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ی کسب و کار در مناطق روستایی، مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان ی توسعههای بازدارندهواکاوی مؤلفه

 بویراحمد

 

 چکیده

ای و آوری اطالعات از مطالعات کتابخانهاست. به منظور جمع تحلیلی -توصیفی آن تحقیق روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

تحقیق، تمامی  آماری جامعة است. بویراحمد شهرستانبخش مرکزی  لمرو مکانی این پژوهشق پیمایش میدانی استفاده شده است.

 گیری تصادفی انتخابنفر از سرپرستان خانوار به روش نمونه 210بود که تعداد  سرپرستان خانوار بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

 63ناخت عوامل بازدارنده کارآفرینی در مناطق روستایی از ها پرسشنامه بود. در این پرسشنامه جهت ششدند. ابزار گردآوری داده

 30مقیاس لیکرت استفاده شد. سطح پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی از طریق تکمیل  در سؤاالت متغیر در قالب

ود. به منظور تجزیه و تحلیل ها بمحاسبه گردید که بیانگر نرمال بودن داده 87/0پرسشنامه به عمل آمد و ضریب آلفای کرونباخ 

ی عامل بازدارنده 15 متغیر 63از تقلیل  در این پژوهشاستفاده شد.  SPSSها از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار داده

ی کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه شامل اقتصادی، اجتماعی، عامل بازدارنده 15بدست آمد.  کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه

 تعادل آگاهی، زیرساختی، تسهیالتی، مدیریتی، حمایتی، عدم فنی، نا گریزی، آموزشی، عواملشخصیت، ریسک در دی، ضعففر

درصد از کل واریانس عوامل بازدارنده کارآفرینی را  75/65باشد. این پانزده عامل در کل تجربه می مشارکت، فقدان جنسیتی، عدم

ترین ی کارآفرینی در این منطقه عامل اقتصادی است و مهمترین عامل بازدارندهاصلی آمدهبر اساس نتایج بدست ن نمودند. یتبی

 باشد.می نوسانات زیادی در قیمت مواد خام / تجهیزاتی اقتصادی متغیر بازدارنده

 بخش مرکزی، شهرستان بویراحمد.تحلیل عاملی، عوامل بازدارنده، کارآفرینی، روستا،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

توسعه فناوری و  ،ثروت تولید کارآفرینی به توجه برای کشورها مهم لیدل سهکارآفرینی، موتور محرک توسعه اقتصادی کشورهاست. 

 جادیا و یاقتصاد توسعه به دنیرس یبرا یدیکل عوامل از یکی ینیکارآفر (.13۹6باشد )پارساپور و همکاران، مولد می اشتغال

)ضیاء و  کندیم برطرف است اقتصاد پویا نبودن از یناش که را یبشر هجامع موجود بحران از یبخش که استی اجتماع تحوالت

)مرادی و  کندیم فایا مختلف جوامع یاقتصاد شرفتیپ و توسعه روند در یدیکل نقش ینیکارآفر امروزه(. 13۹5وقارموسوی، 

 را اساسی بیشتر کشورها معضلی نوانع به همچنان بیکاری جهان، در شده انجام هایتالش یهمه رغمعلی (.13۹5همکاران، 

 و شده انجام دوچندان تالش آن مهار برای اینرو، از و یافته شدت اخیر هایسال بحران با به ویژه موضوع این. کندمی تهدید

و پیشرفت  ءل ارتقاها به دنبابسیاری از دولت (.13۹0)فیض پور و همکاران،  است شده اعمال راستا این در متفاوتی هایسیاست

(. 1، 200۴)چانگ،  باشددارا می یصاداقت شکوفایی و رشد در مهمی نقش کارآفرینیکارآفرینی و ایجاد کسب و کار بوده، چرا که 

 یدهه سه حدود از به صورت بحث برانگیزی جهان، تاریخ در اقتصادی یبالقوه نیروی ثرترینمؤ عنوان به «کارآفرینی» یمقوله

 معتقدند یاجتماع علوم پژوهشگران از یاریبس مروزها (. 1387مطرح شده است )علی میری،  و یافته ظهور کنونتا  گذشته

 ،یجهان اقتصاد به پاسخ در ن،یبنابرا است؛ درآمد کم جوامع در ثروت نگاهداشت و فقر با مبارزهی برا مناسب راهبرد کی کارآفرینی

اند )شهرکی کرده توجه یمحل کارآفرینان و ایی منطقهتجار هایانجمن کوچک، ایکسب و کاره توسعه به ییروستا استگذارانیس

(. بنابراین امروزه در جهان، کسب و کارهای نوین جهت احیای اقتصاد کشورها بسیار ضروری بوده )دلستراند، 13۹5و همکاران، 



 و اشتغال ایجاد -روستاها در چه و درشهرها چه-یاقتصاد یهتوسع مهم راهکارهای جمله از که داده نشان مختلف مطالعات(. 2007

 زایشاف تنهای در و منابع و افراد وریبهره افزایش بیکاری، کاهش باعث کارآفرینی. است کارآفرینی آن، ابزار و سازوکار ترینمهم

 و بهترین قطعاً اما نیست؛ی تایروس مردم درآمدهای زایشاف و یزایاشتغال ارراهک اتنه ارآفرینیک اگرچه. شودمی جامعه مردم درآمد

 اقتصادی، یتوسعه در انکارناپذیری ثیرأت کارآفرینی امروزی جوامع در(. 1387)قمبرعلی و زرافشانی،  است آن نوع ورترینبهره

، ، با توجه به معضل بیکاری21چرا که با قدم نهادن به قرن  .(13۹0)جعفرنژاد و همکاران،  دارد کشورها فناوری و اجتماعی

(. 2003شان و همکاران، عه یافته و در حال توسعه بخشید )ای به اقتصاد کشورهای توسفرینی در سطح خرد مقیاس جان تازهکارآ

(. 13۹5)اکبری و همکاران،  است دانسته ثروت خلق یندفرآ را کارآفرینی اسمیت آدام ،کارآفرینی ادبیات کالسیک یهاهینظر در

(. 200۴رسانند )بام و الک، برداری میهای نوین را کشف نموده و به بهرهحصوالت، فرآیندها و روشکسانی هستند که م کارآفرینان

خطرات  با پذیرش همراه و بسیار پشتکار و تالش با هافرصت از گیریبهره و نوآوری فرآیندرا  ( کارآفرینی2002پیترز ) و هیستریچ

اند کرده تعریفگیرد، می استقالل صورت و شخصی رضایت طلبی، توفیق مالی، ودس کسب انگیزه با البته که اجتماعیو  روانی مالی،

 سرمایة با را جدیدی و کوچک اقتصادی که فعالیت است کسی ( کارآفرین1۹85)  دراکر پیتر نظر (. از13۹1)علیدوست و همکاران، 

های مهم در و یکی از بخشاند یگر گره خوردهتشخیص فرصت به یکد(. کارآفرینی و 13۹۴)یاسوری و همکاران، کند می شروع خود

-تغال و کاهش بیکاری از جمله شاخص(. امروزه، افزایش اش13۹5یند کارآفرینی تشخیص فرصت است )نیک رفتار و حسینی، فرآ

گی ی و فرهنای مخرب در ابعاد اجتماعی، اقتصادکاری به عنوان پدیدههای توسعه یافتگی جوامع تلقی شده که رفع معضل بی

 محسوب کشور دیتول کانون نوانع به ییروستا ینواح (.13۹6ریزان بوده است )ایمانی و همکاران، امههای برنهمواره از جمله دغدغه

 یفراوان اقتصادی هایقابلیت دارای روستاها. دارند ییغذا تیامن منظر از به ویژه رانیا استقالل نیتأم در یاساس نقش و شوندمی

کسب و . آورد دیپد ادشدهی نواحی در را متنوعی و ایپو اقتصاد ها،آن ییشکوفا با توانیم ح،یصح ریزیبرنامه تصور در که هستند

 وریبهره شیافزا و درآمد شیافزا ،بیکاری کاهش و ییاشتغالزا سبب که هستند ییروستا اقتصاد عنصر ترینمهم ییروستا کارهای

 اقتصادی، یتوسعه بیکاری، معضل حل برای کارآمد راهبردی عنوان به کارآفرینی یهتوسع(. 13۹6شوند )ورمزیاری و ایمانی، می

ها آن در پرشماری انسانی عوامل که جمعیتی و اجتماعی نظام از بزرگی بخش عنوان به روستاهااجتماعی  عدالت و فقرزدایی

 ایجاد مسیر در هاآن از موقع برداری بهبهره و ساییشنا که هستند اینشده شناسایی هایزمینه و هاقابلیتاز  مملو دارند سکونت

 (.13۹۴باشد )یاسوری و همکاران،  داشته همراهبه برای روستاییان فراوانی اقتصادی مزایای تواندمی جدید، وکارهایکسب 

 

 پیشینه پژوهش

( در 13۹3قدیری معصوم و همکاران ). اشاره شده استی کارآفرینی عوامل بازدارندهمطالعات مربوط به  در این قسمت به برخی از

دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان پرداختند. در این مطالعه از تقلیل انع کارآفرینی در نواحی روستایی در ای تحلیل مومطالعه

فردی،  عامل بدست آمد که این عوامل عبارتند از: عامل اقتصادی، فردی و زیرساختی، عامل اجتماعی، اقتصادی و 6متغیر،  56

ی کارآفرینی روستایی مربوط به ها در زمینهاقتصادی و فردی. در این پژوهش عمده محدودیت عامل اجتماعی و زیرساختی و عامل

( به بررسی موانع کارآفرینی در مناطق روستایی پرداختند. بر مبنای 2015عوامل اقتصادی عنوان شد. ماراگانانتهام و ناتاراجان )

ی کارآفرینی در نواحی روستایی شامل متغیرهای عدم مهارت، نبود کمک، کمبود هش متغیرهای بازدارندههای این پژویافته

ها و سایر های غیر انتفاعی، دانشگاهباشند. همچنین نتایج نشان داد که دولت، سازمانیه، عدم آگاهی و ترس از آینده میسرما

خوبی برای ایجاد حس ها و دانش تالش کنند و همچنین محیط ، مهارتهای تأثیرگذار باید برای بهبود آموزشسسات و بخشمؤ

ی زنان ای به بررسی موانع کارآفرین( در مطالعه13۹5پور و یوسفی )رحیم اندازی یک کسب و کار جدید ایجاد نمایند.راحتی در راه

نان قالیباف شد. این عوامل عبارتند از: عامل ی کارآفرینی زشناسایی پنج عامل بازدارندهکه منجر به  قالیباف روستایی پرداختند



 به ای( در مطالعه13۹1فرهنگی، عامل مهارتی، عامل فردی، عامل اقتصادی و عامل قانونی. علیدوست و همکاران )-اجتماعی

توسعه موانع پرداختند. بر اساس نتایج بدست آمده  شهرستان گرمساریی زنان روستا ینیکارآفری موانع توسعه یبندیتاولو

اجتماعی،  -ی، روانشناختی، فرهنگیآموزشی، موانع اقتصاد زنان روستایی منطقه مورد مطالعه به ترتیب شامل ینیکارآفر

 استان در چایکاران هایتعاونی موفقیت عدم بر مؤثر ( در بررسی عوامل13۹۴نصرالهی و همکاران ) اشد.بیم سیاستگذاری و فنی

های ترین عوامل مؤثر بر عدم موفقیت کارآفرینی به ترتیب شامل ناکافی بودن حمایتکه مهم گیالن به این نتیجه دست یافتند

های اعتباری نادرست، نبود همبستگی دولتی، عدم ارتباط مناسب بین تولید و بازاریابی، عدم بازاریابی مناسب محصوالت، سیاست

گذاری بلندمدت توجهی به سرمایهدولتی، بیاز اعتبارات و تسهیالت  مندیمیان اعضاء، نا آشنایی اعضاء با اصول تعاونی، عدم بهره

ی عوامل مؤثر بر کنندهمدیریتی، مسئولیتی و دولتی تبیینای، باشد. در مجموع هفت عامل آموزشی، مشارکتی، حمایتی، توسعهمی

 شکست بر مؤثرل عوام و کارآفرینی فرهنگ ( به ارزیابی13۹5باشند. قمبرعلی و همکاران )های این منطقه میعدم موفقیت تعاونی

 خالقیت، فرهنگ کرمانشاه پرداختند. نتایج بیانگر این است که موانع فرهنگی نیز شامل نبودرستان شه در کشاورزی کارآفرینان

و  هانسازما و جامعه در مردساالری فرهنگ وجود زنان، هایتوانمندیبه  اعتقادیریسک، بی به منفینگرش  شکست، نپذیرفتن

اکوسیستم  در فرهنگی باشد. در کل نتایج نشان داد که وضعیت زیرسیستمدختران می کارآفرینیهای فعالیتبا  والدین مخالفت

جنگچی کاشانی و همکاران  باشد.مانع نیز می نیست، بلکه حامی کارآفرینی موجود نه تنها فرهنگ کارآفرینی مطلوب نبوده و

در این موانع توسعه کارآفرینی کشاورزی از دیدگاه کارآفرینان کشاورزی در استان قزوین پرداختند. ( در پژوهشی به تحلیل 2015)

سخت،  اداری قوانین، بوروکراسی پیچیدگی و هایی مانند نرخ باالی بهره وام؛ قیمت باالی تجهیزات؛ سردرگمیپژوهش به محدودیت

جود های کارآفرینی، وعدم حمایت مالی بانک از پروژه رقابتی، ماهیت و نانکارآفری از حمایت جوان، عدم کارآفرینان از حمایت عدم

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از لحاظ موانع فردی،  قواعد پول داللی و واسطه اشاره شد.چندین متولی در کارآفرینی و 

اهمیت است. در رابطه با موانع سازمانی، متولیان  ترینفقدان آگاهی از روابط کاری، دارای بیشترین و عزت نفس پایین دارای کم

های اجتماعی )بازرسان( کارآفرینی دارای بیشترین و بوروکراسی اداری سختگیرانه دارای کمترین اهمیت است. در مورد محدودیت

ترین کارآفرینی دارای کم و فرهنگی، فقدان حمایت کارآفرینان از یکدیگر و ماهیت رقابتی آنان دارای بیشترین و مخالفت والدین با

ها دارای بیشترین و کمبود های کارآفرینی توسط بانکصادی، کمبود حمایت مالی از پروژهباشد. در مورد موانع اقتاهمیت می

در بررسی عوامل و موانع توسعه کارآفرینی به این ( 13۹5مرادی و همکاران )باشد. ترین اهمیت مینقدینگی و سرمایه دارای کم

-می استخراجقابل  بازدارنده عوامل و توانمندساز واملع ،اینهیزم عوامل دسته سهجه دست یافتند که از دیدگاه کارآفرینان، نتی

( نشان دادند که متغیرهای فردی، 13۹0یند کارآفرینی مستقل، جعفرنژاد و همکاران )در رابطه با عوامل اثرگذار بر فرآ .باشند

-( در مطالعه13۹۴جمینی و همکاران ) باشند.یب بیشترین اثرگذاری را بر فرآیند کارآفرینی دارا میترتشغلی، رفتاری و محیطی به 

برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر پرداختند. نتایج ای به تحلیل عاملی متغیرهای پیش

، که این عوامل به شد برنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان روانسرشناسایی هفت عامل در ارتباط با عوامل پیشمنجر به 

. بودند ترویجی و فنی -فرهنگی، زیرساختی، آموزشی -مدیریتی، اجتماعی -فردیامل اقتصادی، محیطی، وع شاملترتیب اهمیت 

مطالعه، شش عامل شناسایی شد که این همچنین در ارتباط با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی محدوده مورد 

آموزشی و زیرساختی  -گذاری، فنیشناختی، سیاستفرهنگی، روان-مل اقتصادی، اجتماعیشامل عوا عوامل نیز به ترتیب اهمیت

های کوچک و متوسط در ( به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست کارآفرینان در شرکت2011جاهور )نصرالقادر و صالح بود.

ل ت و عوامل پایداری، عرضه و عوامنگالدش پرداختند. در این پژوهش دو عامل رابطه و سازمان به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیب



( به بررسی عوامل مؤثر در موفقیت و 201۴مرتبط با تولیدات به عنوان عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان معرفی شدند. کومار )

این پژوهش، مزیت  با توجه به سطح آموزش و پرورش پرداخت. بر مبنای نتایج حاصل ازشکست کارآفرینان در صنایع کوچک 

های فنی، ریزی استراتژیک، آگاهی بازار، مدیریت و توسعه افراد؛ عملکرد و هدف روشن، مدیریت مناسب مهارترقابتی، برنامه

ریزی و سازماندهی نامناسب، ، مسائل مالی، برنامهدیریتی ضعیفهای مبرنده و مهارتتحصیالت، روابط بهتر انسانی عوامل پیش

های پرسنلی ضعیف، تحصیالت و آموزش کم، روابط انسانی ضعیف و ترس عوامل بازدارنده کارآفرینی فقدان هدف مشخص، مهارت

 رینی زنان روستاییکارآفی هتحلیل موانع و راهکارهای توسع( با استفاده از تحلیل عاملی به 13۹۴باشند. یاسوری و همکاران )می

-های طبیعی و قابلیتپشتکار، قابلیتو سه عامل انگیزش پرداختند. بر مبنای اطالعات به دست آمده،  دهستان گوراب پس فومن

جزء عوامل  خانوادگی و فردیل عوام کمبود امکانات، عوامل فرهنگی، مالی، دولتی وبرنده و عوامل پیشاز عوامل  یهای فرد

محیطی الزم  های فردی وزمینه باشند. همچنین نتایج نشان داد که در این منطقه،در این منطقه می عة کارآفرینیتوس یبازدارنده

 د. روستایی وجود دارن کسب وکار زنا یهبرای ایجاد و توسع

 

 روش پژوهش:

ای و از مطالعات کتابخانه آوری اطالعاتاست. به منظور جمع تحلیلی -توصیفی آن تحقیق روش و کاربردی نوع از حاضر پژوهش

تحقیق، تمامی  آماری جامعة است.بویراحمد  شهرستانبخش مرکزی  قلمرو مکانی این پژوهش پیمایش میدانی استفاده شده است.

نفر از سرپرستان خانوار  210تعداد استان کهگیلویه و بویراحمد بود که بویراحمد واقع در  بخش مرکزی شهرستانسرپرستان خانوار 

ها پرسشنامه بود. شایان ذکر است که در این پرسشنامه جهت شدند. ابزار گردآوری داده انتخابگیری تصادفی روش نمونهبه 

 با مقیاس لیکرت )خیلی کم تا خیلی زیاد( سؤاالت متغیر در قالب 75شناخت عوامل بازدارنده کارآفرینی در مناطق روستایی از 

پرسشنامه به عمل آمد و ضریب آلفای  30استفاده از آزمون مقدماتی از طریق تکمیل  بااستفاده شد. سطح پایایی پرسشنامه 

ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده ها بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهکه بیانگر نرمال بودن داده محاسبه گردید 87/0کرونباخ 

-صرفه با اطالعات دادندست  از بدون دار،عوامل معنیبه  اهآن تبدیل و هاشاخصتحلیل  برای مناسب روشی عاملی تحلیلشد. 

 بیان هاهساز یا ابعاد از تعداد اندکی اساس بررا  متغیرها از فراوانیتعداد  عاملی تحلیل ،است. به عبارتی هزینه و زمان در جویی

 عاملی، شیوه تحلیل اصلی هدف ،بنابراین رود.دهنده یک پدیده به کار میتشکیل عوامل  یا هاسازه شناساییبرای  روش . اینمیکند

تازه  ترکیبی هایسازه از دسته کوچکتر به هاآن تبدیل و فراوان متغیرهای از آمده بدست هایدادهساختن  سودمند وسازی کوتاه

 افزارتفاده از نرمها با اسدر این پژوهش داده (.13۹۴والئی و همکاران، است ) هاداده رفتن دست از میزانکمترین ها( با )عامل

(SPSS .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ) 

 نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ (:1جدول شماره )

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه سازه

 87/0 63 روستایی مناطق در کارآفرینی بازدارنده عوامل

 13۹7های پژوهشگر، منبع: یافته

 

 هایافته

ترین ترین و مسنباشد. سن جوان( می۹7/۹سال )با انحراف معیار  21/۴8پاسخگویان  میانگین سنهای پژوهش، بر اساس یافته

با بررسی سطح تحصیالت مشخص شد که حدود نیمی از افراد پاسخگو دارای  سال بوده است. 70و  20پاسخگو به ترتیب 



از نظر  سواد بودند.درصد( بی 72/5و )درصد(  1۹/۴6)ت زیر دیپلم و نیمی دارای تحصیالدرصد(  0۹/۴8) و باالتر تحصیالت دیپلم

 باشند.درصد( غیرشاغل می 20درصد( شاغل و ) 80وضعیت اشتغال نیز )

از تحلیل  بخش مرکزی شهرستان بویراحمددر ی کسب و کار ی توسعههای بازدارندهبه مؤلفههای مربوط تعیین ضرایب مؤلفه جهت

های آن متغیر و ها است که شامل جدولی است که ستوناولین مرحله تشکیل ماتریس داده .ی استفاده شدعاملی به روش اکتشاف

گردآوری های به منظور تشخیص مناسب بودن داده باشد.می سرپرستان خانوار بخش مرکزی شهرستان بویراحمدسطور آن شامل 

به دار شده و آزمون بارتلت در سطح یک درصد معنی مده نشان دادنتایج بدست آ. شداستفاده  KMOاز آزمون بارتلت و آماره  شده

  باشد.منظور انجام تحلیل عاملی مناسب می
 

 و آزمون بارتلت KMOنتایج آماره (: 2شماره )2جدول 

 sig درجه آزادی مقدار آزمون بارتلت KMOمقدار  

 001/0 1۹53 681/6727 772/0 عوامل بازدارنده کارآفرینی

 13۹7های پژوهشگر، تهمنبع: یاف
 

ها حذف شده در ادامه برای بررسی ارتباط درونی متغیرها از ماتریس همبستگی استفاده شد که در اینجا به دلیل حجم زیاد داده

است. در مرحله بعد با استفاده از ماتریس عاملی، عوامل مشترک و اهمیت نسبی هر متغیر معلوم شد. سپس بردارهای ویژه برای 

ای بوجود تا ساختار ساده لوب از چرخش واریماکس استفاده شدصفر محاسبه و برای دستیابی به حالت مطرمقادیر ویژه غیتمامی 

دهد. پس از چرخش واریماکس نشان می چرخش از بعد و قبل را تراکمی و شدهتبیین  واریانس درصد و ویژهجدول زیر مقدار آید. 

 درصد مشخص شد. 75/65جموع واریانس هفت عامل با م اثر، بی هایگویه حذف و

 

 در رابطه با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه عوامل استخراج شده(: 3جدول شماره )

 استخراج پس از چرخش واریماکس استخراج اولیه 

 جمعیفراوانی ت درصد واریانس مقدار ویژه فراوانی تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل

1 ۴78/۹ 0۴5/15 0۴/15 3۴3/8 2۴/13 2۴/13 

2 561/6 ۴1/10 ۴6/25 87/۴ 73/7 ۹7/20 

3 35۹/۴ ۹2/6 38/32 23/3 13/5 0۹/26 

۴ 331/3 2۹/5 66/37 17/3 03/5 12/31 

5 ۴68/2 ۹2/3 58/۴1 87/2 56/۴ 68/35 

6 006/2 18/3 77/۴۴ 7/2 28/۴ ۹7/3۹ 

7 ۹2۹/1 06/3 83/۴7 ۴2/2 8۴/3 81/۴3 

8 837/1 ۹2/2 7۴/50 06/2 27/3 0۹/۴7 

۹ 63۴/1 5۹/2 3۴/53 05/2 26/3 3۴/50 

10 535/1 ۴۴/2 77/55 7/1 6۹/2 0۴/53 

11 ۴53/1 31/2 08/58 67/1 65/2 6۹/55 

 



 (: عوامل استخراج شده در رابطه با عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه3ادامه جدول شماره )

 واریماکس چرخش از پس استخراج استخراج اولیه 

 فراوانی تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه فراوانی تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل

12 27۹/1 03/2 11/60 66/1 6۴/2 33/58 

13 26۴/1 01/2 12/62 63/1 5۹/2 ۹1/60 

1۴ 203/1 ۹1/1 03/6۴ 53/1 ۴2/2 3۴/63 

15 085/1 72/1 75/65 52/1 ۴1/2 75/65 

 13۹7های پژوهشگر، منبع: یافته

 

نماید و به تنهایی دارای بیشترین تأثیر درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین می 2۴/13بر اساس نتایج بدست آمده اولین عامل 

درصد از واریانس  ۹7/20ی کننده ؛ تبیین87/۴ه است. دومین عامل با مقدار ویژه ی مورد مطالعدر بازدارندگی کارآفرینی منطقه

ی باشد. بدین ترتیب سه عامل اول؛ تبیین کنندهها میدرصد از واریانس در رده سوم عامل 13/5کل متغیرها است. عامل سوم، با 

 28/۴درصد،  56/۴درصد،  03/5باشند. عامل چهارم، پنجم، ششم و هفتم نیز به ترتیب درصد از واریانس کل متغیرها می 0۹/26

هشت عامل دیگر نیز به ترتیب  نمایند.کارآفرینی را تبیین می یغیرهای مربوط به بازدارندهدرصد از واریانس کل مت ۹7/3۹درصد، 

 75/65درصد مجموعاً  ۴1/2درصد و  ۴2/2درصد،  5۹/2درصد،  6۴/2درصد،  65/2درصد،  6۹/2درصد،  26/3درصد،  27/3با 

در این پژوهش برای چرخش عوامل از  نمایند.ی کارآفرینی را تبیین میبوط به بازدارندهدرصد از واریانس کل متغیرهای مر

 روستایی مناطق در کارآفرینی یتوسعه یبازدارنده عوامل عاملی تحلیل نتایج (۴) شماره جدولواریماکس بهره گرفته شد. 

 دهد.بویراحمد را نشان می شهرستان

 

 در مناطق روستایی شهرستان بویراحمد ی کارآفرینیی توسعهعوامل بازدارندهلی تحلیل عام (:4شماره )جدول ادامه 

 بار عاملی متغیرها عامل

 775/0 نوسانات زیادی در قیمت مواد خام / تجهیزات اقتصادی

 772/0  و مواد اولیه قیمت باالی تجهیزات

 772/0 عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز 

 766/0 در بازار بهتر دسترسی به جایگزین

 738/0 عدم حمایت از کارآفرینان جوان

 731/0 های واضحعدم وجود سیاست سردرگمی و پیچیدگی قوانین و

 731/0 نرخ باالی بهره وام

 723/0 نبود بازار محلی جهت عرضه محصوالت تولید شده

 71/0 پایین بودن تجهیزات مدرن مکانیزاسیون در روستا

 707/0 قابتی باالبازار ر

 666/0 های اقتصادی عدم تنوع در فعالیت

 6۴1/0 کنندههای متعدد بین تولیدکننده و مصرفنفوذ دالالن و واسطه



 ی کارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان بویراحمدی توسعه(: تحلیل عاملی عوامل بازدارنده4ادامه جدول شماره )

 بار عاملی متغیرها عامل

 608/0 ضعف امکانات برای عرضه و فروش محصوالت بدون واسطهو  کرد فروش نامناسبعمل 

 ۴5۴/0 دسترسی اندک به عوامل تولید

 3۹7/0 باال بودن میزان فقر در روستا

 70۴/0 پایین بودن حس تعلق مکانی بین ساکنان اجتماعی

 703/0 بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان

 6۹7/0 اجتماعیپایین بودن تعامالت 

 67/0 عدم هماهنگی و یکدست بودن ساکنان

 615/0 گیریضعف در تصمیم

 61۴/0 گروهی کار انجام جهت دوستان و آشنایان به اعتماد بودن پایین

 587/0 روستائیان میان در گروهی کار روحیه بودن پایین

 568/0 فقدان تجربه

 536/0 دید بازارپایین بودن آشنایی با نیاز بازارهای ج

 527/0 منطقه در کارآفرینی هایفعالیت مکمل هایزیرساخت ضعف

 8۴۹/0 طلبی استقالل یروحیه عدم فردی

 8200 نوآوری و خالقیت عدم

 802/0 عدم وجود انگیزه

 7۴7/0 عزت نفس پایین

ضعف در 

 شخصیت

 7۴1/0 گرایی و بدبینیمنفی

 6۹/0 ارآفرینیهای کسب و کار و کفقدان مهارت

 616/0 گرایش به انزوا

 552/0 مشکالت برابر در تحمل یآستانه بودن پایین

 ۴۹۹/0 پذیریپایین بودن میزان مسئولیت

-ریسک

 گریزی

 723/0 گریزیریسک

 715/0 خرافی و تقدیر گرا بودن

 661/0 عدم آینده نگری

 615/0 ترس از شکست

 75۹/0 کار و کسب دانش فقدان آموزشی

 753/0  هانوآوری و هافناوری یزمینه در رسانیاطالع عدم

 7۴1/0 کارآفرینی یزمینه در آموزش جهت مروجان حضور بودن پایین

 737/0  کارآفرینی هایکالس نامنظم و مقطعی برگزاری

 



 طق روستایی شهرستان بویراحمدی کارآفرینی در منای توسعه(: تحلیل عاملی عوامل بازدارنده4ادامه جدول شماره )

 بار عاملی متغیرها عامل

 718/0 های جدید جهت تولید محصول و خدمات عدم دسترسی به به فناوری عوامل فنی

 671/0 عدم وجود مهارت کافی در استفاده از ابزار آالت مهارت کافی 

 633/0 در دسترس نبودن متخصصان و مشاوران فنی 

 57۴/0 ی شروع کسب و کار عدم وجود طرحی برا

 66۴/0 آشنایی اندک با نیاز بازارهای جدید نا آگاهی

 612/0 عدم آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

 682/0 کمبود و فرسوده شدن امکانات فیزیکی زیرساختی

 657/0 روستا در مناسب کاری هایفرصت نبود

 ۴02/0 روستا در سالمند سنی ساختار

 78۴/0 های نو کارآفرینیها از ایدهاستقبال مدیران بانکعدم  تسهیالتی

 718/0 عدم اصالح مقرارات و قوانین دست و پاگیر اخذ وام

 767/0 دار کردن کسب و کارهای روستاییعدم ساماندهی و شناسنامه مدیریتی

 722/0 های کارآفرینی ماندهی و تمایل برای انجام پروژهفقدان ساز

 605/0 بودن حمایت از سوی نهادهای مسئول و متولیان بخش کشاورزیپایین  حمایتی

 575/0 عدم ترغیب و تشویق کارآفرینی از سوی دولت

عدم تعادل 

 جنسیتی

 7۹5/0 اندزنان کارآفرین برای دسترسی به خدمات پشتیبانی و مالی با مشکل مواجه

 62۹/0 وجود دارد جامعه در مردساالری فرهنگ

عدم 

 مشارکت

 805/0 های مربوطهعدم همکاری با جهاد و سازمان

 7/0 انتقال سرمایه مالی توسط روستائیان به شهر 

فقدان 

 تجربه

 716/0 عدم انتقال تجارب شخصی روستائیان در زمینه کارآفرینی

 5۴/0 انجام ندادن فعالیت اقتصادی در نوجوانی و جوانی

 13۹7 پژوهشگر، هاییافته: منبع

 

متغیر بود( مستخرج گردید. همانطور که در  63عامل از بین تمام متغیرها )که شامل  15نتایج بدست آمده بر اساس 

 در زیادی متغیر به ترتیب عبارتند از: نوسانات 15اند. این متغیر در عامل اول بارگذاری شده 15جدول زیر نشان داده شده است؛ 

-هزینه به نسبت شده تولید محصوالت فروش قیمت بودن پایین و اولیه مواد و تجهیزات باالی تجهیزات، قیمت/  خام مواد قیمت

 بانکی تسهیالت اخذ شرایط کردن فراهم دشواری و وام به دسترسی عدم) نیاز مورد مالی منابع به دسترسی گرفته، عدم صورت های

 وجود عدم و قوانین پیچیدگی و جوان، سردرگمی کارآفرینان از حمایت بازار، عدم در بهتر جایگزین به ، دسترسی(وثیقه و ضامن)

 مدرن تجهیزات بودن شده، پایین تولید محصوالت عرضه جهت محلی بازار وام، نبود بهره باالی واضح، نرخ هایسیاست

 و یدکنندهتول بین متعدد هایواسطه و دالالن اقتصادی، نفوذ هایفعالیت در تنوع باال، عدم رقابتی روستا، بازار در مکانیزاسیون

تولید  عوامل به اندک واسطه، دسترسی بدون محصوالت فروش و عرضه برای امکانات ضعف و نامناسب فروش کننده، عملکردمصرف



 تعلق حس بودن متغیر شامل پایین 10، از 73/7و درصد واریانس  87/۴روستا. دومین عامل با مقدار ویژه  در فقر میزان بودن و باال

ساکنان،  بودن یکدست و هماهنگی اجتماعی، عدم تعامالت بودن بی اعتمادی جامعه به کارآفرینان، پایین ساکنان، بین مکانی

 میان در گروهی کار روحیه بودن گروهی، پایین کار انجام جهت دوستان و آشنایان به اعتماد بودن گیری، پایینتصمیم در ضعف

 در کارآفرینی هایفعالیت مکمل هایزیرساخت بازار و ضعف جدید بازارهای نیاز با آشنایی بودن تجربه، پایین روستائیان، فقدان

منطقه تشکیل شده است. با توجه به متغیرهای بارگذاری شده در این دسته، عامل دوم اجتماعی نامیده شد. سومین عامل با مقدار 

 انگیزه و عزت وجود نوآوری، عدم و القیتخ طلبی، عدم استقالل یروحیه از متغیرهای عدم 13/5و درصد واریانس  23/3ویژه 

پایین تشکیل شده است. بنابراین این عامل بر عوامل شخصیتی و روانی تأکید دارد. لذا عامل فردی نامیده شد. عامل چهارم با  نفس

 گراییای منفیگذاری قرار گرفتن متغیرهعامل ضعف در شخصیت نامیده شد. علت این نام 03/5و درصد واریانس  17/3مقدار ویژه 

 بودن مشکالت و پایین برابر در تحمل یآستانه بودن انزوا، پایین به کارآفرینی، گرایش و کار و کسب هایمهارت بدبینی، فقدان و

-گریزی نامیده شد. این عامل شامل متغیرهای ریسکعامل ریسک 87/2پذیری است. عامل پنجم با مقدار ویژه مسئولیت میزان

عامل موانع آموزشی  7/2باشد. عامل ششم با مقدار ویژه شکست می از نگری و ترسآینده بودن، عدم گرا تقدیر و گریزی، خرافی

 اطالع هانوآوری و هافناوری یزمینه در رسانیاطالع کار، عدم و کسب دانش نامیده شد. این عامل به ترتیب شامل متغیرهای فقدان

 و مقطعی کارآفرینی، برگزاری یزمینه در آموزش جهت مروجان حضور بودن یی، پایینروستا نقاط در حمایتی هایطرح از ضعیف

درصد از  28/۴باشد. این متغیرها مجموعاً کارآفرینی می هایکالس در شرکت جهت تمایل عدم و کارآفرینی هایکالس نامنظم

درصد از واریانس  8۴/3، تبیین کننده ۴2/2ا مقدار ویژه نمایند. هفتمین عامل بواریانس کل عوامل بازدارنده کارآفرینی را تبیین می

 و محصول تولید جهت جدید هایفناوری به دسترسی کل عوامل بازدارنده کارآفرینی است. متغیرهای این حیطه شامل عدم

 وجود و عدم فنی مشاوران و متخصصان نبودن دسترس کافی، در مهارت ابزارآالت از استفاده در کافی مهارت وجود خدمات، عدم

 با اندک شامل متغیرهای آشنایی 27/3و درصد واریانس  06/2باشد. عامل هشتم با مقدار ویژه کار می و کسب شروع برای طرحی

 فرسوده و شامل متغیرهای کمبود 05/2اینترنت است. عامل نهم با مقدار ویژه  و کامپیوتر با آشنایی جدید و عدم بازارهای نیاز

روستا است. این متغیرها تبیین کننده  در سالمند سنی روستا و ساختار در مناسب کاری هایفرصت کی، نبودفیزی امکانات شدن

 سوی از کارآفرینی تشویق و ترغیب باشند. عامل دهم شامل متغیرهای عدمهای کارآفرینی میدرصد از واریانس کل بازدارنده 26/3

درصد از واریانس کل متغیرهای بازدارنده  6۹/2وام و تبیین کننده  اخذ رپاگی و دست قوانین و مقرارات اصالح دولت و عدم

 کردن دارشناسنامه و ساماندهی با توجه به بارگزاری متغیرهای عدم باشد. بنابراین این عامل تسهیالتی نامیده شد.کارآفرینی می

رآفرینی در عامل یازدهم، این عامل مدیریتی نام کا هایپروژه انجام برای تمایل و سازماندهی روستایی و فقدان کارهای و کسب

روستایی و  کارهای و کسب کردن دارشناسنامه و ساماندهی (. متغیرهای عدم65/2و درصد واریانس  67/1گرفت )با مقدار ویژه 

ن عامل مدیریتی نامیده در دوازدهمین عامل بارگزاری شدند. بنابراین ای کارآفرینی هایپروژه انجام برای تمایل و سازماندهی فقدان

 5۹/2و درصد واریانس  63/1(. سیزدهمین عامل با عنوان حمایتی و مقدار ویژه 6۴/2و درصد واریانس  66/1شد )با مقدار ویژه 

 سوی از کارآفرینی تشویق و ترغیب کشاورزی و عدم بخش متولیان و مسئول نهادهای سوی از حمایت بودن شامل متغیرهای پایین

 شامل متغیرهای عدم ۴2/2و درصد واریانس  53/1جنسیتی با مقدار ویژه  تعادل چهاردهمین عامل با عنوان عدمدولت است. 

ی ی توسعهباشد. آخرین عامل بازدارندهمی شهر به روستائیان توسط مالی مربوطه و انتقال سرمایه هایسازمان و جهاد با همکاری

 فعالیت ندادن کارآفرینی و انجام زمینه در روستائیان شخصی تجارب انتقال دمکارآفرینی )عامل پانزدهم( شامل دو متغیر ع

گذاری شد. بر این اساس، در این تحلیل پانزده عامل استخراج رو این عامل فقدان تجربه نامجوانی بود. از این و نوجوانی در اقتصادی

 متغیر است. 63گردید که در مجموع شامل 

 



 گیری:بحث و نتیجه

شخصیت،  در اقتصادی، اجتماعی، فردی، ضعفی کارآفرینی در منطقه مورد مطالعه شامل عامل بازدارنده 15پژوهش  در این

مشارکت،  جنسیتی، عدم تعادل آگاهی، زیرساختی، تسهیالتی، مدیریتی، حمایتی، عدم فنی، نا گریزی، آموزشی، عواملریسک

ترین اصلیدرصد از کل واریانس عوامل بازدارنده کارآفرینی را تبین نمودند.  75/65عامل در کل  پانزدهاین  باشد.می تجربه فقدان

کسب و کار کارآفرینی  اقتصادی یبازدارنده ترین متغیری کارآفرینی در این منطقه عامل اقتصادی است و مهمبازدارنده عامل

ن های حاصل از پژوهش دی بوک و همکارابا یافتهمسو هاین نتیجه  باشد.می نوسانات زیاد در قیمت مواد خام / تجهیزات روستایی،

و همچنین با نتایج پژوهش  اندعوامل فنی را مانعی جهت عدم توسعه کشاورزی ارگانیک دانسته باشد در این پژوهشمی (2001)

 به توجه اب باشد.سو می؛ نیز هماندثر دانستهؤهای هرز مهای فنی را در عدم کنترل آفات و علف مهارتکه  (200۹ن )نیل و همکارا

ترین بازدارنده کسب و کار و مشخص شدن نوسانات شدید در عامل اقتصادی به عنوان اصلی شدن مطرح و قیتحق حاصل از جینتا

و ساز و کارهای  هاروش یاجرا با دولت که گرددیمترین متغیر کارآفرینی، پیشنهاد قیمت مواد خام و تجهیزات به عنوان مهم

همچنین با  .دینما اقدام هنانیکارآفرهای نوسانات قیمتی در مواد خام و تجهیزات جهت انجام فعالیت ننمود حداقل به تنسب مختلف

 گرفتن نظر در منظور نیا یبرا هایی در جهت بهبود وضع اقتصادی جهت شروع کسب و کار روستاییان همت گمارد.اجرای سیاست

 زو غیره ا یکارگاه یهامجتمع جادیا کار، دفتر یتعداد یواگذار با ییروستا رشد مراکز دجایا نان،یکارآفر یبرا بهره کم تسهیالت

 د.باشیم اقدامات نیا جمله

سازی ایجاد شرایط ی و فراهمنیکارآفر یهاارکیی، ساخت پروستا ینواح با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، بهبود زیرساخت

 شود.وستایی مورد مطالعه پیشنهاد میتأسیس مراکز رشد )انکوباتور( در مناطق ر

ی و آموزش مراکز ادباشد. در این راستا ایجهمت گماشته ضروری می ینیکارآفر آموزش بههمچنین ساخت مراکزی در روستاها که 

به دیگر  هاالتحصیالن دانشگاهی بومی جهت انتقال تجربیات خود و آموزش آموختهگیری از کارآفرینان برتر روستایی یا فارغبهره

 گردد.روستای خود پیشنهاد می یآبادان و توسعه به آنان زشیانگ و افراد روستایی و تشویق
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