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دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/ 03 /61 :تاریخ پذیرش مقاله139 6/ 07 / 04 :

چکیده

این مطا عل ه باهدف تحلیل جغرافیانی انسانی رفتارهای کارآفرینی روستائیان تولید کننده شهرستان گرمساردر توسعه روست ماجنا یئا   

شد .متغير مستقل نیزشامل متغیرهای مهارتهای فنی ،مهارتهای فردی ،ویژگیهای ایجاد قابليت کارآفرينی وویژگیهای فردی ب و دو
متغیر وابسته نیز توسعه روستائی مبتنی بر کارآفرینی بود ..جامعه آماري این تحقیق در حدود  8000نفر بودند که دردهست نیا یاهنا   

شهرستان ،آرادان وشهر ایوانکی ساکن هستند .حجم نمونه تحقيق از فرمول كوكران ،نمونه م رظن درو     n =681نف ش نييعت ر ددد ددددکه
برای دقت بیشتر این تعداد به  200نفر افزایش یافت و تعداد  192پرسشنامه قابل تحلیل وبررسی بود .براي انتخاب نمونههای تحق قي
ل گرد دي  ..روائی
ی تكميل ل
از روش نمونه گيري تصادفی متناسب استفاده شد .ابزار تحقيق نیزپرسش همان بودکههه ب تروص ه    حض رو ی ی
پرسشنامه مذكور توسط جم يع ازاساتيد ،خبرگان ومتخصصان و اعتب را آن نیززز ب خابنورك يافلآ شور ا     محاس ش هب دد ددد يافلآ هك   
پرسشنامه مذکور  0/ 89بدست آمد .اثرات مست ار يلقتسم ياهريغتم ميق

هك ندوب هدشدراو نويسرگر هلداعم رد د دددد د دد ددددددددد نش هک داد نا   

متغیرهای تحصیالت ،واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی بیشترین نقش مثبت وسابقه شغلی بیشترین نقش منف هعسوترب ار ی یئاتسور    
داشتند.

واژگان کلیدی :کارآفرین ،توسعه روستائی ،روستائیان ،شهرستان گرمسار
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مقدمه
کارآفرينان درتوسعه اقتصادی جامعه نقش مهم و محوری ايفاء می کنندکارآفرينان ،مسئول نوآوری درجامعه هس نت ددد و
یو
ت اقتص دا ی ی
ق خواهاننن تغ يي ررر درموقعيت ت
توانايی الزم را جهت علمی کردن توانمنديهای خود دارند .کارآفرينان موفق ق
یشوند .توليد ثروت ،توسعه فناوری
اجتماعی خود و جامعه بوده و برای تحقق اهداف خود با انديشه عالی وارد کار م 
یباشد ،فعالیتهای بيشتر کارآفرينان باعث افزا شي
و اشتغال مولد سه عنصر اساسی در کارآفرينی م 

ميزان درآمد سرانه

و در نهايت ارتقای سطح زندگی مردم ،ايجاد موقعيتهای تجاری جديد و شکل گيری بيشتر صنعت و تحرک در جامعه
یشود ).)Ahmadpour&Motallebi, 2012
م

یباشد (.2008) Mafakheri,
واژه كارآفريني معادل فارسی كلمه فرانسوي  Entrepreneurبه معناي متعهد شدن م 
بیان یک چاچوب مفهومی قابل اشتراک بسیار مشکل است لذا موارد ذیل را بابررسی کارآفرینی ب هدش نایب نآ یار    
است:
یباشد .مواردی چون تمای هب ل   
 -1کارآفرینی بر اساس ویژگیهای کارآفرینان که شامل عناصر کلیدی در رفتار آنها م 
پیشرفت ،نیار به کنترل ،تمایل به افزایش قابلیتهای خوددر شرایط غیرقابل پیش بینی.

 -2برخی دیگر از نویسندگان به ابعاد محیطی پرداختهاند .به اعتقادآنها ک ای یگدنز نآ رد نیرفآراک نیرفآرا
یکند که در آن ایجادشبکه های اجتماعی مهم است .این ایده ب  هیرظن ا سس س سسسسرمایه اجتم تیامح یعا   
م

دیلوت      

یشددد .البته
م مم 

یگیرد.
حمایت از خانواده نیر در این چرخه قرار م 
یباشددد .ل رداذ
 -3در نظریه دیگر سرمایه انسانی (سن ،آموزش ،تجربه در گروه و )...ونگهداری سطح توان تجاری م مم 
این ایده کارآفرینی مرتبط با موارد تجاری است .بکارگیری دانش یکی از شاخصههای توسعه واثربخشی است.
 -4برخی دیگرکارآفرینی را درتمایل به ن  و تامیمصت ندوب هناروآون و یروآو ت س تارییغ ر عی

ظاحل

یکننددد.
      م مم 

کارآفرینی نوآورانه توان افراد در تفکرات شخصی برای دستیابی به موفقیت بدون اتکا ب زا هدافتساو سناش ه بانم عععع عععع
ع
م
یباشد ()Wang et al,2002&2007,Ketelaar & et al., 2002
یدانند .اما کارآفرینان ویژگیه رصحنم یا   
به نظرمی رسد بیشتر نویسندگان ،کارآفرینی رادر ویژگیهای شخصی افراد م 
به فردی چون داشتن بینش ویژه ،فنون ،استراتژی ،توان اداره واخذ تصمیم درزمان کوتاه (به صورت مناسب وم )،رثو
هدایت کشاورزان به تولید ،فرآیند ،نظام و زنجیره به منظور دستیابی به مدیریت کیفیت کلی نیز وجوددارد.
یتوان توسعه کارآفرینی را عالوه بر بهبود ویژگیهای شخصی ،تمایل به اف ضاقتو تیفیک شیاز ا رب ا ماظن ی     
بنابراین م 
یباشد.
محور کردن کشاورزی براساس زنجیره تولید م 
 (2012) Ahmadpour&Motallebiبه نقل از ( )Yaghoubi, 2007توسعه کارآفرينی را تالشی برای توسعه فرهنگ،،
ی کارآفرينانههه در
یداند .بطور کلی ايجادد فضای ی
انديشه و اقدامات کارآفرينانه در بين افراد و گروههای مختلف جامعه م 
ت کههه در کوتاهه مد ،ت
ی است ت
یتوان هدفی بلندمدت برای برنامههای ترويج کارآفرينی دانست .اين در ح لا ی ی
جامعه را م 
توجه به اهدافی نظير افزا شي
افزا شي

ی کارآفرينانههه و
انگيزه ،توانمندی ،مهارت و تمايل افراد برای راه اندازی کس ببب و کارهای ی

ینماید .بديهی است دستيابی بههه اين ن
ن
تهای اجتماعی از کسب و کارهای مخاطره آميز بسيار ضروری م 
حمای 

تهای جوامع بوده و بر اين اساس فعاليتی زمان بر و تالش برانگيز است.
اهداف نيازمند تغ يي ر در نظام فرهنگی و ظرفی 
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ن گاممم در
ع دانس  هت ووو اولین ن
 )1997(Petrinتوسعه کارآفرینی را نیازمند تالش برای توسعه فرهنگ کارآفرینانه درجوامع ع
ق
گ از طریق ق
ن تغییررر فرهنگ گ
یداند .بههه اعتق  دا وووی این ن
فرایند توسعه کارآفرینی در جوامع را ترویج فرهنگ کارآفرینانه م 
برنامههای آموزشی و ترویجی قابل انجام است و برای ایجاد چنین فرهنگی باید نگرشهای مثبت به کارآفرینی درافراد
تقویت شود ).)Ahmadpour&Motallebi, 2012

ق آم شزو  ،،پ شرور
همچنين امروزه ثابت گرديده كه برخالف تصورات گذشته ،كارآفرينان ازطريق ق
صرفًاًا ذاتی تلقی نم 
یشود .درحال حاضركارآفريني به عنوان كي

ییابنددد وام یر
م مم 

رشتههه علم ييي م رو دد شناس يا ييي قرارگرفتههه اس هک ت   

یباشد (.)Moghimi, 2009
بامتدهای علمی قابل انتقال وارتقا م 
 (2012) Ahmadpour&Motallebiبراساس مطالعات انجام شده وبه نقل از صاحبنظزان متعدد بیاننن م ک ی ننندکههه در
ل بههه کس ببب
یباشددد .تمايل ل
حوزه کارآفرينی ،بدون شک آموزش کارآفرينی يکی از ابعاد مهم و ضروری در جامعههه م مم 
شهای کارآفرينی از اواخر دهه  1950واوايل دهه  ، 1960از زمانی که مباحث کارآفرينی از سوی م ککک کلههه لند،،
آموز 
کولنيز ،مور و آمواال مطرح شد ،تاکنون رشد سريعی يافته است در طول سالهای اخيررر آم زو ششش ک نيرفآرا ییی در حيطههه
کسب وکارهای جديد بيشتر مورد توجه بوده و همواره بعنوان يکی از نکات قابل توصيه برای حل مشکالت بنگاههای
کوچک اقتصادی مطرح شده است.
یی یی
ی

با توجه به اينکه در حال حاضر دولت به فکر کوچک سازی خود وواگ  یئارجاروما یراذ بب ب ببببه بخش صوصخ یاه

یباشد وباتوجه به پتانسیل نیرومند در بخش کشاورزی این تحقیق بدنبال پاسخ به این سئوال است که چ یلماوع ه   
م
یترین مجریان بخش
یتوانند باعث توسعه وتقویت کارآفرینی دربخش کشاورزی ازدیدگاه کشاورزان به عنوان اصل 
م
تولیدات کشاورزی باشد؟ شهرستان گرمس د را ررربعد  یزرواشک  یکی زا 

 یزرواشک دیلوت یاهبطق ا ناتس

نانمس

      

یشود که بدلیل جمعیت جوان جویای کار چه به صورت ب نارهت هب یکیدزن هچو نیرجاهم ای یمو       
محسوب م 
یباشد .بخش کشاورزی این منطق بذج یارب یئالاب لیسناتپ ه
موردتوجه م 

یورین نیا

تهاای
 درادراک وووووووو وووووووووفعالیت ت

یتواند قابلیتهای اشتغالزائی وکسب درآمد را افزایش دهد.
کارآفرینانه دراین بخش م 
یباشد .یکی از مهمترین دالیل ضرورت توجه به آن نیاز شد روشک دی   
اهمیت کارآفرینی ازابعاد مختلف قابل ذکر م 
یباشد .برای مثال نقش آن در تولید ث ام تور د  یونعمو ی وی یی ی یییییا
به توسعه اقتصادی وبهبود شاخصهای مطرح درآن م 
تولید اشتغال.
در سایر کشورهای دنیا ،يط سالهای اخير ،دولتها به طور جدي به تشويق كارآفريني پرداختهاند ز ري اا نيرفآراك ييي بههه
ايجاد ثروت ،اشتغال زا يي  ،ايجاد و توسعه فناوري ،ترغ بي
بازارهاي جديد ،افزا شي

ت و ايج  دا ووو گس رت ش ش
ش
و تش يو ققق س يامر ههه گ يراذ  ،،ش خان ت ت

یکند .كار آفريني با كاركردها و پيامدهاي مناسب ،راه
رفاه و استفاده اثربخش از منابع كمك م 

یباشد ( &Salehi
حل اساسي براي رفع بسياري از مشكالت و بحرانهاي داخلي و بقا در عرصه رقابتهاي بين المللي م 

 .)Baradaran, 2007در سياستهاي کشاورزي اروپا نیز طی دهه گذشته توجه به کارآفرینی لحاظ شد وب ه د داقتعاو     
یتوانند منشأ نوآوري در جوامع کشاورزي و کي
براین بود که کشاورزان م 
.)Forsman, 2001

منبع بالقوه ک ينيرفآرا

باش  دن ( ( & Borch
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نقش کارآفرينان در توسعه اقتصادي منحصر به افزا شي

بازده و درآمدسرانه نيست بلک زاغآ و يراذگ هياپ لماش ه      

اعمال تغ يي رات ساختاري در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است .اين تحول با رشد و افزا شي

ب تسا هارمه يهدزا    

که امکان تقسيم بين شرکت کنندگان مختلف را بيشتر فراهم م 
یکند (.)Hysrych & et al, 2002
اگر فعالیتهای کارآفريني کي

جامعه ک زفا بجوم دبای شها ا گش تاریثاتو يراکيب شي ر جا داعبارب ف تتتتتتتت تتتتتتتتتم ،یعا

یشود.
اقتصادی ،فرهنگی وتوسعه انسانی جامعه م 
کارآفرينان براي دستيابي به عوامل توليد از ق يب ل مواد خام به دنبال مناطق بکر رفته که با ايج سؤم دا س و تا

اهتکرش    

یشوند اين عمل موجب ايجاد اشتغال و توزيع درآمد در من طا ق ق
ق
موجب توسعه و بهبود اقتصادي در مناطق مختلف م 
یشود و در نتيجه از ازدحام ب شي
مختلف م 

یتواند تهديدات اجتماعي و ب ديامن يريگولج بالقنا زور  ..... ....از
از حد م 

یکنند و با توجه به اينکه کش يروشک ام رو    
آنجائيکه کارآفرينان کساني هستند که از هيچ ،چيزهاي ارزشمند خلق م 
یتوان با فعال کردن موض تابجوم نآ ليدبت و جارختسا اب ينيرفآراک عو       
است که سرشار از منابع يبط عي است م 
درآمدزا يي و صرفه جو يي

و عدم نياز به واردات را در کشور به وجود آورد ( Hysrych & et al, 2002, Zahra and

).)George,2002
یتوان نتیجه گرفت که کارآفرینی در بخش کشاورزی راهکاری نوین برای توانمندسازی و ظرفی ییت س یزا
بنابراین م 
درمناطق روستایی در راستای دستیابی به توسعه پایدار است .دراین میان کشاورزی از بخشهای پایه و اساس اقتصاد
روستا و کشور وزمینه ساز رشد و توسعه آن است (.)Roknal-Dien Eftekharei& et al, 2011
شكل  -1پیوند توسعه ،کارآفرینی و کشاورزی درتوسعه روستایی

منبع)Roknaldien Eftekharei& et al, 2011( :

توسعه فرهنگ كارآفريني وحمايت ازكارآفرينان براي پيشرفت و ايجاد اشتغال امري ضروري به نظرمي رسد .در بخش
ع گ در دد
یتوانددد اثررر بخ ششش و مفيددد واقع ع
ن امررر م مم 
یشود ،توجه بههه اين ن
كشاورزي نيزكه ازآن به عنوان محورتوسعه ياد م 
(.)Yaghoubi, 2004
یباشددد .در ا ني
تحقيق حاضر ازبعد هدف ،كاربردي وبراساس نوع ،کاربردی وبه لحاظ شیوه تحقیق علی -ارتباطی م 
مطالعه ،دیدگاه روستائیان شهرستان گرمسار درخصوص عوامل موثربرتوسعه روستائی آنان موردبررسی قرار گرفت.
متغیر وابسته این تحقیق شامل توسعه روستائی گرمسار می باشدکه به کمک
لیکرت سنجیده خواهد شد.

 هیوگ ه قیرطزاو بسانم یا طیف
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ومتغير مستقل شامل  6بط قه متغیرهای مهارتهای فنی ،مهارتهای فردی ،ویژگیهای قابل یاهیگژیوو ،ينيرفآراک تي    
یباشد.
فردی م 
جامعه آماري این تحقیق حدود  00 75نفر مي باشندکه دردهستانهای این شهرس نات  ،،آرادان وش هدنکارپ یکناویا ره    
شدهاند .به منظور تع يي ن حجم نمونه تحقيق ،پس از انجام كي

مطالعه مقدماتي بر روي تعد دا

 30نف ا ر زززروس نایئات و

مشخص شدن واريانس جامعه از فرمول كوكران به صورت زير استفاده شدكه بر اس دادعت ركذلا قوف لومرف سا      
نمونه مورد نظر  n =6 18نفر تع يي ن شد .برای دق هب دادعت نیا رتشیب ت      002نف هک تفای شیازفا ر
پرسشنامه قابل تحلیل وبررسی بود .براي انتخاب نمونههای تحقيق از روش نمونه گ يري

دادعت      

ی متناسب
تص فدا ی ی

192

اس هدافت

شد.
ابزار جمع آوري اطالعات موردنياز پرسشنامهای بودکه ح ادعت يوا د صوصخرد هتسب و زاب لاؤس ي       
فردي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فنی ،فردی ،موانع ومحدودیتها بود .پرسشنامههاا ب تروص ه   
روائی پرسشنامه مذكور پس از اصالحات اوليه توسط مجريان و هم و حرط ناراك

ويژگيه يا

ی تكم ديدرگ لي ... ..
حض رو ی ی

م رواشم ر يعمج طسوت هطوب
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پرسشنامه دراستان تهران تكميل وآلفاي پرسشنامه مذکور  0/ 89بدست آمد .اطالعات جمع آوري شده از طريق اب راز
تحقيق (پرسشنامه) در دو بخش آمار توصيفي و اس بنت ا  يط ( (بااس یرامآرازفا مرنزا هدافت      )SPSS18م و هيزجت درو
تحليل قرارگرفت.
مشخصات جغرافیایی استان سمنان
تترین شهر این استان ،شهر سمنان است .مساحت
استان سمنان یکی از استانهای کشور ایران است .مرکز و پرجمعی 
یش  ناتسا نیا .دو از رظن     
این استان برابر با  ۹۷ ٬ ۴۹۱کیلومتر مربع که  ۵٫۹درصد مساحت کل کشوررر را ش م لما یی یی
مساحت ششمین استان ایران است.

این استان از جانب شمال به استانهای خراسان شمالی ،گلستان و مازندران ،از جنوب به استانهای خراسان جن بو ی ی
ی
و اصفهان ،از مشرق به استان خراسان رضوی و از مغرب به استانهای تهران و قم محدود است .نکت هجوت بلاج ه    
این است که رئیس جمهور 
یهای ایران از سال  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۶از این استان بودهاند و تا  ۱۴۰۰خواهند بود.
شهرها و شهرستانها
این استان ه 
ماکنون دارای  ۸شهرستان ۲۰ ،شهر ۱۵ ،بخش و  ۳۱دهستان است.
شهرستانهای این استان شامل- ۱ :سمنان  - ۲شاهرود - ۳دامغان  - ۴گرمسار  - ۵سنگسر - ۶سرخه - ۷میامی - ۸آرادان
یباشد.
م

موقعیت جغرافیایی
استان سمنان با هشت استان ایران همسایه است که تعدادی از آنها از پرجمعیتترین استانهای ایران به شمار میآید.
همسایگی استان سمنان با استانهای خراسان رضوی و تهران موجب شده راه ارتباطی این دو اس  نات ( (ج ت هدا هه هههران-
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مشهد) از استان سمنان عبور کند .همچنین جادهه بترا یا ا یط

ی,گلس ات ننن و
ی (خراس لامش نا یی یی
تسا نیب ا لامش یاهن ییییی ییییی

یکند.
مازندران) و استانهای مرکزی(یزد و اصفهان) از این استان عبور م 

مردم
در  ، ۱۳۸۵جمعیت استان  ۵۸۹ ٬ ۷۴۲نفر بوده که از این تعداد  ۴۴۰ ٬ ۵۵۹نفر در مناطق شهری س وب نکا د هه هههانددد .ت مکار
نسبی جمعیت در همین سال  ۶نفر در هر کیلومترمربع بودهاست .استان سمنان کمترین تراکم نسبی جمعیت در ایران
را دارد .جالب توجه اینکه این استان پهناور کمتر از یک درصد جمعیت کشور را در خود جای دادهاست.

تقریبًاًا تمامی مردم این استان مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند .ب لاس یرامشرس هیاپ ر     

 ۱۳۸۵از  ۵۸۹ ٬ ۷۴۲نفر

ی ۶۴۵ ،نف و ریاس ر
جمعیت استان  ۵۸۶ ٬ ۲۹۷نفر مسلمان ۲۹ ،نفر زرتشتی ۳۲۹ ،نفر مسیحی ۱ ،نفر کلیمی ی

 ۲۴۴۱نفر

یکنند.
اظهار نشده در استان زندگی م 
زبان
یگویند .از بین شهرهای استان تنها اهالی شهرهای سنگسر و ایوانکی
اکثر اهالی استان سمنان به زبان فارسی سخن م 
یترین زبان استان اس یاج ،ت   
یکنند .زبان سمنانی که بوم 
یزبان نیستند و به زبانهای سنگسری و تاتی تکلم م 
فارس 
خود را در مرکز استان تقریبًاًا به فارسی داده ،اما گونههای مختلف آن هن هش زا یرایسب رد زو ررر ررررها و روس نام اهات ند   
یپ و دریذ
فناپذیر است .واژههای بیگانه را به سختی می ی
یشهر ،سرخه یا السجرد رایج است .سمنانی زبانی انعطا 
مهد 
یرسد که تا حدود یکی دو سده گذشته در مقابل ورود واژههای فارسی ی
حتی به نظر م 
ی نی  جرخ هب تمواقم ز د هدا     
باشد .همچنین خاصیت ترکیبپذیری و ساخت واژههای جدید در این زب ف اب هسیاقم رد نا ا سب یسر ی فیعض را

     

یگوید:
است.کریستن سن که در حدود سال  ۱۹۱۴درباره زبان سمنانی پژوهش نموده ،م 
یها
ی و غی ناریا دوخ هک دراد فالتخا هر ی یییی ییییی
زبان سمنانی به قدری با سایر لهجههای ایرانی نظیر مازندرانی و گیلکی ی
یکنند،
میگویند ،بدون اینکه این زبانها را فرا گرفته باشیم ،درک میکنیم ولی زمانیکه دو سمنانی با هم ص م تبح یی یی
هرگز زبان آنها را نم 
یفهمیم.
شهر ایوانکی مرکز تاتزبانان استان سمنان است .همچنین در روستاهای بخش ایوانکی و برخی روستاهای شهرس نات
یتوان به ترکی اشاره ک رد هک در   
یشود .از دیگر زبانهای این استان م 
سرخه (مانند اروانه) به زبان تاتی سخن گفته م 
برخی روستاها گوی 
شورانی دارد .همچنین در بخش شهمیرزاد از شهرستان مهدی شهر و در میان عشایر الیکایی زبان
مازندرانی رایج است.

ویژگیهای طبیعی و اقلیمی
استان سمنان به خاطر موقعیت جغرافیایی ،اقلیم بیابانی و نیم و ینابایب ه

محدوددیتهاای آب و خ تیعقوم زا ،کا   

کشاورزی مطلوبی برخوردار نیست .تنها دو درصد از کل مساحت استان زیر کشت آبی ی
ی و دیممم اس دمع .ت هه هههت نیر
محصوالت این استان را گندم ،جو ،سیب زمینی ،پنبه (وش) بومی و ورامینی ،یونجه ،اسپرس ،ش و دنقردنغچ و ردب
پسته تشکیل م 
یدهند .از لحاظ دامداری این منطقه به علت دارا بودن مراتع از وضعیت نسبتًاًا” خوبی برخورداراستتت .
یآید.
بهای دامپروری کشور به شمار م 
استان سمنان با  ۵٫۵میلیون هکتار مرتع و  ۲٫۵میلیون واحد دامی یکی از قط 
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یرود .درای عاونا ناتسا ن    
استان سمنان از مراکز قابل توجه صنایع دستی و از قطبهای صنعتی کشور ب م رامش ه ییی ییی
صنایع دستی نظیر قالی بافی ،گلیم بافی ،نمد مالی ،سرامیک و سفال سازی و … وجود دارد.

شکل  -2پراکندگی شهرستانهای استان سمنان

ته یا
مطالعات زمینشناسی انجام شده نشان میدهد که قدیمیترین تشکیالت از سنگهای دیرینزیس فربآ ات یت تتت تتت
کوارترنری دراین منطقه وجود دارد .سنگهای دوران دیرینزیستی در شمال س و ،نانم س خر ههه ا فارط

ش ازریمه د د و

ی در ش  دازریمهش لام د یلاوح ر    
گهای دوران میانزیستی ی
جنوب ارتفاعات شمال دامغان و شاهرود وجود دارند .سن 
یشود .رسوبات دوره دوران ترشیاری از سمنان تا آه او ننن و بط ق لامش رد رادچگ تا    
شیخ چشمه سر و جام دیده م 
یشوند؛ بنابراین دهها کارخانه و معدن گچ در این شهرستان( شهرستان سرخه )وچند ش کره
شهرستان سرخه دیده م 
یکند نس  .گگ گگگه یا
صنعتی تخصصی گچ فعال میباشند و مقدار زیادی از گچ مصرفی کشور را این شهرستان تأمین م 
یشوند .پارک ملی توران و پارک ملی کویر از پارکه یا
دوران کواترنری نیز از کوههای شمالی تا دشت کویر دیده م 
ملی ایران هستند که در استان سمنان قرار دارند (.)Wikipedia, 2017
ویژگیهای منطقه گرمسار
َگَگرمسار یکی از هشت شهرستان استان سمنان است و در غرب این استان قرار دارد .شهرستان گرمس هب لامش زا را    
شهرستان فیروزکوه و شهرستان دماوند ،از سوی شرق به شهرستان آرادان و شهرستان س خر ههه از غ هب بر    شهرس نات
پاکدشت و استان قم و از جنوب به شهرستان آران و بیدگل محدود است .فاصله شهر گرمس تسا زکرم ات را ان     
کیلومتر و تا تهران  ۹۵کیلومتر است .مس راسمرگ ناتسرهش تحا    

۱۱۰

ت .گرمس ظاحل زا را   
 ۱۰۶۸۶کیل سا عبرم رتمو تتت تتت

موقعیت جغرافیایی بین مدار  ۳۴درجه و  ۲۸دقیقه و  ۳۰دقیقه ع و یلامش ضر

نیب    

 ۵۱درج و ه

 ۵۲دقیق ات ه    ۵۲

درجه و  ۵۵دقیقه طول از شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .گرمسار بر روی مخروط افکنه حبلهههرود یک زا ی
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رودخانههای دائمی این شهرستان قرار داشته و از سه جهت توسط رشته کوههایی احاطه شده و فقط س یبونج تم   
یشود .ارتفاع متوسط گرمسار از سطح دریا  ۸۵۶متر
آن به علت وجود کویر باز است .که به کوههای سیاهکوه ختم م 
یباشد و جاده اصلی تهران  -مشهد در کن را
است .شهر گرمسار پیوندگاه راهآهن سرتاسری شمال (گرگان) و مشهد م 
آن قرار دارد .طول دشت گرمسار از شرق به غ بر

 ۴۸کیل لداعم بونج هب لامش زا و رتمو      

 ۲۷کیل .تسا رتمو

یباشد (.)Wikipedia, 2016
گرمساردارای چهارایل بزرگ به نامهای زندی -الیکایی -اصانلو و ایل پازوکی م 

شکل  - 3موقعیت جغرافیایی استان سمنان (در مقیاس )1/ 20000
منبع)Roknaldien Eftekharei& et al, 2011( :

از مهمترین آثار تاریخی شهرستان گرمس را  ،،مجموع وکهایس یاهانب ه ه ماوقا هزوم  ،،،،،، ،،،،، ،کاروانسراای ش بع ها ا و یس
کاروانسرای عين الرشيد است.

برخی آثار تاریخی این شهرستان شامل مجموعه بناهای سیاهکوه ،موزه اقوام ،موزه علم و صنعت و بازارچ عیانص ه   
یت او ننن ب و رهاط ناگدازماما ه
دستی ،کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی است و همچنین از دیگر آثار این شهرستان م 
مطهر (ع) کوشک ،تپه غول آباد ،تپه ملک آباد ،قلعه استوناوند و  ....اشاره نمود ،منطقه نمونه گردشگری بنه ک زین هو   
از مناظر بط یعی این شهرستان است.
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شکل  - 4موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمسار
منبع)Roknaldien Eftekharei& et al, 2011( :

یافتهها
مطابق جدول ،بيشترين فراواني بط قه سني گروه سني  36 -54سال با  6 14نفر (معادل  76 /1درصد جامع رظندروم ه )) )))
یباشد .ميانگين سني  ، 43 /7جوانترین فرددارای  24سال ومسن ترین فرد نی ییز  69س رایعم فارحنا .دراد نس لا     
م
یباشد که نشان دهنده پراکند یئاتسور ینس یگ ا  ن از تسا هطوبرم نیگنایم ....... ......
محاسبه شده نیز معادل  7/ 21واحد م 
توزیع فراوانی سابقه روستائیان دربخش فعالیتهای کشاورزی نشان می دهدکه
یباشنددد .پ هقباس نآ زا س   
سابقه  21 - 30سال م 

 78نفرازآنه  ا ( ( 40 /6درصددد) دارای

 11 - 20س ارق لا ر    دارد (  51نفربا  26 /6درصد هقباس نیگنایم     ).

کشاورزی کشاورزان  33 /5سال ،کمترین سابق  1سال وبیشترین سابقه نیز  16سال می باشدکه گویای تجربه ،پختگی
وخبرگی کشاورزان منطقه است .براساس جدول ذیل  69نفر ( 35 /9درصد) ازروس زاربا نایئات    داشتهههانددد ک یماو ه   
یباشد .پس از آن بیشترین فراوانی (  68نفر 35 /8،،درصد)
دریافت نکردهاند که بیشترین تعداد فراوانی پاسخگویان م 
متعلق به کسانی است که وامی بین  31میلیون ریال تا مرز  05میلیون ریال دریافت نم دو ه هانددد .می ماو نیگنا دری ییافتی
یباشد .بیش از  30درصد
 00 356100ریال ،کمترین رقم وام  0000005ریال وبیشترین رقم نیز  000000001ریال م 
جامعه پاسخگو که بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند دارای سطح تحصیالت درحد دیپلم هستند .پ زا س
آن گروه سطح تحصیالت سیکل با  38نفر فراوانی و  19 /8درصد ق  هتبلا .دنراد رار د شیب عومجمر زا   
جامعه سطح سواد مناسبی ندارند.

    54درصد
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جدول  -1توزيع فراواني ویژگیهای فردی روستائیانموردمطالعه
ویژگیهای فردی

بط قات

فراواني (نفر)

درصد

درصد تجمعي

سنn= 192 :

 25سال و پائين تر

1

0/5

0/5

6

کمترین= 24

26 - 35

3/1

3/6

بیشترین= 69

36 -54

6 14

76 /1

79 /7

46 - 55

25

13 /1

92 /8

 56وباالتر

14

7/2

001

تا  10سال

36

18 /8

18 /8

11 - 20

51

26 /6

54/4

انحراف معیار= 7/ 21
میانگین=43 /7
سابقه کشاورزی:
n= 192

کمترین= 1بیشترین= 60

21 - 30

78

40 /6

86

میانگین=22 /8

31 - 40

13

6/8

92 /8

 05سال وباالتر از آن

14

7/2

001

میزان تسهیالت دریافتی:

تا  10میلیون ریال

13

6/8

6/8

 10 - 30میلیون

29

15 /1

21 /9

 31 -05میلیون

68

35 /4

57 /3

 70میلیون وباالتر

13

6/8

64 /1

بدون دریافت وام

69

35 /9

001

انحراف معیار= 26 /8

n= 192

کمت نیر  0000005: ::::ری یییی ال

بیشترین 000000001:ریال
انح رایعم فار 8/ 398 : ::::::::::::::::::::
میانگین=  00 356100ریال

بي سواد
سطح تحصیالت:
n= 192

مد :دیپلم

3/1

3/2

خواندن و نوشتن

20

10 /4

10 /6

6

سیکل

38

19 /8

20 /1

دبیرستان

23

12

12 /2

ديپلم

58

30 /2

30 /7

فوق ديپلم

26

13 /5

13 /7

ليسانس وباالتر

18

9/4

9/5

1/6

-

3

بی پاسخ

Source: Research findings

مطابق جدول شماره  ،2اولویت اول در نوع فعالیتهای توسعهای روستائی ،پ شي

یباشددد.
بيني در نوع ومیزان تولید م 

پس ازآن ارائه روشي جديد در فرآيند توليد و توليد محصوالت جديد دراولویتهای دوم وسوم قرار دارد .موارد ايجاد
کاروشغل و ايجاد کي

کارگاه يا کارخانه درانتهای این اولویتها قرار دارد .ضمن آنکه می زا هعومجم نیا یلک نیگنا

یباشد.
توانمندیها نیز ازدید روستائیان  2/ 47م 
تبندی نوع فعالیتهای توسعهای روستائی
جدول  .2توزيع فراواني واولوی 
تهای توسعهای روستائی
نوع فعالی 
توزیع و درصد فراوانی

خیلی کم

کم

F

درصد

F

متوسط

درصد

F

زیاد

درصد

F

خیلی زیاد

درصد

F

درصد

ضریب تغیرات

cv

تب ن د ی
اولوی 
رتبه

ايجاد کار و شغل

76

93/6

37

19 /3

25

13

40

20 /8

14

7/3

0/ 578

6

ايجاد خود اشتغالي و اشتغال

64

33 /3

38

19 /8

05

26

14

7/3

26

13 /5

0/ 552

5

72

14 /1

111

57 /8

13

6/8

-

-

41

21 /4

0/ 525

3

40

20 /8

38

19 /8

24

12 /5

63

32 /8

72

14 /1

0/564

2

139

27/4

-

-

26

13 /5

72

14 /1

-

-

0/ 680

7

65

33 /9

25

13

38

19 /8

38

19 /8

26

13 /5

0/ 549

4

توليد محصوالت جديد
ارائه روشي جديد در فرآيند توليد
ايجاد کي

کارگاه يا کارخانه

شناسا يي و برآورده کردن نيازهاتولیدی خود
یادیگران
پ شي

بيني در نوع ومیزان تولید

میانگین کلی2/ 47 :

62

32 /3

-

-

301

53 /6

72

Source: Research findings

14 /1

-

-

0/ 438

1
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یباشددد.
جدول ذیل ،نشان دهنده رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیروابسته عوامل م ثؤ ررر توس یئاتسور هع    م مم 
یافتهها نشان می دهدبین متغیرهای مهارت به کار با افراد ،شبکه اينترن يلمع ماجنا ،هنایار قیرط زا شزومآ و ت

     

طریقه راه اندازی یک فعالیت تولیدی ،آينده نگر و دور اند شي  ،خطر پذيردر فعالیت تولیدی ،خوش بين به اتفااق تا
شغلی ،واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی ،خویش  تالیصحت و یدیلوتو یلغش ثداوح رد یراد نت د حطسر       

99

درصد ،رابطه معنی دارمستقیم و با انگيزه باال براي رسيدن به هدف وکتاب و نشریات در زمين حطسرد ينيرفآراک ه    
 95درصد ،رابطه معنی دار مستقیم وجوددارد .این رابطه معنی داری برای متغیر س حطس رد تیلاعف هقبا    

 95درصددد

منفی معنی دار بود.
جدول  .3بررسي رابطه همبستگي بين متغيرهاي مستقل با میزان توسعه روستائی
r

متغير اول
آشنائی با فعالیت تولیدی موردنظر

P

0/ 357

0/ 053

مهارت به کار با افراد

** 0/ 393

0/ 032

آشنا يي با قوانين اداری مربوطه

- 0/ 260

0/ 746

-0/ 123

0/ 516

آشنا يي با امور مالي

0/ 701

0/ 575

آشنا يي با فناوریهای مربوطه

0/ 114

0/ 548

0/ 301

0/ 587

- 0/ 861

0/ 374

-0/ 284

0/ 128

0/ 293

0/ 601

تبليغات برای فروش وجذب مشتری

0/ 903

0/ 096

برنامههای بازديد از کسب و کارهاي کارآفرينانه موفق

0/ 95 0

0/ 169

0/ 082

0/ 666

آشنائی بازمان ونحوه ارائه محصول به بازار
آشنا يي با کامپيوتر و اينترنت
توان غلبه برمشکالت تولید
شناسا يي نياز مصرف کنندگان (توليدات و خدمات)
تهای خريد و فروش
مهار 

بستههای آموزشي
شبکه اينترنت و آموزش از طریق رایانه

** 0/ 553

استفاده از روشهای بحث وگفتگو

0/ 801

انجام عملي طریقه راه اندازییک فعالیت تولیدی

* *0 / 1 6 5

0/ 000
0/0 57
0/ 100

شرکت در نشستهای با افراد کارآفرین

0/ 211

0/ 362

کارگاههای آموزشي در زمينه کارآفريني

0/ 461

0/ 385

کتاب و نشریات در زمينه کارآفريني

*0/363

0/ 049

0/ 071

0/ 807

داراي حس همکاري

0/ 48 2

0/6 18

آينده نگر و دور اند شي

** 0/ 494

خالق و نوآور

0/ 600

نياز به موفقیت

0/ 953

0/ 051

مسئولیت پذیری

0/ 18 2

0/ 48 2

سخت کوش و پرکار

0/ 461

خطر پذيردر فعالیت تولیدی

** 0/ 598

0/ 000

خوش بين به اتفااقات شغلی

** 0/ 473

0/ 900

واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی

** 0/ 496

0/ 900

انگيزه باال براي رسيدن به هدف

* 0/ 440

0/ 15 0

شناسا يي سودها در موقعيتهاي مختلف

0/ 661

0/ 381

0/ 344

پر انرژي وبا پشتکاردر انجام فعالیت

0/ 385

0/ 360

خویشتن داری در حوادث شغلی وتولیدی

* *0 / 3 6 4

تهای کارآفريني
پذيرش تحمل شکست در فعالی 

0/ 78 2

0/ 137

سابقه فعالیت

* -0/ 384

0/ 036

تحصیالت

** 0/ 593

0/ 100

فاصله از مراکز خدمات

0/ 602

يدار
* در سطح  0/50معن 

0/ 010

0/ 276

يدار
** در سطح  0/ 01معن 

Source: Research findings

دراین مرحله کلیه متغیرهای معنی دار شده در مرحله قبل به منظور بررسی اثرات وارد چرخه رگرسیون شدند:

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره اول ،زمستان 6931
 198فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول  .4تبیین سهم متغیرهای مستقل درتبیین واریانس میزان توسعه روستائی
مدل

R

R2

S.E

Ad .R 2

Stepwise

0/906

0/ 371

0/ 348

0/ 9488

2

0/167

0/0 58

0/ 549

0/ 7898

3

0/ 847

0/ 717

0/ 685

0/ 6600

F:61/605

سطح معنی داری0/000:

منبعAuthor:

براساس جدول فوق وضریب تعیین محاسبه شده ،متغیرها در سه مرحل ندش لیلحت دراو ه د هک 

نییبت ناوت        71 /7

درصد (  ) R 2 =0/ 717تغییرات مربوط به میزان توسعه روس دنراد ار یئات    و  82/3درصد یاهریغتم طسوت لماوع      
تعریف شده این تحقیق تبیین نشدهاند.
جدول  .5نقش متغیرهای مستقل در میزان توسعه کارآفرینی
متغيرها
ع رض ا ز م ب د أ

B

S.E

Beta

P

t

1/ 244

0/ 382

-

تحصیالت

0/ 330

0/ 081

0/906

4/360

واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی

0/ 444

0/ 121

0/164

3/366

سابقه فعالیتهای شغلی

-0/ 052

0/ 15 0

-0/ 511

Source: Research findings

3/ 256

0/300
0/000
0/100

3/ 557

0/100

جدول فوق اثرات مستقيم متغيرهاي مستقلي را كه در معادل شدراو نويسرگر ه د ندوب ه ددددددددد را برمتغ تسباو ري هه ههه می ناز
یدهد .براین اساس متغیرهای تحصیالت ،واقع بينی نس قافتا هب تب ا رتشیب یلغش ت ین      
توسعه روستائی نش ـــ ان م 
یدهند.
نقش مثبت وسابقه شغلی بیشترین نقش منفی را برتوسعه روستائی نشان م 
نتیجه گیری وبحث:
متغیرهائی مستقلی که دراین تحقیق وارد رگرسیون شدند ،توان تبیین  71 /7درصد (  ) R 2 =0/ 717تغییرات مربوط به
میزان توسعه روستائی را داشتند و  82/3درصد عوامل توسط متغیرهای تعریف شده این تحقیق تبیین نشدهاند.
یکنددد .ل ظن هب اذ ررر رررر می
متغیر سطح تحصیالت بیشترین نقش را در توسعه روستائی با محوریت ک افیا ینیرفآرا    م مم 
رسدپاسخگویان اعتقاد دارندکه افزایش دانش فنی وتخصصی اول عفرو اهاتسور رد دیلوت هعسوت ماگ نی لکشم

     

یباشد .تحقیقات  )2008( Welsch&Pistrui ،)2007( Wang &Wong ،)2002( Dabsonو Segal&et al.
اشتغال م 

یباشد.
) (2005موید این نکته م 
یدهد در کن هب هجوت را    
یشود که نشان م 
پس از سطح تحصیالت ،متغیر واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی مطرح م 
سطح دانش فنی ساختار دولتی وبنیادهای فنی نیازمند واقع بینی نسبت به اتفاق نعی .دنراد یلغش تا ی اب  ی حطس د

    

واقعی اشتغال وعوامل مؤثر برآن شناسائی وبا واقع بینی در این خصوص برنامهههریزی ی
ی گ در دArdagna & Lusardi .
یکنند.
( )2008و )2008( Urbano &Toledanoو )(Onyeibnama & onyeibnama,2010نیز این مورد را تأیید م 
یباشد که دارای نقش منفی بر توس ینتبم یئاتسور هع    
سابقه فعالیتهای شغلی سومین متغیر موجود در رگرسیون م 
یرسد کسانی که در یک شغل دارای سابقه بیشتری هستند تمایل کمت یارجا یارب یر    
برکار آفرینی است .به نظر م 
فعالیتهای کارآفرینانه مبتنی بر توسعه روستای دارند .این نتیجه با تحقیق تا

 )2002( Dabsonو )(Yamada,2004

یباشد.
همسو وبا تحقیقات  )2004(Eimani-Radو  )2011(Maghsoudi & Davodiمتفاوت م 
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یتوانند بر فرآیند توسعه روستائی تأثیر داشته باشند.
متغیرهای تأثیر گذار در تحقیق به شرح نمودار ذیل م 
تحلیل مدل راهبردی
براساس مدل راهبردی وبراساس نتایج بدست آمد جنا یرامآ یاهدنیآرف زا ه ا هدش م

صخشم رگ د هعسوت هکدی

      

یباشد :اولین دسته که توانمندی در خ  لماشو هدوب یلاغتشا دو ا وصحم هئار الالالالالال الالالالالالال  ت ت
روستائی در  4گروه قابل ارائه م 
یباشددد.
جدید ،بهبود فرآیند تولید ،ایجاد کار و اشتغال در روستاها ،سامانههای دقیق پیش بیبی نوع و میزان تولید م مم 
ارائه تولیدات جدید ومتنوع در روستاها علی اخص انک رد یگناخ یتسد عیانص قیفلت صو ر ادیلوت ت رد نیون       

  

یباشند .در واقع در ای یدربهار شخب ن    
کشاورزی براساس اقلیم و شرایط در توسعه روستائی بسیار حائز اهمیت م 
ایده ایجاد صنایع متنوع قابل ذکر است البته به نحوی که برای بازار آن نیز فکر شود .دومین بخش این مدل راه یدرب
واقع بینی درخصوص نحوه انجام درست وظایف شغلی شامل آشنایی با وظابف تولید و پس از آن و توان اداره امور
یباشد .در این بعد نیز لزوم به توانائی مهارتهای مالی کارآفرینان به منظور توسعه روستائی تاکید .تسا هدش     
مالی م 
یشود که در توسعه وپایداری توئلیدات روستائی ب ناونع ه   
یهای مالی ،فن اداره مالی توسط کارآفرینان تلقی م 
توانائ 
زیرساخت توسعه نقش دارند.

سومین بعد توسعه روستائی نیز شامل نیازهای روانی – عاطفی ب نف و تیقالخ یاهشخب ا آ ،یروآ ی  هدن ن یرگ و     
یباشد که به سه جزء دارابودن خالقیت برای شناخت دقیق نیاز جامعه ومحس رک سو دن   
سخت کوشی کارآفرینان م 
این نیازها برای جامعه ،آینده نگری برای پیش بینی رویکردهای آتی وس ست یارب یشوک تخ لللل لللللیم نشد رد ن ب آر ررر
مشکالت اشاره دارد .وآخرین بعد توسعه روستائی نیز ویژگیهای فردی شامل آشنایی ب یناوق ا ن ت حطس  ،ح ،تالیص     
ی -ارتبا تاط ی ی
ی
سابقه شغلی و آشنایی با  Itواینترنت است که به معنای آشنائی کارآفرینان با آخرین فناوریهای اطالع تا ی ی
یباشد.
برای رصد علمی حوزه فعالیت خود م 

نمودار  :1مدل راهبردی تحقیق
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پیشنهادات
ن توج هب ه   
 -1سطح تحصیالت یکی از مهمترین عوامل موثربرتوسعه روستائی از طری نیرفآراک ق ی انب .تسا  ب یار نننن نننن
راهکارهای افزایش سطح دانش فنی ومهارت ونگرش کارآفرینان روستائی به این مبحث ،نقش مهمی درای هعسوت ن   
روستائی دارد .لذا:
یباید مد نظر قرار گیرد.
توجه به آموزشهای کارآفرینانه در مدارس ودانشگاهها م افراد مستعد کارآفرینی شناسائی وبرای آنها دورههای ویژه برگزار گردد.دورههای کوتاه مدت تقویت رفتارهای تولیدی وکارآفرینی روستائی برای فعالین این بخش طراحی واجرا گردد.نیاز سنجی دقیق از فعالین کارآفرینی انجام گیرد تا آموزشها بررفع نیاز واقعی متمرکز گردد.یباید نس هب تب   
 -2واقع بينی نسبت به اتفاقات شغلی نیزدومین متغیری است که دررگرسیون قرار گرفت .بنابراین م 
احداث دفاتر پیش بینی کننده اطالعات از رویدادهای ک  اهلاغتشا هدنیآ ینیب شیپ ،یلغشو یرا بببببب ب ببببببببویژه در مح طی
روستائی وتوجه به جغرافیای کار صورت گیرد.
 -3عدم وجود عالقه و انگیزه کافی در افراد برای کارآفرینی در زمینه کشاورزی نیز یکی ازموان یاهراتفر هعسوت ع    
یگردد .توسعه بازاره ،دیلوت یا    حمای ییتهاای پش بیت ا جنا ،یتموکحو یتلود ن ام     
کارآفرینانه کشاورزان محسوب م 
یتواند این انگیزه رابهبود بخشد.
تبلیغات مناسب وایجاد احترام به کارآفرینان م 
یتواند بدلیل
 -4سابقه فعالیتهای کاری وتولیدی نقش منفی در توسعه روستائی مبنی برکارآفرینی داشته است که م 
عدم حمایتهای فنی ،آموزشی واقتصادی از فعالیتهای کارآفرین توسط کسانی باشد که در شغلی جا افت دا ههانددد .ل اذ
یگردد نسبت به حمایت از افرادی با روحیات کارآفرینی وجوان اقدام گردد ت رد یئاتسور هعسوت ا
پیشنهاد م 
اشتغال با وسعت بیشتری صورت گیرد.

عبا اد     
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