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غربال گری فازی بازدارنده های آموزشی توسعه ی کارآفرینی روستایی استان  گیالن
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چکیده
هـدف ایـن پژوهـش شناسـایی و تحلیـل بازدارنـده هـای آموزشـی توسـعه کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیـالن اسـت. 
داده هـای ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از روش دلفـی در دو مرحلـه، بـه بررسـی بازدارنـده های آموزشـی موجود در مسـیر توسـعه 
کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیـالن پرداختـه اسـت. در دور نخسـت، از پرسشـنامه بـا پرسـش هـای بازپاسـخ اسـتفاده شـد. 
در دور دوم، برپایـه نتایـج مرحلـه نخسـت، از پرسشـنامه ی بسـته پاسـخ در قالـب طیـف لیکـرت هفـت سـطحی اسـتفاده شـد. 
جامعـه ی آمـاری ایـن پژوهـش 33 تـن کارشناسـان خبـره و هیـأت علمـی کارآفرینی دانشـگاهی اسـتان گیالن بودند. محاسـبه 
ضریـب هماهنگـی کنـدال در پایـان مرحلـه دوم مبنـای توافق سـنجی و اجمـاع نظر بین کارشناسـان بـرای معرفـی بازدارنده های 
آموزشـی توسـعه کارآفرینـی روسـتایی بـود. رتبـه بنـدی بازدارنـده هـا برپایـه اهمیـت و بـا اسـتفاده از روش غربالگـری فـازی 
انجـام پذیرفـت. نتایـج نشـان دادنـد کـه نداشـتن شـناخت مسـئوالن اجرایـی اسـتان از مفهـوم کارآفرینـی، نبـود نظـام آموزش 
کارآفرینـی و ناآشـنایی مـردم روسـتایی با اصـول طراحی و راه اندازی کسـب و کارهای جدیـد و کارآفرینانه بیشـترین نقش را در 
توسـعه نیافتـن کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیـالن به عهده دارنـد. با تحلیـل بازدارنده های آموزشـی موثر بر توسـعه نیافتن 
کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیـالن، امـکان دسـت یابی به نقشـه ی راه کارآفرینـی و برخـورداری از فرصت هـای کارآفرینانه 

فراهـم خواهد شـد.
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مقدمه 
بانک جهانی در گزارشی از بخش کشاورزی ایران به عنوان 
غذای  تولید  با  تا  است  کرده  یاد  کشور  اقتصادی  رشد  موتور 
حرکت  باعث   2020 سال  در  نفر  میلیون  یکصد  نیاز  مورد 
 .)2004 جهانی،  )بانک  شود  فقر  کاهش  و  کشور  اقتصادی 
یافتگی روستاهای استان  از ترسیم وضعیت توسعه  اما آنچه 
تا  فاصله وضع موجود  که  است  این  آید،  به دست می  گیالن 
با  را  شکاف  این  توان  نمی  که  است  حدی  به  مطلوب  وضع 

جریان عادی اقدام ها و برنامه ریزی پر کرد. 
فعالیـت  بـه  اقتصـادی  هـای  نظریـه  در  بایـد  بنابرایـن، 
هـای خودجـوش اقتصـادی بـا عنـوان »کارآفرینـی در مناطـق 
سجاسـی،  و  )افتخـاری  شـود  ای  ویـژه  توجـه  روسـتایی« 
1389(. کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیـالن تحـت تاثیـر 
عامـل هـای مختلفـی اسـت. عامـل هـای موثـر بـر توسـعه ی 
کارآفرینـی یـا بازدارنـده ی آن هر کـدام به گونـه ای کارآفرینی 

)دلجـوی، 1391(.  سـازند  متاثـر مـی  را 
بـا تحلیـل بازدارنده هـای  موثر بر این حـوزه علمی، امکان 
دسـت یابـی بـه نقشـه ی راه کارآفرینـی بـرای برخـورداری از 
از  رفـت  بـرون  شـود.  مـی  فراهـم  کارآفرینانـه  هـای  فرصـت 
در  کارآفریـن  ای  جامعـه  بـه  دسـت-یابی  و  کنونـی  وضعیـت 
شـرایطی کـه ایـن حـوزه علمـی در ایـران بـه صـورت عـام و در 
گیـالن بـه صـورت خـاص دوران کودکـی خـود را مـی گذرانـد 
در  مگـر  بـود،  نخواهـد  مقـدور   ،)1386 بازرگانـی،  )موسـوی 

آمـوزش.  راسـتای 
سلجوقی )1387(، برای تحقق این مهم پیشنهاد می کند 
و  نشده  وارد  مقوله  این  در  مستقیم  صورت  به  ها  دولت  که 
عملیاتی نمودن آموزش های کارآفرینی را به بخش خصوصی 
واگذار نمایند. فراهم کردن بستری مناسب برای تاثیر سرمایه 
در  کارآفرینی،  اصلی  صاحبان  عنوان  به  غیررسمی  گذاران 
عرصه ی آموزش های کارآفرینی، افق های روشنی برای رفع 
های کارآفرینی  های موجود و نهادینه شدن آموزش  کاستی 

در مناطق روستایی استان گیالن فراهم می آورد.
  کارآفرینـی واژه ای اسـت کـه نمی تـوان بـه مفهـوم واقعـی 
اش دسـت یافـت )گلدوسـت و اللهیـاری، 1391(، ولـی اغلـب 
تعریـف هـای ارایه شـده بیـان کننـده بـروز ارزش آفرینی های 
اقتصـادی و معنـوی بـرای افراد، سـازمان ها و جامعـه بوده که 
بـا نهادینـه شـدن کارآفرینـی بـه عنوان یـک منـش زندگی پی 

آمدهـای اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی را بـرای 
جامعـه بـه ارمغـان مـی آورد، و بسـیاری از چالـش هـای روز 
جامعـه را مرتفـع مـی سـازد )لندسـتروم، 2004 و سـلجوقی، 

 .)1389
دیـده بـان جهانـی کارآفرینـی بـرای ایـن منظـور از تعریـف 
هـر گونـه تـالش توسـط افـراد یا یـک گـروه کاری بـرای تصدی 
کار موجـود و یـا  و  یـک کسـب و کار جدیـد، گسـترش کسـب 
تأسـیس یک کسـب و کار اسـتفاده می کند )دابسـون،2001(. 
در تعریـف هـای ارایـه شـده بـرای کارآفرینـی بـه موردهایـی 
یـک  عنـوان  بـه  کارآفرینـی  از  آن  در  کـه  شـود  مـی  برخـورد 
فرآینـد یادگیـری یـاد شـده اسـت. در ایـن تعریـف یادگیـری و 
تبدیـل آزمـوده های شـخصی بـه دانـش، بخش اصلـی فرآیند 

کارآفرینـی مـی باشـد )کیاکجـوری و روگرنـژاد، 1388(. 
دیویـد مـک کللنـد، در بررسـی رفتـار کارآفرینـان بـه ایـن 
نتیجـه رسـید که روحیه انسـان بـرای توفیـق در دوران کودکی 
شـکل می گیـرد، ولـی در عیـن حـال، می تـوان بـا یـک برنامـه 
درسـت و بهینـه آموزشـی روحیـه خـالق و رسـالت کاری را در 

افـراد بـه وجـود آورد )گلدوسـت واللهیـاری، 1391(. 
مناسبی  بستر  کارآفرینی،  آموزش  کردن  پیدا  اهمیت  با 
رسمی  تحصیالت  راه  از  فکری  رشد  و  دانش  افزایش  برای 
و  )کردنائیچ  آمد  وجود  به  میدانی  بررسی  و  غیررسمی  و 
رشته های  راه اندازی  با  که  ای  گونه  به   ،)1386 همکاران، 
آموزشی کارآفرینی از اواخر دهه ی 1960 در چند دانشکده، 
ایاالت  در  دانشکده   500 از  بیش  به  تاکنون  ها  آن  شمار  که 
متحده آمریکا و کانادا رسیده است، موج دوم کارآفرینی روند 
)احمدپور  کرد  جدیدی  مرحله  وارد  را  پدیده  این  رشد  به  رو 
موضوع  ترین  اساسی   .)1389 سلجوقی،   1389 داریانی، 
کارآفرینی  آیا  که  است  این  کارآفرینی،  آموزش  خصوص  در 
بررسی  یک  در   ،)1990( وسپر  شود؟  داده  آموزش  تواند  می 
میدانی از استادان آمریکایی دریافت که کارآفرینی می تواند 

آموزش داده شود. 
در بررسـی هـای پرشـمار مشـخص شـد کـه نقـش و مهارت 
کارآفرینانـه مـی توانـد از نظـر تجربـی و فرهنگـی بدسـت آید. 
قابـل  کارآفرینـی  کـه  آمـد  دسـت  بـه  نتیجـه  ایـن  بنابرایـن، 
آمـوزش بـوده و بـا آموزش می توانـد به افراد انتقال داده شـود 
)کردنائیـچ و همـکاران، 1386(. توجـه بـه آمـوزش کارآفرینی 
دیگـر  آوردهـای  دسـت  و  هـا  تجربـه  گرفتـن  نظـر  در  بـدون 

غربال گری فازی بازدارنده های...
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کشـورها و اصـل هـای علمـی و عملی آن ممکن اسـت منجر به 
طوالنی تـر شـدن مسـیر و نیـز اتـالف انـرژی و افزایـش هزینـه 
شـده و حتی گاهـی نتیجه ای معکـوس به بار آورد )سـلجوقی، 
کشـورهایی  نخسـتین  آمریـکا  و  انگلیـس  آلمـان،   .)1387
هسـتند کـه در ایـن زمینـه کار کردنـد و بـه ترتیـب گام هایـی 
بـه پیـش گذاشـتند. در آلمان، در سـال هـای 1933 تـا 1935، 
بررسـی و شناسـایی افـراد جسـور و نـوآور و افراد بـا انگیزه ای 
کـه بـه طـور تصادفـی دارای محدودیـت شـدید مالـی بودنـد، 
آغاز شـد. نخسـتین سیاسـت ها، پشـتیبانی از این افـراد بود. 
به همین منظور نخستین آموزشکده برای تربیت این افراد 
در آن سال ها در این کشور ایجاد شد. این آموزشکده ها در 
انگلیس بین سالهای 1937 تا 1940 و در آمریکا در سال های 
1942 تا 1943 دایر شدند. ژاپن در این زمینه به شکل رسمی 
)کالسیک( کار کرد و نخستین مدرسه در توکیو در سال 1956 

میالدی آغاز به کار کرد )ایمانی، 1388(. 
افـراد و گـروه هـای مختلفـی با منـش های مختلـف تاکنون 
بـه آمـوزش کارآفرینـی پرداختـه انـد کـه از جملـه آن هـا بنیاد 
ملی آموزش کارآفرینی در سـال 1987 اسـت که توسـط استیو 
  NFTE ماریوتی بنیان گذاری شـد و با معرفی بسـته آموزشـی
آزمـوده هـای خـود را بـا دانش آموزانـی کـه در معـرض خطـر 
تـرك تحصیـل و یـا افـت تحصیلی قرار داشـتند در هـم آمیخت 
و دریافـت کـه هنگامـی کـه بـه جوانـان کم درآمـد فرصـت داده 
می شـود تـا در مـورد کارآفرینـی آمـوزش ببیننـد، »مهارتهای 
خیابانـی« آنـان بـه آسـانی بـه »مهارتهـای دانشـگاهی و علمی 
)آکادمیـك(« و »مهارتهای کسـب و کار« تبدیل می شـود. بدین 
ترتیـب، جوانـان متوجـه می شـوند کـه آموخته هـای آنـان در 
محیـط کالس بـا جهـان واقعـی در ارتبـاط اسـت )سـلجوقی، 

 .)1387
آمـوزش کارآفرینـی فرآینـدی نظـام منـد، آگاهانـه و هدف 
گـرا اسـت کـه بـه صـورت خـالق افـرادی کـه گرایـش بیشـتری 
بـه راه انـدازی کسـب و کار مسـتقل دارنـد را تربیـت مـی کنـد 

.)1387 مهتـدی،  و  )سـعیدی 
در ایـن نـوع آمـوزش بـر ارتقـای مهـارت های علمـی و فنی 
مورد نیاز برای راه اندازی و اداره ی کسـب و کار اسـتفاده می 
شـود تـا برپایـه نـوع فعالیـت، باعـث افزایـش، بهبود و توسـعه 
نگـرش هـا، مهـارت هـا و توانایـی هـای افـراد غیـر کارآفریـن 
شـود. ایـن گـروه از فعالیـت هـا، مهـارت هایـی چـون گرایـش 

بـه اسـتقالل، فرصـت جویـی، ابتـکار، خطـر پذیـری، تعهد به 
کار، گرایـش بـه حل نارسـایی ها و لـذت بردن از نبـود قطعیت 
و ابهـام را ارتقـاء داده، تا شـمار افـراد عالقمند بـه راه اندازی 
طـرح هـای کارآفرینـی متکـی بـه خـود و آگاه بـه فرصـت ها در 
جامعـه افزایـش یابـد. ایـن افـراد شـامل پیشـروان در فعالیت 
هـا، ماجراجویـان، جسـوران، مبتکـران، فرصت طلبـان، جاه 
طلبـان و ارتقـا جویان هسـتند. مهـارت های مدیریتی شـامل 
مدیریـت مالـی، بازاریابـی، برنامه ریزی، سـازماندهی، اداری 
توانایـی  شـامل  کارآفرینـی  هـای  مهـارت  کارکنـان،  امـور  و 
تشـخیص و اسـتفاده از فرصـت هـای جدیـد در بـازار و ارایـه 
راه حـل هـای نوآورانـه در رویارویـی بـا چالـش هـا و در نهایت 
مهـارت هـای کارکنـان شـامل خوداتکایـی، اعتمـاد بـه نفس، 
آمـوزش  در  کـه  اسـت  غیـره  و  پذیـری  مسـئولیت  خالقیـت، 
کارآفرینان تأکید می شـود )شـفقت و همـکاران، بدون تاریخ، 

احمدپـور، 1389(. 
نکته ی مهم و قابل توجه در آموزش کارآفرینی این است 
که در آن، روش های رسمی و غیررسمی آموزش با هم ترکیب 
می شوند. روش های رسمی آموزش کارآفرینی چارچوب های 
های غیر رسمی  کنند و روش  نظری را برای افراد فراهم می 
کرده  تمرکز  رفتار  و  نگرش  مهارت،  بر  کارآفرینی  آموزش 
موجب ارتقای مهارت، توسعه نگرش و تغییر رفتار افراد می 
شوند و آموزش کارآفرینی، آگاهی و درک افراد در مورد فرآیند 
آغاز کسب و کار و روش اداره آن را افزایش می دهد )کردنائیچ و 
همکاران، 1386(. برای تحقق این مهم، مفهوم های درس های 
برداری  بهره  کار،  و  کسب  آغاز  آگاهی،  ی  مرحله  به  مربوط 
و  ریزی  برنامه  کارآفرینی  های  س  در  قالب  در  رشد  آغاز  و 

تدریس می شوند.
تنظیـم  کارآفرینـی،  آمـوزش  ی  برنامـه  تنظیـم  بـرای 
سـاختار و مشـخص کـردن مرحلـه هـای تحقـق آن بسـیار بـا 
اهمیـت مـی باشـند. ایمانـی )1388(، بـه نقـل از ویلسـون و 
سـرورا )1994(، سـاختار برنامـه کارآفرینـی را، بر پایـه اصل های 
طراحـی برنامـه هـای آموزش بزرگسـاالن، دارای چنـد مرحله 
مـی دانـد کـه عبارتنـد از: ارزیابـی نیازهـا، تعییـن هـدف هـا 
آمـوزش  هـای  روش  کارآفرینـی،  برنامـه  هـای  مأموریـت  و 
کارآفرینـی، روش طراحـی برنامـه آمـوزش کارآفرینـی، آماده 
سـازی هیـات علمـی و ایجـاد مرکزهـای کارآفرینـی )نعمتـی، 

 .)1386 همـکاران،  و  کردنائیـچ   ،1388
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تحقـق موردهـای یاد شـده در راسـتای ایجاد یک سـاختار 
چنـد  در  مناسـب  مدیریـت  اعمـال  بـا  و  نیرومنـد  سـازمانی 
مرحله اساسـی امکان توسـعه برنامه هـای کارآفرینی را فراهم 

سـازد. می 
ایـن مرحلـه هـا، بـه نقـل از استفنسـون )1996(، عبارتنـد 
از: آگاهـی و ارتقـای شـناخت در زمینـه کارآفرینـی، همسـو 
کـردن عامـل هـای موثـر در تحقـق هـدف هـای برنامـه هـای 
ی  شـیوه  موجـود،  هـای  مقاومـت  بـر  چیرگـی  و  کارآفرینـی 
ایجـاد  حمایتـی،  خدمـات  گسـترش  کارآفرینـی،  تدریـس 
شـبکه، اتخاذ سیاسـت هـای حمایت از تحقیقـات کارآفرینی 
بـرای پیـش بینـی سیاسـت هـای حمایتـی مناسـب و انتشـار 
دیگـران  شـدن  سـهیم  بـرای  کارآفرینـی  تحقیقـات  نتایـج 
هـای  برنامـه  بازنگـری  و  ارزیابـی  پایـان  در  و  تجـارب  در 

کارآفرینـی.
و  اروپـا  متحـده،  ایـاالت  در  شـده  انجـام  هـای  بررسـی 
اگـر  کـه  دهنـد  مـی  نشـان  آسـیا  شـرقی  جنـوب  کشـورهای 
آمـوزش هـای کارآفرینـی در کنـار دیگـر اقـدام هـای ترغیـب 
کننـده و آسـان کننـده قـرار گیرنـد، اثـر بخشـی قابـل توجهـی 
بـه وجـود خواهنـد آورد )رحمتـی و همـکاران، 1389، زالـی 
و رضـوی، 1387(. شناسـایی بازدانـده هـا و محدودیـت هـای 
آموزشـی توسـعه کارآفرینی توجه بسـیاری از محققان داخلی 
و خارجـی را بـه خـود جلـب کرده اسـت. دسـت آوردهـای این 
تحقیـق گویـای آن اسـت کـه عامـل هـای مختلفـی بـه عنـوان 
بازدارنده های آموزشـی توسـعه کارآفرینی مطرح می باشـند.
بررسـی  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  تحقیقاتـی  جملـه  از 
پـردازد،  مـی  جهـان  در  کار  و  کسـب  و  کارآفرینـی  وضعیـت 
پژوهـش هـای بانـک جهانی اسـت که هر سـال با عنـوان انجام 
کسـب  و  کار ارایـه مـی شـود. در آخریـن گـزارش ارایـه شـده 
در سـال 2014 ایـران از نظـر آسـانی انجام کسـب  و  کار دارای 
رتبـه 152، در بیـن 183 کشـور کـه نسـبت بـه سـال گذشـته 
هفـت پلـه پائیـن تر اسـت. این آمـار نشـان دهنـده ی تنگناها 
هـای جـدی کارآفرینـی در ایـران اسـت )بانـک- و بازدارنـده 

.)2013،2014 جهانـی، 
سـال  در  کـه  پژوهشـی  در  کارآفرینـی  جهانـی  بـان  دیـده 
تریـن  اصلـی  و  تریـن  عمـده  اسـت،  داده  انجـام   2000
بازدارنـده هـای رشـد کارآفرینی در کشـور انگلیس را ناشـی از 
نگـرش هـای فرهنگی و اجتماعـی جامعه و مردم دانسـته زیرا 

در ایـن کشـور نگـرش مثبتی نسـبت به خود اشـتغالی و کسـب 
و کارهـای کوچـک وجـود نـدارد )غیاثونـد و حسـینی1390، و 

مـرادی نـژاد و همـکاران1386(.
در سال 2006، سازمان بین المللی کار پژوهشی با عنوان 
راه  های  مشوق  و  ها  بازدارنده  جوانان:  کارآفرینی  »تشویق 
های  اندازی کسب و کار توسط جوانان« انجام داد محدودیت 
و  فرهنگی  نگرش  کنار  در  را  کارآفرینی  برای  ای  آموزشی 
مالی  منابع  به  دسترسی  جوانان،  کارآفرینی  به  اجتماعی 
قانونی  و  اداری  های  بازدارنده  کار،  و  اندازی کسب  راه  برای 
ی  حمایتی توسعه  ی خدمات  و کمبودهای موجود در زمینه 
کار  و  کسب  اندازی  راه  بازدارنده  ترین  مهم  را  کار  و  کسب 

توسط جوانان دانسته است )اسکوف، 2006(. 
آن  به  مزبور  تحقیق  در  که  ای  آموزشی  های  محدودیت 
توجه شده است عبارتند از: ناآشنایی و پذیرش آموزش کسب 
یادگیری،  نادرست  روشهای  ناکافی،  آموزشی  برنامه  کار،  و 
غفلت از محیط دانشجویان، نداشتن مدرسان آموزش دیده، 
نبود پیوند میان آموزش و کسب و کار و نبود زیربنای فناوری 

اطالعات و ارتباطات. 
تحلیـل  از  اسـتفاده  بـا  فنالنـد  کشـور  در  کـه  تحقیقـی  در 
عاملـی انجام شـده اسـت، نداشـتن مهارت را در کنـار وضعیت 
اجتماعـی،  خطر-پذیـری  اقتصـادی،  خطرپذیـری  زندگـی، 
بـه  اجتماعـی  حمایـت  نبـود   منابـع و  تعهـد، نبـود  نداشـتن 
عنـوان مهـم تریـن بازدارنـده هـای کارآفرینـی در ایـن کشـور 

انـد )ویسـالینن و پیـکاال، 2000(. عنـوان شـده 
بسیاری از محققان در تحقیقات کارآفرینی خود عامل های 
موثر بر کارآفرینی را به دو گروه بیرونی و درونی تقسیم بندی 
توان  می  جمله  از  زرافشانی1387(.  و   )قمبرعلی   کنند  می 
بررسی  به  که  کرد  اشاره   ،)1377( آقایی  صمد  تحقیقات  به 
کارآفرینی  بر  گذار  تاثیر  درونی  و  بیرونی  های  بازدارنده 
پرداخته است. وی فراهم نکردن آموزش های الزم در زمینه 
کارآفرینی برای کارکنان را در کنار تهدید گرا  بودن شرکت ها 
و ارایه نشدن فرصت های کافی به کارکنان برای پیگیری افکار 
جدید را از جمله بازدارنده های درونی تاثیرگذار بر کارآفرینی 

شرکت ها دانسته است. 
هـم چنیـن مهم تریـن بازدارنده هـای بیرونی چـون  قانون 
کار، قانـون  تأمیـن  اجتماعـی، زیـاد بـودن نـرخ بیمـه، قانـون 
مالیـات و عـوارض، قانـون صـادرات و واردات، قوانیـن پولـی 

غربال گری فازی بازدارنده های...
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و بانکـی، نبـود امنیـت اقتصـادی و سـرمایه گـذاری، دخالـت 
سـاالری  دیـوان  کشـور،  اقتصـادی  امـور  ی  همـه  در  دولـت 
شـدید و روابـط خارجـی ایـران بـا دیگـر کشـورها در توسـعه 

نیافتـن کارآفرینـی نقـش ایفـا مـی کنـد. 
ترین  مهم   ،)1386( همکاران  و  مرادنژادی  تحقیق  در 
بازدارنده های توسعه کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه ای 
اقتصادی،  گذاری،  سیاست  اولویت  ترتیب  به  را  ایران  در 
پشتیبانی، آموزشی ترویجی، زیر ساختی و فرهنگی دانستند. 
متغیرهـای آمـوزش های ترویجـی در این تحقیـق عبارتند 
از: نبـود خدمـات مشـاوره ای، برگـزار نکـردن نمایشـگاه های 
بیـن المللـی در کشـور در مـورد محصـوالت گلخانـه ای، نبـود 
صـادرات  روش  مـورد  در  ترویجـی  و  آموزشـی  هـای  برنامـه 
محصـوالت، نبـود اطـالع کافـی در مـورد چگونگـی صـادرات 
خارجـی،  بازارهـای  از  اطـالع  نبـود  ای،  گلخانـه  محصـوالت 
اسـتاندارد،  هـای  گلخانـه  ایجـاد  مـورد  در  آمـوزش  نبـود 
نداشـتن اطالعـات کافـی از بـازار داخلـی، نبـود آمـوزش های 
هـای  نبـود آمـوزش  ای و  فنـی در مـورد محصـوالت گلخانـه 

کارآفرینانـه.  هـای  مهـارت 
و  هـا  بازدارنـده   ،)1390( حسـینی  و  غیاثـی  غیاثونـد 
محدودیـت هـای توسـعه اشـتغال در تعاونـی هـای تولیـدی 
کشـاورزی ایـران را با اسـتفاده از تحلیل عاملی مورد بررسـی 
فنـی،  رسـانی،  اطـالع  هـای  عامـل  ترتیـب  بـه  و  داده  قـرار 
مالـی، سـاختاری، بازاریابـی و فـروش، مدیریتـی و قانونی را 

گـزارش کردنـد. 
کارآفرینـی  آموزشـی  هـای  بازدارنـده  از  تحقیـق  ایـن  در 
چـون ایجـاد نشـدن مرکزهای مشـاوره بـرای راهنمایـی و رفع 
بحـران هـای بیـکاری شـرکت هـای تعاونـی بـرای ایجـاد فضـا 
بـرای فعالیت هـای دانش آموختگان دانشـگاه هـا و مرکزهای 
آمـوزش عالـی، اسـتفاده نکـردن از رسـانه هـای جمعـی چون 
رادیـو و تلویزیـون بـرای آمـوزش کارآفرینـی، ضعـف سـامانه 
اطـالع رسـانی و ارتباطـات در محیـط هـای کشـاورزی و ارایـه 
نشـدن آمـوزش های الزم به مردم در زمینـه ماهیت، هدف ها، 

کارکردهـا و ویـژه گـی هـای تعاونی ها، یاد شـده اسـت.
زالی و رضوی )1387(، در تحقیقی به بررسی بازدارنده های 
بعد  سه  در  را  ها  آن  و  پرداخته  ایران  در  کارآفرینی  توسعه 
های  بازدارنده  کارآفرینی،  انگیزشی  ضد  های  عامل  بررسی 
با  کار  و  کسب  محیط  ارزیابی  و  کارآفرینی  توسعه  قانونی 

جشنواره  سومین  برگزیده  کارآفرینان  نظرهای  از  استفاده 
نداشتن  تحقیق  این  در  است.  کرده  گزارش  برتر  کارآفرینان 
توسعه  انگیزشی  ضد  های  بازدارنده  جمله  از  الزم  مهارت 

کارآفرینی در ایران شناخته شده است. 
نعمتی )1389(، در پژوهشی چالش های توسعه کارآفرینی 
در کشور و دگردیسی جامعه ایرانی به جامعه کارآفرین را مورد 
بررسی قرار داده است و آن ها را به  چهارگروه: سیاست ها، 
منابع،  تشکیالت؛  و  نهادها  ساختارها،  قوانین؛  و  ها  برنامه 
انسانی  سرمایه  و  فرهنگ  آموزش،  و  تجهیزات؛  و  امکانات 
طبقه بندی کرده است. نداشتن دانش، تجربه و مهارت مورد 
نیاز در کارآفرینان و ضعف در ارایه آن توسط مسوالن، ضعف 
در  کارآفرینی  حوزه  در  کاربردی  و  اثربخش  های  آموزش  در 
دانشگاه و جامعه و کیفیت کمینه ای دانش، نگرش، تخصص 
جمله  از  نیز  را  دانشگاهی  آموختگان  دانش  مهارت  و 
که  شده  مطرح  کارآفرینی  توسعه  آموزشی  های  بازدارنده 
سپس  و  صنعت  و  دانشگاه  در  کارآفرینی  فرهنگ  شده  باعث 
کل جامعه نهادینه و درونی نشود و نبود باور مدیران به توسعه 

کارآفرینی بر شدت آن افزوده است. 
موحدی و یعقوبی)2012(، با استفاده از فن دلفی بازدارنده 
ها و محدودیت های توسعه کارآفرینی زنان روستایی را بررسی 
کرده اند و عامل های درگیر در کارآفرینی زنان روستایی را در 
رفتاری،  و  شخصیتی  فردی،  های  بازدارنده  شامل:  مورد  نه 
و اجتماعی،  و تحصیلی، شرایط فرهنگی  خانوادگی، دانشی 
و  حقوقی  های  عامل  خدمات،  و  امکانات  به  دسترسی 
و  های سازمانی  اقتصادی، عامل  و  مالی  های  قانونی، عامل 
تشکیالتی، شرایط جغرافیایی و عامل های محیطی، تقسیم 
بندی و گزارش کرده اند. این تحقیق دسترسی کم به امکانات 
که  آموزش  از  سطحی  و  کاری  کم  تجربه  پرورش،  و  آموزش 
زنان  کارآفرینی  های  بازدارنده  را  هستند  روبرو  آن  با  زنان 

روستایی می داند.
های  بازدارنده  تحلیل  و  شناسایی  نیز  پژوهش  این  هدف 
با  گیالن  استان  در  روستایی  کارآفرینی  توسعه  آموزشی 
استفاده از روش تحقیق کیفی دلفی فازی در استان گیالن می 

باشد.

روش شناسی
جامعـه ی آمـاری ایـن تحقیـق 33 تـن کارشناسـان خبـره 
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بـود  گیـالن  اسـتان  دانشـگاهی  کارآفرینـی  علمـی  هیـأت  و 
کـه در گزینـش هدفمنـد آنهـا سـعی شـده بـا در نظـر گرفتـن 
قابلیـت هـای اسـتان گیـالن منطبـق بـر جامعـه آمـاری ای که 
دیـده بان جهانـی کارآفرینی از بیـن متخصصـان و کارآفرینان 
کـرده  تعریـف  کارآفرینـی خـود  فعالیـت هـای  ارزیابـی  بـرای 
کـه نظـر  ای اسـتفاده شـود،  گونـه  بـه  اسـت )زالـی، 1386(، 
اقتصـاد،  روانشـناس،  روستاشـناس،  مختلـف  کارشناسـان 
جامعـه شناسـی و مدیریـت در ارتباط با مولفه هـای تاثیرگذار 
اسـتان  روسـتاهای  در  کارآفرینـی  هـای  آمـوزش  توسـعه  در 

گیـالن فراهـم شـود.

جزو  تحقیق  )پارادایم(  دیدمان  منظر  از  پژوهش  این 
سنجی  نیاز  رویکرد  با  که  آید  می  شمار  به  کیفی  تحقیقات 
تشخیصی یا آسیب شناسانه و با هدف اکتشاف، با استفاده از 
فن دلفی برای رسیدن به اجماع نظرهای یک گروه کارشناسی 
از  تحقیق  این  در  شد.  انجام   )2013 رابرتس،  گردی  و  )کانر 
مصاحبه و پرسشنامه به صورت ترکیبی برای گرد آوری داده ها 
های  صورت تدریجی و مرحله به مرحله در راستای هدف  به 

تحقیق استفاده شده است. 
اصلی  مرحله  دو  در  تحقیق  این  دلفی،  فن  ویژگی  به  بنا 
تا  نظرها  نقطه   کسب  منظور  به  مرحله  چندین  بر  مشتمل 
رسیدن به اشباع نظری و غنای مفهومی و استفاده از ضریب 
هماهنگی کندالW برای پایان گرد آوری داده ها انجام شد. 

موردهـای  هدفمنـد  گیـری  نمونـه  از  تحقیـق  انجـام  در 

نوعـی و بـارز منطبـق بـر جامعـه آمـاری الگـوی طراحـی شـده 
در تحقیقـات دیـده بـان جهانـی کارآفرینـی و مـدل فرهنگـی، 
اجتماعـی و سیاسـی طراحـی شـده در نقشـه راه کارآفرینـی 
روچـا و بیرکینشـو )2007(، بـه گونه ای اسـتفاده شـد که افراد 
گزینـش شـده دیدگاهـی داشـته باشـند کـه برآینـد نظرهـای 
آنـان بیـان کننده ی فضایی باشـد که محدودیت های آموزشـی 
توسـعه کارآفرینـی روسـتایی در اسـتان گیالن را ترسـیم کند. 
در حیـن انجـام بررسـی بـه روش گلولـه برفـی )افـراد معرفـی 
جدیـدی  افـراد  بـارز(  و  نوعـی  هـای  نمونـه  سـوی  از  شـده 
شـناخته شـده و معرفـی مـی شـدند کـه بـا مراجعـه بـه آنـان و 
مطابقـت دادن ویژگـی هـای آنـان بـا هـدف هـای تحقیـق بـه 

جامعـه آمـاری افـزوده شـدند. 
اشباع  سطح  تا  ها  داده  گردآوری  فرآیند  و  نمونه  اندازه  و 
نظری یا آستانه سودمندی اطالعات قابل دسترس ادامه یافت 
)شریف زاده، 1388؛ زالی، 1386(. البته میل به هم رنگی و 
پاسخگویان  روی  در  رو  تعامل  ی  نتیجه  در  که  شکلی  هم 
این  اجرای  در  ها  نارسایی  ترین  رایج  از  شود  می  حاصل 
روش می باشد. برای این منظور موقعیتی فراهم شد تا اظهار 
نظرهای تک تک پاسخگویان به صورت فردی گرد  آوری شود 
ولی در نهایت برای رسیدن به توافق جمعی در دور نهایی از 

تحلیل جمعی استفاده شد.
در دور نخست تحقیق، داده های مورد نظر به دو روش با 
توزیع یک پرسشنامه نیمه ساختارمند به صورت حضوری  و 
ی آماری  بازپاسخ در بین 36 نمونه  های  با پرسش  رایانامه، 
توسعه  های  بازدارنده  ترین  »مهم  پرسش  کردن  مطرح  با  و 
چیست؟«  گیالن  استان  در  روستایی  کارآفرینی  آموزش 
از  برخورداری  برای  شد.  داده  قرار  پاسخگویان  اختیار  در 
افراد  از  نظرهای روستاییان، شرایطی فراهم شد که شماری 
استان  پیشرو  بین روستائیان  که در  گروه تحقیق در نشستی 
گیالن برگزار شد شرکت کنند، تا با الگو گرفتن از نظر مردم در 
گیالن،  استان  در  کارآفرینی  توسعه  های  بازدارنده  با  ارتباط 
هر کدام نظر خود را به صورت مستقل و همسو با دیگر اعضای 

گروه در اختیار تحقیق قرار دهند. 
در پایـان ایـن مرحلـه، از 36 پرسشـنامه برگشـتی توسـط 
دارای  و  تحقیـق  ی  شـیوه  بـه  آشـنا  کارشناسـی  گـروه  یـک 
پیشـینه در تحلیـل محتـوای کیفـی موضـوع هـا، مهـم تریـن 
در  روسـتایی  کارآفرینـی  توسـعه  آموزشـی  هـای  بازدارنـده 

موقعیت

کارآفرینان

استادان دانشگاه

کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان 

جمع

شمار

2
1
2
2
3
2
4
6
4
3
1
3

33

زمینه فعالیت

SME صاحبان
کشاورزی

خانگی
کارآفرین

روستا شناس
مدرس کارآفرینی

آموزش کارآفرینی 
 سیاست گذار کارآفرینی 

مجری کارآفرینی 
عملیاتی

مشاوره شغلی 
مشاور خانواده

ترکیب جامعه آماری تحقیق در پایان مرحله دوم 

غربال گری فازی بازدارنده های...
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اسـتان گیـالن را بـه اتکای نظرهـای افرادی کـه در این زمینه 
تحقیـق  ایـن  در  و  کننـد  مـی  ایفـا  نقـش  گیـالن  اسـتان  در 
بیـان  ضمـن  تـا  شـدند  بنـدی  تقسـم  انـد،  کـرده  مشـارکت 
نظرهـای افـراد، اطالعـات اسـتخراج شـده مبنـای مرحله ی 

دوم تحقیـق نیـز قـرار داده شـود. 
مرحله  نتایج  از  که  ای  پرسشنامه  تحقیق  دوم  مرحله  در 
نخست به دست آمد، در بین همه پاسخگویان مرحله نخست 
توزیع شد و از آنان خواسته شد تا نظر خود را در ارتباط با میزان 
اهمیت هر کدام از بازدارنده های آموزش توسعه کارآفرینی در 
استان گیالن اعالم کنند تا در این ساختار معیار همانندی برای 

داوری درباره اهمیت هر یک از مقوله ها به دست آید. 
از  پرسـش  هـر  پاسـخ  زیـاد،  پیچیدگـی  از  پرهیـز  بـرای 
پرسشـنامه بـه صـورت پیوسـتار هفـت گزینـه ای بـا مقیـاس 
ترتیبـی از الف(بسـیار بسـیار مهـم، ب(خیلـی مهـم، ج(مهـم، 
اهمیـت،  کـم  و(خیلـی  اهمیـت،  ه(کـم  متوسـط،  د(اهمیـت 
ز( بـی اهمیـت تعییـن شـد. پـس از گـردآوری پرسشـنامه هـا 
شـرایط الزم بـرای تجزیه و تحلیل داده هـا در بین 33 )91/66 
درصـد( نفـر از کسـانی کـه در این مرحله شـرکت کردنـد فراهم 

شـد و سـه نفـر از شـرکت در ایـن مرحلـه انصـراف دادنـد.
از  تحقیـق  ایـن  در  هـا  داده  تحلیـل  و  تجزیـه  منظـور  بـه 
درصـد،  فراوانـی،  چـون  توصیفـی  آمـاری  هـای  شـاخص 
میانگین، انحراف معیار اسـتفاده شـده اسـت. در این پژوهش 
ضریـب  از  سـنجش،  گـروه  نظـر  اتفـاق  میـزان  تعییـن  بـرای 

هماهنگـی کندالW  اسـتفاده شـد. ضریـب هماهنگی کندال 
مقیاسـی اسـت برای تعیین درجـه هماهنگـی و موافقت میان 
چندیـن دسـته رتبه مربوط به شـماری از افـراد. در حقیقت با 
کاربـرد ایـن مقیاس می تـوان همبسـتگی رتبـه ای میان چند 
مجموعـه رتبه را یافت. چنین مقیاسـی به ویژه در بررسـی های 

مربـوط بـه »روایـی میـان داوران« سـودمند اسـت. 
ایـن مقیاس بین 0 و 1 متغیر اسـت. اگر ضریب کندال صفر 
باشـد یعنـی نبـود توافـق کامـل و اگـر یـک باشـد یعنـی وجـود 
توافق کامل)رضادوسـت، 1389(. اطالعات به دسـت آمده در 
مرحلـه ی دوم بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS 16 آزمـون شـد 
تـا با مشـخص شـدن ضریـب هماهنگی کنـدال زمان بـه پایان 
رسـیدن مراحـل ایـن تحقیـق مشـخص شـود. بـرای تحلیـل و 
هـای آموزشـی توسـعه کارآفرینـی  بازدارنـده  بنـدی  اولویـت 
روسـتایی در اسـتان گیـالن از روش غربال سـازی اعـداد فازی 
مثلثـی اسـتفاده شـد تـا ضمن مشـخص شـدن میـزان اهمیت 

هـر شـاخص، بـا اهمیـت تریـن آنها نیز مشـخص شـود.
ها  آن  ویژه  ساختار  دلیل  به  فازی  عددهای  با  محاسبه 
کاربردی  و  آسانی  برای  باشد.  می  پیچیده  و  بر  زمان  بسیار 
نمودن، عددهای فازی ویژه ای در محاسبه به کار گرفته می 
شود. این عددها به صورت عددهای زنگوله ای، ذوزنقه ای، 
مثلثی، L-R مثلثی و L-R ذوزنقه ای هستند. یک عدد فازی 
 I (I,m,n) نمایش داد که  حد مرتب  توان با سه  مثلثی را می 

حد پایینی، m حد میانی و n حد باالیی هستند.

0/10 10/80/15 0/850/2 0/90/3 0/650/35 0/70/5

فوق العاده
مهم

ی مهم
خیل

مهم

ت 
اهمی

ط
منوس

ت
کم اهمی

ی کم 
خیل

ت
اهمی

ت
ی اهمی

ب

نگاره 1- نمایش عددهای فازی مثلثی برای گزینه های هفت گانه

پس از گردآوری پرسشنامه ها از آنجا که پاسخ ها به صورت 
عددهای هفت گزینه ای از بسیار بسیار مهم تا بی اهمیت قید 
قطعی  فازی  عددهای  به  عددها  این  تبدیل  برای  بود،  شده 

به هر یک از گزینه ها یک عدد مثلثی فازی بین 0 تا 1 مانند 
نگاره1 تخصیص داده شد. 

نیـاز  ماتریـس  ثابـت  مفـدار  محاسـبه  بـرای  کـه  آنجـا  از 
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بـه عـدد قطعـی اسـت، بایـد پـس از تطبیـق هـر شـاخص بـا 
عددهـای فـازی و تخصیص سـطح زبانی، بایـد عددهای فازی 
بـه عددهـای کمـی قطعـی، تبدیـل شـوند. یکـی از روش های 
پرکاربرد اسـتفاده از فرمول مینکووسـکی )                                  ( 

اسـت کـه بـا اسـتفاده  از آن اعـداد فـازی یادشـده بـه اعـداد 
قطعـی معادل شـده که در جـدول1 تبدیل می شـوند )صوفی، 

1391و محقـر و همـکاران، 1385(.

گزینه

الف
ب
ج
د
ه
و
ز

عدد کیفی

بسیار بسیار مهم
خیلی مهم

مهم
اهمیت متوسط

کم اهمیت
خیلی کم اهمیت 

بی اهمیت 

عدد فازی قطعی شده

0/975
0/85
0/65
0/5

0/35
0/15

0/025

عدد فازی مثلثی

)1، 0/1 ،0(
)0/85،0/15 ،0/15(
)0/65، 0/15 ، 0/15(

)0/5، 0/2 ، 0/2(
)0/35، 0/15 ، 0/15(
)0/15، 0/15 ، 0/15(

)0،0،0/1(

جدول 1- تبدیل عددهای فازی مثلثی به عددهای قطعی

x = m + β-α
4

غربال گری فازی بازدارنده های...

ردیف

1
2

3
4
5
6
7
8

بازدارنده های آموزشی

نداشتن شناخت مسئوالن اجرایی استان از مفهوم کارآفرینی
نبود نظام آموزش کارآفرینی برای ترویج دانش، آگاهی، نگرش، 

تخصص، مشاوره و... 
نا آشنایی طراحی کسب و کار

نبود بررسی ها اجتماعی
نبود محیط پرورش و تجاری سازی ایده های کارآفرینانه

نبود برنامه برای تقویت فرهنگ کارآفرینی
نبود دسترسی به فناوری 

نداشتن باور  به کسب و کارهای کوچک

انحراف معیار

1/06
0/95

0/87
1/25
1/03
1/30
1/16
1/59

میزان اهمیت

0/84
0/81

0/81
0/75
0/75
0/73
0/71
0/66

*w

13/90
13/44

13/35
12/36
12/31
12/07
11/67
10/88

میانگین

6/15
5/96

5/90
5/57
5/54
5/45
5/33
5/03

جدول 2- وزن بازدارنده های آموزشی با اعداد فازی

 پس از گردآوری داده ها، با ضرب کردن شمار پاسخ های 
و  قطعی  فازی  عددهای  در  شاخص  هر  برای  آمده  دست  به 
هر  )میانگین(  وزن  دهندگان،  پاسخ  شمار  بر  نتیجه  تقسیم 
شاخص به دست می آید. با تقسیم کردن وزن هر شاخص بر 
دست  )نرمال شده( به  ها، وزن عادی  مجموع وزن شاخص 

می آید )دقیقی و همکاران، 2014(

یافته ها
نرم  از  استفاده  با  دوم  مرحله  در  آمده  دست  به  اطالعات 
برای  کندال  هماهنگی  ضریب  و  پردازش   SPSS  16 افزار 
این  از  آمده  دست  به  نتایج  گردید.  محاسبه  ها  بازدارنده 
آزمون بیان کننده این مطلب است که مقدار ضریب W کندال 
مرحله  در  کارآفرینی  توسعه  آموزشی  های  بازدارنده  برای 
 p  >  0/05 تحقیق  این  آماری  نمونه  دیدگاه  از  تحقیق  دوم 

افرادی  بین  توافق  میزان  بیانگر  که  باشد،  می    W=0/119،
است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند. این شرایط 

ضرورت انجام دلفای مرحله بعدی را منتفی می سازد.
در این مرحله میانگین و انحراف معیار هر یک از شاخص ها 
مشخص شد. با الگو برداری از روش غربال سازی اعداد فازی 
دست آمد  مثلثی امتیاز وزن نرمال شده )W( هر شاخص به 
بر  بنا  است.  آمده   2 جدول  در  الویت  ترتیب  به  آن  نتایج  که 
نتایج به دست آمده مهم ترین بازدارنده های آموزشی توسعه 

کارآفرینی روستایی در استان گیالن عبارتند از: 
مفهـوم  از  اسـتان  اجرایـی  مسـوالن  شـناخت  نداشـتن 
آمـوزش  نظـام  نداشـتن   ،)W=13/90 ،M=6/15( کارآفرینـی
کارآفرینـی )W=13/44 ،M=5/96( و ناآشـنایی مـردم روسـتا 
و  جدیـد  کارهـای  و  کسـب  انـدازی  راه  و  طراحـی  اصـول  بـا 

.)W  =13/35  ،M=5/90( کارآفرینانـه 
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بحث و نتیجه گیری
نداشـتن  تحقیـق  ایـن  از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  بـر  بنـا 
را  کارآفرینـی  مفهـوم  از  اسـتان  اجرایـی  مسـوالن  شـناخت 
کارآفرینـی  هـای آموزشـی توسـعه  بازدارنـده  تریـن  از مهـم 
در اسـتان گیـالن مـی دانـد کـه ایـن نتیجه بـا نتایج به دسـت 
آمـده از تحقیقـات نعمتـی )1389(، هـم خوانـی دارد. ایـن 
موضـوع نشـان دهنـده ی نقـش مسـوالن اجرایـی اسـتان در 
گیـالن  اسـتان  کارآفرینـی در  هـای  آمـوزش  نهادینـه شـدن 
اسـت کـه اگـر مهیـا شـود شـاید بتوانـد بسـتر مناسـبی بـرای 
آمـوزش کارآفرینـی و ورود سـرمایه گـذاران غیررسـمی)بای 

نمایـد.  فراهـم  کویـل،2007(  و  گرایـو 
آگاهی،  دانش،  ترویج  برای  کارآفرینی  آموزش  نظام  نبود 
کارآفرینی،  نیاز  مورد  مهارت  و  مشاوره  تخصص،  نگرش، 
جمله  از  گیالن  روستایی  ی  جامعه   مختلف  قشرهای  در 
کارآفرینی  سمت  به  گرایش  افزایش  اساسی  های  بازدارنده 
مطابقت   ،)1389( نعمتی  تحقیقات  با  نتیجه  این  که  است 
ها در دانشگاه  دارد که بر اثربخش و کاربردی نبودن آموزش 

و جامعه تأکید نموده است.
انـدازی  راه  و  طراحـی  اصـول  بـا  روسـتائیان  ناآشـنایی 
از  اولویـت  سـومین  کارآفرینانـه،  و  جدیـد  کارهـای  و  کسـب 
بازدارنـده هـای آموزشـی کارآفرینـی در اسـتان گیـالن اسـت 
دارد.  خوانـی  هـم  نیـز   ،)2006 )اسـکوف،  تحقیقـات  بـا  کـه 
تریـن ارکان نهادینـه  تدویـن طـرح کسـب وکار یکـی از مهـم 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  جامعـه  در  کارآفرینـی  فرهنـگ  شـدن 
افـراد روسـتایی مهـارت تنظیـم آن را نـدارد. در ایـن شـرایط 
اسـت کـه جامعه روسـتایی نمـی توانـد از برتری هـای طراحی 
و راه انـدازی کسـب وکار اسـتفاده کنـد. ایـن قابلیـت بـه مدیـر 
یـا کارآفریـن کمـک می کنـد که جنبـه های پیشـرفت پـروژه یا 

کسـب و کارش را مشـخص، متمرکـز و بررسـی کنـد. 
یک  توسعه  برای  شده  حساب  و  منطقی  چوب  چهار  یک 
را در چند  به آن حرفه  و تدبیرهای مربوطه  ایجاد  کند  حرفه 
عنوان ماخذ و مبنایی  سال آینده دنبال کند. از این طرح به 
دفترهای  داران،  سهام  مانند  سوم  اشخاص  با  مذاکره  برای 
نمایندگی، بانک ها، سرمایه گذاران و غیره استفاده کند و از 
آن به عنوان معیاری برای سنجش وضعیت واقعی کسب و کار 

در برابرآنچه که باید باشد، ارایه  دهد. 
بررسـی هـای اجتماعی امکان تعامل انسـان بـا محیط های 

گوناگـون را در جنبـه هـا و رشـته هـای پرشـماری فراهـم مـی 
سـازد. برنامـه ریـزی فعالیت هـای کارآفرینانه بدون شـناخت 
کافـی از متغیرهـای اجتماعـی مقـدور نبـوده و از آن بـه عنوان 
یکـی از بازدارنـده هـای توسـعه کارآفرینـی در اسـتان گیـالن 
مـی تـوان نام بـرد. در صورت افزایـش اطالعـات در این مقوله 
بـه نظـر مـی رسـد جامعـه بـه سـمتی هدایـت  شـود که اسـتان 
گیـالن بتوانـد توانایـی هـای خـود را در زمینه بـروز کارآفرینی 

اجتماعـی افزایـش دهد. 
محصول  تولید  تا  دیدگاه  فرآیند  در  کارآفرینی  مرکزهای   
و  فناوری  ی  توسعه  مهم  رکن  عنوان  به  آن  سازی  تجاری  و 
کارآفرینی دانش بنیان نقش ارزنده ای دارند. نبود مرکزهای 
کارآفرینی نقش بسیار زیادی در توسعه نیافتن کارآفرینی در 
جامعه ی روستایی استان گیالن دارد که در این تحقیق رتبه 

پنجم را به خود اختصاص داده است. 
ترمیـم  منظـور  بـه  الزم  آموزشـی  ریـزی  برنامـه  نداشـتن 
فرهنـگ جامعـه بـه سـمت تقویـت فرهنـگ کارآفرینـی یکـی 
دیگر از بازدارنده های آموزشـی توسعه کارآفرینی در جامعه های 
روسـتایی اسـتان گیـالن اسـت. امـکان دسترسـی آسـان بـه 
فنـاوری، علـوم جدیـد و دانشـی کـه بـا راه انـدازی یـک طـرح 

کارآفرینانـه در اسـتان گیـالن وجـود نـدارد. 
ابزار  عنوان  به  کوچک  کارهای  و  کسب  به  باور  نداشتن 
از  گیالن  استان  روستاهای  در  کارآفرینی  توسعه  پیشرفت 
با  نتیجه  این  است  کارآفرینی  توسعه  های  بازدارنده  دیگر 
در   ،)2000( کارآفرینی  جهانی  بان  دیده  تحقیقات  نتایج 
کشور انگلستان که عمده ترین و اصلی ترین بازدارنده  رشد-
کارآفرینی در این کشور را ناشی از نگرش های منفی فرهنگی 
کسب   و  خوداشتغالی  به  نسبت  مردم  و  جامعه  اجتماعی  و 
و  )غیاثوند  دارد  همخوانی  است  دانسته  کوچک  کارهای  و  

حسینی1390 و مرادی نژاد و همکاران1386(.
های پژوهش، تبیین الگوی پرورش مدیران  بر پایه یافته 
توسعه  در  مهمی  بسیار  نقش  علمی  حوزه  این  با  آشنا 
کارآفرینی در استان گیالن به صورت عام و رفع بازدارنده های 
کارآفرین  جامعه  تحقق  نیاز  ترین  اصلی  عنوان  به  آموزشی 
نیازها،  تعیین  الگو  این  در  نماید.  می  ایفاء  خاص  صورت  به 
هدف ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز مدیران اجرایی یکی 
از اساسی ترین نیازهای طراحی الگو خواهد بود ، که شرایط 
بسیار مناسبی برای گسترش این علم به نفع صاحبان اصلی 
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کارآفرینی به وجود خواهد آورد. 
نظـام جامـع آموزشـی  تنظیـم  و  از طـرف دیگـر، تدویـن 
بـرای قشـرهای مختلـف جامعـه روسـتایی اسـتان گیـالن بـا 
آمـوزش  در  تاثیرگـذار  هـای  مولفـه  تمامـی  گرفتـن  نظـر  در 
آمـوزش  بومـی  الگـوی  یـک  طراحـی  بـه  منجـر  کارآفرینـی 
کارآفرینـی بـا توجـه بـه شـرایط اسـتان گیـالن خواهـد شـد. 
هـم چنیـن بـر پایـه یافتـه هـای ایـن پژوهـش تقویـت ایجـاد 
بـا  گیـالن  اسـتان  روسـتاهای  در  کارآفرینـی  مرکزهـای 
محوریـت دهـداری هـا و تقویت جامعه به سـمت مسـیری که 

ایـن مرکزهـا چـون بسـیاری از کشـورهای دنیـا، توسـط افراد 
عالقمنـد بـه کارآفرینـی بـا محوریـت بخـش خصوصـی کـه از 
امکانـات فیزیکـی، فنـی و مالی طبـق اسـتانداردهای موجود 

دارد. ضـرورت  باشـند  برخـوردار 

پی نوشت ها
1- National Foundations for Teaching Entrepre-

neurship (NFTE)
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 Abstract
The main purpose of this study was to determine and analyze educational detterents of rural entrepre-

neurship development in Guilan Province, using screening Fuzzy method. To accomplish this objective, 
Delphi technique to obtain group consensus was employed. The study used two mailed questionnaires. 
The first round of the study used a questionnaire with an open-ended question. In the second question-
naire, respondents were asked to rate the items identified in first round on a seven-point Likert-type 
scale. The population for this study consisted of the rural entrepreneurship experts and universities’ 
faculty members (n=33). Kendall’s coefficient of concordance (W) was used to measure consensus 
among the experts at the end of the research rounds. Proiarity setting, in terms of thier importance 
was taken by screening Fuzzy method. The results revealed that variables: “lack of entrepreneurship 
knowledge among provincial authorities” and “lack of rural awareness about principals of designing 
and complementing variety of profitable businesses” were factors causing sudden development of ru-
ral entrepreneurship devalopment alliviation in Guilan Province. Aanalyzing the educational detterents 
influencing entrepreneur development in rural area of Guilan makes it possible to gain the road map of 
entrepreneurship, and creating a better and more appropriate entrepreneurial opportunities.

Index Terms: Entrepreneurship education, entrepreneurship, development, screening Fuzzy method, 
entrepreneurship detterents.
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