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 چکيده
 ایجاد با آوریفن ارتقاء فرآیند است. کارآفرینی کارآفرینی روستایی، توسعه در مؤثر عوامل از یکی

 کندیبه دهستان موران روستاهای در کارآفرینی توسعه است جدید سازمان یا کار و یک کسب

دستیابی  نظیر هاییزمینه در دتوانروستا می اقتصادی توسعه در کارآفرینی گیرد نقشصورت می

 به شهرها، مهاجرت پدیده کاهش روستاها، رشد اقتصادی نیاز، مورد خدمات و کاالها به روستاییان

 .باشد در روستاها رفاه و اجتماعی امنیت سطح ارتقاء جدید و کارهای و کسب ایجاد به تشویق

 اد و گسترش فضای کارآفرینیهدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در ایج

در دهستان موران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی نوع توصیفی و همبستگی است جامعه 

باشد که در آماری این پژوهش کلیه ساکنان روستاهای دهستان موران در شهرستان کارون می

. ابزار گردآوری پرسش شونده توزیع شد 581صورت تصادفی در میان این تحقیق نمونه پژوهش به

های تحقیق پرسشنامه محقق ساخت است. نتایج این تحقیق نشان داده که  در دهستان داده

موران رابطه معناداری بین عملکرد اقتصادی مدیریت در گسترش فضایی کارآفرینی وجود دارد 

 یعنی دهستان موران از نظر عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی از وضعیت مطلوبی برخوردار

است و رابطه معناداری بین عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی و گسترش فضایی کارآفرینی 

 باشدوجود دارد یعنی دهستان موران از وضعیت عملکرد اجتماعی مدیریتی خوبی برخوردار می

ان باشد که نشو  از نظر وضعیت عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی دارای رابطه معناداری می

رد باشد و عملکت مطلوبی عملکرد زیرساختی در گسترش کارآفرینی فضایی میدهنده وضعی

ه باشد و روستای غزوایمدیریتی برای ایجاد زمینه گسترش فضایی در این روستاها متفاوت می

  تری نسبت به سایر روستاها دارد.بزرگ وضعیت مدیریتی مطلوب

 .وران، شهرستان کارونمدیریت روستایی، کارآفرینی، دهستان م: واژگان کليدي
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 .دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز 5

 .نامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار جغرافیا و بر 2
 .دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید چمران اهواز 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 درالدین نواسريب  

             کارآفرینی در گسترش فضاي شوراها و دهياري هاعملکرد بررسی 

 ه موردي دهستان موران()مطالع 
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 مقدمه
شغلی است. امروزه مبحث اشتغال تنها  هایفعالیت، کاهش بیکاری و توسعه کشور مادر اغلب کشورها و از جمله  توسعه یکی از اهداف

امور  ها از جملهروبرو هستند؛ مسئله اشتغال، در تمام زمینه مسئلهمربوط به یک کشور خاص نیست، بلکه تقریباً تمامی کشورها با این 

ی طور کلی، یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی، کارآفریناجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و امنیتی نیز تأثیر گذاشته است. به

ه باشد. اشتهای جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثر در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها دتواند با خلق فرصتیرا کارآفرینی میزاست؛ 

 های جدید را ارائه و موجب تحول درکارآفرین با ترکیب منابع و یا با استفاده از منابعی که تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته است روش

های نوآوری -2مولد ایجاد اشتغال پایدار و  -5 ینی سه نتیجه مفید برای جوامع دارد:کارآفر نظران معتقدند؛شود. صاحبزندگی روزمره می

عنوان یک راهبرد در توسعه شکوفایی ( بنابراین امروزه کارآفرینی به5:5383داریانی،  احمد پورثروت و رفاه. ) -3تأثیرگذار در عرضه اقتصادی؛ 

ز دجوش و اصورت خوکه از طریق آن، همه عوامل و منابع و امکانات یک جامعه به بدیل تبدیل گشته استو رشد جوامع انسانی به عاملی بی

بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت اقتصادی ـ  منشأی بلند اجتماعی بسیج شده و هاآرماندر یک روند تکاملی در جهت نیل به  قرار گرفتنراه 

ز مورد توسعه فرهنگ کارآفرینی و شناسایی استعدادهای کارآفرینانه و پاداش به کارآفرینان ا ( در58:5381اکبری،گردند )اجتماعی می

توانند انجام دهند. در این راستا ترین کارهایی است که هر سازمان، ازجمله شوراها و دهیاری روستا برای کارآفرین شدن روستاییان میعمده

 لصورت ابزار یا وسایها و نهادها بهطریق تشکیل سازمان ( ازمدیریت روستایی و فرایند سازماندهی و هدایت جامعه روستایی )شورا و دهیاری

( اگر مدیریت روستایی بتواند از 3: 5333های جامعه روستایی نقش بسزایی را ایفا نمایند. )افتخاری،منظور دستیابی به هدفتأمین هدف  به

کند یا حتی از هیچ، چیز ارزشمندی را به وجود آورد کارایی را افزایش داده است در مدیریت کارا  های بهتر حاصلهای کمتر، خروجیداده

فرایند مدیریت از طریق وظایف  یی و اثر بخشیکارا . ها )اثر بخشی( نیز مرتبط استتنهایی کافی نیست بلکه باهدف دار بودن فعالیتن، بهبود

توان رابطه متقابل مردم و شوراهای اسالمی (. با توجه به اصول پایداری مدیریتی روستا می518: 5388یدی کیا،)سعچندی میسر است 

های مستمر در تعدیل و موقع و آموزشیریت روستایی را عقالنی، منطقی و پایدار ساخت؛ بدین صورت که بااطالع رسانی بهروستاها و مد

ها و کرامت انسانی، رعایت اصل برائت و شناخت درک محیطی و درک ها، رعایت صداقت وبی طرفی، حفظ حرمتمنطقی کردن خواست

باید گفت پایداری رابطه شوراهای منتخب و در کل مدیریت روستایی با مردم روستا )کل جمعیت متقابل به این مهم دست یافت. سرانجام 

استمرار نگرش فرایندی نسبت آموزش و یادگیری وظایف متقابل، اولویت دادن مردم، رعایت قانون، رعایت حقوق افراد و منافع  ( بهروستایی

عدادها، تعهد و تداوم آن در خود نهاد و مردم بستگی دارد. راهکار ایجاد شوراهای اسالمی آنان، حفظ امنیت و آزادی و به فعالیت در آوردن است

همان طور که در  .ای در جهت دستیابی به توسعه روستایی و در نهایت توسعه ملی استیک واحد مدیریت محلی وسیله عنوانبهروستایی 

ین انجام ا در صورتت روستاییان و ایجاد کارآفرینی و اشتغال در روستاها بوده؛ ها، جلب مشارکقانون تصریح شده از وظایف شوراها و دهیاری

توانند به توسعه پایدار روستایی و نیل به اهداف مورد نظر، همان ثروت، رفاه اجتماعی و اقتصادی است وظیفه از سوی مدیریت روستایی می

باشد. این دهستان از شرق به بع شهرستان کارون استان خوزستان میبخش سویسه از توایکی از دو دهستان دهستان موران  منجر گردد.

جنوب به محدود  و ازروستای قلعه صلیح( عبداهلل )غرب به رودخانه کارون از شمال به محدوده کوت  ( و ازاهواز -دهستان سویسه )جاده آبادان

است. بر اساس آخرین  ه شرق رودخانه کارون قرارگرفتهروستاست که در حاشی 51شود. این دهستان دارای شهرستان شادگان منتهی می

دهستان دهستان موران ساکن هستند تعداد مردان در این  خانوار در 2831نفر و  53138موران جمعیت دهستان  5331سرشماری سال 

رخورداری از مواهب طبیعی فراوان در روستاهای دهستان موران با ب باشند و دارای نیروی فعال باالست.می نفر 5683زنان و تعداد  نفر 5531

 ؛وعبور رودخانه کارون ازکنارروستاها های درخور توجهی است،زمینه کاشت انواع درختان و گیاهان زینتی و مثمردارای استعدادها و قابلیت

دی عبارتند از: گل و مهمترین محصوالت گیاهی با ارزش اقتصا خاک حاصلخیز امکان کشت بسیاری ازمحصوالت کشاورزی را فراهم کرده

ن مچنیه آورده است.فراهم  را گیاه زینتی،)آلوئه ورا(، انواع خرما، زیتون، انگور، انجیر، گندم وجو، برنج، ذرت، انواع صیفی جات وباغات لیمو

ده، شرکت های توسعه نیشکر عالوه بر موارد یاد ش اند.برداری قرار گرفتهتعداد زیادی چاههای نفت در این دهستان وجود دارند که مورد بهره

مسطح بودن زمینهای -آب  –وصنایع جانبی آنها در محدوده ی این دهستان مشغول فعالیت هستند؛ و نیز منابع طبیعی)خاک مناسب 

ه با توجکه جویای کار هستند باالست  بیکاریتعداد جوانان اما  وجود دارند؛  موجود درروستاهای دهستان موران سرمایه انسانیکشاورزی( و 

تغال اش در حوزهها ( مدیریت روستایی )شوراها و دهیاری ی کهانسانی در دهستان و با در نظر گرفتن وظایف به قابلیتها وتوان های محیطی و

 درحاضر عملکرود نرخ بیکاری در دهستان یاد شده از وضعیت مطلوبتری برخوردار شود. بنابراین در تحقیق دارد؛ انتظار می و کارآفرینی

 روستاهای تحت پوشش و ایجاد کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفته است. در توسعهها( دهستان موران شوراها و دهیاری) ییروستامدیریت 
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        تحقيق هايسؤال
 وجود دارد ؟ هایاریرابطه معناداری میان رونق اقتصادی دهستان موران و عملکرد شوراها و ده یاآ .5

 ؟ یر گذار بوده استتأثفضای کار آفرینی روستایی دهستان موران تا چه حد در گسترش  عملکرد اجتماعی مدیریت .2

 ؟ آیا در دهستان موران بین عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی رابطه معنا داری وجود دارد .3

 

 هاي تحقيقيهفرض

ت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی در دهستان موران وجود رسد ارتباط معنا داری بین عملکرد اقتصادی مدیرییمبه نظر  .5

 دارد.

 یر گذار است.تأثرسد در دهستان موران عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی در گسترش فضای کار آفرینی یمبه نظر  .2

وجود  معنا داری رسد در دهستان موران بین عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی رابطهیمبه نظر  .3

 دارد.

 

 اهداف تحقيق

 هدف اصلی

 هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در ایجاد و گسترش فضای کارآفرینی در دهستان موران است.

 اهداف فرعی
 ی عملکردی مدیریتی روستاهاهاحوزهمعرفی  .5

 بررسی عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی در گسترش کارآفرینی .2

 عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی در گسترش کارآفرینیبررسی  .3

 بررسی عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی در گسترش کارآفرینی .3

 شناسایی امکانات روستاها و راهکارهای برای حل مشکالت آنان .1

 

 مبانی نظري تحقيق
ی روستایی ودهیاری ها( کارآفرینی واشتغال در در بررسی نظری موضوع، توجه به مفاهیمی مانند مدیریت روستایی )شوراهای اسالم

توسعه روستایی الزامی است.شورای اسالمی نهادی است که اعضای آن براساس قانون با رای مستقیم مردم روستا برای مدت چهار سال انتخاب 

 نفر 1 نفر5166 یتنفرعضو ودر روستاهای باالی جمع3نفر، 5166می شوند.شوراهای اسالمی در روستاهای با جمعیت کمتراز 

 (561: 5388عضودارد.)افراخته، 

مدیریت یکی از ارکان اساسی در جهت پیشرفت وتوسعه روستایی می باشد وگاهی جهت رسیدن به سطحی از توسعه پایدار 

کاربردی  -اختاری(مدیریت روستایی مجموعه ای درهم تنیده از امکانات، شرایط مختلف طبیعی، انسانی، نهادی وس5: 5388است.)حیدری،

( مدیریت روستایی باید برای روستا، برنامه ریزی هایی را به انجام برساند، فعالیت های روستایی را سازمان دهد و بر 2: 5336است.)صیدالی،

مواردی  م چنینفعالیت های انجام شده نظارت کندو حتی برای انجام بهینه امور سیاستهای تشویقی، زیر ساختی، فرهنگی...ایجاد نماید. انجا

ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت ورهبری ونظارت وکنترل بر می گردد. مهمترین هدف ¬به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه

ه عمدیریت روستایی را می توان به ایجاد و ارتقای شرایط کار وزندگی روستاییان در گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی، تشویق آنها به توس

 اقتصادی واجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدی بیان کرد.

دیدگاه مدیریت نوین روستایی)دهیاریها(تحت نظارت مستقیم نمایندگان ساکنین روستاها )شوراهای اسالمی( و کنترل وسیاست گذاری 

 (233: 5335دولت در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می نمایند.)استعالجی،

 به درهرجامعه واداری اقتصادی اجتماعی، های¬رسیدن به توسعه و اداره آن ایجاب می کند که نظامهای خاصی، متناسب با ویژگی

 یروستای مدیریت. است شده سپرده ها دهیاری و شوراها به روستاها مدیریت کشور، مدیریتی جدید سیستم در اساس همین بر. آیند وجود

ه سازمان ها و نهادهاست. این سازمان ها ونهادها، ابزار یا وسایل ب دادن شکل طریق از روستایی محیط و جامعه وهدایت دهی سازمان فرایند در

تامین هدف های جامعه روستایی هستند، هدف هایی که مردم آنها را ترسیم می کنند و می پذیرند. همچنین مدیریت توسعه روستایی فرایند 
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، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم واز طریق تشکیالت و سازمان های روستایی چند جانبه ایی که شامل مردم

 (255: 5383، )رضوانی برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجراء می گردد وتحت نظارت و ارزش یابی قرار می گیرد.

فراوانی روبه رو هستند، از این رو تضمین وتداوم حیات وبقای روستاها، نیازمند یافتن راه روستاها در زمان حاضر با تحوالت و تهدیدات 

 .دارد زیادی بستگی جدید های¬حل ها و روش های جدید مقابله با مشکالت هستند که به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت، فرایندها و روش

اها ابرین توسعه روستبن. باشند خود محیطی شرایط با متناسب که آورند روی هایی نقش به باید روستایی مدیران هدف این به نیل برای

 ایجاد رایب پتانسیلی همانند را روستایی کارآفرینی توسعه، های¬درمقایسه با گذشته، پیوند گسترده تری با مفهوم کارآفرینی دارد.آژانس

شاورزان ک شناسند، می روستایی آشفتگی از جلوگیری اصلی حل هرا عنوان به را آن مداران سیاست کنند؛ می تلقی شغلی وسیع های فرصت

قی تلآن را به عنوان ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان روستایی آن را به مثابه امکان کار در مجاورت منزل خود 

مایت های جامعه موجب می شود. البته برای تمامی گروه های می کنند و این شیوه، استقالل، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان را به ح

 نمختلف روستایی؛ ایجاد کارآفرینی و اشتغال، وسیله برای بهبود کیفیت زندگی افراد خانوارهای روستایی به شمار می رود که نتیجه تعامل آ

ل موثر بر کارآفرینی را می توان به پنج گروه تقسیم ( به طور کلی عوام285: 5383ایجاد محیط واقتصاد سالم وپایدارخواهد بود.)پاسبان،

کرد.بدیهی است که تاثیر این عوامل در جوامع روستایی یکسان نیست. ازاین رو مدیران روستایی نیازمند بررسی این عوامل در روستاهای 

 تحت پوشش خود هستند، که عنوان در شکل زیر نمایش داده شده اند. 
 

 فرینی و اشتغال:عوامل موثر بر کار آ1شکل

 

 
 69منبع: نگارنده سال

 

 شرح روش اجراي تحقيق
 :های مورد نیاز این پژوهش بر اساس دو روش ذیل جمع آوری شده استداده

 ایمطالعات کتابخانه -الف

 .جهت تدوین مبانی نظری تحقیق از کتب و مقاالت معتبر فارسی و التین استفاده شده است

 مطالعات میدانی -ب

 .های مورد نیاز تحقیق پرسشنامه استفاده و بین جامعه آماری توزیع خواهد شدگردآوری داده برای

دهد. در واقع این تحقیق به دنبال هایی برای سنجش موضوع تحقیق یاری میاین اطالعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخص

 .گویی به سؤاالت تحقیق استپاسخ آوری اطالعات برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضیه برایجمع

های ارائه شده به پرسشنامه پژوهش بود. پژوهشگر ضمن معرفی خود و توضیح در آوری پاسخصورت جمعابزار گردآوری اطالعات به

 االت آن پاسخ دهند.درستی مطالعه نموده و به سؤها را بهنمود که پرسشنامهمورد اهمیت موضوع مورد تحقیق از شرکت کنندگان تقاضا می

داد. جهت حفظ اطالعات ارائه شده محقق شخصاً داد و توضیحات الزم را ارائه میآمد پاسخ میپژوهشگر با حضور خود به سؤاالتی که پیش می

 .صورت کلی ارائه شدندها بهنمود و در نهایت یافتهپرسشنامه را جمع آوری می

نفر می باشند که در این تحقیق روستاها  53138اهای دهستان موران در شهرستان کارون جامعه آماری تحقیق، کلیه ساکنان روست

 ها توزیع گردیده است.پرسشنامه 581ها تصادف انتخاب نموده و بین آن)جامعه آماری( از بین این روستاها افرادی را به

و  spssها در نرم افزارهای آماری گیرند. تجزیه و تحلیل دادههای خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میداده

  شود. استفاده می EXSELاستفاده شده و برای ترسیم نمودار از نرم افزار  AHPفرآیند سلسله مراتبی 
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 شاخص ها و متغيرها
هش حاضر  به منظوربررسی فرضیات از انجا که ارزیابی عملکرد مدیریت روستا دارای مفهوم چند جانبه و چند وجهی است در پژو   

 ودستیابی اهداف مطرح شده، شاخص های زیر برای مطالعه و ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در محدوده مورد مطالعه انتخاب شده است.
 

 : شاخص هاي منتخب در ایجاد کارآفرینی واشتغال2شکل

 

 ضرورت تحقيق
با تاسیس دهیاری خودکفا در روستاهای کشور تکمیل شد. طبق این قانون 5355شده؛ ودرسال  تصویب 5351در قانونی که در سال   

شوراهای اسالمی روستا دارای وظایف متعددی شدند. از جمله این وظایف شناسایی مسائل، مشکالت و نارسایی های روستا، فراهم نمودن 

و برنامه های دهیاری، مشارکت در تهیه طرح های توسعه و عمران روستا  زمینه جلب مشارکت  مردم برای پیشبرد امور، تصویب پیشنهادات

و بسترسازی جهت انجام بهینه فعالیت های  آنها در روستا است. در دوره حاضر شوراهای روستا به همراه دهیاری، که می توان آن را بازوی 

انتظار آن است که روستاها با برخورداری از سازمان محلی، توسعه  اجرایی شوراهای مذکور دانست، وظیفه مدیریت روستایی را بر عهده دارند.

نیافتگی موجود را تا اندازه زیادی به سمت توسعه یافتگی هدایت کرد. توسعه شوراها می تواند موجبات گسترش نهادهای غیردولتی، افزایش 

ه طور کلی در ایران وبالخص دهستان مورد مطالعه )دهستان مشارکت مردم در اداره امور خود و پاسخگو نمودن نهاد مدیریت روستایی شود. ب

موران(مسائلی مانند رشد جمعیت، بیکاری، مهاجرتهای روستائیان به شهرها، حاشیه نشینی، فقر، بزهکاری، اعتیادوناامنی و نزاع های قومی 

ها در توسعه نیافتگی روستایی ونرخ باالی بیکاری وقبیله ایی؛ همچون سایر نقاط کشورهای در حال توسعه وجود دارد، که ریشه همه ی این 

در روستاها است.  یکی ازمهمترین راهکارها، کارآفرینی می باشد. کارآفرینی نیروی محرکه ی توسعه اقتصاد است و نقش آن عبارت از نو 

ا فراهم می آورد. بنابراین  با توجه به مشکل آوری و ترکیب تازه از مواد و مبنای بسیاری از تحوالت اقتصادی    می باشد، که موجبات توسعه ر

بیکاری؛منجربه افزایش اعتیاد، بزهکاری وناامنی درسطح دهستان موران شده وهمچنان رو به ازدیاد نهاده است. مدیران روستایی بایستی به 

یی برای کاهش معضالت و مشکالت دنبال راهکارهایی باشند که این معضالت را کاهش دهند. عمده ترین راه در پیش روی مدیران روستا

نجر مدهستان، توجه به کارآفرینی و ایجاد اشتغال است. عالوه بر تولید ثروت و توسعه تکنولوژی، اشتغالزائی مولد درروستاهاایجاد می گردد؛ و

ضریکی از موضوع های مهم در به ریشه کن شدن بیکاری، ناامنی واعتیاد خواهد شد. ایجاد کسب وکار و خود اشتغالی در روستاها در حال حا

 کشور است.   

 

 پيشينه موضوع

 پيشينه داخلی
به این  «تأثیرگذار نهادهایبر تأکید روستایی با مدیریت به نو نگرشی»(، در تحقیقشان با عنوان 5388رکن الدین افتخاری و همکاران )

 مردم، مستقیم مشارکت بدون ایتجویز شده پیش از نسخه چهی روستایی، کنار جامعه در محلی، مردم مشارکت بدون که اندرسیده نتیجه
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 نیازمند روستایی ریزی و برنامه مدیریت فرآیند .نیست هاکاستی پاسخگوی مدیریت و ریزی برنامه گذاری، سیاست فرآیند بازار در و دولت

  شود.می یاد شارکتیم مدیریت عنوان با آن که از است آن در مؤثر هایقدرت میان تعادل نقطه یک به دستیابی

با عنوان ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی  (،5288) مرتضی نعمتی و سید علی بدری آقایانپژوهشی  -مقاله تحقیقی

 .انجام شده است5388فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه  موردی استان گلستان در سال  هایدهیاریمقایسه تطبیقی 

 نموده است بیان ابتدا «روستاها اشتغال ایجاد و آفرینی کار در روستایی نوین مدیریت نقش» عنوان (، با5388دی )سعی تحقیق در

 بگذارد مجموعه های زیرسازمان بقای و در موفقیت مهمی بسیار تأثیر تواندمی دانش بر مبتنی اقتصاد از استفاده با روستایی نوین مدیریت که

 توسعه در را مؤثری نقش در اقتصاد، نوین پدیده یک عنوانبه کارآفرینی که نموده تشریح سپس شودمی روستایی اقتصاد ارزش خلق باعث و

 با باید روستایی نوین مدیریت حوزه اندرکاراندست و مدیران که بوده صورت این به آن نتیجه نهایتاً و دارد کشورها اقتصادی پیشرفت و

 آورند. فراهم روستاها در را اشتغال و و کارآفرینی وریبهره افزایش موجبات و بردارند گام چرخه فرآیند در نوین دانش افزایش

به این نتایج دست یافت « راهبردی هایسیاست ارائه ایران و در روستایی مدیریت هایچالش»(، در پژوهش خود با عنوان 5336بدری )

 نهادی سازوکارهای به توجه لزوم روستایی، انداز چشم چارچوب در شرافتمندانهزندگی  و یافتگی حق توسعه کردن عملیاتی و تحقق که برای

 نهادهای تقویت و ایجاد کید بر و تا حکمرانی و مدیریت شیوه و هاسبک ها،رویه قوانین، ریزی، برنامه هایشیوه ها،اندیشه در بازنگری از جمله

 .دارد ضرورت هاآن کردن ایشبکه و ایخوشه طریق از مدنی و محلی بومی،

 استان بهاباد :موردی مطالعه کارآفرینی توسعه در اسالمی شوراهای و هایدهیاری نقش تبیین» مقاله در (،5336همکاران) و هاشمی

 که است آن تحقیق نشانگر از حاصل نتایج و پرداخته مطالعه مورد منطقه در کارآفرینی توسعه در محلی مدیریت نقش تشریح به «یزد

 مسئوالن کارآفرینان، هایمردم فعالیت نظر از و داشته موفقی نسبتاً عملکرد روستایی کارآفرینی توسعه زمینه در اسالمی شوراهای و ندهیارا

 کارآفرینانه، نگرش و رفتار کارآفرینی، هایجمله زیرساخت از روستایی، کارآفرینی توسعه برای را الزم هایزمینه شوراها و دهیاران محلی،

 منجر و است بوده قبول قابل موارد این در شوراها و دهیاران و عملکرد کرده فراهم اجتماعی و فرهنگی عوامل و اقتصادی و مالی نابعم جذب

 است. شده روستایی توسعه کارآفرینی به

 در زنان روستایی یکارآفرین توسعه هایمحدودیت و موانع تحلیل و بررسی»عنوان  با پژوهشی در (،5335) همکاران و فرانی یعقوبی

 و موانع که آن است از حاکی پژوهش است. نتایج پرداخته «ایران در روستایی زنان کارآفرینی توسعه موانع و عوامل شناسایی به ایران

 زنان رفتاری و فردی، شخصیتی هایویژگی و شرایط :از اندعبارت که گیرندمی قرار مقوله نه در روستایی زنان کارآفرینی هایمحدودیت

 جامعه،( اجتماعی فرهنگی، ، شرایط)ارتباطات تجربه، آموزش، ( روستایی زنان مهارت و دانش خانوادگی، هایویژگی و شرایط روستایی،

 حقوقی، و قانونی عوامل ،)کار و کسب و توسعه اداره اندازی، راه فرایند در ( روستایی زنان نیاز مورد خدمات و امکانات به دسترسی )روستا

 روستایی(. محیط( عوامل محیطی و جغرافیایی شرایط سازمانی، و نهادی عوامل اقتصادی، و مالی املعو

 «کارآفرینی روستایی بر تأکید با چین کشور تجارب از هاییآموزه روستایی توسعه و کارآفرینی»مقاله  (، در5332همکاران ) و ایزدی

 نشان پژوهش مطالعات این .است پرداخته چین کشور در روستایی کارآفرینی سعهتو عملیاتی هایبرنامه و هاسیاست گذاری بررسی به

 دهه سه در ویژهبه مناسب، اتخاذ راهبردهای و داشته وجود چین کشور روستایی کارآفرینی هایبرنامه در متعددی هایچالش که دهندمی

 شده کشور این در روستایی کارآفرینی هایوفقیت برنامهم موجب آموزشی، خدمات عرضه و روستایی نواحی صنعتی سازی نظیر گذشته،

 است.

 به این نتایج دست یافتند« کارآفرینی توسعه در روستایی مدیریت نقش»(، در پژوهش خود تحت عنوان 5333) خدا بنده لو و همکاران

 روستایی کارآفرینان حضور و ظهور راستا این است. در غیرممکن ساکنان برای و سودآور مولد کار بدون روستایی، جامعه بقای و استقرار که

 مردم درآمدهای افزایش و زاییاشتغال مهم راهکارهای از یکی عنوانبه کارآفرینی امروزه که طوریرسد. بهمی نظر به ناپذیر اجتناب امری

 توسعه جوامع برای کلیدی استراتژی کی را آن مردان دولت روستاها، اقتصادی توسعه عامل را آن اقتصاددانان و رودمی روستایی بشمار

دانند. می خود سکونت مجاورت محل در اشتغال برای مکانی را آن زنان و خویش آمد در بهبود برای را ابزاری آن روستائیان و کشاورزان محلی

 توانندمی دولت و روستاییان با فراوان تعامالت به دلیل دارند، عهده بر را روستاها اداره که محلی و مردمی نهادهای عنوانبه روستایی مدیریت

 نگرش و رفتار مالی، منابع جذب به کمک الزم، هایتوسعه زیرساخت آموزشی، مختلف هایبرنامه اجرای مدیریت، گذاری،سیاست با

 توسعه در دست، این از اموری و روستاییان بین در کارآفرینی انگیزه ایجاد اجتماعی کارآفرینی، و فرهنگی بسترهای ایجاد کارآفرینانه،

 .آورند فراهم روستایی کارآفرینی توسعه برای را زمینه و کنند اساسی ایفا نقش روستاها در کارآفرینی

به این نتایج « بررسی میزان رضایت روستاییان از عملکرد مدیران محلی در شهرستان صومعه سر»(، 5338قاسمی نرگسی و همکاران )

کنند و چگونگی عملکرد مدیران روستا یمدر کار خود موفق بوده و از عملکرد مدیران محلی احساس رضایت دست یافتند که مدیران محلی 

 ند.ارا در زمینه اجتماعی و فرهنگی عالی بیان داشته و نقش مدیران محلی را در توسعه روستاهای شهرستان صومعه سرا بسیار زیاد دانسته
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 پيشينه خارجی

 خاک سالم، روستای مانند عواملی محیطی به محیطی، عوامل و هازیرساخت بر تأکید با کارآفرینی ود دربارهدر مطالعه خ (،2662مایا )

 (، برق و زندگی)آب امکانات و تسهیالت همچون، عناصری کارآفرینانه هایاند بر اساس این پژوهش زیرساختکرده اشاره غیره و حاصلخیز

 هدایت شامل های کارآفرینانه،حمایت .است مهم بسیار کارآفرینان برای که کندمی فراهم را اتمقرر و قوانین و )مالیات( عوارض خدمات،

 تشکیل و هاشبکه ایجاد مثبت، هایزیرساخت و محیط کارآفرینان، ایجاد بر تمرکز تجاری، خدمات مانند خصوصی، و عمومی هایفعالیت

برای  که کارآفرینی خاص نیازهای باید کارآفرینانه، هایزیرساخت خصوص در .دشونمی از کارآفرینان حمایت منظوربه مشاور هایگروه

 شود تأمین هستند، مهم کارآفرینان

از میان موانع گوناگونی که برای انجام دادن کـارآفرینی پایـدار در سـطح منـاطق روسـتایی وجود  2662بر اساس پژوهش لسوسیا

کرد. کارآفرینان در مناطق روستایی باید بـا  ها، کمبود منابع مالی و کمبـود اطالعـات اشـارهتوان به پایین بودن سطح مهارتدارد، می

های بیرونـی و درونـی جامعه خـود بـرای دسترسی به جدیدترین اطالعات، عقاید، کاالها و خدمات ارتباط برقرار کنند. یکی دیگر از محیط

 نـافع حاصـل از کـارآفرینی در سـطح جامعـه اسـت.کارآفرینی روسـتایی، آگاهی نداشتن از م موانع

 و هابرنامه ها،سازمان درباره آوری اطالعات جمع و آفرینی کار هایفعالیت طراحی منظوربه خود مطالعه در (2663دابسون و دیگران)

 کارآفرینی روح به بخشی حیات برای اصلی لعام چهار به که رسیدند این نتیجه با روستایی مناطق در کارآفرینی از کننده حمایت هایفعالیت

 با مقیاس، متناسب کافی تولیدات محلی، جامعه شده شناسایی نیازهای با متناسب فعالیت ایجاد از اندعبارت است که نیاز روستایی مناطق در

 قبلی. هایآموزه تغییر طریق از مداوم یادگیری کارآفرینی، بر تمرکز محلی، هایمهارت و منابع

 زیرساختی، و محیطی اجتماعی، - فرهنگی عامل به روستایی کارآفرینی کند توسعه( در پژوهش خود بیان می2661ردکیپانیدزه )لو

 ای،جامعه هر در کارآفرینی بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی اجتماعی، و فرهنگی دارد بر اساس این پژوهش عوامل بستگی نهادی و اقتصادی

 خصوص در .کندتشویق می کارآفرینی به را زیادی افراد است، قابل ارزش کارآفرین افراد برای که فرهنگی .است معهجا آن حاکم بر فرهنگ

 به تمایل و مردم فرهنگ بین قوی رابطه شود؛ کارآفرینانه تشویق رفتار تا کنند ایجاد را هاییسیاست توانندمی جوامع کارآفرینانه، فرهنگ

 دارد. وجود کارآفرینی

 نتیجه در و درآمد سطح بودن پایین از ناشی که روستایی مناطق در سرمایه کمبود اقتصادی؛ عوامل( 2661اساس پژوهش هیتون )بر 

شود بر اساس این پژوهش امروزه می قلمداد روستایی مناطق توسعه هایچالش از یکی عنوانبه باشد،می خانوارها اندازپس بودن اندک

تواند با استفاده از کار آفرینان محلی افزایش یابد؛ زیرا تمرکز بر منابع تایی برای دستیابی به پایداری اقتصادی میهای مردم مناطق روستالش

 های توسعه اقتصادی این مناطق است.اقتصادی محلی از طریق توسعه کارآفرینی محلی یکی از شیوه

 فردی، هایانگیزه ها وویژگی مانند حت تأثیر عوامل گوناگونیت در روتا، کارآفرینی (، یک فعالیت2668آلیسون ) بر اساس پژوهش

 اقتصادی، رفتاری، الگوهای لحاظ به را مختلفی نتایج و آثار تواندمی که است فنی دانش و هاسیاست قوانین، رسوم، و آداب و فرهنگ آموزش،

 باشد. داشته بر در هااین جز و اجتماعی

 

 موقعيت جغرافيایی مورد مطالعه  
درجه  36برروی عرض جغرافیایی 5333وستاهای حاشیه شرق کارون )دهستان موران(براساس آخرین تقسیمات کشوری سال ر

کیلو مترو  36دقیقه واقع شده است.طول ان از شمال به جنوب در حدود 25درجه و 38دقیقه و طول جغرافیایی  15درجه و 36دقیقه تا 51

اهواز(واز غرب به رودخانه کارون از شمال  -متر می باشد.از شرق به دهستان سویسه )جاده آبادان کیلو 55عرض ان از غرب به شرق در حدود 

 ود شهرستان شادگان منتهی می شود.به محدوده کوتعبداهلل)روستای قلعه صلیح( واز جنوب به محد
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 موقعيت جغرافيایی دهستان موران:3شکل

 

 
 1367منبع: محقق 

 

 متر است.دهستان موران تحت تاثیر توده58زنظر ناهمواری، دهستان موران بدون عارضه ی طبیعی ومسطح است.ارتفاع از سطح دریا ا

های هوای گرم وخشک، سودانی ومدیترانه ای است؛ رطوبت خلیج فارس باعث کاهش دما در زمستان و افزایش بیش از حد آن در تابستان 

 (265: 5381شرجی در دهستان را فراهم می آورد.)علیجانی، می شود و زمینهء ایجاد هوای

دهستان موران یکی از دو دهستان بخش سویسه از توابع شهرستان کارون استان خوزستان می باشد. این دهستان از شرق به دهستان 

اهواز(واز غرب به رودخانه کارون از شمال به محدوده کوت عبداهلل)روستای قلعه صلیح( واز جنوب به محدودشهرستان  -ادانسویسه )جاده آب

 است .  روستاست که درحاشیه شرق رودخانه کارون قرارگرفته 51شادگان منتهی می شود. این دهستان دارای 

در دهستان موران ساکن هستند. ساختار  خانوار 2831 و نفر 53263 انجمعیت دهستان مور 5331بر اساس آخرین سرشماری سال 

 باشند.نفر می 5683 نفر و تعداد زنان 5531 جمعیت دهستان موران مردان در این دهستان

اطق ندارای نیروی فعال باالست. امروزه طبیعت و زیست بوم تنها یک پدیدة مادی نیست؛ بلکه طبیعت جزئی از زندگی انسان به ویژه م

روستایی و ساکنان آن است. روستاهای دهستان موران با برخورداری از مواهب طبیعی فراوان در زمینه کاشت انواع درختان و گیاهان زینتی 

و مثمردارای استعدادها و قابلیت های درخور توجهی است، وعبور رودخانه کارون ازکنارروستاها می گذرد و خاک حاصلخیز امکان کشت 

محصوالت کشاورزی را فراهم کرده مهمترین محصوالت گیاهی با ارزش اقتصادی عبارتند از: گل و گیاه زینتی،)اآلوئه ورا(، انواع بسیاری از

ر د خرما، زیتون، انگور، انجیر، گندم وجو، برنج، ذرت، انواع صیفی جات وباغات لیمو را فراهم آورده است.  همچنین تعداد زیادی چاههای نفت

اند. عالوه برموارد یاد شده، شرکت های توسعه نیشکر وصنایع جانبی در محدوده ی برداری قرار گرفتهوجود دارند که مورد بهرهاین دهستان 

مسطح بودن زمینهای -آب-این دهستان مشغول فعالیت هستند؛ اما با توجه  به وجود امکانات مناسب از قبیل: منابع طبیعی)خاک مناسب

ی موجود درروستاهای دهستان موران اما نرخ بیکاری درآن باالمی باشد؛ با توجه به قابلیتها وتوان های محیطی کشاورزی(و سرمایه انسان

 وانسانی در دهستان و با در نظر گرفتن  وظایفی که مدیریت روستایی )شوراها و دهیاری ها ( در حوزه اشتغال و کارآفرینی دارد انتظار می

                                                   شده از وضعیت مطلوبتری برخوردار شود.  رود نرخ بیکاری در دهستان یاد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 (ترکيب سنی بتفکيک جنسيت1جدول)
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 ترکيب سنی بتفکيک جنسيت(1نمودار)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1367محقق منبع : 

 

زراعت  مشغول بکارنند.تولید انواع خرما وانگورزراعت گندم وجو همچنین -بیشتر مردم روستاها به فعالیتهای کشاورزی از قبیل باغداری

 ون تحت تأثیر عوامل مهم طبیعی و استانیکشت لوبیا کنجد وچند سال رو به کشت لیموپرداختتند.منابع درآمد مردم روستاییان  شرق کار

 باشد. که قسمتها زراعت، باغداری، دامداری،صیادی ، پرورش ماهی اشتغال در شرکتهای توسعه نیشکرمیترین این فعالیتبوده است.عمده

 اعظم محصوالت کشاورزی برای فروش به شهراهواز می فرستد.

 

 شاخص ها ومتغيرها

 پایایی و روایی
پرسش نامه به عنوان یک  35رد مطالعه در این پژوهش، پرسشنامه ایی است که برای سنجش میزان روایی و پایایی آن از ابزار مو   

مطالعه مقدماتی در بین اهالی روستاهای منطقه مورد مطالعه استفاده شد. جهت روایی پرسش نامه از نظر اساتید و متخصصین در این زمینه 

 شاخص های تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. و برای به دست آوردن پایایی

+) ارتباط کامل(رانشان می دهد که می تواند با توجه به شرایط 5ضریب قابلیت اعتماد یک آزمون دامنه ای از صفر)عدم ارتباط( تا 

می یابد. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای آزمودنی ها متفاوت است. هر چه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد قابلیت اعتماد آن افزایش 

 31/6نزدیک تر باشد، همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی  5کرونباخ به 

در صورت پایین بودن مقدار  را زیاد پیشنهاد کرده است. بدیهی است 31/6تا  51/6را متوسط و قابل قبول و ضریب  51/6تا  16/6را کم، 

آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را می توان افزایش داد. در اینجا ضریب پیش آزمون برای پرسش نامه 

 پایایی ها حاصل شده همگی آن ها مورد تایید قرار گرفتند. 2(به دست آمد. برای متغیرها هم در جدول523/6)
 گیری مقدماتی ضریب آلفای کرونباخ برای بررسیها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که طی یک نمونهرسشنامهو برای پایایی پ

های ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در گسترش کارآفرینی در دهستان موران محاسبه شد که نشان دهنده پایایی وضعیت شاخص

 باشد.              های تحقیق میپرسشنامه
                              

 : آلفاي کرونباخ ارزیابی عملکرد مدیریت روستایی در گسترش کارآفرینی2جدول 

 

 ضریب آلفاي کرونباخ متغير

 6935 مدیریت اقتصادي

 6981 مدیریت اجتماعی

 6983 مدیریت زیر ساختی

 منبع:یافته هاي تحقيق نگارنده

 

 ویژگی هاي پاسخ دهندگان
 شود. الزم به ذکر استها پرداخته میز گزارش تحقیق با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهدر این قسمت ا

    استفاده شده است.  53نسخه  SPSSافزارهای که برای تهیه محتوای جداول از نرم

 سنی رده زن مرد

2382 2355 51-6 

2516 2633 36-58 

5333 5126 31-35 

858 566 86-38 

313 323 36-86 

 جمع 5683 5531
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درصد(  3893نفر یعنی ) 52درصد( مرد و  8595ی )نفر یعن 553ها، کنیم که از بین پاسخ دهندهمشاهده می 5-3با توجه به جدول 

 3293نفر فوق دیپلم یعنی ) 86درصد(،  3593نفر دیپلم یعنی ) 13درصد(،  392یعنی) پلمید ریزنفر  8بین پاسخ دهندگان  اند.دیگر زن بوده

. در بین پاسخ دهندیم(  را تشکیل درصد5698نفر کارشناسی ارشد و باالتر یعنی ) 26درصد( و  2598نفر کارشناسی یعنی ) 36درصد(، 

 52سال،  38-86درصد(  5593نفر یعنی ) 32سال، 31-35درصد(  3292نفر یعنی ) 58سال،  36-51درصد(  3395نفر یعنی ) 83 هادهنده

درصد(  3391یعنی)نفر  82درصد( متأهل و   8891نفر یعنی)523ها، از بین پاسخ دهنده .باشندیمسال به باالتر  85درصد(  891نفر یعنی)

 .باشندیممجرد 
 

 يرهاي تحقيقمتغآمار توصيفی 
 است. شده خالصه55 -3 شماره جدول در  ی مختلفهایژگیو به شوندگان پرسش کل نظرات میانگین

 

 : آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي شاخص عملکرد اقتصادي مدیریت روستایی3جدول 

 

 های پژوهشمؤلفه
 شاخص

 انحراف معیار گینمیان حداکثر حداقل

 6983332 591233 3966 5966 وجود تنوع شغلی در روستا

 6912611 593313 3966 5966 کارگیری جوانان برای ایجاد کسب و کار جدیدتشویق و به

 6932322 595583 3966 5966 دسترسی به بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی

 6983838 593233 3966 5966 ایه و نیروی انسانی( در روستادسترسی به عوامل تولید )زمین، سرم

 6915368 593361 3966 5966 های خصوصی جهت ایجاد کسب و کارهای مختلف در روستاسرمایه گذاری

 6935368 592582 3966 5966 استفاده از استعدادهای طبیعی روستا جهت اشتغال و کارآفرینی در روستا

 6912133 593568 3966 5966 اضا برای فروش محصوالتمشارکت شما در بررسی تق

 منبع: نگارنده

 

 آمار توصيفی شاخص عملکرد اقتصادي مدیریت روستایی 4جدول 

 منبع: نگارنده
 

 رهاي شاخص عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی: آمار توصيفی مربوط به متغي5جدول 
 

 های پژوهشمؤلفه
 شاخص

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

 6935533 595233 3966 5966 های اقتصادی و اجتماعیمشارکت دادن زنان و دختران روستا در فعالیت

 6918315 592353 3966 5966 تالش جهت شناسایی افراد خالق و نوآور

 6938333 593385 3966 5966 های مختلف روستادادن مردم روستا در تصمیم گیری و اجرای فعالیت مشارکت

 6985333 595838 3966 5966 میزان آشنایی دهیار با قوانین و مقررات و کسب و کار جدید

 6935865 592332 3966 5966 تشویق و بکار گیری جوانان در کارهای تعاونی و گروهی

 6935335 595832 3966 5966 های گوناگون تعاونی روستاییش شبکهرونق و گستر

 6931261 592666 3966 5966 های نوها و ایدهتشویق روستاییان به استقبال از طرح

 6916153 592135 3966 5966 های محلیمشارکت در هیئت امنا و سازمان

 منبع: نگارنده

 

 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 یاقتصاد 581 5966 2923 593333 6928833
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 مدیریت روستاییشاخص عملکرد اجتماعی آمار توصيفی : 9جدول 

 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 اجتماعی 581 5966 3966 592818 6935383

 منبع: نگارنده
 

 : آمار توصيفی مربوط به متغيرهاي شاخص عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی7دول ج

 

 های پژوهشمؤلفه
 شاخص

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل

 6983535 296358 3966 5966 م جهت توسعه فعالیت مرتبط با کشاورزیزمینه الز

 6956365 593838 3966 5966 های عمومی مناسب روستا )آب، برق و گاز(وجود زیر ساخت

 6981358 593131 3966 5966 های مرتبط صنعتیزمینه الزم جهت توسعه فعالیت

 6938383 593625 3966 5966 والتجهت فروش محص امکان حمل و نقل و دسترسی به بازار

 6935152 592358 3966 5966 های ارتباطی(ها و راههای فیزیکی مناسب روستا )جادهوجود زیرساخت

 6913658 296323 3966 5966 وجود نیروی انسانی ماهر جهت شروع کارآفرینی

 6988813 591685 3966 5966 وجود بازار محلی در محیط روستا

 6983588 593388 3966 5966 جهت توسعه فعالیت مرتبط با خدماتیزمینه الزم 

 6956836 593131 3966 5966 در روستا( ictو  itها فناورانه مناسب روستا )مثل وجود زیر ساخت

 6988353 591822 3966 5966 توزیع بهینه خدمات دولتی در روستا

 6915685 592833 3966 5966 ای مالی در روستاها و اعتبارهها و مؤسسات ارائه دهنده واموجود بانک

 6952565 593188 3966 5966 در روستا (الحسنه و...های محلی )صندوق قرضوجود سازمان

 منبع: نگارنده 

 شاخص عملکرد زیرساختی مدیریت روستاییآمار توصيفی  :8جدول 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 زیرساختی 581 5966 2985 598631 6932833

 منبع: نگارنده

 

ه شود کپژوهش پرداخته می هایهای مربوط به فرضیهی در ادامه به تجزیه و تحلیل یافتهشناخت تیجمعهای بعد از توصیف ویژگی

ز ای تحقیق ابررسی وضعیت موجود متغیره منظوربهی پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون همچنین هامؤلفهجهت بررسی ارتباط بین 

 آزمون تی تک نمونه استفاده شده است.

 

 هاي پژوهشيهفرضآزمون 
 فرضيه اول

 رسد ارتباط معنا داری بین عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی در دهستان موران وجود دارد.یمبه نظر 

 یتاي بررسی عملکردي اقتصادي مدیر: نتایج آزمون تی تک نمونه6جدول 

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون متغیر

جهت اختالف میانگین و  ٪31فاصله اطمینان 

 مقدار آزمون

 کران باال کران پایین

 -598256 -595633 -5988183 69666 583 -819682 اقتصادی

 منبع: نگارنده
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 فرضيه دوم

 یر گذار است.تأثتماعی مدیریت روستایی در گسترش فضای کار آفرینی رسد در دهستان موران عملکرد اجیمبه نظر 

 اي بررسی عملکرد اجتماعی مدیریتنتایج آزمون تی تک نمونه :11جدول 

 درجه آزادی آماره آزمون متغیر
سطح معنی 

 داری
 اختالف میانگین

جهت اختالف میانگین و  ٪31فاصله اطمینان 

 مقدار آزمون

 باال کران کران پایین

 -598888 -595135 -5955353 69666 583 -539233 اجتماعی

 منبع: نگارنده

 

باشد لذا درصد می 1تر از مقدار خطای کوچک 6966شاخص اجتماعی که برابر با  سطح معناداری مرتبط به با توجه به تفسير جدول:

ابراین بن یریت روستایی و گستر فضایی کارآفرینی وجود دارد؛درصد رابطه معناداری بین عملکرد اجتماعی مد 1توان گفت در سطح خطای می

 شود.فرضیه دوم تحقیق تائید می

 

 فرضيه سوم

 رسد در دهستان موران بین عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی رابطه معنا داری وجود دارد.یمبه نظر 

 لکرد زیرساختی در مدیریتاي بررسی عم: نتایج آزمون تی تک نمونه11جدول 

 منبع:یافته هاي تحقيق نگارنده

 

 اتفسير فرضيه ه

 فرضيه اول
 رسد ارتباط معنا داری بین عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی در دهستان موران وجود دارد.یمبه نظر 

از مقدار  ترکوچک 69666(  سطح معناداری مرتبط به  متغیر عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی که برابر با 53-3با توجه به جدول )

درصد رابطه معناداری بین عملکرد اقتصادی مدیریت در گسترش فضایی  1توان گفت در سطح خطای باشد لذا میصد میدر 1خطای 

کارآفرینی وجود دارد یعنی دهستان موران از نظر عملکرد اقتصادی مدیریت روستایی از وضعیت خوبی برخوردار است. پس  با توجه به نتایج 

کرد اقتصادی که دارای اختالف معناداری باهم بودن که بیشترین رتبه  مرتبط به  تنوع شغلی در روستا و های عملآزمون کای مربع که گویه

رای وضعیت باشد یعنی بیشترین تأثیر بمی استفاده از استعدادهای طبیعی روستا جهت اشتغال و کارآفرینی در روستاکمترین رتبه  مرتبط به 

توان گفت روستاهای دهستان موران از نظر تنوع شغلی از وضعیت خوبی باشد میه تنوع شغلی میعملکرد اقتصادی مدیریت روستا مربوط ب

طور کلی عملکرد اقتصادی مدیریتی در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برای ساکنین این دهستان برخوردار است و به

 برخوردار است. باشد و در زمینه مدیریت اقتصادی از مدیریت خوبیمی
 

 فرضيه دوم
 یر گذار است.تأثرسد در دهستان موران عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی در گسترش فضای کار آفرینی یمبه نظر 

تر از مقدار کوچک 6966(  سطح معناداری مرتبط به  متغیر عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی که برابر با 53-3با توجه به جدول )

درصد رابطه معناداری بین عملکرد اجتماعی مدیریت روستایی و گسترش فضایی  1توان گفت در سطح خطای باشد لذا مییدرصد م 1خطای 

ج باشد. پس  با توجه به نتایکارآفرینی مورد مطالعه وجود دارد یعنی دهستان موران از وضعیت عملکرد اجتماعی مدیریتی خوبی برخوردار می

ا میزان آشنایی دهیار بی عملکرد اجتماعی که دارای اختالف معناداری باهم بودن که بیشترین رتبه  مرتبط به  هاآزمون کای مربع که گویه

 اختالف میانگین سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون متغیر

جهت اختالف  ٪31فاصله اطمینان 

 میانگین و مقدار آزمون

 کران باال کران پایین

 -593385 -593323 -5933116 69666 583 -189635 زیرساختی
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 های اقتصادی و اجتماعیمشارکت دادن زنان و دختران روستا در فعالیتو کمترین رتبه  مرتبط به  قوانین و مقررات و کسب و کار جدید

میزان آشنایی دهیار با قوانین و مقررات و کسب و کار عیت عملکرد اجتماعی مدیریت روستا مربوط باشد یعنی بیشترین تأثیر برای وضمی

یت از وضع میزان آشنایی دهیار با قوانین و مقررات و کسب و کار جدیدتوان گفت مدیران روستاهای دهستان موران از نظر باشد میمی جدید

مدیریتی در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برای ساکنین این دهستان طور کلی عملکرد اجتماعی برخوردار هستند و به

 باشد و در زمینه مدیریت اجتماعی از مدیریت خوبی برخوردار است. می
 

 فرضيه سوم

 دارد. داری وجودرسد در دهستان موران بین عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی و گسترش فضای کار آفرینی رابطه معنا یمبه نظر 

تر از مقدار کوچک 69666(  سطح معناداری مرتبط به  متغیر عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی که برابر با 51-3با توجه به جدول )

درصد رابطه معناداری عملکرد زیرساختی مدیریت روستاهای و گسترش  1توان گفت در سطح خطای باشد لذا میدرصد می 1خطای 

توان گفت که دهستان موران از نظر وضعیت عملکرد زیرساختی مدیریت روستایی از وضعیت هستان مورد مطالعه دارد بنابراین میکارآفرینی د

های عملکرد زیرساختی که دارای اختالف معناداری باهم بودن که باشد. پس  با توجه به نتایج آزمون کای مربع که گویهخوبی برخوردار می

مناسب  های فیزیکیوجود زیرساختو کمترین رتبه  مرتبط به  وجود نیروی انسانی ماهر جهت شروع کارآفرینیط به  بیشترین رتبه  مرتب

انسانی  وجود نیرویباشد یعنی بیشترین تأثیر برای وضعیت عملکرد زیرساختی مدیریت روستا مربوط میهای ارتباطی( ها و راهروستا )جاده

 وجود نیروی انسانی ماهر جهت شروع کارآفرینیتوان گفت مدیران روستاهای دهستان موران از نظر شد میبامی ماهر جهت شروع کارآفرینی

طور کلی عملکرد زیرساختی مدیریتی در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برای ساکنین وضعیت برخوردار هستند و به

 ختی از مدیریت خوبی برخوردار است.باشد و در زمینه مدیریت زیرسااین دهستان می

 

 جمع بندي و نتيجه گيري

 روستایی نواحی در مدیریت سازماندهی شده نبود در زیرا باشدمی روستایی توسعه جدانشدنی و اصلی ارکان از روستایی مدیریت

 .شد خواهد مواجه شماریبی مشکالت با نیز توسعه هایبرنامه

 روستایی کارآفرینان در واقع .ندارند کارآفرینی و کارآفرینان سایر با تفاوتی اصل هیچ در روستایی ینانکارآفر و روستایی کارآفرینی

 همچنین به روستایی، هایمحیط و هافعالیت در بودن ریسک باال دلیل به حتی .دارند مناطق سایر که کارآفرینان دارند هاییویژگی همان

 به نسبت بیشتری پذیری قدرت ریسک از مراتببه باید روستایی کارآفرینان های روستایی،محیط در مدیریت ضعف و امکانات کمبود دلیل

 هایفعالیت خالقیت در و نوآوری جدید، هاشناسایی فرصت به دنبال روستایی هایمحیط در کارآفرینی بنابراین، برخوردار باشند؛ سایرین

کسب  جهت در روستایی منابع از نوآورانه و بهینه، متنوع استفاده واقع، در و زمین یکاربر در و خالقیت نوآوری کشاورزی، غیر و کشاورزی

 شکوفایی رشد، سازهم زمینه و شودمی موجود منابع از بهینه استفاده موجب هم روستایی هایمحیط در کارآفرینی است. تقویت بیشتر سود

 غیره و اشتغال هایزمینه ایجاد افراد، برای مناسب و کافی ساختن درآمد فراهم با کارآفرینی زیرا است؛ روستایی زندگی هایمکان پایداری و

های پایه و شود روستا محیط در بیرونی انسانی نیروهای و هاسرمایه جذب موجب تواندمی همچنین دهد ومی افزایش را روستاها در ماندگاری

باشد که باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار ایی امری بسیار مهم و حائز اهمیت میکند از این رو مدیریت روست تقویت را ایمنطقه و ملی توسعه

دهد که روستاهای دهستان موردان از نظر عملکرد اقتصادی گیرد تجزیه و تحلیل عملکردهای مدیریت روستایی در دهستان موران نشان می

باشد یعنی سترش فضایی کارآفرینی دارای ارتباط معناداری میدر زمینه گ ( =t - 819682) 69666مدیریت روستایی با سطح معناداری 

عملکرد اقتصادی مدیریتی در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برای ساکنین این دهستان روستاهای دهستان موران از 

از نظر عملکرد اجتماعی مدیریتی با سطح معناداری و این روستاها  باشد و در زمینه مدیریت اقتصادی از مدیریت خوبی برخوردار هستندمی

69666 (539233- t= ) باشد یعنی عملکرد اجتماعی مدیریتی در زمینه ایجاد در زمینه گسترش فضای کارآفرینی دارای ارتباط معناداری می

تماعی از مدیریت خوبی برخوردار هستند باشد و در زمینه مدیریت اجاشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برای ساکنین این دهستان می

در زمینه گسترش فضایی کارآفرینی روستایی دارای ارتباط  ( =t 189638) 69666و از نظر عملکرد زیرساختی مدیریتی با سطح معناداری 

ان ی ساکنین این دهستباشد یعنی عملکرد زیرساختی مدیریتی در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارای وضع مطلوبی برامعناداری می

، 5333باشد و در زمینه مدیریت زیرساختی از مدیریت خوبی برخوردار هستند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات خدابنده لو و همکاران می

ران ، افتخاری و همکا5388، سعیدی 5336، ایزدی و همکاران 5336، هاشمی و همکاران 5336، بدری 5335یعقوبی فرانی و همکاران 

 روحیههمخوانی دارد.  2662، لسوسیا 2663، دابسون و همکاران 2661، هیتون 2662، مایا 2661، لوردکیپانیدزه 2668، آلیسون 5388

 سطح در ساالری مردم بسط هاینشانه از که شودمی محسوب روستایی کارآفرینی ترین الزاماتمهم از خود منطقه، توسعه در بومی مشارکت
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 رعایت زمینه در توانندمی که هستند امر این سازوکارهای ترینمهم از دولت و دهیاران( و شوراها) مدیران روستایی .آیدمی ابحسبه روستاها

 های مختلفبخش در را کارآفرینی و نوآوری زمینه مختلف، اقشار نشده برآورده انتظارات و مطالبات نیازها، به پاسخگویی و حقوق شهروندی

 هاهزینه تخفیف به مردم، کار واگذاری و ساالری مردم گسترش مفهوم به عمالً روستاها در بومی و مردمی هایتشکل چنین یجادا .کنند ایجاد

 در که روستاهاست ایتوسعه و های عمرانیفعالیت در مردمی هایمشارکت جذب و جلب و روستاها مدیریت قبال در دولتی هایمسئولیت و

 که معتقدند روستایی توسعه نظرانصاحب روستاها گردد. در کارآفرینی هایویژگی و شرایط ها،زیرساخت توسعه به منجر تواندمی نهایت

 صورت محلی جامعه خود داخل در بایستی روستایی و مدیریت گیریتصمیم روستایی، جامعه توانمندسازی توسعه پایدار اهداف تحقق برای

 و هاظرفیت از که شناختی و احاطه دلیل به روستایی مدیران که صورت است این کنند. در فاای را تسهیلگر نقش بیرونی عوامل و گیرد

 .باشند دخیل آفرینی باکار مرتبط هایفعالیت استقرار برای مکان بهترین در انتخاب توانندمی دارند، روستاها در موجود هایپتانسیل

 

 پيشنهادها و راهکارها

 حوزه اقتصادي
ی توسعه نیشکر، واحدهای دعبل خزاعی و سلمان فارسی( در هاشرکتی موجود در منطقه همچون )هارکتشجلب سرمایه از  -

 راستای توسعه صنایع روستایی و متنوع ساختن ساختار شغلی

 حمایت دولت )استانداری، فرمانداری و بخشداری( از صنایع دستی و صادرات خرمای دهستان -

 .طلبدیمس حمایت دولت از صنایع و تولید البسه محلی جهت صادرات را ی خلیج فارکشورهابه دلیل نزدیکی به  -

 تسهیل بسترهای اعطای وام به روستاییان از نهاد های دولتی، بانک هاو موسسات مالی جهت ایجاد کسب و کار در روستاها  -

  ی مالیاتیهافیتخف و هاقیتشو طریق از روستایی مناطق به گذاران سرمایه و هاهیسرما جذب -

 فرهنگی -حوزه اجتماعی

 آشنایی منظوربه روستا جوانان به اینترنت و انگلیسی، کامپیوتر زبان ،وکارکسب اندازی راه و کارآفرینی همچون ییهامهارت آموزش -

 جدید و بازارهای وکارکسب ایجاد یهانهیزم با

 اورزی منطقه.در شناساندن پتانسیل کش( برگزاری جشنواره از قبیل )جشنواره انگور، خرما -

ی )تعمیرات احرفهبه مراکز فنی و  هاآنفراهم نمودن موقعیت مناسب برای جوانان مستعد روستاها جهت مهارت آموزی و معرفی  -

 وسایل و ادوات کشاورزی، پرورش دام و طیور، پرورش قارچ و...(

 سطح دهستانی آموزشی و ترویجی صنایع و کشاورزی در هاکالسی تشکیل هانهیزمفراهم نمودن  -

 ارتباط صمیمی، دوستانه و عاطفی اعضاء شورا با مردم -

 دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات مردم توسط شوراها -

 برگزاری جلسات عمومی شورا با مردم -

 تشویق و ترغیب روستاییان به ایجاد صنایع زود بازده -

 ی خیاطی...(   هاکارگاهتشکیل ) یاعاجتمی اقتصادی و هاتیفعالمشارکت دادن زنان و دختران روستایی در  -

 حوزه زیربنایی

 صنایع بسته بندی محصول خرما گسترشانجام و  -

 ایجاد تعاونی مشارکتی، گروهی و نهادهای مردمی جهت جذب افراد خالق و کارآفرین در روستاها -

 رفع معضالت راه های مواصالتی به ویژه مسیر کوت امیر -

 ،برق و...( برای واحد های کارآفرین تسهیل و رفع معضالت زیر ساختی)آب -

 ی کوچک مرکز تولید البسه محلی جهت کارآفرینی و اشتغال زاییهاکارگاهتوسعه 
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