری از فرصتها سعی در خلق و معرفی کاالها و خدماتی جدید و
شیوههای جدید در سازماندهی و ادارة ساختارهای کسبوکار ،شیوههای جدید در بازاریابی ،و شناسایی منشئی جدید از
منابع اولیه دارد ،فرصت مهم ترین عنصر کارآفرینی بوده و فرایند کارآفرینانه چیزی نیست به غیر از تشخیص ،ارزیابی ،و
بهرهبرداری از فرصتهایی که کارآفرینان به دلیل ویژگیهای خاص خود توانایی دیدن آنها را پیدا میکنند (هیلینگ و
گرهارد2 :2020 ،؛ ریگان .)8 :2002 ،کرزنر ( )44 :1957و شومپیتر ( )39 :1928با پیبردن به لزوم درنظرگرفتن
کارآفرینی بهعنوان فرایند عدم تعادل نقش مهمی در ادبیات کارآفرینی داشتهاند (جدول  .)1ادبیات حوزه فرصت بر اساس
دیدگاههای این دو اقتصاددان مکتب اتریش بنا شده است و ونکاتارامان ( )3 :1997این دو رویکرد را فرضیات پایة این
حوزه میداند.
فرصتهایشومپیتریوکرزنر

جدول.1

فرصتهایشومپیتری 


فرصتهایکرنزی 


ایجاد عدم برابری
به اطالعات جدید نیاز دارد
بسیار نوآورانه
بهندرت
خلق

ایجاد برابری
به اطالعات جدید نیازی ندارد
کمتر نوآورانه
مرسوم
محدود به کشف

کارآفرینی روستایی تحت تأثیر نیروهای بیرونی و درونی است که این محیطها بر حسب منابع و فرصتهای موجود
در محیطهای روستایی هدایتکنندة اهداف توسعه ،بهویژه توسعة اقتصادی ،در این جوامعاند (سائر6 :1986 ،؛ رضوانی و
نجارزاده .)166 :1387 ،در این راستا همین فرایندها و با درنظرگرفتن این دو محیط پیوندی ارگانیکی میان اهداف توسعة
1. Entrepreneur
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روستایی و توسعة کارآفرینی در این مناطق برقرار می شود تا از ترکیب مناسب این عوامل رفتارهای کارآفرینی در جوامع
روستایی در راستای توسعة اقتصادی شکل میگیرد .بنابراین ،کارآفرینان در جوامع روستایی به حمایت برای رشد
فعالیتهای خود نیاز دارند ،اما بیشتر این جوامع آمادگی الزم را برای تأمین نیازهای مورد درخواست آنان مانند سرمایه،
دانش فنی ،و اطالعات ندارند .درنتیجه ،برای کمك به جوامع روستایی در توسعة یك مدل نظری (تئوریك) ،کارآفرینی
به شناخت متغیرهای وابسته و رابطة میان آنها نیازمند است (اکبری و همکاران .)105-87 :1391 ،توسعة کارآفرینی در
روستاها نیز همچون شهرها مستلزم فراهمنمودن پیشنیازهای اساسی از جمله آموزش ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ،توسعة
زیرساختها ،و شبکههای حمایتی مالی است (هیلینگ و گرهارد .)2 :2020 ،بسیاری از اقتصاددانان توسعه بر آناند که
دولت در توسعة فرایند کارآفرینی روستایی نقش مهمی ایفا میکند .طی چند سال گذشته ،دولتها بهطوری جدی به
تشویق کارآفرینی پرداختهاند ،زیرا کارآفرینی موجب بهرهمندی مردم و کشور میشود .بنابراین ،پیش از آنکه مردم بتوانند
کاری را شروع کنند ،باید دارای سرمایه ،تکنولوژی ،تسهیالت الزم برای تولید کاال و نیروی کار مناسب ،روحیة مناسب و
شرایط روانی متعادل برای موفقیت در کارآفرینی باشند .از این رو ،با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به
حمایت دولت دارند ،بهنظر میرسد دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامهها هدفش باید توسعه و
تشویق کارآفرینی باشد .دولت از طریق اعمال خط مشی در وزارتخانهها و مؤسسات میتواند موجب شکوفایی کارآفرینی
شود (کورنر .)593-546 :2013 ،در جدول  2مطالعاتی با پراکنش زمانی در تبیین توسعة کارآفرینی و شاخصهای مؤثر
در این فرایند آمده است .با توجه به این مطالعات و دیگر پژوهشهای انجامشده و همچنین شناخت ویژگیهای منطقه،
شاخصهای مشخصشده در شکل  4بهعنوان متغیرهای مستقل در این پژوهش بررسی شده است.
کارآفرینیوشاخصهایسنجشآن 

جدول.2نگرشبهتوسعة
نویسنده 
دابسون و همکاران
()2003
پتریدیس و گالولی
()2008
رضوانی و نجارزاده
()1387
قادرمرزی و همکاران
()1394
آس و همکاران
()2016
هیلینگ و گرهارد
()2020

موضوع 
کارآفرینی با نگرش
ساختارهای محلی
توسعة کارآفرینی با نگرش
سیاستگذاری
توسعة کارآفرینی با نگرش
حمایت بخش خصوصی

شاخصهایمؤثر 

محیط اجتماعی ،اقتصادی ،اکولوژیکی ،زیرساختها ،صنعت و فناوری
دولت ،ویژگیهای فردی ،هنجارهای اجتماعی ،شبکههای حمایتی ،استفاده از فناوری
آموزش ،دسترسی به وام و سرمایه ،محیطهای حمایتی ،طرحهای نوین از جمله طرح هادی

توسعة کارآفرینی زنان

موانع اقتصادی و آموزشی

فعالیت سیستمی

حمایت خدماتی ،تکنولوژی ،حمایت خدماتی و سازمانی ،حمایت مالی و اعتباری ،حمایت از
کارآفرینی محیط دوست

توسعة کارآفرینی با نگرش
حمایتی

دولت ،سرمایة مالی ،ویژگیهای فردی ،تسهیالت حمایتی

روشپژوهش 
این پژوهش ،بر حسب هدف ،تحقیقی کاربردی محسوب میشود و از نقطهنظر روش گردآوری دادهها نیز پژوهشی
توصیفی -پیمایشی بهشمار میرود .جامعة آماری تحقیق مردم ساکن در روسـتاهای شهرستان بهبهان (شکل  )3واقع در
سه بخش مرکزی ،زیدون ،و تشان میباشند که شامل  66737خانوار روستایی ،معادل  215104نفر است (مرکز آمار
ایران .)42 :1397 ،حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  387نفر انتخاب شد .فرمول کوکران یکی از پُرکاربردترین
روشها برای محاسبة حجم نمونة آماری است و در سطح خطای  5درصد جدول مورگان ارائه شده است .از آنجا که این
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روش آماری برای تعیین حجم نمونة متغیرهای کمی برآورد مناسبی دارد (پتریدیس و گالولی ،)262 :2008 ،از این روش
استفاده شده است .سپس ،با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی با انتساب اپتیمم سهم هر روستا شناسایی شده و
افراد در هر روستا بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند.
𝑁𝑡 2s2
Nd2 +𝑡 2 s2

فرمول ()1

=𝑛



موردمطالعهدربخشهایمختلفشهرستانبهبهان 

شکل.3معرفیروستاهای
متغیر وابسته ارتقای فرصتهای کارآفرینی در منطقه و متغیر مستقل نقش دولت در توسعة کارفرینی است که به
کمك ده گویه اندازهگیری شده است .روایی همگرای متغیر نهان پژوهش نیز از طریق میانگین واریانس استخراج

( )0/87نشاندهندة ثبات درونی و روایی همگرای مناسب بود .بهمنظور ارزیابی روایی گویهها ،نخست متغیرها بر اساس
پیشینه شناسایی شد و در مرحلة بعد متناسب با خصوصیات منطقه گویهها تنظیم شد و درنهایت بر اساس آرای
کارشناسان و استادان گویهها اصالح و نهایی شد .همچنین ،بهمنظور ارزیابی پایایی مقیاسهای تحقیق از آزمون کرونباخ
آلفا استفاده شد .نتایج نشان داد که مقدار آلفای محاسبهشده برای ده شاخص نقش دولت  0/73است که از نظر آماری
پذیرفتنی است .همچنین ،بهمنظور تجزیه و تحلیلها دادهها از آزمونهای کای اسکوئر تكنمونه برای ارزیابی گویهها،
آزمون  Tتكنمونه برای ارزیابی متغیرهای مستقل و وابسته ،و آزمون تجزیة واریانس یكطرفه ( )ANOVAبرای مقایسة
میانگین فرصتهای کارآفرینی استفاده شد.

کنندۀحمایتدولتدرارتقایفرصتهایکارآفرینی 


شکل4
.شاخصهایتبیین
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شاخصهای نقش دولت در ارتقای فرصتهای کارآفرینی در طرحوارة شکل  4آمده است .برای سنجش نظر
شرکتکنندگان در مصاحبه در ارتباط با میزان تأثیر هر کدام از عوامل و شاخصهای مؤثر در شکلگیری فرصتهای
کارآفرینی ،از طیف پنجسطحی لیکرت ( =1کامالً مخالف =2 ،مخالف =3 ،نسبتاً موافق =4 ،موافق ،و  =5کامالً موافق)
استفاده شده است .برای تبیین بهتر ،در جدول  3گویههای مربوط به هر کدام از شاخصهای موردبررسی آورده شده
است.
هاینقشدولتدرارتقایفرصتهایکارآفرینی 

.گویههایمربوطبهشاخص

جدول3
شاخص 
مدیریت نوین روستایی

تسهیالت الزم با بهرة کافی

گویهها 
اجرای طرح هادی روستایی ،حمایت از کارآفرینیهای نوآورانه (استفاده از فناوری اطالعات) ،کارآفرینی
دیجیتالی و محیطزیستدوستانه ،دسترسی به ماشینآالت و ابزارآالت مدرن در فعالیتهاى مختلف (کشاورزى،
صنعت ،خدمات) در روستا
دسترسی به خدمات حمایتی ،مشتریان و افراد مورد نیاز ،دسترسی به سرمایههاى موجود ،دسترسی به بازار
مناسب براى عرضة تولیدات محلی و بومی به مصرفکنندگان ،دسترسی به عوامل تولید (زمین ،سرمایه ،نیروى
انسانی) در روستا

تأسیس نهادهها و شبکههای
حمایتی

تأسیس ارگانها و سازمانهای دولتی از کسب و کار کوچك ،ایجاد سرمایهگذارىهاى خصوصی ،ایجاد و توسعة
سازمانهاى غیردولتی فعال مرتبط با کارآفرینی ،ایجاد سرمایهگذاران غیربومی (خارج از روستا) ،افزایش توان
حمایتی صندوق کارآفرینی امید

نیازهای بازار

ایجاد تعادل در نیازها ،شناخت نیازهای داخلی ،شناخت نیازهای خارج از روستا

حمایت از دستاندرکاران امور
روستایی

حمایت از مدیران ارگانها و سازمانهای دولتی برای ایجاد کسب و کارهای بزرگ ،حمایت از
سرمایهگذارىهاى خصوصی مسئوالن در کسب و کارهای کوچك ،حمایت از سرمایهگذاری مدیران
سازمانهای غیردولتی فعال مرتبط با کارآفرینی

بیمة محصوالت

افزایش سرمایة اولیة صندوق بیمة محصوالت ،کمك دولت بابت تأمین قسمتی ار سهم حق بیمه ،جلوگیری از
رد حق تقاضای بیمه برای محصوالت مختلف

یارانههای دولت

افزایش اعطای کمك مالی مستقیم و غیرمستقیم ،افزایش یارانههای صادراتی

حمایت از کسب و کارهای خانگی

طراحی کسب و کارهای خانگی ،مدیریت آنها ،اجرای صحیح کسب و کارهای خانگی و نظارت بر آن،
ساماندهی و حمایت از بنگاههای پشتیبان کسب و کارهای خانگی

فرهنگسازی و آموزش افراد بومی

تقویت سرمایههای سازمانهای اجتماعی ،تقویت سرمایههای سازمانهای فرهنگی ،زمینهسازی توسعة فراگیر،
متوازن و پایدار سازمانهای ذکرشده

برای درک و تحلیل نتایج پرسشنامه از تابع تولید ترانسندنتال و ترانسلوگ ،که برای معادلههای چندجملهای که
ضریبهای آن نیز چندجمله ای باشد ،استفاده شده است .به عبارت دیگر ،این توابع فراتر از عملیات جبری عمل میکند،
زیرا نمیتوان آن را با دنباله ای از اعمال جبری بیان کرد .درواقع ،حاصل انتگرال نامعین بسیاری از توابع جبری توابع
ترانسندنتال و ترانسلوگ است؛ به همین جهت ،در مطالعاتی با متغیرهای فراوان کاربرد وسیعی دارند .در تحلیلهای
چندمتغیره ،این توابع بسیار قابل توجهاند ،زیرا باعث کاهش خطاهای بعدی میشوند (دنرل990-977 :2003 ،؛ کوربت،
 .)118-97 :2007بهطور مثال ،تابع ترانسلوگ ،که در سال  1967برای تقریب عملکرد تولید با سری مرتبة دوم تیلور
معرفی شد ،مانند فرمول  2تابع تولید را با ترکیب عوامل محاسبه میکند.
)LnY = ln A3 +α3 ⋅ ln K +β3 ⋅ ln L + χ3 ⋅ ln (K / L
2

فرمول ()2
که در آن:
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 Kلگاریتم طبیعی ln ،عدد ثابت Y ،متغیر وابسته ،و  Lمتغیر مستقل است و  =A3, α3, β3, γ3پارامترهای
تخمینیاند.
درنهایت ،از طریق تجزیه و تحلیل مسیر ،که نوعی تجزیه و تحلیل آماری رگرسیون چندگانه است و با بررسی روابط
بین متغیر وابسته و دو یا چند متغیر مستقل برای ارزیابی مدلهای علی از آن استفاده میشود ،میزان و اهمیت پیوندهای
علی بین متغیرها تخمین زده میشود.

بحثویافتهها 

نتایج بهدستآمده برحسب میزان تحصیالت نشان میدهد  35/2درصد از پاسخگویان دارای سواد زیردیپلم 27/8 ،دارای

سواد دیپلم ،و  21/7درصد دارای سواد لیسانس بهترتیب بیشترین پاسخگویان را تشکیل دادند (جدول .)4
.وضعیتسوادپاسخگویان 
جدول4

تحصیالت

فروانی 

درصد

زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکترا و باالتر
جمع کل

133

35/2

105

27/2

39

10/3

82

21/7

18

4/8

1

0/3

378

100

همچنین ،نتایج حاصل از توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع شغل روستاییان نشان میدهد که بیشترین جمعیت
پاسخگو در سه ردیف فعالیتی (طبق تعریف سازمان آمار) نیستند و بیشتر آنها دارای شغل آزاد یا بیکارند و کشاورزان
پاسخگو در ردة دوم قرار دارند و افراد شاغل در بخشهای خدمات و صنعت بهترتیب  59و  4درصد تعداد را تشکیل
میدهند (جدول .)5
.نوعفعالیتپاسخگویان 
جدول5

فعالیت

فروانی 

درصد

کشاورزی

117

31

صنعت

15

4

خدمات
هیچ کدام
جمع کل

59

15.6

187

49/5

378

100

با استفاده از تحلیلهای انجامشده از پرسشنامههای تکمیلشده توسط روستاییان شهرستان بهبهان ،نتیجة ارزیابی
میزان فرصتهای کارآفرینی منطقه با توجه به نقش دولت بررسی میشود .نتایج آزمون  tتکنمونة آزمون برای همة
شاخصهای موردبررسی در سطح اطمینان باالی  95درصد معنیدار است و نظر به اینکه اختالف میانگین مشاهدهشده
مقدار مفروض ( )3/1مثبت است ،از نظر آماری میتوان گفت روستاییان موردمطالعه در تأثیرمندی این شاخصها نظر
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مثبت دارند (جدول  .)2همچنین ،سطح معناداری و فاصله با خط یک به یک آمارة آزمون  tنزدیک به  2همة شاخصها
از لحاظ آماری پذیرفتنی است.

پس از آزمون معناداری شاخصها ،برای تبیین مهمترین شاخصهای تبیینکنندة نقش دولت در ارتقای فرصتهای
کارآفرینی ،شاخصهای مختلف حمایت دولت با کمك توابع تولید ترانسلوگ و ترانسندنتال با هم ترکیب میشود.
تابعترانسندنتال
فرمول 3
𝟎𝟏∏
= 𝒗𝒐𝑮 𝒏𝒍 𝟏=𝒊
10
9
(𝑙𝑜𝑔 ∏10
𝑖=3 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 1.3 log 𝛼) + (∏𝑖=3 Wom + 𝑙𝑜𝑔 𝑆𝑢𝑏 + 4) + (3 log 𝛽 − ∏𝑖=1 Invest + 3.5) +
8
𝑙𝑜𝑔𝛼) − (∏𝑖=1 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 ∗ 1.5 − 𝑙𝑜𝑔𝛽 1) +
∗ (log 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔 − log 𝛽 ∗ log 𝑓𝑎𝑐𝑖 + log 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟) + (∏9𝑖=1 𝑊𝑜𝑚 − 3
log 𝑆𝑢𝑏 − 1) + logα ∗ 1.3 log Net −(log 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 + 2.5 log 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔) + (∏10
𝑖=1 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 ∗ 4 −
7
9
10
∑
)log 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜 − 4 ∗ 1.9 ln 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 + (∏𝑖=1 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒 + 𝑖=1 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 ) + (∏𝑖=1 Faci

تابعترانسلوگ 
فرمول 4
) 𝒍𝒏 𝑮𝒐𝒗 = ( ln 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 − 3 ∗ ln 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔) + ln 𝑆𝑢𝑏 ∗ (2.7 + 0.34 ln 𝑊𝑜𝑚) − (ln 𝑁𝑒𝑡 + 1.4
+ (0.5 + 𝑙𝑛 𝐹𝑎𝑐𝑖) + (0.26 − 𝑙𝑛𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡) + (0.06 ∗ 𝑙𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑟𝑒 − 1) + (0.03
∗ 𝑙𝑛𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐 ∗ 2.6) + (0.029 ∗ 𝑙𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 2.3) + ( 0.024 ∗ 𝑙𝑛 𝑊𝑜𝑚) + (0.01
∗ 𝑙𝑛 𝑆𝑢𝑏 ∗ ln 𝑁𝑒𝑡 − 0.03) − (0.06 ∗ ln 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜 + 1.5) + ln 𝑊𝑜𝑚 − 1.3

که در این مدلها:

 iشمارة متغیر θ ،میزان کشش عوامل تولید Wom ،حمایت از اشتغال زنان Invest ،یارانههای دولتیNet ،
تأسیس نهادهها و شبکههای حمایت Market ،نیازهای بازار Insure ،بیمة محصوالت Homeotic ،حمایت از کسب
و کارهای خانگی Culture ،فرهنگسازی و آموزش افراد بومی Manage ،مدیریت نوین روستایی Autho ،حمایت از
دستاندرکاران امور روستایی ،و  Faciتسهیالت الزم با بهرة کافی است.
نکتة قابل توجه این است که میزان تأثیر متغیر مستقل بر وابسته شکل آزمون ریشة واحد را ،که همان روش مناسب
برای تشخیص مانایی یك متغیر است ،تعیین می کند .از روش هیلبرگ و همکاران ( )238-215 :1990برای ماناکردن
متغیرها استفاده شده است.
جدول  7مقایسة آمارههای ارزیابی توابع تولید ترانسلوگ و ترانسندنتال را نشان میدهد .همچنین ،مطابق آمارههای
ارزیابی ضریب تعیین چندگانه و ضریب تعیین تعدیلشده در جدول  ،6مدل ترانسندنتال ارزیابی بهتری از تبیین نقش
دولت در ارتقای فرصتهای کارآفرینی دارد .خطای استاندارد باقیمانده ،که یکی از آمارههای مهم در ارزیابی توابع تولید
است ،در مدل ترانسندنتال مقدار کمتری دارد .بنابراین ،با توجه به میزان ضریب تعیین تعدیلشدة مدل ترانسندنتال،
میتوان بیان کرد که متغیرهای مستقل مدل  91درصد در تبیین فرصتهای کارآفرینی مؤثرند.

آمارههایارزیابیتوابعتولیدترانسلوگوترانسندنتال 
جدول.6مقایسة 
آمارههایارزیابیتوابعتولیدترانسلوگوترانسندنتال 

آماره 
تابع
ترانسندنتال

ضریبتعیینچندگانه 
0/95

یلشده 
ضریبتعیینتعد 
0/91

یمانده 
خطایاستانداردباق 
0/0002
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0/0006

0/89

نتایج حاصل از مدل ترانسندنتال (جدول  ،)7بهعنوان مدل آماری قابل قبولتر ،نشان میدهد که شاخصهای
فرهنگسازی و آموزش افراد بومی ،تأسیس نهادهها و شبکههای حمایت ،مدیریت نوین روستایی ،تسهیالت الزم با بهرة
کافی و یارانههای دولتی مهمترین تأثیر را در ارتقای فرصتهای کارآفرینی در منطقه داشتهاند.
هاینقشدولتدرارتقایفرصتهایکارآفرینی 


هایارزیابیشاخص

.آماره
جدول7
Test Value = 3.1

درجةآزادی
377
377
377
377
377
377
377
377
377
377

فاصلهباخطیكبهیك
ضریب
سطح
آموزش افراد بومی
فرهنگسازی و
تعیین
معناداری
1/98
0/92
0/0001
حمایت از دستاندرکاران امور روستایی
1/53
0/69
0/003.
تأسیس نهادهها و شبکههای حمایت
1/99
0/96
0/0005
حمایت از کسب و کارهای خانگی
1/61
0/71
0/04
مدیریت نوین روستایی
1/97
0/93
0/003
تسهیالت الزم با بهرة کافی
1/88
0/95
0/0001
مدیریت نیازهای بازار
1/53
0/51
0/001
حمایت از اشتغال زنان
1/59
0/63
0/0001
بیمة محصوالت
1/63
0/64
0/0003
یارانههای دولت
1/92
0/88
0/0001

پس از تعیین مهمترین شاخصهای شاخص دولت در ارتقای فرصتهای کارآفرینی ،بهمنظور تعیین روابط پیچیده بین
متغیرها و یافتن بهترین سازوکار تبیینکنندة نقش دولت ،از تحلیل مسیر استفاده میشود .تجزیه و تحلیل روابط مدل با
ضریب تعیین رگرسیون استاندارد در طرحوارة شکل  5شرح داده شده است .همة روابط در

سطح p < 0.05

از نظر آماری

معنیدارند .بهترین و معروفترین نمایهها برای تعیین برازندگی مدل تحلیل مسیر و حالتهای بهینة این نمایهها ،که هیز و
همکاران ( )1168-1152 :2009آن را معرفی کردهاند در جدول  8ارائه شده است .بر اساس این نمایهها ،بهترین مدل
تحلیل مسیر برازششده با توجه به هدف مطالعه انتخاب شده است .نمایههای مختلف برازش مدل بهینة انتخابی در
دامنة  0/96تا  0/98قرار میگیرند که جزو برازشهای ایدهآلاند .نمایة

Χ2/df

نیز نشان میدهد که میان مدل مفهومی با

دادههای مشاهدهشدة مطالعه تفاوت اندک وجود دارد .نتایج حاصل از این رویکرد در جدول  8آمده است.
نمایههاینیکوییبرازشمدلبهینةتحلیلمسیر
جدول .8
نمایةبرازش 
Χ2/df
GFI

عدد
به /6
دست2آمده 


0/97

دامنةموردقبول 

دامنةایدهآل 


Χ2/df ≤ 5

Χ2/df ≤ 2

0.9 ≤ GFI < 0.95

0.95 ≤ GFI < 1
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AGFI
NFI
CFI
RMSEA

0/98
0/97
0/96
0/065

0.9 ≤ AGFI < 0.95

0.95 ≤ AGFI < 1

0.9 ≤ NFI < 0.95

0.95 ≤ NFI < 1

0.9 ≤ CFI < 0.95
≤ 0.05 < RMSEA
0.08

0.95 ≤ CFI < 1
0 < RMSEA ≤ 0.05

نتایج این رویکرد در شکل  5و جدول  9نشان میدهد که از میان شاخصهای تبیینکنندة نقش دولت در ارتقای
کارآفرینی فرهنگسازی و آموزش افرادی بومی (میزان تأثیر کل  68درصد) بهمراتب سهم غیرمستقیم بیشتری در مقایسه
با سایر شاخصها دارد .مدیریت نوین روستایی با تأثیر کل  67درصدی نیز بیشترین تعداد مسیرهای برونزاد را داشته و
بهصورت یك ایستگاه مهم عمل میکند .این متغیر بهصورت غیرمستقیم و با ضریبهای همبستگی معنادار بر متغیرهای
مختلف تسهیالت الزم با بهرة کافی ،یارانههای دولتی ،و بیمة محصوالت تأثیرگذار است.

.طرحوارۀرویکردتحلیلمسیردرتبیینتأثیرشاخصهاینقشدولتدرارتقایکارآفرینی 

شکل5



ضروری است بیان شود که بهطور کل فرهنگسازی و آموزش افراد بومی ،تأسیس نهادهها و شبکههای حمایت،
مدیریت نوین روستایی ،تسهیالت الزم با بهرة کافی و یارانههای دولتی بهترتیب با نرخ اثرهای  ،60 ،67 ،57 ،68و 63
درصد باالترین میزان اثر کل را داشتهاند .این بدان معنی است که دولت با ایفای نقش خود از طریق شاخصهای
ذکرشده میتواند نقش خود را در ارتقای فرصتهای کارآفرینی ایفا کند.
کلشاخصهاینقشدولتدرارتقایکارآفرینی 

جدول.9محاسبة اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم ،و اثرهای
متغیر 

اثرمستقیم 

اثرغیرمستقیم 

اثرکل 

فرهنگسازی و آموزش افراد بومی

0/37

0/31

0/68

حمایت از دستاندرکاران امور روستایی

0/21

0/27

0/48

تأسیس نهادهها و شبکههای حمایت

0/34

0/23

0/57

حمایت از کسب و کارهای خانگی

0/33

0/15

0/48

مدیریت نوین روستایی

0/41

0/25

0/67
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تسهیالت الزم با بهرة کافی

0/39

0/21

0/60

مدیریت نیازهای بازار

0/14

0/27

0/41

حمایت از اشتغال زنان

0/39

-

0/39

بیمة محصوالت

0/19

0/24

0/43

یارانههای دولتی

0/37

0/26

0/63

نتیجهگیری 

دربارة نقش دولت در تبدیل دانش علمی به کارآفرینی و نوآوری ،نتیجة تحلیلی این تحقیق بیان کرد که برای تبدیل
دانش علمی به کارآفرینی نوپا حضور دولت الزامی است .زیرا دولت نهتنها از طریق مداخله ،بلکه از طریق مدیریت دانش
و فناوری میتواند نقش اساسی در شکلدادن به فعالیتهای کارآفرینی داشته باشد .درحقیقت ،مدیریت نوین روستایی و
از جمله فناوری ایجادشده توسط دولت (بهعنوان مثال اینترنت) ،به کارآفرینان این امکان را میدهد تا بتوانند کسب و
کارهای مبتنی بر وب و فناوری اطالعات ایجاد کنند .مدیرین نوین روستایی توسط دولت ،بهعنوان شاهرگ اصلی (شکل
 ،)5نقشی اساسی در توسعه و ارتقای فرصتهای کارآفرینی ایجاد میکند .این شاخص با تأثیر غیرمستقیم بر
فرهنگسازی و آموزش افراد بومی ،حمایت از دستاندرکاران امور روستایی و تسهیالت مورد نیاز روستاییان نقش ایفا
میکند .همچنین ،نتایج نشان میدهد که دولتها از طریق کارآفرینان اجتماعی و نحوة کارکرد آنها پشتیبانی میشوند و
میتوانند محصوالت و خدمات جدید ایجاد کنند (شکل  .)5درنتیجه کارآفرینی دیجیتالی و مبتنی بر فناوری اطالعات با
توجه به نقش غیرمستقیم مدیریت نوین روستایی در بسیاری از بخشهای اقتصاد دولتی بهطور فزاینده رواج مییابد.
مطالعات سخته و کریمی (719 :1398؛ خیاره و عرفاننیا92 :1398 ،؛ هیلینگ و گرهارد2 :2020 ،؛ ریگان )8 :2002 ،این
نتیجه را تأیید میکند .برای نیل به این هدف ،دولتها باید به نقشهایی رو بیاورند که متناسب با شرایط متحول محیطی
باشد .این خطمشیها با تشویق بازار سرمایه و روستایی به فعالیتهای ریسكپذیر و همچنین حمایت مالی مستقیم،
مشاوره را مهیا و آموزش کارآفرینی را در مؤسسات فرهنگی و اجتماعی فراهم میکنند .نقش فرهنگسازی و آموزش افراد
بومی در ارتقای فرصتهای کارآفرینی این موارد را تأیید میکند .این شاخص نیز نقش جدی در هماهنگسازی سایر
شاخصهای مؤثر ایفا میکند .از آنجا که صندوق کارآفرینی امید بهعنوان قویترین سیستم حمایت مالی از کسب و
کارهای خرد ،کوچك ،و خانگی انجام وظیفه مینماید و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق شاغالن در کسب و کارهای
خانگی را زنان تشکیل میدهند ،زنان روستایی نیازمند حمایت این صندوق و دیگر مؤسسات حمایتی برای تحول روستاها
و ایجاد درآمد و کسب و کارند .همانطورکه در شکل  5مشخص است ،شاخص تأسیس نهادها و شبکههای حمایت
مهمترین اثر غیرمستقیم را در کسب و کارهای خانگی دارد .در مطالعات خیاره و عرفاننیا ( ،)92 :1398دابسون و
همکاران ( )4 :2003نیز به این مسائل پرداخته شده است.
با توجه به اینکه در این تحقیق سعی شده است با استفاده از ارزیابی از طریق پرسشنامه و مصاحبة حضوری میزان
نقش دولت در کارآفرینی منطقه بررسی شود ،این پژوهش بهخوبی تعامالت متقابل متغیرهای اثرگذار در امر کارآفرینی و
نقش دولت در توسعة روستایی را نشان میدهد .در حال حاضر ،میزان سرمایهگذاریهای دولت در کارآفرینی ،اقدامات
حمایتی دولت از کارآفرینان ،میزان کمكهای مالی دولت از فرصتهای کارآفرینی و همچنین نهادهای ارائهدهندة منابع
مالی از جانب دولت قادر به تأمین منابع مالی کسب و کارهای کارآفرینانه نیستند .بنابراین ،رشد فعالیتهای کارآفرینانه در
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محیط روستایی در گرو طراحی و بهکارگیری شیوههای مدیریت نوین حمایت مالی مانند اقدامات حمایتی دولت از
کارآفرینی روستایی است .پژوهشهای خیاره و عرفاننیا ( )92 :1398و پتریدیس و گالولی (  )262 :2008این مباحث را
تأیید میکنند .هرچند متأسفانه نقش دولت در ایجاد شغل و کارافرینی در روستاهای شهرستان بهبهان بسیار کمرنگ
است .با توجه به فرصتهای بالقوة روستاهای شهرستان بهبهان در تحقق کارآفرینی پایدار و بهمنظور ایجاد اشتغال و
کسب درآمد برای ساکنان روستایی ،استفاده از این فرصتها و حمایتهای دولت میتواند تأثیر مفیدی در زمینة ایجاد
کسب و کار و کارآفرینی روستایی در راستای توسعة پایدار نواحی روستایی داشته باشد .زیرا بیکاری بهعنوان یکی از
چالشهای اساسی در این منطقه مطرح است؛ این در حالی است که روستاهای یادشده دارای استعدادهای فراوانی برای
کسب درآمد و ایجاد شغلاند .نبود فرصت های شغلی در جوامع روستایی نرخ مهاجرت از روستاها به شهرها را افزایش
میدهد و این مشکلی بزرگ برای مردم روستا قلمداد میشود .درنتیجه ،کارآفرینی راهکاری جدید در نظریههای روستایی
برای دستیابی به توسعة روستایی مطرح است .دولت میتواند با برنامهریزی اصولی و ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینان
روستایی ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل یاریدهنده ،در این زمینه به روستاییان کمك کند و شکوفایی روستا و کشور
را ممکن سازد .سیاستهای دولت در قبال کارآفرینان بهخصوص کارآفرینی روستایی برای ارائة کمكهای مالی از طریق
یارانهها و وامهای ترجیحی یا سیاستهای مالی مساعد ،مشارکت زنان بهعنوان نیمی از بخش جمعیتی ،حضور فعال
دهیاران و شوراها و ایجاد انگیزه در مدیران نوین روستاها ،که همان شوراها و دهیاراناند ،برای ایجاد شغل و کسب و کار
و حضور دولت در کارآفرینی بسیار مفید است .از این رو ،تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع نیازمند یافتن راهحلها و
روشهای جدید است .برای نیل به این هدف ،دولتها باید با افزایش میزان سرمایهگذاری در زمینة استفاده از فرصتها و
کارآفرینی در منطقه و مشوقها و امکان دسترسی عادالنة کارآفرینان روستایی در سراسر کشور به منابع مالی کمك
مؤثری به ایجاد و رشد فعالیتهای کارآفرینانة روستایی داشته باشند.
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