
Autumn 2018. Vol 9. Num 3

346

* Corresponding Author:
Behrooz Rasekhi, PhD student
Address: Department of Agriculture, Islamic Azad University, Kermanshah
Tel: +98 (918) 3583544
E-mail: behroz.rasekhi@iauksh.ac.ir

Research Paper
Comparative analysis of agricultural entrepreneurship in rural and urban areas of Kerman-
shah province

1. Ph.D student of agronomy, Agronomy Department, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2. Assistant Prof., rural development, Department of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University , Lorestan, Iran.
3. Associate Prof., agricultural extension and education, Department of Agricultural Extension and Rural Development, University of Razi, Kermanshah, Iran.

*Behrooz Rasekhi1, Rezvan Ghanbari Movahed2, Amirhosein Alibayghi3

Encouragement of entrepreneurial activities is an important strategy for sustainable economic devel-
opment. To develop programs that can provide effective support for entrepreneurship, it is important 
to understand what elements affect the success of entrepreneurs. Many entrepreneurial development 
programs are designed regardless of urban or rural contexts. This is while the spaces and conditions in 
rural areas are different from those in urban areas. The aim of this study is to investigate different factors 
that affect the success of rural and urban entrepreneurs. The study population consisted of two groups 
of rural and urban entrepreneurs in the agriculture sector. According to the Krejcie and Morgan table, the 
sample size was determined to be 315. A questionnaire was used to collect the data. The results showed 
that there is a significant difference between urban and rural entrepreneurs in terms of individual re-
sources, economic resources, political support, socio-cultural support, and resources for success. The 
entrepreneurs in urban areas benefit from these advantages more than those in rural areas. The results 
of the regression analysis showed that the variables of economic resources among urban entrepreneurs 
and socio-cultural support among rural entrepreneurs are the most important factors that affect the 
success of entrepreneurs.
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Extended Abstract

1. Introduction

any entrepreneurial development pro-
grams are designed regardless of urban 
or rural contexts. In addition, much of 
the research in this field suggests that the 
rate of entrepreneurship in rural areas is 

consistently lower than that in urban areas (Marshall & 

Samal, 2006; Sternberg, 2009). However, it is not clear 
why such a difference exists between rural and urban 
areas. The aim of this study is to understand the factors 
affecting the difference between the success of entrepre-
neurs in rural and urban areas. Hereby, effective strategies 
are provided in order to promote entrepreneurship in rural 
and urban areas according to the characteristics of each 
region.M
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2. Methodology

The study population consisted of two groups of rural 
and urban entrepreneurs in the agriculture sector. Ac-
cording to the Krejcie and Morgan table, the sample size 
was determined to be 315. A questionnaire was used to 
collect the data. The questionnaire had six parts includ-
ing the personal and professional characteristics of entre-
preneurs, the success of entrepreneurs (24 items), indi-
vidual resources (18 items), economic resources (5 items) 
socio-cultural support (12 items), and political support (7 
items). To measure the content validity, the questionnaire 
was delivered to six experts in the fields of entrepreneur-
ship, urban development, rural development, manage-
ment, and urban and rural sociology. After revisions, the 
validity of the questionnaire was confirmed. The reliabil-
ity was calculated through Cronbach's alpha test. The al-
pha coefficients calculated for different variables of the 
questionnaire were found to be between 0/79 and 0/91, 
indicating that it was appropriate for collecting the data. 
A descriptive analysis was also done of the means and the 
standard deviations. In an inferential analysis conducted 
according to the goal of the research and by considering 
the scale of the variables, T- test, Mann Whitney test, and 
chi-square test were used to study the factors affecting the 
success of urban and rural entrepreneurs. In this regard, 
multiple regressions were also used.

3. Results

The results of the Man-Whitney test showed that there 
is a significant difference between urban and rural entre-
preneurs in terms of self-efficacy, education and entrepre-
neurial skills. Also, the results of the t-test showed that 
urban and rural entrepreneurs are significantly different in 
terms of income, savings and bank loans. The results of 
the Chi-square test suggested that there is a significant dif-
ference between urban and rural entrepreneurs in terms of 
ease of market entry, access to foreign markets, access to 
loans, and ease of communication and interaction proce-
dures. Finally, the results of the Man-Whitney test in rela-
tion to social-cultural support showed that urban and rural 
entrepreneurs are significantly different in terms of access 
to supportive organizations, access to training, access to 
information, access to infrastructure, community support 
of risk-taking and creativity, respect for entrepreneurs in 
government offices, and access to the Internet and social 
networks.

4. Discussion

The results of the regression analysis regarding the fac-
tors affecting the success of entrepreneurs showed that, 

from the viewpoint of urban entrepreneurs, economic 
sources and, from the viewpoint of rural entrepreneurs, 
socio-cultural support are the most important factors. 
These results are consistent with the findings of the stud-
ies of Mutezo (2005), Tullock (2010), Chowdhury et al. (2013), 
and Asitik (2015). Undoubtedly, every entrepreneur needs 
enough funds to start a business or expand his activity. If 
he cannot get it from the existing ways such as allocating 
funds or lending, he will be in trouble and sometimes, be-
cause of the lack of the necessary fund, leaves his work. 
The existence of an entrepreneurial environment in rural 
areas is one of the most important prerequisites for entre-
preneurship development in those areas. That is to say, 
culture is an important basic factor that needs to be taken 
into account to develop villages and entrepreneurship.

5. Conclusion

The results of the study showed that there are signifi-
cant differences between urban and rural entrepreneurs in 
terms of personal resources, economic resources, political 
support, and socio-cultural support. It also emerged that 
resources for the success of entrepreneurs are more abun-
dant in urban areas than in rural areas. This difference 
may be attributed to the existence of more opportuni-
ties for education, employment and skills in urban areas. 
Urban residents can easily use a variety of educational 
opportunities and participate in many skills and entrepre-
neurship courses. Also, urban entrepreneurs have a better 
situation with regard to ease of market entry, access to 
foreign markets, access to loans, and ease of communica-
tion and interaction procedures.
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تشویق فعالیت های کارآفرینانه، راهبرد مهمی برای توسعه اقتصادی پایدار است. برای توسعه برنامه هایی که بتوانند حمایت مؤثری را برای 
تقویت کارآفرینی ارائه دهند، این مهم است که درک شود چه عوامل و عناصری بر موفقیت کارآفرینان تأثیر دارد. بسیاری از برنامه های 
توسعه کارآفرینی بدون توجه به بستر شهری یا روستایی طراحی می شوند. این در حالی است که فضا و شرایط مناطق روستایی متفاوت 
از مناطق شهری است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی عوامل متفاوت بر نرخ موفقیت در بین کارآفرینان روستایی و شهری است. جامعه 
آماری مورد مطالعه، کارآفرینان کشاورزی در بخش شهری و روستایی شهرستان کرمانشاه بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 
حجم نمونه 215 نفر تعیین شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کارآفرینان 
شهری و روستایی از لحاظ منابع فردی، منابع اقتصادی، حمایت سیاسی و حمایت اجتماعی-فرهنگی تفاوت معناداری و جود دارد و منابع 
برای موفقیت کارآفرینان در مناطق شهری فراوان تر از مناطق روستایی است. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد 
که متغیر منابع اقتصادی در بین کارآفرینان شهری و حمایت اجتماعی-فرهنگی در بین کارآفرینان روستایی از مهم ترین عوامل مؤثر بر 

موفقیت کارآفرینان هستند. 

کلیدواژه ها: 
کارآفرینی، کارآفرینان 
روستایی، کارآفرینان 

شهری، موفقیت، کرمانشاه
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مقدمه
راهبرد  کارآفرینانه در بخش کشاورزی،  فعالیت های  تشویق 
مهمی برای توسعه اقتصادی پایدار است. برای توسعه برنامه هایی 
ارائه  کارآفرینان  موفقیت  برای  را  مؤثری  حمایت  بتوانند  که 
دهند، این مهم است درک شود که چه عوامل و عناصری باعث 
می شود تا یک فرد کارآفرین در کسب وکارش موفق گردد. لذا 
آنچه در این زمینه مطرح می گردد این است که چگونه می توان 
بر  افزایش داد و چه عوامل و عناصری  را  موفقیت کارآفرینان 
موفقیت کارآفرینانه تأثیرگذار است. در ادبیات علم کارآفرینی به 
همبستگی ها بین عوامل فردی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و 
محیطی با موفقیت کارآفرینان اشاره شده است. اما  اکثر داده ها 
با استفاده از نمونه های شهری جمع آوری شده اند و توصیه ها برای 
برنامه های حمایتی و آموزشی کارآفرینی نیز عمدتاً بر اساس نتایج 
حاصل از تحلیل نمونه های شهری توسعه یافته اند. این در حالی 

است که فضا و شرایط مناطق روستایی متفاوت از مناطق شهری 
است. شرایط خاص مناطق روستایی از جمله باالتر بودن ریسک، 
کمبود امکانات و ضعف مدیریت در این نواحی باعث می شود 
که زمینه های کارآفرینی در این نواحی متفاوت با سایر نواحی و 
فعالیت ها باشد. این غفلت از کارآفرینی روستایی منجر به ایجاد 
دو سؤال شده است: آیا کارآفرینی روستایی متفاوت از کارآفرینی 
شهری است؟ اگر چنین است پس چطور باید این تفاوت را در 
برنامه های کارآفرینی که مخاطب آن ها نواحی روستایی است با  
برنامه هایی که مخاطب آن ها مناطق شهری است، در نظر گرفت؟

بسیاری از برنامه های توسعه کارآفرینی بدون توجه به بستر 
شهری یا روستایی طراحی می شوند. از سوی دیگر بیشتر داده ها 
پیشنهاد می کنند که نرخ کارآفرینی در مناطق روستایی به طور 
 (Faggio مداوم پایین تر از نرخ کارآفرینی در مناطق شهری است
(Capelleras, et al, 2013 ؛Silva, 2014 &. اگرچه این واضح نیست 
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که چرا این تفاوت بین نواحی روستایی و شهری اتفاق می افتد. 
اما ادبیات کارآفرینی دو توضیح احتمالی را پیشنهاد می کند. یک 
توضیح این است که نواحی شهری منابع اقتصادی و اجتماعی 
بیشتری را ارائه می دهند، بنابراین آن ها محیط بهتری را برای 
 .(Li Yu  et al., 2009) فعالیت و موفقیت کارآفرینان ایجاد می کنند
توضیح احتمالی دیگر تفاوت های فرهنگی بین نواحی شهری و 
روستایی است. تأثیرات فرهنگی هویت جغرافیایی خاص هستند 
و به احتمال زیاد می توانند به توضیح تفاوت نرخ کارآفرینی بین 
نواحی روستایی و شهری کمک کنند. در چنین شرایطی شناسایی 
عوامل مؤثر بر تفاوت نرخ موفقیت کارآفرینان روستایی و شهری 
به منظور در نظر گرفتن این تفاوت ها در برنامه ریزی های توسعه 
کارآفرینی و انجام اقداماتی در جهت کاهش شکاف های موجود، 
پژوهش های  ضرورتی  چنین  وجود  به رغم  است.  حیاتی  امری 
محدودی در رابطه با بررسی تفاوت های کارآفرینان روستایی و 
شهری انجام شده است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق درک 
عوامل مؤثر بر تفاوت موفقیت کارآفرینان در مناطق روستایی 
و شهری است تا در نهایت بتوان راهکارهای مؤثری را در جهت 
به  توجه  با  روستایی  و  شهری  نواحی  در  کارآفرینی  توسعه 

ویژگی های هر منطقه ارائه داد.  

مروری بر ادبیات موضوع
اگرچه کارآفرینی در کشاورزی در اصل و ماهیت، تفاوتی با 
کارآفرینی در نواحی شهری و یا سایر بخش های اقتصادی ندارد، 
کارآفرینی  توسعه  جهت  موردنیاز  دادهای  درون  واقع  در  اما 
نهادها،  و  مؤسسات  فناوری،  آموزش،  مدیریت،  سرمایه،  نظیر 
و  توزیع  شبکه  بازار،  به  دسترسی  حمل ونقل،  زیرساخت های 
نظایر آن، در مناطق روستایی و کشاورزی  و  نیروی کار ماهر 
 (Azari Nia, است  متفاوت  صنعتی  و  شهری  مناطق  به  نسبت 
)2000( معتقدند که درک  رحمان  و  بیدل  (2008. همچنین 

پدیده کارآفرینی در بخش کشاورزی، درک نگرش ها و انگیزه 
می سازد.  ناگزیر  متخاصم،  کسب وکاری  محیط  در  را  کشاورز 
چرا که محیط رقابتی که کشاورزان با آن مواجه اند نسبت به 
افرادی که در بخش های دیگر هستند، نامالیم تر است. فقدان 
قانون مناسب، یارانه ها و تعرفه ها می تواند سیکل تولید زراعی 
پیچیده ای را ایجاد کند. همین طور، مشوق های سیاسی جدید 
و شرایط بازار می توانند به صورت ناگهانی و رادیکالی عرصه های 

 .(Rudmann, et al., 2008) کشاورزی را تغییر دهند

موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  مقایسه  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
کارآفرینان در محیط شهری و روستایی است. مطالعات، دو گروه 
از عواملی را که بر موفقیت کارآفرینان اثر دارند، تشخیص داده اند: 
ویژگی های فردی )شخصی( و ویژگی های زمینه ای )محیط(. در 
بین ویژگی های فردی، محققین ابتدا با مفهوم خود کارآمدی 
کارآفرینانه کار خود را شروع کرده اند. خود کارآمدی اشاره به 
یک باور شخصی دارد که یک فرد می تواند به طور موفقیت آمیز 

کسب وکار  یک  اداره  و  شروع  با  مرتبط  مختلف  چالش های  با 
دیگر،  فردی  ویژگی های   .(Bandura, 1989) کند  مقابله  جدید 
عوامل دموگرافیک هستند. بعضی از عوامل دموگرافیک شامل 
جنسیت، سن، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل و قومیت هستند 
که بارها در مطالعات مختلف گزارش شده اند و همبستگی قوی 
با کارآفرینی دارند و اثر تعیین کننده ای بر موفقیت کارآفرینان 
دارند (Corduras, et al., 2010). برای مثال، طبق مطالعه کارتر و 
براش1 )2004( زنان کمتر احتمال دارد نسبت به مردان درگیر 
فعالیت های کارآفرینی شوند. نتایج مطالعه رینالدز نشان داد که 
کارآفرینان  غیر  و  کارآفرینان  بین  نیز  تأهل  وضعیت  لحاظ  از 
تفاوت معناداری وجود دارد (Reynolds, 2004). همچنین لوسیر 
و پیفر2 )2001( گزارش می کند که تجربه کارآفرین بر موفقیت 
کسب وکارش تأثیر می گذارد. تجربه دانش و مهارت های خاص را 
به کارآفرینان می دهد. برخی مطالعات نیز مهارت های کارآفرینی 
را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان در نظر 

  .(Chen , 2010; Chell, 2013) گرفته اند

بر  می توانند  زمینه ای  ویژگی های  شد  گفته  که  همان طور 
همکاران3   و  گالسر  باشند.  داشته  تأثیر  کارآفرینان  موفقیت 
)2010( بیان می کنند که کارآفرینی در بین مناطق مختلف، 
به دلیل دسترسی متفاوت به منابع و تفاوت های فرهنگ محلی، 
متفاوت است. در  مناطقی با تراکم جمعیتی باال، فرصت های 
و  مالی  منابع  مانند  حیاتی  منابع  به  دسترسی  برای  بیشتری 
تکنولوژیکی، میزان باالتر سرمایه انسانی و اطالعاتی و بازارهای 
بزرگ از نظر تأمین کنندگان، مشتریان و خدمات دانش مؤثر و 
ایجاد شبکه های اجتماعی وجود دارد. تمایز میان مناطق شهری 
و روستایی نیز مشخص شده است که مربوط به عوامل تعیین 
کننده کارآفرینی است (Stam, 2009). شواهد تجربی نشان داده 
به دلیل تأثیرات  است که کارآفرینی در مناطق شهری عمدتاً 
تمرکز سازی، اثرات شهری سازی و پذیرش تفکر خالقانه شکوفا 
می شود (Glaeser, et al., 2010). عالوه بر این، اشاره شده است که 
در مناطق روستایی موانعی مانند عدم دسترسی به منابع مالی 
)یعنی سرمایه گذاری یا سرمایه(، تمرکز پایین دانش در مورد 
ایجاد و اداره یک کسب وکار جدید یا کاهش جمعیت وجود دارد 
 (Meccheri & Pelloni, که مانع فعالیت های کارآفرینی می گرد
(2006. بنابراین موفقیت فرد در کسب وکار با توجه به مکان متفاوت 

است. در نواحی شهری، انواع مختلفی از کسب وکارهای کارآفرینی 
کسب وکارهای  روستایی  نواحی  در  که  حالی  در  دارد،  وجود 
 (Gladwin & کارآفرینی مربوط به مزرعه یا کشاورزی غالب هستند
(et al, 1989. مطالعات متعددی بر انگیزه های کارآفرینان شهری 

به  آن ها  دسترسی   ،(Freire-Gibb & Nielsen, 2010) روستایی  و 
سرمایه انسانی و مالی (Marshall & Samal, 2006) یا تفاوت های 

1. Carter & Brush
2. Lussiers & Pfeifer
3. Glaeser, et al.
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پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

 (Davis, روستایی  و  مناطق شهری  در  کارآفرینی  در  جنسیتی 
(2011 پرداخته اند، سایر مطالعات نیز تأثیر عوامل نهادی را بر 

موفقیت فعالیت کارآفرینی در نقاط مختلف مورد بررسی قرار 
 .(Bosma et al, 2012) داده اند

با توجه به موارد اشاره شده، در این تحقیق، موفقیت کارآفرینان 
به عنوان متغیر وابسته فرض شده است و متغیرهای منابع فردی، 
منابع اقتصادی، حمایت اجتماعی- فرهنگی، حمایت سیاسی به 
عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند )تصویر شماره 

.)1

روش شناسی تحقیق
این تحقیق از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کّمي و از نظر 
هدف از نوع کاربردي و به لحاظ روش های دستیابي به حقایق 
و داده پردازی، توصیفي-پیمایشي محسوب مي شود. متغیر اصلي 
و وابسته تحقیق، موفقیت کارآفرینان است. متغیرهاي مستقل 
شامل منابع فردی کارآفرینان، منابع اقتصادی، حمایت اجتماعی-

فرهنگی و حمایت سیاسی می باشند. جامعه آماری تحقیق حاضر، 
شامل کارآفرینان شهری و روستایی است که از سال 1387 تا 
پایان سال 1394، در زمینه کشاورزی در استان کرمانشاه مشغول 
به فعالیت می باشند )N= 252(. با توجه به تعریفی که در تحقیق 
حاضر برای کارآفرین کشاورزی در نظر گرفته شد شامل افرادی 
بودند که کسب وکاری را در زمینه تولید محصوالت جدید جهت 
ارائه به بازار، ارائه خدمات جدید کشاورزي، به کارگیری فناوری 
فعالیت هاي  و  کشاورزي  زمینه  در  تولید  جدید  شیوه هاي  و 
مربوط به فرآوري و صنایع تکمیلي کشاورزي، آغاز کرده اند. برای 
نمونه گیری از روش طبقه ای با تکنیک انتساب متناسب استفاده 
شد.  حجم نمونه مورد بررسی در بخش شهری شامل 137 نفر از 
کارآفرینان شهری بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 

حجم نمونه 100 نفر تعیین شد. در بخش روستایی نیز حجم 
نمونه شامل 115 نفر از کارآفرینان روستایی بود که حجم نمونه 

89 نفر تعیین شد.

در مطالعه حاضر از 12 شاخص به عنوان شاخص های موفقیت 
کارآفرینان استفاده شد که شامل کسب درآمد، رشد، نوآوری، 
تعادل بین کار و خانواده، ماندگاری، شرکت در جامعه، پایبندی 
شهرت،  مشتری،  رضایت  کار،  از  لذت  اخالقی،  ارزش های  به 
خدمت به جامعه و کیفیت تولیدات می باشند. با توجه به هدف 
پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات استفاده 
بود: ویژگی های فردی  این پرسشنامه شامل شش بخش  شد. 
پاسخگویان،  موفقیت کارآفرینان  )24 گویه(، منابع فردی )18 
اجتماعی- فرهنگی  اقتصادی )5 گویه(، حمایت  منابع  گویه(، 
)12 گویه( و حمایت سیاسی )7 گویه(.به منظور سنجش روایی 
محتوایی و صوری، پرسشنامه در اختیار هفت نفر از متخصصان 
رشته های کارآفرینی، توسعه شهری، توسعه روستایی، مدیریت 
انجام  از  پس  گرفت.  قرار  روستایی  و  شهری  جامعه شناسی  و 
اصالحات الزم، روایی پرسشنامه تأیید شد. جهت تعیین پایایی، 
پرسشنامه های تدوین شده در بین 30 نفر از افراد مشابه جامعه 
آماری مورد پیش آزمون قرار گرفته و سپس از طریق آزمون آلفای 
کرونباخ پایایی آن ها محاسبه گردید. مقدار ضرایب آلفای محاسبه 
شده برای متغیرهای بخش های مختلف پرسشنامه بین 0/79تا 
0/91 محاسبه شد که مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری 
فراوانی  توزیع  جداول  توصیفی،  تحلیل  منظور  به  داده هاست. 
ترسیم و از میانگین، انحراف معیار استفاده شد. در بخش تحلیل 
استنباطی نیز از آزمون پارامتری t و آزمون ناپارامتری من وایت نی 
و کای اسکوئر و جهت بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان 

شهری و روستایی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید.
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فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3

یافته ها
)کارآفرینان  گروه  دو  بین  تفاوت  بررسي  و  مقایسه 

روستایی و شهری( از لحاظ منابع فردی

برای مقایسه کارآفرینان شهری و روستایی بر اساس منابع 
فردی، با توجه به مقیاس متغیرها از آزمون من وایتنی و کای 
اسکوئر استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 1 و جدول 

شماره 2 آمده است.

و  کارآفرینان شهری  داد که  نشان  وایتنی  آزمون من  نتایج 
روستایی از لحاظ میزان خود کارآمدی، تحصیالت و مهارت های 
کارآفرینی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. مقدار P-value، برای 
این متغیرها کمتر از سطح معنی داری 1درصد است. نتایج آزمون 
کای اسکوئر نیز نشان داد که بین کارآفرینان شهری و روستایی 
از لحاظ تجربه کشاورزی و شرکت در دوره های کارآفرینی تفاوت 

معناداری وجود دارد. 

)کارآفرینان  گروه  دو  بین  تفاوت  بررسي  و  مقایسه 
روستایی و شهری( از لحاظ منابع اقتصادی

به منظور تعیین تفاوت بین کارآفرینان شهری و روستایی بر 
اساس منابع اقتصادی با توجه به مقیاس متغیرها )فاصله ای( از 
آزمون t استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 3 آمده است. 

روستایی  و  کارآفرینان شهری  که  داد  نشان   t آزمون  نتایج 
از لحاظ میزان درآمد، پس انداز و دریافت وام های بانکی تفاوت 
معناداری را تجربه کرده اند. مقدار P-value، برای این متغیرها 
کمتر از سطح معنی داری 1درصد است و نشان می دهد تفاوت 
دارد.  وجود  روستایی  و  شهری  کارآفرینان  بین  معنی داری 
کارآفرینان شهری از وضعیت بهتری در رابطه با میزان درآمد، 

پس انداز و دریافت وام های بانکی برخوردار بودند.

جدول 1. مقایسه میانگین دو گروه کارآفرینان روستایی و شهری از لحاظ منابع فردی.

Zsigمیانگین رتبه ایگروهمتغیرها

خود کارآمدی
124/82کارآفرینان شهری

-8/128./000
61/49کارآفرینان روستایی

تحصیالت
122/08کارآفرینان شهری

-7/5150/000
64/57کارآفرینان روستایی

تعداد اعضای خانوار
95/39کارآفرینان شهری

-./1940/846
94/44کارآفرینان روستایی

میزان مهارت های کارآفرینی
115/81کارآفرینان شهری

5/6980/000
71/62کارآفرینان روستایی
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جدول 2. مقایسه میانگین دو گروه کارآفرینان روستایی و شهری از لحاظ منابع فردی.

طبقهمتغیرها
فراوانی

χ2درجه آزادیsig
کارآفرینان روستاییکارآفرینان شهری

وجود تجربه کارآفرینی
1513بله

5/36910/021
8576خیر

وجود تجربه کار کشاورزی
1578بله

100/36610/000
8511خیر

شرکت در دوره های کارآفرینی
7328بله

88/1301./000
2761خیر
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پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3فصلنامه پژو  هش های روستایی

)کارآفرینان  گروه  دو  بین  تفاوت  بررسي  و  مقایسه 
روستایی و شهری( از لحاظ حمایت سیاسی

جهت مقایسه کارآفرینان شهری و روستایی در رابطه با حمایت 
سیاسی با توجه به مقیاس متغیرها )اسمی( از آزمون کای اسکوئر 

استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 4 آمده است. 

نتایج آزمون کای اسکوئر در رابطه با حمایت سیاسی نشان داد 
که بین کارآفرینان شهری و روستایی از لحاظ سهولت ورود به 
بازار، دسترسی به بازارهای خارجی، دسترسی به وام ها و سهولت 
ارتباط و تعامل با رویه های اداری تفاوت معناداری در سطح 1 

درصد وجود دارد. 

جدول 3. مقایسه میانگین دو گروه کارآفرینان روستایی و شهری از لحاظ منابع اقتصادی.

tsigمیانگینگروهمتغیرها

درآمد
1651241کارآفرینان شهری

-25/6690/000
3456789کارآفرینان روستایی

پس انداز شخصی
2990877کارآفرینان شهری

-8/6220/000
15790877کارآفرینان روستایی

سرمایه خانواده
8542568کارآفرینان شهری

0/4960/621
11689549کارآفرینان روستایی

وام های بانکی
39811300کارآفرینان شهری

-3/9540/000
19536600کارآفرینان روستایی

دارایی ها
20765435کارآفرینان شهری

12/6790/436
37685432کارآفرینان روستایی
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جدول 4. مقایسه میانگین دو گروه کارآفرینان روستایی و شهری از لحاظ حمایت سیاسی.

طبقهمتغیرها
فراوانی

χ2 درجه
Sigآزادی

کارآفرینان روستاییکارآفرینان شهری

معافیت مالیاتی
6553بله

5/36910/821
3536خیر

مشوق های قانونی
6857بله

7/45210/320
3232خیر

سهولت ورود به بازار
6927بله

89/1451./000
3162خیر

دسترسی به بازارهای خارجی
5421بله

96/22410/000
4668خیر

دسترسی به وام ها
6333بله

123/32810/000
3756خیر

حفظ حقوق مالکیت معنوی
5545بله

6/51710/421
4544خیر

سهولت ارتباط و تعامل با رویه های اداری
6626بله

86/97610/000
3463خیر
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فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1397 . دوره 9. شماره 3

)کارآفرینان  گروه  دو  بین  تفاوت  بررسي  و  مقایسه 
روستایی و شهری( از لحاظ حمایت اجتماعی- فرهنگی

به منظور تعیین تفاوت بین کارآفرینان شهری و روستایی بر 
با توجه به مقیاس متغیرها  اساس حمایت اجتماعی-فرهنگی 
)رتبه ای( از آزمون من وایتني استفاده شد که نتایج آن در جدول 

شماره 5 آمده است. 

و  کارآفرینان شهری  داد که  نشان  وایتنی  آزمون من  نتایج 
روستایی از لحاظ میزان دسترسی به سازمان های حمایت کننده، 
دسترسی به دوره های آموزشی، دسترسی به اطالعات، دسترسی 
خالقیت،   و  ریسک پذیری  از  جامعه  حمایت  زیرساخت ها،  به 
احترام به کارآفرینان در ادارات دولتی، و دسترسی به اینترنت و 

شبکه های اجتماعی تفاوت معناداری را تجربه کرده اند. 

عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان شهری 

به منظور پیش بینی تأثیر متغیرهاي مستقل تحقیق بر موفقیت 
کارآفرینان شهری از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده 
شد. پس از ورود متغیرهاي )منابع فردی، منابع اقتصادی، حمایت 
اجتماعی-فرهنگی و حمایت سیاسی( که در تحلیل همبستگي 
معنی دار شده بودند، هر چهار متغیر در این معادله باقی مانده اند 
و تحلیل رگرسیون تا چهار گام پیش رفت. ضریب تعیین تعدیل 
شده نشان می دهد که متغیرهای مستقل، توانایی تبیین 68/5 
می باشند  دارا  را  کارآفرینان  موفقیت  متغیر  واریانس  از  درصد 
)جدول شماره 6(. از طرفی بررسی ضرایب رگرسیون استاندارد 
شده نشان می دهد که متغیر منابع اقتصادی )ß=0/654( نسبت 
به سایر متغیرها سهم و نقش بیشتری در موفقیت کارآفرینان 

جدول 5. مقایسه میانگین دو گروه کارآفرینان روستایی و شهری از لحاظ حمایت اجتماعی-فرهنگی.

Zsigمیانگینگروهمتغیرها

میزان حمایت خانوادگی
124/82کارآفرینان شهری

0/-6510/560
61/49کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به سازمان های حمایت کننده
112/68کارآفرینان شهری

6/1140/000
73/34کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به دوره های آموزشی
130/50کارآفرینان شهری

8/3260/000
69/87کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به مشاوره حقوقی و مدیریتی
67/74کارآفرینان شهری

-0/3750/732
63/51کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به اطالعات
128/12کارآفرینان شهری

-9/8760/000
57/18کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به زیرساخت ها
134/63کارآفرینان شهری

-5/3190/000
60/71کارآفرینان روستایی

میزان حمایت جامعه  از ریسک پذیری و خالقیت
122/36کارآفرینان شهری

-7/8650/000
62/39کارآفرینان روستایی

میزان تجلیل از کارآفرینان موفق
117/40کارآفرینان شهری

-0/7800/321
60/64کارآفرینان روستایی

میزان شرکت در انجمن کارآفرینی
58/71کارآفرینان شهری

-0/3450/123
56/48کارآفرینان روستایی

میزان شرکت در نمایشگاه بین المللی
119/20کارآفرینان شهری

-6/6710/604
65/36کارآفرینان روستایی

میزان احترام به کارآفرینان در ادارات دولتی
125/23کارآفرینان شهری

-7/5550/000
68/68کارآفرینان روستایی

میزان دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی
109/55کارآفرینان شهری

5/4410/000
59/41کارآفرینان روستایی
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جدول 6. ضرایب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان.

RR2متغیرگام

0/5760/497منابع اقتصادی1

0/6890/575حمایت اجتماعی-فرهنگی2

0/7300/613حمایت سیاسی3

0/7430/685منابع فردی4
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جدول 7. تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام براي موفقیت کارآفرینان توسط متغیرهاي مستقل.

B()ß(tSig(متغیرهای مستقل

0/6720/6548/530/000منابع اقتصادی 

0/3865/640/000-0/331حمایت اجتماعی-فرهنگی

0/2950/2514/370/001حمایت سیاسی

0/1850/2362/860/001منابع فردی

4/210/000-1/468عرض از مبدأ
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دارد این در حالی است که بقیه متغیرهای مستقل دارای تأثیر 
مثبت و معنی داری بوده اند )جدول شماره 7(.

منابع  متغیرهای  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
اقتصادی، حمایت اجتماعی-فرهنگی، حمایت سیاسی و منابع 
فردی درمجموع توانسته اند 68/5 درصد از تغییرات متغیر وابسته 
تحقیق را تبیین نمایند. سایر تغییرات مربوط به عواملی است که 
در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به نتایج 

جدول شماره 7، معادله رگرسیوني برابر است با:

Y=0/672+ 1/468 X0/331+1( )منابع اقتصادی X2)حمایت 
 3 )حمایت سیاسی( + X0/185 اجتماعی-فرهنگی( + 0/295
X4 )منابع فردی( 

بررسي عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی 

بر  تحقیق  مستقل  متغیرهاي  تأثیر  پیش بینی  منظور  به 
روش  به  چندگانه  رگرسیون  از  روستایی  کارآفرینان  موفقیت 
گام به گام استفاده شد. تحلیل رگرسیون تا چهار گام پیش رفت. 
متغیرهای  این  که  می دهد  نشان  شده  تعدیل  تعیین  ضریب 

مستقل، توانایی تبیین 66/7 درصد از واریانس متغیر موفقیت 
کارآفرینان را دارا می باشند )جدول شماره 8(. از طرفی بررسی 
ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان می دهد که متغیر حمایت 
اجتماعی-فرهنگی )ß=0/621( نسبت به سایر متغیرها سهم و 
نقش بیشتری در موفقیت کارآفرینان دارد این در حالی است که 
بقیه متغیرهای مستقل دارای تأثیر مثبت و معنی داری بوده اند 

)جدول شماره 9(.

حمایت  متغیرهای  که  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
منابع  و  سیاسی  حمایت  اقتصادی،  منابع  اجتماعی-فرهنگی، 
فردی درمجموع توانسته اند 66/7 درصد از تغییرات متغیر وابسته 
تحقیق را تبیین نمایند. سایر تغییرات مربوط به عواملی است که 
در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به نتایج 

جدول شماره 9، معادله رگرسیوني برابر است با:

Y=0/571+ 2/313 X0/201+ )1)حمایت اجتماعی-فرهنگی 
X0/365 + )منابع اقتصادی( 2 X0/197 + )3 )حمایت سیاسی 
X4 )منابع فردی(
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بحث و نتیجه گیری
نتایج بررسی منابع فردی در بین کارآفرینان شهری و روستایی 
نشان داد که کارآفرینان شهری از میزان خود کارآمدی، تحصیالت 
و مهارت های کارآفرینی بیشتری برخوردارند. این نتایج یافته های 
جو و همکاران4 )2011(، دنیلز5 )2008( و قمبرعلی و همکاران  
)2015( را تأیید می کند. دلیل این مسئله می تواند مربوط به 
وجود فرصت های آموزشی، شغلی و مهارتی بیشتر در مناطق 
شهری باشد. ساکنین شهر به سهولت می توانند از فرصت های 
آموزشی متنوع استفاده کنند و در بسیاری از دوره های مهارتی 
و کارآفرینی شرکت کنند. درحالی که در محیط روستا تجارب 
کاری، نظارتی یا شغلی روستائیان عماًل محدود است و در قالب 
فعالیت های کشاورزی و بعضاً کارهای خدماتی بروز پیدا می کند 
به نسلی  از نسلی  بازتولید شده  تکراری  نیز کارهای  که آن ها 

می باشند. 

کارآفرینان  بین  در  اقتصادی  منابع  بررسی  نتایج  همچنین 
میزان  از  شهری  کارآفرینان  که  داد  نشان  روستایی  و  شهری 
درآمد، پس انداز و وام های بانکی بیشتری نسبت به کارآفرینان 
همکاران6  و  رابینسون  مطالعه  نتایج  برخوردارند.  روستایی 

4. Joo et al
5. Danneels
6. Robinson, et al

)2004(، ساراسواتی7 )2004( و جو و همکاران )2011( این 
یافته را تأیید می کنند. علت این مسئله را می توان در دسترسی 
بیشتر جمعیت شهری به اشتغال با درآمد باالتر دانست. در حالی 
که بیشتر فعالیت های اقتصادی ساکنان روستایی کم درآمد است 
و افراد روستایی فرصت های کمتری برای کسب درآمد نسبت به 
افراد شهری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی حمایت سیاسی 
کارآفرینان  که  داد  نشان  روستایی  و  شهری  کارآفرینان  بین 
بازارهای  به  دسترسی  بازار،  به  ورود  سهولت  لحاظ  از  شهری 
خارجی، دسترسی به وام های کوچک و سهولت ارتباط و تعامل با 
رویه های اداری از وضعیت بهتری نسبت به کارآفرینان روستایی 
 ،)2004( همکاران  و  رابینسون  مطالعات  نتایج  برخوردارند. 
ساراسواتی )2004( و گور و فال8 )2010( این یافته را تأیید 
می کنند. کارآفرینان روستایی به دلیل فقدان وثیقه و عدم مهارت 
در چانه زنی با بانک ها دسترسی کمتری به وام ها دارند. از سوی 
با آن ها  مقررات  اعمال  و  اعتباری  نمره دهی  بانک ها در  دیگر 
به سختی رفتار می کنند و کارآفرینان روستایی مجبورند برای 

دریافت وام دوره انتظار طوالنی مدتی را تحمل کنند. 

نتایج بررسی حمایت اجتماعی-فرهنگی در بین کارآفرینان 
نسبت  روستایی  کارآفرینان  که  داد  نشان  روستایی  و  شهری 

7. Sarasvathy
8. Gore & Fal

جدول 8. ضرایب تعیین متغیرهاي تأثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان.

RR2متغیرگام

0/6410/534حمایت اجتماعی-فرهنگی1

0/6530/587منابع اقتصادی2

0/7490/605حمایت سیاسی3

0/7650/667منابع فردی4
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جدول 9. تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام براي موفقیت کارآفرینان توسط متغیرهاي مستقل.

B()ß(tSig(متغیرهای مستقل

0/5710/6217/670/000حمایت اجتماعی-فرهنگی 

0/2010/4314/940/000منابع اقتصادی 

0/3650/2783/600/000حمایت سیاسی

0/1970/2362/810/000منابع فردی

4/370/000-2/313عرض از مبدأ
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به کارآفرینان شهری از دسترسی پایین تری به این حمایت ها 
آنتوپولو10   ،)2009( همکاران9  و  راسکر  نتایج مطالعات  دارند. 
)2010( و گور و فال )2010(  این یافته ها را تأیید می کند. 
ضعیف  روستایی  مناطق  در  حمل ونقل  شبکه  به  دسترسی 
است که محدودیت هایی را برای کارآفرینان به وجود می آورد. 
زیرساخت های ارتباطی معموالً با خطوط تلفن است و کمتر از 
کامپیوتر استفاده می شود. دسترسی به اینترنت برای روستاییان 
مشکل و گران است. مردم روستایی فاقد مهارت و دانش در مورد 
نحوه استفاده از اینترنت هستند که دسترسی آن ها به اطالعات و 

فرصت های مهم را تحت تأثیر قرار می دهد. 

به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که منابع برای موفقیت 
کارآفرینان در مناطق شهری فراوان تر از مناطق روستایی است 
ایسکو11 )2003( و رابینسون  نتایج مطالعات هوکومسینگ و 
و همکاران )2004( این یافته را تأیید می کنند که کارآفرینان 
روستایی قادر به رقابت با کارآفرینان شهری به دلیل روستایی 
بودن نیستند. آن ها استدالل می کنند که موقعیت جغرافیایی 
کسب وکار در مناطق روستایی مانعی برای کارآفرینی است.به 
عبارت دیگر کارآفرینان روستایی با تبعیض در دنیای کسب وکار 

روبرو هستند.

نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از دیدگاه کارآفرینان 
شهری منابع اقتصادی و از دیدگاه کارآفرینان روستایی حمایت 
موفقیت  بر  مؤثر  عامل های  مهم ترین  از  اجتماعی-فرهنگی 
می باشند. نتایج مطالعات ماتزو12 )2005(، توالک13 )2010(، 
این   )2015( آستیک15  و   ،)2013( همکاران14  و  چاودری 
یافته را تأیید می کنند که منابع اقتصادی و حمایت اجتماعی-

فرهنگی نقش مهمی در موفقیت کارآفرینان دارند. بدون شک هر 
کارآفریني براي شروع کار یا گسترش فعالیت خود نیاز به سرمایه 
دارد و در صورتي که نتواند آن را از راه هاي موجود مثل تخصیص 
بودجه یا اعطاي وام دریافت کند، به مشکل برمی خورد و گاه به 

دلیل عدم تأمین سرمایه الزم، دست از کار مي کشد. 

وجود یک محیط فراهم کننده کارآفرینی در مناطق روستایی 
از مهم ترین پیش نیازهای توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی 
است. فرهنگ سازي از مهم ترین و زیربنایي ترین اموري است که 
باید براي توسعه روستاها و توسعه کارآفریني در آن ها صورت 
گیرد. بهترین راهکارهاي توسعه فرهنگ کارآفریني در روستاها 
ارتقاي سواد کارآ فریني روستانشینان از طریق برنامه هاي آموزشي 

و ترویجي مختلف است. 

9. Rasker, et al.
10. Anthopoulou
11. Hookoomsing & Essco
12. Mutezo
13. Tullock
14. Chowdhury, et al.
15. Asitik

بر پایه نتایج به دست آمده موارد زیر جهت کاهش تفاوت ها 
در بین کارآفرینان روستایی و شهری  به عنوان پیشنهاد ارائه 

می شود:

وام ها  به  روستایی  کارآفرینان  کمتر  دسترسی  به  توجه  با 
از  کارآفرینان  از  حمایت  مالی  صندوق های  می گردد  پیشنهاد 
مخصوصی  باجه های  بانکی،  شبکه  و  کار  وزارت  دولت،  سوی 
برای کارآفرینان روستایی در نظر بگیرند تا دسترسی کارآفرینان 
روستایی به سرمایه مالی آسان گردد؛ می توان از رهیافت وام های 
گروهی استفاده کرد؛ تا از این طریق هم مشکل فقدان وثیقه 
به  بتوانند  بانک ها  هم  و  گردد  روستایی حل  کارآفرینان  برای 

سرمایه گذاری خود مطمئن باشند.

بین  در  کارآمدی  خود  و  مهارت ها  بودن  پایین  به  توجه  با 
کارآفرینان روستایی و از آنجا که مهم ترین منبع افزایش خود 
کارآمدی ایجاد مهارت ها است، پیشنهاد می گردد، سازمان های 
متولی همچون سازمان فنی و حرفه ای – دوره ها و کارگاه های 
آموزشی در زمینه مهارت های کارآفرینی تشکیل دهند به طوری 
که کارآفرینان روستایی بتوانند با شرکت در این دوره ها مهارت های 
الزم برای اداره کسب وکار خود را ارتقا دهند و با تجهیز خود به 
انواع مهارت های موردنیاز، با چالش های فضای کسب وکار مقابله 

کنند و خود کارآمدی آن ها افزایش یابد.

با توجه به دسترسی کمتر کارآفرینان روستایی به دوره های 
آموزشی پیشنهاد می گردد این آموزش ها باید به عمق روستاها 
گسترش یابد. زیرا ساکنین روستاها به دلیل پراکندگی جغرافیایی 
و عدم وجود امکانات برگزاری کالس و اساتید موردنیاز، دسترسی 
کمتری به دوره های آموزش کارآفرینی داشته اند. در همین زمینه، 
تربیت مروجان کارآفرین به عنوان آموزشگران کارآفرینی روستایی 
ارائه  ارتباطی در جهت  و به کارگیری فن آوری های اطالعاتی و 
آموزش های مجازی به کشاورزان، می توان زمینه های کارآفرینی و 

اشتغال بسیاری زیادی را برای روستاییان فراهم نمود. 

تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان تحلیل مقایسه ای 
کارآفرینان روستایی و شهری شهرستان کرمانشاه است که بر 
اساس قرارداد شماره1/9215 مورخ 95/8/17 اعتبار آن توسط 

دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه تأمین شده است.
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