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The aim of this study is to design a rural small business development model with an 

entrepreneurial approach. The statistical population of the study includes academic experts in 

the field of entrepreneurship and rural business as well as entrepreneurship project managers 

and officials and policy makers of job creation in rural areas. The statistical sample was 

selected by a purposeful judgment method of 16 people. Data collection tools included library 

studies and semi-structured interviews with experts. The validity of the interview questions 

was confirmed by the content method and its reliability was confirmed by the retest method 

(0.882). Data analysis was performed with a qualitative approach using data-based theorizing 

method and the coding process was performed in three stages of open, axial and selective 

coding. Based on this, each component of the coding paradigm was described and the model 

of rural small business development was drawn, and at the end, a theory based on six 

propositional theorems was created. Based on the calculated model, causal conditions 

(including private and general conditions of rural entrepreneurship), central category (rural 

entrepreneurship process), platform makers (including structures and enablers of rural small 

business development), contextual conditions (including physical, social and economic 

environment), strategies (soft and hard strategies for rural small business development), and 

consequences (including local and transnational consequences of rural small business 

development) were explained in a paradigm model and finally the relationships between them 

were drawn in a selected model. 

 

 
 

Cite this article: Gelard, Parvaneh & Farahi, Khosro (2023). Designing a Rural Entrepreneurship 

Development Model in Small Businesses. Journal of Entrepreneurship Development, 15(4), 657-

667. https://doi.org/ 10.22059/JED.2022.312215.653492 (in Persian) 

  

                        © The Author(s).                                                                           Publisher: University of Tehran Press 

                      

DOI::http://doi.org/10.22059/JED.2022.312215.653492                                                                                                                             
                                        

                        
 

https://orcid.org/0000-0001-8421-1582
https://orcid.org/0000-0003-2753-0880
mailto:P_gelard@azad.ac.ir
mailto:kh.farahi45@azad.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/?ref=chooser-v1


 
 

 

 ی کارآفرینی روستایی در کسب و کارهای خردالگوی توسعه طراحی
 

  2 خسرو فرحی   1پروانه گلرد

 
    P_gelard@azad.ac.ir. رایانامه: روه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، تهران، ایرانگ. 1
  kh.farahi45@azad.ac.irرایانامه:  .گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران. 2

 
 

 چکیده  اطالعات مقاله 
 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 
 تاریخ دریافت: 

8/01/1400 
 

 تاریخ ویرایش: 
11/5/1400 
 

 تاریخ پذیرش: 
16/9/1400 
 

 واژه های کلیدی: 
کسب و کار کوچک، کسب و 

کار  روستایی، کارآفرینی 
  روستایی،توسعه کارآفرینی

 
 

این  است. شدهخرد انجام یدر کسب و کارها ییروستا ینیکارآفر یتوسعه ی الگو با هدف طراحیپژوهش حاضر 
جامعه . اساات گراندد تئوری -ی؛ برحسااب روت تحقیق،کی یاکتشاااف ماهیت  ثیو از ح یاز نوع هدف، کاربرد تحقیق

شامل  شگاهیخبرگان آماری ،  شتغال هایطرح ،مجریان دان سئوالن و زاییا ستگذاران و م شتغال سیا  مناطق در زاییا
اند. مصاحبه با مشارکت ن ر انتخاب شده 16باشند. نمونه آماری به روت گلوله برفی به تعداد می 1399سالروستایی در 

ست. شباع نظری ادامه یافته ا صاحبه به روت محتوایی و پایایی آن با اجرای روت  کنندگان تا حد ا سؤاالت م روایی 
بر اسااااد کدگذاری  و در ساااه مرحله؛ کدگذاری باز، ها ( تأئید گردیده اسااات. تج یه و تحلیل داده882/0بازآزمون )

 ینیکارآفر یتوساااعه ی الگو تشاااری  و کدگذاری پارادایم اج ای یکایک محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا،
ستا سب و کارها ییرو سیمخرد  یدر ک ضیه حکمینظریه گردید و در پایان تر شش ق شد. مبتنی بر  خلق ای مبتنی بر 
ای، راهبردها، و پیامدها مشتمل بر )پیامدهای شده، شرایط علّی، مقوله محوری، بسترسازها، شرایط زمینه ی احصاءالگو

 ی پارادایمی مشخص گردید.الگومحلی و فرامحلی توسعه کسب و کار کوچک روستایی( در 
 

 667-657(: 4)15، توسعه کارآفرینی. خرد یدر کسب و کارها ییروستا ینیکارآفر یتوسعه  یالگو یطراح(. 1401گلرد، پروانه و فرحی، خسرو ): استناد
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 مقدمه
و  یتوسعه اقتصاد یهادر حوزه ژهیواست که مورد توجه محققان به ییتوسعه، رشد و شکوفا یبرا یراهبرد داریپا ینیکارآفر

 .قرار گرفته است ییمشاغل روستا
(De Rosa et al., 2021) ستا ینیکارآفر و ال امات  هایژگیفرد در نظر گرفت که ومنحصربه حوزه  کیعنوان به توانیرا م ییرو

ا مرتبط با تنه دینبا گرید ییروستا ینیدر مورد کارآفر یم هوم ساز (Zivdar & Sanaeepour,2022) دارد. نهیزم کیخاص خود را در 
توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی می  یگریاز هر زمان د شیباکنون  Arias-Vargas,2022). )مد نظر باشد ،یعملکرد کشاورز

 ارائه دهد. ینیکارآفر ندیفرآ قیاز طر ییتوسعه مناطق روستا یبرا ی رادیجد ینشیب ،مستقل  دهیپد کیبه عنوان  تواند
  (Zivdar & Sanaeepour,2022)جانبه و همچنین عدم های همهدر شاارایط سااخت اقتصااادی کشااور که تحت تأمیر تحریم

ست، به نظر میگذاری و مدیریت صحی  در بخشسیاست صادی ایجاد گردیده ا ستای توسعه پایدار و کاهش های اقت سد، در را ر
در بخش زندگی روستایی و ضرورت توجه ویژه به تقویت و  فقر و بهبود وضعیت زندگی روستائیان و ایجاد درآمد پایدار بخصوص

توانمندسازی خانوارهای روستایی، توجه به توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی بیش از همیشه بایستی مورد توجه مسئولین 
بستر مناسب برای توسعة  و ایجاد تقویت کارآفرینی(. امروزه 1396زاده، ؛ علوی1396پور و پورجاوید، ربط قرار گیرد. ) خسرویذی
صادی و به ویژه مهمترین از ،آن شرفت اقت سب و کارها اب ارهای پی سعه ک شمار می تو کارآفرینان  (.Sutter et al., 2019. )آیدبه 

. شودیم ییروستا ینیمرتبط با بافت مواجه هستند که مانع از مشارکت مؤمر آنها در کارآفر یفردمنحصربه یهابا چالش ییروستا
زمان محدود، فقر و منابع  ،یتجار یسودآور، فقدان شبکه ها یو بازارها یکشاورز یها نیمحدود به زم یبه طور خاص، دسترس

شارکت  ،یناکاف یمال سالیان اخیربنابراین،  (Semkunde et al., 2021)کند.  یمحدود م را کارآفرینانم صادی، در نظریه در  های اقت
. (Bhuiyan & Ivlevs, 2019) شاااوددر مناطق روساااتایی توجه ویژه می اقتصاااادی در قالب کارآفرینیهای خودجوت به فعالیت

ست )کارآفرینی با ایجاد فرصت سعه جامعه ا سط  تو سی برای ارتقای  سا ستایی، پیش زمینه ا شغلی در مناطق رو  & Langهای  

Fink, 2019ها بررسی (.1397)فالح،  است. هاییزمینه و بودن بسترها فراهم نیازمند کارآفرینی گیریشکل که توجه داشت باید (. اما
هایی همچون عوامل اندازی کسااب و کارهای کوچک در مناطق روسااتایی، کارآفرینان با چالشدهد که در راسااتای راهنشااان می

 و معصوم ؛)قدیری خالقانه یهاحلراه کشف و یپردازدهیای باال، پایین بودن میل به ریپذسکیرشخصیتی و رفتاری مانند عدم 
 و های ساختاری و تجهی ات، امکانات ، )رضائی(چالش1396همکاران،  و ؛ قنبری1396پورجاوید،  و پور؛ خسروی1396همکاران، 
( و مشااکالت مالی و نبود شااغل مواجه بوده اندکه این چالشااها موجب 1395؛ مرادی، 1396جمینی،  و ؛ دهقانی1397همکاران، 

شیهرمهاجرت بی شتغال کاذب و همچنین تهی شدن روستاها به عنوان یکی از ویه به شهرها، مشکالتی نظیر حا شینی و ایجاد ا ن
های اقتصااادی، ترین تولیدکنندگان مواد غذایی را به همراه داشااته اساات. همچنین مسااأله بیکاری و ابعاد آن، بخشراهبردی

ستائیان را تحت سی و فرهنگی اجتماع رو سیا ست که به نظر می اجتماعی،  سیار تامیر قرار داده ا سائل تا حدود ب سد رفع این م ر
 ها و تقویت و توسعه کسب و کارهای کوچک با تاکید بر کارآفرینی در نواحی روستایی قابل انجام است.زیادی با ارزیابی ظرفیت

ک روستایی با تأکید بر کارآفرینی ی توسعه کسب و کارهای کوچالگواز این جهت، ضروری است که در این پژوهش به ارائه 
شود. بنابراین  شور، خأل نظری موجود در این زمینه نی  پوشش داده  ستایی در ک سأله کسب و کار رو ضمن حل م شود تا  پرداخته 

 چگونه است؟ خرد یدر کسب و کارها ییروستا ینیکارآفر یتوسعه  یالگوشود که پژوهش با این سوال آغاز می

 ری و پیشینه پژوهشمروری بر مبانی نظ
سوم، مناطق شرفت فناوری در ابعاد مختلف در ه اره  ستا با وجود پی شرفتهکشور دیتول کانون عنوان بهیی رو محسوب  های پی

ستقالل  نیدر تأم حیاتینقش شده و  شورا صوص  به هر ک . (Bosworth & Turner, 2018نمایند )ای ا می ییغذا تیامن جهت ازخ
صاددانان براین باورند که  ستاهااقت صادی فراوان هایتیدارای قابل رو ستند که یاقت با  توانیم  ،یصح  ییرصورت برنامه در ه

 یی روستا نینقش کارآفر یخیتحول تار ریامر س نی. ا(Lang & Fink, 2019فراهم ساخت )را  یو متناوع ایواقتصاد پ ها،آن ییشکوفا
-Arias) .اندبه عهده گرفته ییروسااتا ینیکارآفر رامونیپ دیجد یهایسااازبافت در طول زمان و م هوم تراییرا که با توجه به تغ

Vargas,2022) ارار  را اریسه مع ،ییروستا وکارهای کسب افیدرتعرنظران صاحب ادنظر ق اهیاول ا اند؛دادهم اه نک اتائ ب  انیروس
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اع ییروستا ةدر منطق نکهیاارائه دهند، دوم  خدمات اده واق اوم  ش اند و س اهیاباش اه نک خدمات و محصوالت  فروتعرضاه و  ب
 یساتیز طیکاالهاای محا اایو  یحایت ر هایتیفعال ،یدست عیصانا ،یعایطب اداتیتول ریو ساا ییغاذا ماواد از ماعا انیروستائ

تواند کمک یم ییبا اهداف توسعه روستا یو مواز یاساس کردیرو کیبه عنوان  ییروستا ینیکارآفر(. Bosworth, 2012) بپردازناااد
ستا ینیکارآفر تیتقو(. 1396زاده، ید )علویبنما امر نیبه ا یانیشا سب برا جادیو ا ییرو ستر منا سعه، از اب ارها یب  شرفتیپ یتو

شورها به و شورها ژهیک ست یک سعه ا سعه  ینیکارآفر نکهیا یبرا(. Greenberg et al., 2018) در حال تو ستاها تو شوددر رو  داده 
امروزه در اکثر (. 1397باشد )رضائی و همکاران، می ییروستا موجود در روستاها و مردم یهاتیها و قابلتیظرف ییشناسا ازمندین

شورها توجه ص ک سب برا جادیو ا ینیکارآفر تیو تقو شودیم نانیو کارآفر ینیبه کارآفر یخا ستر منا سع یب  یهاراب ا آن از یهتو
 (.Bhuiyan & Ivlevs, 2019.)دیآیدر حال توسعه به شمار م یکشورها ژهیو کشورها، به یاقتصاد شرفتیپ

 های تجربی پژوهشپیشینه

سه شینهدر جدول ذیل با رویکرد مقای سی پی سایر مطالعات ای به برر های تحقیقاتی و توجیه نوآوری این پژوهش در قیاد با 
 است:صورت گرفته پرداخته شده 

 های پیشینبررسی پژوهش. 1جدول 

 نتایج سال محققین ردیف

1 Tabares et al. 2022 
حکومت و  ،یاجتماع ینیرا در موضوعات نوظهور مرتبط با کارآفر یقاتیتحق یمطالعه فرصت ها نیا

از چارچوب  ییروستا ینیکارآفر یگسترت مرزها یبرا یطیمح ستیز ینیو کارآفر شتینهادها، رشد مع
 دهد. یارائه م داریپا شتیمع

2 Kulawiak et al. 2022 
بر  دیرا با تأک ییروستا ینیدر مورد کارآفر یجار قاتیتا تحق کنندیم التت سندگانیمقاله، نو نیدر ا

 کنند.. یابیو ارز یبررس ییایلهستان و شامل مطالعات جغراف اتیادب

3 Zivdar and Sanaeepour 2022 
فرد در نظر گرفت که منحصربه ستمیاکوس کیعنوان به توانیرا میی روستا داریپا ینیکارآفر ستمیاکوس

 دارد. نهیزم کیو ال امات خاص خود را در  هایژگیو

4 
 

Moumeni helali 
2022 

 ییکه در مناطق روستا یو خصوص یدولت یهادر بخش یجیو ترو یآموزش اک مر ژهیبه و ،مؤسسات 
 کنند. قیخود تشو یها هیوکار بر اساد انگو توسعه کسب جادیکاران را به انجبر توانندیم کنند،یم تیفعال

5 Karki & Risal 2022 کسب کنند  یادیکرده است تا سود ز جادیا یمحل نکشاورزا یرا برا یدیفرصت جد یگذار هیسرما. 

6 Arias-Vargas 2022 
 کردیکند و رو یدر قلمرو باز م یکشاورز ریمشاغل غ گریانواع د وسعهت یراه را برا،یعملکرد کشاورز

 به همراه دارد. ینیکارآفر اتیدر ادب یبررس یرا برا یدیجد

7 Elkafrawi et al. 2021 روستایی و نقش آفرینی زنان در کسب و کار روستایی نابرابری اقتصادی را تعدیل می کند. ینیکارآفر 

8 Dimand, RW and Saffu, 2022  

9 Celbiş 2021 
از حد،  شیو اعتماد ب ادسن، عوامل مرتبط با اعتم ه،یسرما یهاتیکه چگونه محدود دهدینشان م جینتا

و آموزت  یعوامل نهاد ،یرقابت تیمختلف، شخص یارسانه یاست اده از اب ارها ،یفعل یاز روندها یآگاه
 بالقوه در روستاها مرتبط است. نانیو شکست کارآفر تیبا موفق

10 Dal Bello 2021 
 نیو همچن ینیموانع کارآفر از بین بردن ق،یدر هر قلمرو تحق نانهیکارآفر تیفعال یبرا بوجود عناصر جذا

شروع کسب و و در  کیتکن یها و موسسات پل یشهردار یاز سو ینهاد یها تیاز حما یمجموعه ا
 کارهای روستایی یک ضرورت است.

11 Modrego & Foster 2021 
توسعه  یبرا هاییفرصتبا درآمد متوسط  یبر رفاه به کشورها یو مبتن یستمیس کردیرو کی این مطالعه

را  یمحل یعموم یکه کاالها دهدیم ی ارائهنیسرزم یهااستیس قیتر از طرنوآورانه ییروستا ینیکارآفر
 .بخشدیرا بهبود م یزندگ طیو شرا کندیفراهم م

12 Semkunde et al 2021 
و  تیجنس هینظر یبرا یدیادراکات جدیی روستا یها نهیکه چگونه زم نیمطالعه با تمرک  بر ا نیا

 نماید. یآن ارائه م یگذار استیس یامدهایپو  ییروستا ینیکارآفر

 1398 حسینی نیا و همکاران 13

 اسناد در محورتعاون ینیاز کارآفر  یصر تی)حما یاسیعد سر اساد نتایج این تحقیق مشخص شد، بُب

 نی)تأم یمال نی(، تأمیمحل گذارانهیدر سرما یمال سکی)کاهش ر یاجتماع-یکشور(، فرهنگ باالدستی

 هارساختیز جانبة)بهبود همه یتحمای بُعد ،(محورتعاون ییِروستا وکارهایکسب متیقارزان یمال

 تی(، از اهمالمللینیو ب یرانیا نانیکارآفر نیدر ب یارتباط یهاشبکه جادیو....( و بازار )ا یمال ،ی)ارتباط

 .برخوردارند محورتعاون ییِروستای وکارهادر کسب ینیکارآفر ستمیاکوس کیدر  یشتریب
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 نتایج سال محققین ردیف

 1397 فالح 14
 نانه،یکارآفر یسازچون فرهنگ ی خانگی روستاییوکارهاکسب توسعه در مؤمر یهاشرانیپبرخی 

 ه مورد توجه قرار گرفته است.نانیکارآفر یو توانمندساز نانهیکارآفر یسازتیظرف

و همکاران زادهفیشر 15  .پرداخته است روستایی وکارکسب یها در توسعه واحدهابر کارکرد خوشه رگذاریعوامل تأمصرفاً به  1397 

و همکاران یرضائ 16  1397 
 ،یاجتماع ،ید: اقتصایگروه کل 4در  ییروستا ینیکارآفر داریمومر بر توسعه پا در این تحقیق صرفاً عوامل

 اند.شده یدهوزن ی شناسایی وو نهاد یطیمح

 1396 ندافی و احمد وند 17
 جادیآموزت و ا قیافراد مستعد از طر در هایبروز نوآور یهانهیزم جادیو ا تیتوجه بر پرورت خالق

و  یگذارهیسرما تیامن نیبالقوه، تأم یهاتیاز ظرف تیمورد اشاره است. حما ةدر جامع یفرهنگ یبسترها
 مورد نظر است. یوکارهادر کسب یکارگروه یسازفرهنگ

معصوم و همکاران یریقد 18  1396 
 ینیکارآفرمؤمر در  یتیحما یو نظام ها یفرد ،یمشارکت ،ینهاد ،یاقتصاد ،یرساختیعوامل ز صرفاً

 اند.بندی گردیدهشناسایی شده و سط  ییتامستقل روس

دیو جاو پوریخسرو 19  1396 
 ،یطیمح ،یه ت دسته عوامل فرد درکوچک  وکارهایدر کسب ینیعوامل مؤمر بر رشد کارآفر صرفاً

 .اندشناسایی شده یتیریو مد گذاریاستیس ،یجیتروی ا آموزش ،ی شیانگ ،یاجتماعی ا فرهنگ

زادهعلوی 20  1396 
توسعه پایدار روستایی مورد در این تحقیق صرفاً عوامل مومر بر کارآفرینی و نقش آنان بصورت کمی در 

 .ارزیابی قرار گرفته است

و همکاران یقنبر 21  1396 
و  ی)دولت یکوچک شامل: موانع نهاد یکسب وکارها جادیدر ا ییزنان روستا یموانع و چالش هاصرفاً 

 .اندشناسایی شده یو موانع فرد یفرهنگ ی ا، موانع اجتماعیموانع اقتصاد ،(یردولتیغ

جمینیدهقانی و  22  1396 
 ،یرساختیز ،یا آموزش یتیریمد ،یاقتصادامرگذار بر کارآفرینی روستایی شامل عوامل پنج عامل  صرفاً

 .ی بررسی و امرات آنان سنجیده شده استطیو مح یا فرهنگ یاجتماع

 1395 مرادی 23
کارآفرینی، و پیامدهای های های مؤمر بر بنیانصرفاً موانع پیشروی کارآفرینی در نواحی روستایی، مؤل ه

 فضایی کارآفرینی را شناسایی نموده است.

 1395 ای دی و همکاران 24
فضای کسب و کار، به کارگیری مدیریت دانش، تجربه قبلی،  بر توسعه کارآفرینی شامل؛ های مومرسازه

-مهارت های شخصیتی مانند خالقیت و برخورداری از مرک  کنترل درونی، حمایت دولت ووجود ویژگی

 .بررسی شده استهای مدیریتی بر توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی 

 1395 اشراقی سامانی و همکاران 25
 یو فرهنگ یاجتماع ،یآموزش ،یاستیس ،یهای کارآفرینی روستایی در قالب موانع اقتصادچالشصرفاً 

 .اندتبیین شده

 1395 رئیسی و همکاران 26
 یکشاورز ینیدر توسعه کارآفر یجیو ترو یرفتار ،یطیمح ،یاجتماع ،یپنج عامل اقتصاد صرفاً تامیر

 .بندی شده استالویت

ونیو موس یواحد 28  1394 
، یابی، بازاری، اقتصادیرساختیز -یاستیشش عامل س ی درکشاورز یمشکالت کسب و کارها صرفاً

 .اندشدهشناسایی  یفرهنگ ی او مشکالت اجتماع ی، آموزشیتیریمد

 
 های نوآورانه این پژوهش پرداخته شده است؛های پژوهشی انجام شده در باال، در ادامه به بیان جنبهبندی از پیشینهبا جمع

پرداخته شده « کارآفرینی روستایی»و یا « کسب و کار روستایی»های در تحقیقات گذشته به صورت مج ا به هریک از مقوله
زاده و (، شااریف1397ن به مطالعه فالح )توارابطه بین دو مقوله ارائه نشااده اساات. در این رابطه می اساات و الگویی دربرگیرنده

صوم و همکاران )1397همکاران ) ستایی یا 1396(، قدیری مع سب و کار رو سعه ک صرفاً به ارائه الگوی تو شاره کرد که  ( و ... ا
ی الگو( و ... بر 1395(، مرادی )1397، رضایی و همکاران )(Wu et al., 2017) اند. و یا گروه دوم مانند کسب و کار کوچک پرداخته

ی توسعه کسب و کار روستایی مبتنی بر کارآفرینی الگواند. با این حال در کمتر پژوهشی به ارائه کارآفرینی روستایی تأکید داشته
 اشاره شده است.

تایی و عوامل مومر بر توسعه کارآفرینی روستایی پرداخته شده ها به شناسایی عوامل مؤمر در کسب و کار روسدر این پژوهش
 پوریخسرو(، 1396) همکاران و معصوم یریقد(، 1397) همکاران و یرضائ(، 1397) همکاران و زادهفیشراست )مانند پژوهش 

(، 1395(، مرادی )1396) همکاران و یقنبرهای اند )مانند پژوهشروی آنان شااناسااایی شااده( و یا موانع پیش1396) دیجاوپور و
شراق(، 1395ای دی و همکاران ) سایر مقوله1395) همکاران و یسامان یا ست که به  سازها، عوامل (. این در حالی ا ستر ها مانند ب

 ای، راهبردها و پیامدهای توسعه کسب و کار روستایی با تأکید بر کارآفرینی توجه چندانی نشده است.زمینه
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شین یدر پژوهش ستایی را ارائه نمودههای پی سب و کار رو سعه ک ستایی )مانند علویا  الگوی تو سعه پایدار رو زاده اند یا تو
سب و کار کوچک 1396) سط  واحدهای ک ستایی در  سب و کار رو سعه ک شی الگوی تو ست که در کمتر پژوه (. این در حالی ا

 پرداخته شده است. 

 شناسیروش
ضر شاف تیماه  ثیاز حو  یاز نوع هدف، کاربرد پژوهش حا سب روت تحق ؛یاکت ست. یگراندد تئور - ی یق،کیبرح اب ار  ا

نظران جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و صاحبساختاریافته انجام شده است. ها با است اده از اب ار مصاحبه نیمهگردآوری داده
شگاهی و همچنین مجری شتغالطرح اندان سیهای ا سئوالن و  ستایی، و م ستگذارانزایی رو شتغال ا ستاییا در  زایی در مناطق رو

ست  1399سال شباع گیری با رویکرد نمونه. بوده ا سرحد ا انجام و تعداد  هانظری دادههدفمند قضاوتی و به روت گلوله برفی، تا 
ساتید دانشگاهی،  6ن ر ) 16 شتغالطرح انن ر مجری 4ن ر ا شتغال راناستگذان ر مسئوالن و سی 6زایی روستایی و های ا زایی در ا

شدند شارکت داده  سایی و در فرآیند مصاحبه م شنا سط  ملی (  ستایی در  شارکت کنندگان حداقل  الزم.مناطق رو ست م به ذکر ا
 ییاشتغال ا یها طرح در ای و اند داشته حوزه نیا به مرتبط یلیتکم التیتحص ای و اند بوده مرتبط یتیریمدپنج سال سابقه  یدارا
 .اند داشته فعال مشارکت یمل سط  در

 اف ایش است اده شد. برای 2و قابلیت تأئید 1برای اطمینان از روایی و پایایی از معیارهای خاص پژوهش کی ی شامل مقبولیت

بر  عالوه محققان آن، به رساایدن برداری شااد. برایکنندگان در مصاااحبه بهرهشاارکت های بازنگری توسااطروت از مقبولیت
بندی صورت کاملی از جمع متن ها،شوندههای مصاحبهگ ته کردن و خالصه انجام مصاحبه طول در هاو پنداشت گ تار بازگرداندن

شتهبه همراه دست گرفته صاحبه های مربوط بهنو صاحبه به آنها از که افرادی به اول سط  کدهای با ابتدایی همراه م  آمده عمل م

 تأیید برای قابلیت .شد گرفته نظر در آنان پیشنهادی نکات گرفته و قرار تأیید مورد گیهم که برگرداندند اصالح یا تأیید و جهت بود

 پیشنهادی نکات و برگردانده شد و تایید بازبینی منظور به اولیه کنندگانمشارکت از ن ر سه به آمده به دست طبقات پایانی، مرحله در

بر آن در تحقیق کنونی برای محاسبه پایایی مصاحبه از روت بازآزمون است اده گردیده است. در این راستا از  عالوه .گردید اعمال
صله زمانی  سهتعداد ، گرفتهانجامهای بین مصاحبه توسط پژوهشگران کدگذاری  روز 14مصاحبه برگ یده و هر کدام دو بار در فا

درصد محاسبه شده است که قابلیت اعتماد  88باالی شود می ان پایایی باز آزمون اهده می( مش2طور که در جدول )هماناند. شده
 نماید.فرآیند کدگذاری عبارت مصاحبه توسط پژوهشگر را مشخص می

 محاسبه پایایی بازآزمون )شاخص مبات(. 2جدول 

 بازآزمونپایایی  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف
1 IN3 21 9 3 71/85 درصد 

2 IN7 25 11 3 88 درصد 

3 IN13 22 10 2 90/90 درصد 

 درصد 23/88 8 30 68 کل

 
صاحبه نی  با تج یه و تحلیل داده صل از م ستراود و کوربینتئور گرندد روتهای حا  قالب ( در1998) 3ی بر مبنای نظریه ا

 سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. 

                                                                 
1 Credibility  

2 Confirmability  

3 Strauss & Corbin 
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 یافته ها

 الف( توصیف جمعیت شناختی

 11 که اند بوده زن 7 و مرد 9تعداد خبره سازمانی)مدیران ( 11و  خبره دانشگاهی )اساتید( 5،قیتحق نیا در کنندگان مشارکت
 یکار ،تجربهسال  5افراد  نیا یکار یسابقه  حداقلاشته اند.د سادیفوق ل  ن رمدرک 5 و اند داشته یدکتر یلیتحص مدرک ن ر

  .است بوده مرتبط

 ها داده لیتحل( ب

بنیان و مبتنی بر داده پردازی، تالت شد با است اده از روت نظریهشدهانجامی هامصاحبهی بندجمعها و پس از گردآوری داده
شری  گامسه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نظریه  سهمربوطه پدیدار گردد. در ادامه به ت گانه روت گرندد تئوری های 

 پرداخته شده است.

 گام اول( کدگذاری باز: 

 ( ارائه شده است:3ی باز بشکل خالصه در جدول )کدگذاردر ادامه نتایج 

 بنیادداده پردازینظریه در باز کدگذاری فرآیند از شده احصا مضامین .3جدول 

مضامین 

 راگیرف
 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده

شرایط خصوصی 
کارآفرینی 
 روستایی

های شخصیتی کارآفرینان ویژگی
 روستایی

 پذیریتوانایی فعالیت در شرایط عدم اطمینان و ریسک

 های خالقانهحلپردازی و کشف راهتوانایی ایده

های روانشناختی کارآفرینان انگی اننده
 روستایی

 خوداتکایی و پیشرفتمیل به 

 گراییطلبی و هدفتوفیق

 شرایط خانوادگی کارآفرینان روستایی
 شرایط اقتصادی خانوادگی

 های خانوادگیارزت

شرایط عمومی 
کارآفرینی 
 روستایی

تسهیالتی بخش  -های مادیحمایت
 عمومی از کارآفرینی روستایی

اندازی و تجهی ات و وسایل راهارائه خدمات و تسهیالت مالی برای خریداری 
 توسعه کسب و کار

 در دسترد قرار دادن زیر ساختها )آب، برق و گاز و ...( و مواد اولیه

های معنوی بخش عمومی از حمایت
 کارآفرینی روستایی

های مجازی از کسب و های اجتماعی از طریق رسانه ملی و شبکهتوسعه حمایت
 کارهای روستایی

 اندازی و توسعه کسب و کارهای روستاییخدمات آموزشی برای راهارائه 

فرآیند کارآفرینی 
 روستایی

های کارآفرینی تشخیص یا ایجاد فرصت
 روستایی

 های توسعه کسب و کار در مناطق روستاییشناسایی فرصت

 پردازیهای توسعه کسب و کار روستایی مبتنی بر خالقیت و ایدهخلق فرصت

ری ی مبتنی بر محیط فعالیت برنامه
 کارآفرینی روستایی

 ها و تهدیدات محیط کسب و کار روستاییشناسایی فرصت

ها بر مبنای نقاط قوت موجود در ری ی برای حداکثر است اده از فرصتبرنامه
 مناطق روستایی

برداری از منابع محلی یا غیرمحلی با بهره
 است اده از شبکه ارتباطات

برداری از برقراری ارتباطات محلی با سایر مناطق روستایی برای شناسایی و بهره
 منابع طبیعی آنان

 گذار در مناطق روستاییایجاد شبکه ارتباطات وسیع برای جذب سرمایه

ارائه محصول یا خدمت به بازارهای بومی 
 و غیربومی

 تبلیغات دهان به دهانارائه محصول متنوع و بازاریابی محلی با اب ار 

های اجتماعی و مجازی برای بازاریابی های ترویجی در شبکهتوسعه فعالیت
 محصول به مناطق غیربومی
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مضامین 

 راگیرف
 مضامین پایه مضامین سازمان دهنده

بسترهای توسعه 
کسب و کار 

 کوچک روستایی

ایجاد ساختارهای توسعه کسب و کارهای 
 کوچک روستایی

ها و دهی و عضویت کسب و کارهای کوچک روستایی در اصناف، تعاونیشکل
NGOهای محلی 

 های عرضه محصوالت کسب و کارهای کوچک روستاییتقویت کانال

ایجاد توانمندسازهای توسعه کسب و 
 کارهای کوچک روستایی

 ارتقای مشارکت و اعتماد اجتماعی در کسب و کارهای کوچک روستایی

های کسب و ای برای ارتقای ظرفیتتوسعه و تقویت ارتباطات قومی و قبیله
 کارهای کوچک روستایی 

ای عؤامل زمینه
)محیط( کسب و 

کار کوچک 
 روستایی

 محیط فی یکی روستایی

 موقعیت روستا

 منابع طبیعی در دسترد روستا

 های روستاها و جاذبهشگ تی

 محیط اجتماعی روستایی

 سرمایه اجتماعی در روستامی ان 

 مبانی ارزشی حاکم بر روستا

 نرخ اشتغال در روستا

 محیط اقتصادی روستایی

 توان مالی و سط  درآمد در روستا

 گذاران محلی در روستاوجود سرمایه

 تسهیالتی در روستا -وجود بسترهای ساختاری

راهبردهای توسعه 
کسب و کار 

 کوچک روستایی

راهبردهای سخت توسعه کسب و 
 کارهای کوچک روستایی

 ای کسب و کار کوچک روستاییارائه امربخش خدمات توسعه

 سازی کسب و کارهای کوچک روستایییکپارچه

راهبردهای نرم توسعه کسب و کارهای 
 کوچک روستایی

 توانمندسازی نهادی محیط کسب و کارهای کوچک روستایی

 کسب و کارهای کوچک روستایی ترویج فرهنگ توسعه

توسعه کسب و 
کار کوچک 

 روستایی

توسعه محلی کسب و کارهای کوچک 
 روستایی

 ارائه محصوالت و خدمات متنوع روستایی و ایجاد فضای رقابتی

 گویی به نیازهای بازارپذیری و سرعت در پاسخارتقای انعطاف

 توسعه
فرا محلی کسب و کارهای کوچک 

 روستایی

 توسعه اقتصادی،اجتماعی

 دفاعی -توسعه امنیتی

 

 گام دوم( کدگذاری محوری: 

و  لگوا یک دساا بر رااااک ینا. ستا زبا اریمرحله کدگذ در هشد تولید (ت)مقوالابعاد  بطه بینرا اریرااامرحله برق ینا فهد
 حتتررا رامطالعه  ردمونظریه  تا میکند کمک دازبه نظریهپرو  دمیشو منجاا 1یمراداااااااپ لبه مد مموسو کلیو  جامع سرمشق
 هد.دتوسعه 

                                                                 
1 Paradigm model 
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 ی پارادایمی توسعه کسب و کار کوچک روستایی مبتنی بر کارآفرینیالگو .1شکل 

 گام سوم( کدگذاری انتخابی:

اکدگ انتخا اریذا امرحل ابیا اصاه ا  نظریه به تولید اریکدگذ مرحله قبلیدو  نتایج دساا که بر ستا دازیلی نظریهپرا
 یتروا یک بچورچادر  را بطروا داده، آن بطرمقولهها  یگردبه  مندمنظا شکلی بهرا  ریترتیب که مقوله محو ینابه  .دازدمیپر

(. در ادامه  به تبیین Creswell, 2004میکند ) حصالا ،ندزدارنیا یتوسعه بیشترو  ده به بهبواااکرا  اییاااههااامقولو  دهکر شنرو
 شوند:بخش پژوهشگر به شش قضیه تئوریک حکمی دست یافت که به شرح زیر مطرح می قضایای تئوریک پرداخته شد. در این

  کارآفرینان شخصیتی هایشرایط خصوصی کارآفرینی روستایی )اعم از ویژگی .1قضیه

لّی مومر روستایی(، به عنوان شرایط ع کارآفرینان خانوادگی روستایی، و شرایط کارآفرینان روانشناختی هایروستایی، انگی اننده
 باشند.بر فرآیند کارآفرینی روستایی می

ضیه ستایی )اعم از حمایت .2ق سهیالتی -مادی هایشرایط عمومی کارآفرینی رو ستایی، و  کارآفرینی از عمومی بخش ت رو

 باشند.میروستایی(، به عنوان شرایط علّی مومر بر فرآیند کارآفرینی روستایی  کارآفرینی از عمومی بخش معنوی هایحمایت

روسااتایی،  کارآفرینی هایفرصاات ایجاد یا فرآیند کارآفرینی روسااتایی )شااامل فرآیندهایی از قبیل، تشااخیص .3قضیییه

ستایی، بهره کارآفرینی فعالیت محیط بر مبتنی ری یبرنامه ست اده با غیرمحلی یا محلی منابع از برداریرو ارتباطات، و  شبکه از ا
 نماید.غیربومی(، بسترهای توسعه کسب و کارهای روستایی را ایجاد می و بومی بازارهای به خدمت یا محصول ارائه

 کوچک کارهای و کسب توسعه ساختارهای ایجاد بسترهای توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی )اعم از ایجاد .4قضیه

ستایی(، منتج به تو سب و کارهای کوچک رو سعه ک سازهای تو ستایی، و ایجاد توانمند ستایی رو سب و کارهای کوچک رو سعه ک
 خواهد شد.

 و کسب توسعه فرآیند کارآفرینی روستایی، بسترهای توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی )اعم از ساختارهای .5قضیه

شرایط الزم برای  کوچک کارهای ستایی( را ایجاد و از آن طریق  سب و کارهای کوچک رو سعه ک سازهای تو ستایی، و توانمند رو
 سازد.کسب و کارهای کوچک روستایی را فراهم می توسعه

   های  ت     یا ای اد فر
کارآفرینی روستایی

 ری ی م تنی  ر م    فعال     ر امه
کارآفرینی روستایی

  رداری از منا   م لی یا   رم لی    ر 
 ا است اد  از ش  ه ارت اطا 

  ارا ه م صو  یا خ م   ه  ازارهای
 ومی و   ر ومی

فرآین  کارآفرینی روستایی

  ای اد ساختارهای توسعه کسب و
کارهای کو   روستایی

  ای اد توا من سازهای توسعه
کسب و کارهای کو   روستایی

 سترهای توسعه کسب و کار 
کو   روستایی

 م    ف  ی ی روستایی

 م    ا تما ی روستایی

 م    ا تصادی روستایی

کسب و  یا م   ای    ام  زم نه
کار کو   روستایی

  توسعه کسب و  م لی  ام های
کارهای کو   روستایی

 فرا م لی توسعه کسب    ام های
و کارهای کو   روستایی

  ام های توسعه کسب و کار کو   
روستایی

  راه ردهای س   توسعه کسب و
کارهای کو   روستایی

  راه ردهای  ر  توسعه کسب و
کارهای کو   روستایی

راه ردهای توسعه کسب و کار 
کو   روستایی

  های ش ص تی کارآفرینان روستایی وی  ی

   های روا  ناختی کارآفرینان  ا گ  ا ن
روستایی

 شرای  خا واد ی کارآفرینان روستایی

  تس   تی      -های مادی حمای
 مومی از کارآفرینی روستایی

  های معنوی      مومی از  حمای
کارآفرینی روستایی

شرای  خصو ی کارآفرینی روستایی

شرای   مومی کارآفرینی روستایی
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ای در محیط کسب و کارهای کوچک روستایی )اعم از محیط فی یکی، اجتماعی و اقتصادی( به عنوان عامل زمینه .6قضیه

رابطه بین بسترهای توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی و توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی ورود کرده و این رابطه 
 نمایند.ا تعدیل میر

 گیری بحث و نتیجه
از »اند کرده هیمورد توجه محققان قرار گرفته اسااات که به محققان توصااا ینیو کارآفر یاقتصااااد ینابرابر نیرابطه باخیرا 

ست اده کنند و به دنبال روت دیجد یهاداده صاد یمطالعه نابرابر یبرا دیجد یهاا شند یاقت  (Dimand, R. W., & Saffu, 2022) با
شر نیاز مهم تر یکی ییفقرزدا سائل جامعه ب ستا ژهیبه و یم ست.  ییدر مناطق رو  یکسب و کارها  (Dong & Cha, 2021)بوده ا

 & Gyimah هساااتند. یو توساااعه اقتصااااد یشاااغل، تاب آور جادیمحرکه کاهش فقر، ا یروین ییکوچک در جوامع روساااتا

Lussier,2021)ضر در پی طراحی ستا تالت  یالگو ( پژوهش حا ست. در این را شاغل خرد  بوده ا ستایی در م سعه کارآفرینی رو تو
ست اده از روت گرندد تئوری  ست در  یالگوشد تا با ا ضیه تئوریک مطرح گردید که الزم ا شش ق مذکور ارائه گردد و در نهایت 

 های پژوهش مطرح و اعتبارسنجی شوند.های آتی این قضایای نظری در قالب فرضیهپژوهش
 یجادا یا یصتشااخیی شااامل چهار بُعد کلی؛ توسااعه کسااب و کار کوچک روسااتا یبرا ینیکارآفر یندفرآنتایج نشااان داد 

شبکه ارتباطات یرمحلیغ یا یاز منابع محل یبرداربهرهیت، فعال یطبر مح یمبتن ی یربرنامهینی، کارآفر یهافرصت ست اده از  ، با ا
 گردد. یربومی میو غ یبوم یخدمت به بازارها یاارائه محصول و 

 عمومی یطشاارایی و روسااتا ینیکارآفر یخصااوصاا یطشااراشااامل دو مقوله کلی؛  ینیکارآفر یندفرآ در یعلّ یطشااراهمچنین 
یتی، شخص هاییژگیوشامل شرایطی از قبیل؛  "ییروستا ینیکارآفر یخصوص یطشرا"یی مشخص شدند. مقوله روستا ینیکارآفر

 ینیکارآفر عمومی یطشااارا"گردد. همچنین مقوله یی میروساااتا ینانکارآفر یخانوادگ یطشااارای، و تروانشاااناخ هایی انندهانگ
از  یبخش عموم یمعنو هاییتو حما ی،بخش عموم یالتیتساااه -یماد هاییتحماشاااامل شااارایطی از قبیل؛  "ییروساااتا
ستا ینیکارآفر صوم و همکاران )1397گردد. فالح )یی میرو شران( نی  1396( و قدیری مع ها در مطالعات خود به برخی از این پی

 کردن فراهم روستاییان، محصوالت بازاریابی شبکه اف ایش بانکی، تسهیالت ارائه خارجی، و داخلی هایگذاریسرمایه مانند جذب
 اند.اشاره کرده و ... نقل، و حمل سیستم بهبود مناسب، هایزیرساخت

و توسااعه  یساااختارها یجاداهایی چون؛ شااامل مقوله ییوچک روسااتابسااترسااازها در توسااعه کسااب و کار کهمچنین 
سازها سب و کارها یتوانمند سعه ک ستا یتو ساد نتایج تحقیق مقوله یی میکوچک رو سب و  یساختارها"گردد. بر ا سعه ک تو

 یتتقوی، محل یهاNGOو  هایدر اصااناف، تعاون یتو عضااو یدهشااکلشااامل مواردی از قبیل؛  "ییکوچک روسااتا یکارها
صوالت یهاکانال ضه مح صالح نظام مال، عر سعه بازارها یمحل یابیبازار یهاشبکه یجادا یاتی،بهبود و ا  یجادای، و محل یو تو

 گردد. یی میکوچک روستا یتوسعه کسب و کارها یفناورانه برا یبسترها
سازها"همچنین مقوله  سب و کارها یتوانمند سعه ک ستا یتو شارکت و  یارتقایی از قبیل؛ شامل معیارها "ییکوچک رو م

سعه و تقوی، اعتماد اجتماع سعه نای، یلهو قب یارتباطات قوم یتتو  یگروه هاییتو فعال یمیکار ت یتو تقو یجترو، و کار یرویتو
 گردد.یی میکوچک روستا یدر کسب و کارها

محیط فی یکی، اجتماعی و اقتصااادی هایی چون؛ نی  شااامل مقوله ییدر توسااعه کسااب و کار کوچک روسااتا یانهیزمعوامل 
ستایی می شاخص "محیط فی یکی"گردد. مقوله رو ستا یتموقعهایی از قبیل؛ شامل  سترد یعیمنابع طب، رو و  هایشگ ت، و در د

ستا یهاجاذبه شاخص "محیط اجتماعی"گردد. همچنین مقوله می رو ش یمبانی، اجتماع یهسرما ی انمهایی از قبیل؛ شامل   یارز
محیط "گردد. در عین حال، مقوله می کار جوان و فعال در روساااتا یرویوجود ن، و و جرائم یب هکار ی انم، نرخ اشاااتغال، حاکم

صادی شاخص "اقت سط  درآمد یتوان مالهایی از قبیل؛ شامل  سرما، و  سترهای، و محل گذارانیهوجود   -یساختار یوجود ب
 و ، قنبری(1396) زاده، علوی(1397) همکاران و زادهبخش نی  با مطالعات شااریفهای این گردد. یافتهمی در روسااتا یالتیتسااه

 و ... سازگاری دارد. (1396) همکاران
 شود:های پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میدر ادامه بر مبنای یافته
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شرایط  ستایی،  در یعلّیکی از  سب و کار کوچک رو سعه ک ص یطشراتو صو س ینیکارآفر یخ شد. در این رابطه یی میتارو با
 ییتواناپذیری، یسکو ر ینانعدم اطم یطدر شرا یتفعال ییتواناهای شخصیتی از قبیل؛ شود در راستای توسعه ویژگیپیشنهاد می

، ارباال در کسب و ک یهوشمند، باال یآورکسب و کار و تاب هاییمواجه با سخت ییتوانا، خالقانه یهاحلو کشف راه پردازییدها
های آموزشاای و و ... در کارآفرینان روسااتایی اقدام مناسااب صااورت گیرد. در این رابطه برگ اری دوره و پشااتکار ییگراعملو 

گردد. سااازی و الگو سااازی پیشاانهاد میهای یاد شااده در بین جوانان روسااتایی از طریق فرهنگسااازی ویژگیهمچنین نهادینه
و  یبه بلندپرواز یلمیشاارفت، و پ ییبه خوداتکا یلمهای روانشااناختی اعم از، گی انندههمچنین بایسااتی در راسااتای ارتقای ان

یی اقدام الزم صااورت گیرد. در خصااوص شاارایط خانوادگی گراو هدف طلبییقتوفی، و زندگ ی یتک ییربه تغ یلمیی، گراآرمان
صیه می سعه شود خانوادهکارآفرینان نی  تو ستای تو ستاییان در را سته را حمایتهای  رو شای صادی خود اقدام  های اجتماعی و اقت

 انجام دهند.
شرایط  ستایی، ایجاد  در یعلّیکی دیگر از  سب و کار کوچک رو سعه ک ستا ینیکارآفر عمومی یطشراتو شد. در یی میرو با

ستای  سه -یماد هاییتحمارا ست تا بخش عموم یالتیت سهی الزم ا سا  اتیتجه یداریخر یبرا یمال یالتخدمات و ت  یلو و
 یبسترهاگیرد،  در دسترد قراریه )آب، برق و گاز و ...( و مواد اول یهمنابع اولروستایی فراهم شود،  و توسعه کسب و کار یاندازراه

شود،  حمل و نقل و در دسترد نمودن مناطق سرماایجاد  ستا یبرا یو خارج یداخل گذاریهجذب  یی انجام توسعه کسب و کار رو
 یهاو شبکه یرسانه مل یقاز طر یاجتماع هاییتحماالزم است تا  یبخش عموم یمعنو هاییتحمادر راستای شود. همچنین 

به توسعه کسب و  یی فراهم شود، کارآفرینانروستا یو توسعه کسب و کارها یاندازراه یبرا یخدمات آموزشتوسعه یابد،  یمجاز
 یی انجام شود.و توسعه برند کسب و کار روستا یمعنو یتمبت مالکیی ترغیب شوند، برتر روستا ینانکارآفر یکار با الگوساز

سترسازهای مؤمر،  ستا یتوسعه کسب و کارها یساختارها یجادایکی دیگر از ب شنهاد یی میکوچک رو ستا پی شد. در این را با
سازمانمی سبت به های ذیگردد مدیران  ضو یدهشکلربط، ن سب و کارها یتو ع ستا کوچک یک صناف، تعاون ییرو و  هایدر ا

NGOصوالت یهاکانال یتتقوی، محل یها ضه مح صالح نظام مال، عر سعه  یمحل یابیبازار یهاشبکه یجادا یاتی،بهبود و ا و تو
 اقدام نمایند.کوچک  یتوسعه کسب و کارها یفناورانه برا یبسترها یجادای، و محل یبازارها

باشد. در این راستا پیشنهاد یی میکوچک روستا یتوسعه کسب و کارها توانمندسازهای ادیجایکی دیگر از بسترسازهای مؤمر، 
سازمانمی سبت به های ذیگردد مدیران  شارکت و اعتماد اجتماع یارتقاربط، ن سعه و تقوی، م ای، یلهو قب یارتباطات قوم یتتو

 یی اقدام نمایند.کوچک روستا یدر کسب و کارها یگروه هاییتو فعال یمیکار ت یتو تقو یجترو، و کار یرویتوسعه ن

های گردد مدیران سازمانباشد. در این راستا پیشنهاد میمی ییکسب و کار کوچک روستاای مؤمر، محیط یکی از عوامل زمینه
ستاهای با ذی سایی رو شنا سبت به  سب که دارای  یتموقعربط، ن سترد  یعیمنابع طبمنا  هاو جاذبه هایشگ تبوده و یا از در د

صیه می ستبین در  یاجتماع یهسرما ی انمشود برخوردارند اقدام نمایند و آنان را به کارآفرینان معرفی نمایند. همچنین تو اییان رو
 ی انمباال رفته و  نرخ اشتغال در روستاکه تائید کننده کارآفرینی است تقویب شوند،  حاکم بر روستا یارزش یمباناف ایش یافته و 

ستا یارب هک ستای اف ایش کاهش یابد. و جرائم در رو ستی در را ستا،  یتوان مال همچنین بای سط  درآمد در رو  اف ایش می انو 
 اقدام الزم صورت گیرد. در روستا یالتیتسه -یساختار یدر روستا، و وجود بسترها یمحل گذارانیهسرما

ستایی آموزت و اف ایش سعه ی کارآفرینی رو شود  یکی از راه های تو شنهاد می  ست.پی ستائیان ا توانمندی و مهارت در رو
مشارکت نهادی در سازمان های ذیربط ایجاد شود تا آمادگی الزم برای مهارت آموزی روستائیان فراهم شود.سازمانهایی همچون 

وانمند سازی روستاییان را جهاد کشاورزی ،سازمان فنی و حرفه ای و وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی می توانند مشترکا برنامه ت
 در دستور کار قرار دهند.

پردازی در پایان بایساااتی اشااااره کرد که اگرچه در این پژوهش تالت شاااد با رویکردی کی ی و با اسااات اده از روت نظریه
در راسااتای توسااعه کسااب و کارهای کوچک روسااتایی با رویکرد کارآفرینی پرداخته شااود، با این حال  یالگوبنیان به ارائه داده

های کسب شده الزم است که قضایای تئوریک در یک جامعه مورد مطالعه اعتبارسنجی شوند. با توجه پذیری یافتهاف ایش تعمیم
شنهاد می ضیههای آتی مبتنی بر روتشود که در پژوهشبه محدودیت در قلمرو زمانی، پی سی کمی به آزمون ق ها پرداخته شنا

 شود.



 1401 زمستان، 4شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                                                             666

 منابع
.  المیدر اسااتان ا ییروسااتا ینیکارآفر یهاچالش (1395).بهیط دهیمرجان، صاا یواحد به،یط یمیکر ا،یرو یسااامان یاشااراق
  57-63( :5) 3 ;یدر کشاورز ینیکارآفر یراهبردها

در مشاغل  ینیمومر و موانع تحقق توسعه کارآفر یسازه ها (1395ی)اسداله پور عل،مقدم کوروت  ییرضا ، یبنت الهد ی دیا
 51-39(:1) 12 ، 1395، رانیا یو آموزت کشاورز جی: علوم تروهینشر ،رازیش ییدر مناطق روستا یبخش کشاورز یخانگ

سین, علی ابادی, وحید, عطائی, پوریا. ) سینی نیا, غالمح سب و کارهای 1398ح ست بوم کارآفرینی درک (. طراحی الگوی زی
  doi: 10.22059/jed.2019.286203.653083 .360-341 ,(3)12 ,توسعه کارآفرینی  .روستایی تعاون محور

( SME) کوچک کارهای و کسب در کارآفرینی رشد بر مؤمر عوامل (. شناسایی1396پور، بهمن. و پورجاوید، سهیال. )خسروی
ستایی زنان ستان در رو سالم شهر ست اده با غرب آباد ا سعه  تحلیل تکنیک از ا صلنامه راهبردهای تو ستایی، محتوا، ف (: 15) 4رو

299-315. 
 در آن توسااعه راهکارهای و هاکنندهتعیین کارآفرینی، هایشاااخص وضااعیت ساانجش (.1396) .داود جمینی امین، دهقانی
 .265-247( :60) 17. جغرافیایی فصلنامه فضای(. جوانرود شهرستان: موردی مطالعه) روستایی هایسکونتگاه

 روستایی کارآفرینی پایدار توسعه الگوی (. طراحی1397سامره. ) شجاعی، حسین؛ خانی، دهدی اله؛ روح سمیعی، حمید؛ رضائی،
 .65-45(: 38) 10های اجتماعی، فازی، فصلنامه پژوهش دل ی تکنیک از است اده با

کشاورزی  توسعه کارآفرینی (. راهبردهای1389رضوی. ) سیدحسن قیداری؛ سجاسی حمداهلل عبدالرضا؛ افتخاری، الدین رکن
 .29-1(: 3) 13توسعه،  و روستا فصلنامه خدابنده، شهرستان موردی: روستاهای روستایی، مطالعه درمناطق

سا (1395) ین س عبدالع  یول ،اله  بیحب یساالرزه ،میتات مه یهکیش ،ابوبکر  یسیرئ عوامل مومر  یبند تیو اولو ییشنا
 ی،در کشاورز ینیکارآفر ی: راهبردهاهینشر ،: شهرستان سرباز(ی)مطالعه مورد ییدر مناطق روستا یکشاورز ینیبر توسعه کارآفر

3 (6:)51-58 
شریف ،شریف زاده سین ،، عبداهلل زاده.محمد ساالر . ورقیه ،، جیوار.غالمح سداهلل ،دیو شه(. 1397. )ا صنعتی نقش خو های 

 .247-227( :24) 7فضا و توسعه روستایی. اقتصاد  فصلنامه کشاورزی در توسعه کسب وکار روستایی استان مازندران.
سیدامیر محمد. )علوی سع ینیکارآفر(. 1396زاده،  ستا داریپا هو نقش آن در تو ستان ایمورد ه)مطالع ییرو صلنامه (المی: ا ، ف

 .170-154(: 57و  56) 18فرهنگ ایالم، 
(. 1390طاهره.، شهدادی خواجه عسگر، علی. )لو، فرجی سبکبار، حسنعلی.، بدری، سیدعلی.، سجاسی قیداری، حمدهلل.، صادق

 ی: دهسااتان حومه بخش مرک یمطالعه مورد ،یپرومت کیبا اساات اده از تکن ییدر مناطق روسااتا ینیتوسااعه کارآفر یبندتیاولو
 .68-53(: 75) 43های جغرافیای انسانی، ، فصلنامه پژوهششهرستان خدابنده استان زنجان

ضا. ) سایی(. 1397فالح، محمدر شران شنا سعه در مؤمر هایپی سب تو سیار وکارهایک شاغل بخش در( میکرو) کوچک ب  م
 .200-179: (30) 8نوین،  بازاریابی روستایی، فصلنامه تحقیقات خانگی

(  الگوی توسااعه کارآفرینی در 1396قدیری معصااوم ، مجتبی؛ غالمی، علی؛ محمد زاده الریجانی، فاطمه و حجت رضااایی )
-139(: 21) 6یی شهرستان خوی با رویکرد الگوسازی ساختاری ت سیری فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، مناطق روستا

164. 
صیه صادقلو، طاهره ؛قنبری، ن سب وکارهای (. 1396) و بوزرجمهری، خدیجه و  ستایی در ایجاد ک موانع و چالش های زنان رو

ستان تربت شهر ستان پایین رخ  سعه کارآفرینی  حیدریه، کوچک مطالعه موردی: ده سی راهکارهای مدیریت تو همایش ملی برر
 . سب وار روستایی در ایران،

ص ا، لیال. ) سی1393نج ی، بهمن. و   سب (. برر سعه و موانع و کارآفرینانه خانگی کارهای و ک شهای تو  مناطق در ها آن چال

 .73-61(: 2) 1روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 
ها( با نوپا )استارت آپ یکسب و کارها ةتوسع یهاشرانیپ یبندتیو اولو یی(. شناسا1396. )یمصط  ،احمدوند ،هیراض ،ینداف

 doi: 10.22059/jed.2018.236443.652249. 534-517 ،(3)10 ،ینی. توسعه کارآفرویک یشناساست اده از روت



 667                  ی کارآفرینی روستایی در کسب و کارهای خردالگوی توسعه طراحی

بخش امور دام در شهرستان  ریز یکشاورز یب و کارهامشکالت کس ییشناسا(. 1394واحدی، مرجان. و موسویون، سارا. )
 .42-35: 3 کشاورزی، در کارآفرینی راهبردهای طبیعی، نشریه منابع و کشاورزی ، دوفصلنامهالمیا

Arias-Vargas, F. J. (2022). Rural entrepreneurship: a historical approach. Retos, , 12(23), pp. 45-66. 

https://doi.org/10.17163/ret.n23.2022.03  

Bhuiyan, M. F., & Ivlevs, A. (2019). Micro-entrepreneurship and subjective well-being: Evidence from rural 

Bangladesh. Journal of Business Venturing, 34(4), 625-645. 
Bosworth, G. (2012). Characterizing rural businesses–Tales from the paperman. Journal of Rural Studies, 28(4), 499-506. 
Bosworth, G., & Turner, R. (2018). Interrogating the meaning of a rural business through a rural capitals framework. Journal 

of rural studies, 60, 1-10. 

Creswell, J. W., Fetters, M. D., & Ivankova, N. V. (2004). Designing a mixed methods study in primary care. The Annals of 

Family Medicine, 2(1), 7-12. 

Celbiş, M. G. (2021). A machine learning approach to rural entrepreneurship. Papers in Regional Science, 100(4), 1079-1104. 

Dimand, R. W., & Saffu, K. (2022, April). Economic Inequality and Rural Entrepreneurship: Polly Hill on Rural Capitalism in 

West Africa. In Forum for Social Economics (Vol. 51, No. 2, pp. 245-251). Routledge. 

Dal Bello, U., Marques, C. S., Sacramento, O., & Galvão, A. R. (2021). Entrepreneurial ecosystems and local economy 

sustainability: institutional actors' views on neo-rural entrepreneurship in low-density Portuguese territories. Management 

of Environmental Quality: An International Journal. Vol. 33 No. 1, pp. 44-63. https://doi.org/10.1108/MEQ-04-2021-0088 

De Rosa, M., Bartoli, L., & McElwee, G. (2021). Spaces of innovation and women rural entrepreneurship in Italy. New 

Medit, 20(3 SI), 85-100. 

Dong, J., Xu, W., & Cha, J. (2021). Rural entrepreneurship and job creation: the hybrid identity of village-cadre-

entrepreneurs. China Economic Review, 70, 101704. 

Elkafrawi, N., Roos, A., & Refai, D. (2021). Contextualising rural entrepreneurship–A strong structuration perspective on 

gendered-local agency. International Small Business Journal, 1-22 

Greenberg, Z., Farja, Y., & Gimmon, E. (2018). Embeddedness and growth of small businesses in rural regions. Journal of 

Rural Studies, 62, 174-182. 

Gyimah, P., & Lussier, R. N. (2021). Rural Entrepreneurship Success Factors: An Empirical Investigation in an Emerging 

Market. Journal of Small Business Strategy, 31(4), 5-19 

Heriot, K. C., & Campbell, N. D. (2002). A new approach to rural entrepreneurship: a case study of two rural electric 

cooperatives. Entrepreneurship in a Diverse World, 10(1), 1-11. 
Lang, R., & Fink, M. (2019). Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional 

levels. Journal of Rural Studies, 70, 155-168. 

Karki, D., & Risal, H. G. (2022). Rural entrepreneurship in wintergreen oil. FIIB Business Review, 11(1), 23-29. 

Kulawiak, A., Suliborski, A., & Rachwał, T. (2022). Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature: Definition 

Problems and Selected Research Issues. Quaestiones Geographicae, 41(2), 7-19. 

Semkunde, M. A., Elly, T., Charles, G., Gaddefors, J., & Chiwona-Karltun, L. (2021). Rural entrepreneurship and the context: 

navigating contextual barriers through women's groups. International Journal of Gender and Entrepreneurship. DOI 

10.1108/IJGE-01-2021-0013 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Thousand Oaks, CA: Sage publications. 

Sutter, C., Bruton, G. D., & Chen, J. (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty: A review and future research 

directions. Journal of Business Venturing, 34(1), 197-214. 

Tabares, A., Londoño-Pineda, A., Cano, J. A., & Gómez-Montoya, R. (2022). Rural Entrepreneurship: An Analysis of Current 

and Emerging Issues from the Sustainable Livelihood Framework. Economies, 10(6), 142-162. 

Moumeni Helali, H., Sadighi, H., Abbasi, E., & Chizari, M. (2022). Mediating Role of Rural Entrepreneurship Ecosystem in 

the Relationship between Pluriactive Rice Farmers’ Motives and Pluriactivity Consequences. Journal of Agricultural 

Science and Technology, 24(1), 29-41. (in Persian) 

Modrego, F., & Foster, W. (2021). Innovative rural entrepreneurship in Chile. Ciencia e investigación agraria: revista 

latinoamericana de ciencias de la agricultura, 48(3), 149-170. 

Wu, J., Zhuo, S., & Wu, Z. (2017). National innovation system, social entrepreneurship, and rural economic growth in 

China. Technological Forecasting and Social Change, 121, 238-250. 

Zivdar, M., & Sanaeepour, H. (2022). Dimensions and Strategies of Sustainable Rural Entrepreneurship Ecosystem: An 

Explorative-Mixed Research Study. Qualitative Report, 27(3)626-647. (in Persian)   

 


