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بررسي موانع كارآفريني در مناطق روستايي شهرستان مرودشت
در جهت كاهش بیکاری
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دکتر لیال پناهی ،**1دکتر حمداله پیشرو ،2محمدصادق شاهقلی

 1استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت ،ایران.
 2مدرس گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران.
 3دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ابران.
تاریخ دریافت مقاله1394/10/9 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/2/2 :

2

مناطق روستایی کشور و به تبع آن روستاهای واقع در شهرستان مرودشت دارای مشكالت زیادی در
خصوص بیكاری جوانان بخصوص جوانان تحصیلكرده هستند که عدم توجه به این موضوع در طی سالهای
گذشته باعث مهاجرت تعدادی زیادی از جوانان روستایی به شهرهای استان فارس و روی آوردن به مشاغل
کاذب شهری شده است .این مطالعه با هدف بررسی شناخت موانع ایجاد و توسعه کارفرینی در مناطق
روستایی شهرستان مرودشت نوشته شده است .دامنه زمانی مورد استفاده در این مطالعه سالهای -1394
 1393بوده است .روش مورد استفاده در تحلیل دادههای این تحقیق از روش برنامهریزی استراتژیك و
استفاده از ابزار  SWOTبوده است .دادههای مورد نیاز این مطالعه با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه و
پایین بودن میزان سواد در مناطق روستایی و ابزار مورد استفاده از روش مصاحبه و طوفان فكری بوده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد که دو دسته عوامل در راه توسعه کارآفرینی در این مناطق نقش دارند .یك
دسته مربوط به عوامل درونی موجود در روستا (فقدان توانایی مدیریتی کارآفرینان ،ضعف ارائه آموزشهای
اثربخش فنی و حرفهای ،مشخص نبودن اولویتهای سرمایه گذاری ،فراهم نبودن زیرساختهای فنی در
روستا و )...و دسته دوم مرتبط به عوامل مرتبط به کارکرد نظام اقتصادی (تورم رکودی و )..میگردد که
مشكالت زیادی را برای توسعه کارآفرینی ایجاد نموده است .در پایان مقاله ،توصیههایی برای رفع موانع
مو جود در راه توسعه کارآفرینی در منطقه روستایی شهرستان مرودشت و ایجاد فرصتهای شغلی در این
مناطق ارائه شده است.
کلید واژهها :کارآفرینی ،مرودشت ،اشتغال ،موانع و مشكالت

مقدمه:
مساله اشتغال و بیکاری جوانان بویژه جوانان روستایی و مساله مهاجرت آنان به مراكز شهری از مشکالتی است
كه پیامدهای منفی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی زیادی را ایجاد می نماید .ادامه وضعیت موجود باعث خالی شدن
* این طرح مستخرج از طرح مطالعاتی است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت در سال  1394انجام شده است.
** نویسنده عهده دار مكاتبات:

Leila_panahi@yahoo.com

108

بررسي موانع كارآفريني در مناطق روستايي شهرستان مرودشت در جهت كاهش بیکاری

روستاها و كاهش تولیدات كشاورزی خواهد شد .موضوع كارآفرینی و ایجاد كسب و كارهای اشتغال زا ،بهعنوان
راهکار بالقوه برای مقابله با مشکالت بیکاری و ایجاد اشتغال معرفی شده است .از سوی دیگر توجه به كارآفرینی
روستایی و زمینههای آن در محیط روستا نظیر ایجاد صنایع تبدیلی كشاورزی ،صنایع دستی روستایی ،گردشگری
روستایی و كشاورزی ،اكوتوریسم ،توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،فعالیتهای نوآورانه در فعالیتهای
موجود روستایی و ایجاد زمینههای فرهنگی توسط ترویج برای بهرهگیری جوانـان از كـارآفرینی در محیـط روسـتا
میتواند نقش مهمی در ایجاد فعالیتهای كارآفرینی در این مناطق داشته باشد (دریایی. )1391 ،
استان فارس یکی از استانهای ایران است كه در بخش جنوب این كشور واقع شدهاست .این استان با مساحتی
در حدود  1۲۲٬۶08كیلومتر مربع ،چهارمین استان بزرگ و با جمعیتی معادل  ۴٬۵۲8٬۵13نفر ،بر طبق برآورد
جمعیتی سال  1389مركز ملی آمار ایران ،چهارمین استان پرجمعیت ایران بشمار میرود .بر اساس تقسیمات كشوری
اردیبهشتماه سال  ،1390استان فارس به  ۲9شهرستان 100 ،شهر 83 ،بخش و  ۲0۴دهستان تقسیم شده است
(سالنامه آماری استان فارس ،1390 ،ص  .)1۵شهرستان مرودشت استان فارس یکی از قطبهای كشاورزی كشور
میباشد كه روستانشینان آن بسیار زیاد (در حدود  ۵0درصد جمعیت) میباشد .شهرستان مرودشت از شهرستانهای
شمالی استان فارس و به فاصله  ۴۵كیلومتری از مركز استان قرار دارد .مساحت آن  3۶87كیلومتر مربع است.
شهرستان مرودشت بر اساس آمار سرشماری سال  1390بالغ بر  31۶۶98نفر جمعیت داشته كه از این میزان
 1۵۵7۲8نفر در مناطق روستایی ساكن بودهاند لذا در حدود  ۵0درصد جمعیت ساكن روستا می باشد .در مقایسه با
آمار روستائیان در سال ( 138۵سرشماری سال  )138۵تعداد روستائیان در حدود  30هزار نفر كاسته شده است .یکی
از مهمترین مشکالت مناطق روستایی شهرستان مرودشت عالوه بر مشکالت ناشی از خشکسالی ،نبود فرصتهای
شغلی مناسب در مناطق روستایی این شهرستان و مهاجرت جوانان روستایی به شهرها میباشد كه موضوع ایجاد
سرمایهگذاری به وسیله كارآفرینان بخصوص در صنایع تبدیلی میتوانید موجب كاهش مهاجرت روستاییان شود
(بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس.)1388 ،
مشکالت و معضالت روستاها عمدتاً ناشی از دو مسئله اساسی است :یکی كمبود امکانات اجتماعی (ضعف
زیرساخت و )...و دیگری كمبود درآمد (ضعف زیر ساختهای اقتصادی) .از جمله امکانات اجتماعی میتوان به
خدمات بهداشتی ،آموزشی ،بیمه و تأمین اجتماعی ،خطوط ارتباطی (حملونقل و مخابرات) ،امنیت ،آب آشامیدنی،
سوخت ،برق و ...اشاره كرد .اگرچه بسیاری از دولتها برنامههای گسترده و پرهزینهای را برای بهبود این
زیرساختها انجام دادهاند ،اما مشاهدات نشانگر آن است كه این امر خود بهتنهایی نتوانسته است معضالت زندگی
روستایی را حل كرده و آنان را از فقر نجات دهد و سیل مهاجرت از روستا به شهر را كاهش دهد .كمبود درآمد
عامل مهمی است كه اگر برای آن چارهای اندیشیده نشود اجازه نمیدهد طرحهای توسعه روستایی به ثمر بنشیند و
مهاجرت را كاهش دهد .مطالعات مختلف نشان داده است كه یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی (چه در
شهرها و چه در روستاها) ایجاد اشتغال و مهمترین سازوكار و ابزار آن ،كارآفرینی است .كارآفرینی باعث كاهش
بیکاری و افزایش بهرهوری افراد و منابع و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه میگردد .اگرچه نباید گفت كه
كارآفرینی خصوصی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی است .اما قطعاً میتوان گفت بهترین
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و بهرهورترین نوع آن است .اقتصاددانان آن را مهمترین پیشران توسعه اقتصادی روستاها ،سیاستمداران آن را یك
استراتژی كلیدی برای جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی در روستاها ،كشاورزان و روستاییان آن را ابزاری برای
بهبود درآمد خویشو زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود كه میتواند خود مختاری،
استقالل و كاستن ازنیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد ،میدانند (شفقت و همکاران.)1388 ،
مطالعات مختلف علمی نشان داده است كه سطح فعالیتهای كارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف
نسبت مستقیم دارد .همچنین میزان رشد كارآفرینی با رشد سرمایهگذاری ارتباط مستقیمی دارد .وجود فقر در نواحی
روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع ،نبود كاركنان ماهر و آموزشدیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ ،توسعه
كارآفرینی را در روستاها با مشکالت زیادی مواجه ساخته است .در اقتصاد روستایی ،كشاورزی و باغداری و
دامپروری بخشهای اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل میدهند .اما كشاورزی و باغداری متکی بر منابع طبیعی بوده
و هر محدویتی در منابع طبیعی موضوع سرمایه گذاری و كارآفرینی را تحت الشعاع خود قرار می دهد .این مطالعه با
هدف بررسی شناخت موانع ایجاد و توسعه كارفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت در سال 139۴-1393
تدوین و مورد اجرا قرار گرفته است .این تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی و اسنادی است و داده های آن از طریق
مصاحبـه ،مشـاهده و بررسـی های میدانی و منطقه ای به دست خواهد آمد .روش تحقیق این پژوهش تركیبی است
ا ز روش های توصیفی ،تحلیلی كه آمار و اطالعات مورد نیاز آن از طریق مطالعه اسناد و مطالعات میدانی به دست
خواهد آمد.

تدوین برنامه راهبردی برای تقویت روحیه کارآفرینی و اشتغال:
استراتژی های تعیین شده در جدول برنامهریزی استراتژیك عوامل كارآفرینی باید به یکسری اقدامات مشخص
تبدیل شود و اقدامات باید به دقت اجرا شود در غیر این صورت این موقعیت دست به شانس خواهد شد .اجرای
استراتژی با سه مرحله مرتبط با هم آغاز میگردد كه آنها عبارت است از:
 شناخت هدفهای ساالنه قابل اندازه گیری و با توافق تعیین شده برای توسعه كارآفرینی تدوین استراتژی های وظیفه ای مشخص برای توسعه كارآفرینی تدوین و اعالم خطی مشیهای مختصر به عنوان راهنمای تصمیمگیری به اجرا كنندگان (احمدی و دیگران،)138۲
هدفهای ساالنه ،از طریق تبدیل هدف های بلندمدت به مقاصد كوتاه مدت و مشـخص ،راهنمای اجرا قرار
میگیرند .استراتژیهای وظیفهای ،استراتژیهای اصلی در سطح فعالیتهای منطقه را به برنامههای اجرایی جاری برای
زیر مجموعههای واحدهای برنامهریزی منطقهای تبدیل میكند .خطیمشیها برای مدیران عملیاتی و كارشناسان
برای به اجرا درآمدن استراتژیها راههایی مشخص را ارائه مینمایند .استفاده حداكثر از هدفهای ساالنه،
استراتژیهای عملیاتی و خطیمشیها در عملیاتی كردن استراتژی بعمل میآورد .برای اجرای اثر بخش استراتژی
جدید ،این استراتژی باید نهادینه شود ،یعنی زندگی روزمره روستانشیان و مدیران و دهیاران منطقه را تحت تاثیر و
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نفوذ كامل خود قرار دهد .عوامل ذیل بسترهای الزم را برای نهادینه شدن روحیه كارآفرینی و ایجاد فرصتهای
شغلی را در مناطق روستایی فراهم مینماید:
 -1ساختار اقتصاد استان و منطقه روستایی مورد بررسی فارس و تغییر زیر ساختهای آموزشی ،عمرانی و
فرهنگی در منطقه
 -۲تغییر در بینش برنامهریزان روستایی و دهیاران در پذیرش و اجرای سیاستهای توسعه كارآفرینی و اشتغال
در منطقه
 -3تناسب اهداف تعیین شده در حوزه كارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی با امکانات و تجهیزات موجود در
منطقه روستایی و اعتبارات و امکانات موجود (امیركبیری)1377 ،
هدفهای ساالنه ،آرمانهای بلندمدت را به بودجه های ساالنه ترجمه میكنند .اگر هدفهای ساالنه خوب تدوین
شده باشند ،اجرای اثر بخش استراتژی را موجب شـده و اجـرای آنرا به سـهولت امکان پذیر مینماید .چهار جنبه
بنیادی هدفهای ساالنه ،چهارچوب زمانی ،تمركز ،صراحت (مشخص بودن) و اندازهگیری میباشند .دوره زمانی
مورد استفاده در تدوین برنامههای عملیاتی سال  139۴است كه بعنوان سال پایه در نظر گرفته شده است كه بر این
مبنا برنامه های الزم برای توسعه اشتغال و كارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت تدوین میگردد .الزم
است پیش از تدوین و اجرای راهبردهای مورد نظر برای توسعه اشتغال و كارآفرینی در منطقه مورد مطالعه و هدایت
برنامهها ،ماموریتهای یك منطقه (روستایی) با توجه به قابلیتها و پتانسیلهای موجود ان منطقه تعریف و ارائه
گردد .ماموریت یك منطقه روستایی ،تولید و ایجاد رفاه مناسب برای ساكنین آن میباشد .در برنامه راهبردی در واقع
بیان دیدگاههای برنامه ریزان در خصوص وضعیت و آینده یك منطقه است.
بیانیه ماموریت سندی است كه یك منطقه را از سایر مناطق روستایی مشابه متمایز مینماید .هر چند بسیاری از
مناطق روستایی دارای اهداف مشتركی هستند .در بیانیه ماموریت پرسشی كه پیش روی همه مدیران و برنامه ریزان
روستایی وجود دارد این است كه "ادامه وضعیت موجود ما را به كجا میرساند" همچنین "اولویتهای توسعه یك
منطقه روستایی" را مشخص مینماید .بنابراین با توجه به آینده نگریها ،مأموریت یك منطقه برای ایجاد اشتغال و
كارآفرینی بازتابی از قضاوتهایی است كه درباره مسیر رشد آینده و استراتژیها و راهبردهای یك منطقه اتخاذ
میگردد.
الف) تجزیه و تحلیل عوامل خارجی

1

مقصود از فرصت ها و تهدیدات خارجی ،رویدادها و روندهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،بومشناسی ،محیطی،
سیاسی و قانونی است كه می توانند به میزان زیادی در آینده به روند كارآفرینی و اشتغال در منطقه مورد مطالعه
كمك یا آسیب برسانند .فرصت ها و تهدیدات به میزان زیادی خارج از كنترل برنامه ریزان اقتصادی و كارافرینان
هستند .از این روز از واژه خارجی استفاده میشود (دیوید ،1380 ،ص .)3۵
External Factors Analysis

1

111

فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،علمی – پژوهشی ،سال سیزدهم ،شماره  ،50تابستان 1395

همانطور كه در بخشهای پیشین اشاره گردید ابزار  SWOTبه امر برنامهریزی و چگونگی تدوین اهداف و
دسترسی به آنها كمك می كند تا تمام جوانب یك موضوع یا مشکل مورد بررسی دقیق قرار گرفته و تدوین
برنامههای اجرایی برای تحقق آنها در اجرا با مشکالت كمتری روبرو گردد .در ذیل چالشهای پیش روی توسعه
كارآفرینی و اشتغال مناطق روستایی شهرستان مرودشت با ابزار فوق مورد بررسی و تحلیل قرارخواهد گرفت.
جدول  :1خالصه تجزیه و تحلیل عوامل خارجی
وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

عوامل خارجی()1

()2

()3

()4

0/1۲

۲

0/۲۴

0/08

3

0/۲۴

اب و هوایی معتدل در مناطق روستایی شهرستان مرودشت

0/0۵

1

0/0۵

فراهم بودن زمینه برای اتصال به شبکههای اطالع رسانی نظیر اینترنت و..

0/07

۴

0/۲8

حمایت دولت از كارافرینی و اشتغالو معافیتهای مالیاتی برای مشاغل روستایی

0/10

3

0/30

فاصله مناسب روستاها از جاده های اصلی استان

0/08

۲

0/1۶

وجود مراكز دانشگاهی در شهرستان مرودشت و فارغ التحصیالن

0/0۴

۴

0/1۶

فرصتها:
وجود جاذبههای گردشگری در مناطق روستایی شهرستان مرودشت
نزدیکی روستاهای شهرستان مرودشت به مركز استان (  ۴۵كیلومتر)

توضیحات ()5
از این فرصت كمتر استفاده شده
(عدد )1
در جدول  3عدد  ۵حداكثر واكنش
میباشد

تهدیدات:
مازاد تولید داخلی و محدویت مصرف داخلی

0/ 0۵

۲

0/1

كمبود بارش و مشکالت تامین اب در تولید

0/1۲

۲

0/۲۴

وجود مشاغل خدماتی و داللی در مركز استان و مهاجرت جوانان روستایی

0/ 0۶

1

0/ 0۶

عدم امینت سرمایه گذاری و ضعف تقاضابرای محصوالت روستایی

0/0۵

1

0/0۵

0/08

1

0/08

باال بودن نرخ سود فعالیتهای كاذب شهری در مقایسه با فعالیتهای اقتصادی
روستایی
وجود تورم دو رقمی و افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی
جمع

0/10
1/00

۲

0/۲0
۲/1۶

حداكثر این عدد  ۴و حداقل یك
است
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اگر مجموع امتیازات ستون به عدد  ۵برسد بدین معنی است كه سازمان در برابر عواملی كه موجب تهدید یا
فرصت میشوند به صورت عالی واكنش نشان میدهد .اگر این عدد به پایین میزان خود برسد (عدد یك) نشان دهنده
اینست كه متولیان كارآفرینی استان فارس نتوانستهاند از عوامل فرصت بهره برداری یا از تهدیدات جلوگیری نماید.
در جدول  ،1نمونهای از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مربوط به بررسی عوامل توسعه كارآفرینی در مناطق
روستایی شهرستان مرودشت برای استفاده از فرصتها و تهدیدات پیش روی اقتصاد منطقه ارائه شده است .در این
ماتریس بیشترین وزن به افزایش تورم و هزینه های تولیدی و عدم وجود امنیت سرمایه گذاری و مهاجرت جوانان و
مشکالت خشکسالی در بخش تهدیدات و بیشترین وزن در قسمت فرصتها به حمایت دولت از موضوع كارآفرینی
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و وجود جاذبههای گردشگری داده شده است  .بر اساس محاسبه شاخص بدست آمده ،وضعیت موجود منطقه
نمیتواند سیاستهایی را بکارگیری نماید كه از این فرصتها بتواند استفاده نماید .نمره ( ۲/1۶از نمره كل  )۵بیانگر
این اسـت كه اقتصاد منطقه از ظرفیت بکارگیری اسـتراتژیهایی كه بتواند از فرصتهای موجود استفاده نموده یا
تهدیدات را كاهش دهد استفاده نمی نماید.
ب) تجزیه و تحلیل عوامل داخلی
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیت های قابل كنترل در منطقه قرار می گیرند كه كارآفرینان بیکاران مناطق
روستایی مورد بررسی می توانند در حال حاضر از آنها بسیار خوب یا بسیار ضعیف استفاده می نمایند .این عوامل
ممکن است ناشی از نقاط قوت یا ضعف سازمان های متولی یا محیط داخلی باشند .عالوه بر این ،این عوامل در
سایه فعالیتهای مدیریتی یا تحقیق و توسعه و غیره بوجود میآیند.
جدول  :2ماتریس خالصه تجزیه و تحلیل عوامل داخلی
عوامل خارجی ()1

وزن

درجهبندی

() 2

() 3

امتیاز
وزنی

توضیحات ()5

() 4

قوتها:

فعالیت آنها مثبت بوده

پرداخت تسهیالت دولت به مشاغل خانگی و روستایی و كارآفرینی

0/08

۲

0/1۶

وجود مدیریت روستایی در مناطق (دهیاری ها و بخشداری)

0/10

۲

0/۲0

وجود تولیدات انبوه و با كیفیت در زمینه تولید محصوالت بخش

0/03

۲

0/0۶

وجود نیروی متخصصین و مراكز تحقیقاتی در استان در زمینه كشاورزی و

0/1۲

۲

0/۲۴

است (عدد )3

صنایع دستی
وجود نواحی صنعتی روستایی در منطقه

0/1

۴

0/۴

وجود مراكز فناوری اطالعات و ارتباطات ictدر مناطق روستایی

0/11

3

0/33

ضعفها:

تاثیری در اقتصاد منطقه

نبود مدیریت قوی برای ساماندهی امور كارآفرینی در مناطق روستایی

0/1

1

0/10

ناكافی بودن آموزشهای ارائه شده در خصوص كسب و كار به روستائیان

0/08

1

0/08

وجود مشکالت نقدینگی و طوالنی بودن فرایند پرداخت تسهیالت بانکی به

0/08

1

0/08

بیکاران روستایی
نامشخص بودن اولویتهای سرمایهگذاری برای كارآفرینان در مناطق

0/1

۲

0/۲

روستایی
ضعف نظام اطالع رسانی خدمات بازاریابی و بازار رسانی در مناطق روستایی

0/10

1

0/ 1

عدم وجود تنوع كاالیی و ایدههای كارآفرینی در مناطق روستایی روستایی

0/0۴

۲

0/ 08

جمع

1/00
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۲/03

نداشته (عدد )1
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اگر مجموع امتیازات ستون به عدد  ۵برسد بدین معنی است كه سازمان در برابر عواملی كه موجب قوت یا
ضعف هستند .به صورت عالی واكنش نشان میدهد .اگر این عدد به پایین میزان خود برسد (عدد یك) نشان دهنده
اینست كه اقتصاد منطقه نتوانسته است از عوامل قوت بهرهبرداری یا نقاط ضعف را از بین ببرد( .ماتریس تجزیه و
تحلیل عوامل داخلی در جدول  ۲نشان داده شده است).
صرفنظر از تعداد عاملی كه درماتریس ارزیابی عوامل داخلی گنجانده می شود ،جمع نمره نهایی بین  1تا ۵
خواهد بود و میانگین آنها برابربا  ۲/۵است .اگر نمره نهایی عوامل مورد بررسی كمتر از مقدار فوق باشد بدین معنی
است كه اقتصاد منطقه از نظر توسعه عوامل كارآفرینی عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر نمره از مقدار فوق
بیشتر باشد ،بیانگر این است كه اقتصاد منطقه از نظر عوامل درونی و توسعه كارآفرینی دارای قوت میباشد .مجموع
نمرات داده شده به عوامل داخلی در جدول برابربا  ۲/03است  .این بدان معنی است كه عوامل موثر در توسعه
كارآفرینی اقتصاد منطقه از نظر عوامل داخلی توسعه كارآفرینی از حد متوسط كمتر است.
جدول :3تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک مناطق روستایی منطقه برای توسعه کارآفرینی
خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

 : O1وجود جاذبه های گردشگری در مناطق روستایی شهرستان مرودشت

0/1۲

۲

0/۲۴

 : O5حمایت دولت از كارافرینی و اشتغالو معافیت های مالیاتی برای مشاغل روستایی

0 /1

3

0/30

 : T2كمبود بارش و مشکالت تامین اب در تولیدات محصوالت روستایی

0/1۲

۲

0/۲۴

 : T6وجود تورم دو رقمی و افزایش هزینه ایجاد اشتغال در مناطق روستایی

0 /1

۲

0/۲

 : S2وجود مدیریت روستایی در مناطق ( دهیاریها و بخشداری ها)

0 /1

۲

0/۲

 : S3وجود تولیدات انبوه و با كیفیت در زمینه تولید محصوالت بخش

0/03

۲

0/0۶

 : S4وجود نیروی متخصصین و مراكز تحقیقاتی در استان در زمینه كشاورزی و صنایع دستی

0/1۲

۲

0/۲۴

 :S6وجود مراكز فناوری اطالعات روستایی ict

0/11

3

0/33

 : W4نامشخص بودن اولویت های سرمایه گذاری برای كارآفرینان در مناطق روستایی

0 /1

۲

0/۲

 : W5ضعف نظام اطالع رسانی خدمات بازاریابی و بازار رسانی در مناطق روستایی

0 /1

1

0/1

جمع كل

1/00

۲/11
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پ) تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک کارآفرینی در منطقه
با تركیب جدول تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی موثر بر موضوع كارآفرینی و اشتغال در منطقه مورد
مطالعه می توان جدول خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیك ) 1(SFASرا استخراج نمود .با كمك جدول 3
می توان عوامل استراتژیك مجموعه را خالصه كرد .وجود این جدول این فرصت را به فرد تصمیمگیرنده راهبردهای
استراتژیك می دهد كه كلیه عوامل  SWOTرا محدود به تعداد كمتری نماید .اینکار با بررسی وزنهای هر یك از
جداول عوامل داخلی و خارجی صورت می گیرد .جدول  3خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیك را نشان
میدهد .این جدول مبنا و پایهای برای تدوین راهبردها محسوب میگردد.
)Strategic Factors Analysis Summary (SFAS

1
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بررسی و تحلیل عوامل استراتژیك داخلی و خارجی در نظر گرفته شده و میزان امتیازات داده شده به آنها نشان
میدهد كه افزایش تورم و هزینههای تولید با امتیاز وزنی  0/۲و كمبود بارش و خشکسالی با  0/۲۴بیشترین
تهدیدات پیش روی توسعه كارآفرینی در منطقه مورد بررسی بشمار میرود .همچنین بر اساس دیدگاه افراد مورد
بررسی ،حمایت دولت از كارآفرینی و اشتغال با میانگین وزنی  ،0/30وجود مدیریت روستایی در مناطق روستایی با
 0/۲0و مهمترین فرصتهای موجود در استفاده از قابلیتهای اقتصادی مناطق مورد بررسی است .در تحلیل
وضعیت قوت های موجود منطقه ،تنها قوت موجود وجود مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی در نزدیك مناطق روستایی با
امتیاز وزنی  0/۲۴و توسعه توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات و فراهم بودن اتصال روستاها به اینترنت با امتیاز
وزنی  0/33می باشد و سایر عوامل در وضعیت نامطلوبی قرار دارد كه باید ارتقاء داده شده و تقویت شوند .در بخش
نقاط ضعف نیز نامشخص بودن اولویتهای سرمایه گذاری برای كارآفرینان در مناطق روستایی با  0/۲وضعف نظام
اطالع رسانی خدمات بازاریابی و بازار رسانی در مناطق روستایی  0/1از مهمترین نقاط ضعف موجــود در منطقه در
توسعه كارآفرینی محسوب میگردد كه باید راهبردهای الزم برای رفع آنها ارائه شود.
جدول  :4ترکیب عوامل موثر داخلی و خارجی در توسعه کارآفرینی
عوامل خارجی
T
0/73

عوامل داخلی
O
1/۴۴

W
0/۵۴

S
1/39

مجموع ضرایب عوامل مركب
WO

ST

WT

SO

1/98

۲/1۲

1/۲7

۲/83

مأخذ :بررسیها و محاسبات تحقیق139۴ ،

بر اساس ارقام محاسبه شده در جدول  ۴بزرگترین عدد بدست آمده مربوط به نقاط قوت و فرصتهای موجود در
مناطق روستایی شهرستان مرودشت میباشد ( .) SO=۲/83لذا بر این اساس باید با استفاده از نکات قوت موجود در
مناطق روستایی برای توسعه كارآفرینی ،از فرصتهای موجود استفاده نمود .در جدول  ،۵ماتریس عوامل داخلی و
خارجی نشان داده شده است .در این ماتریس وضعیت اقتصاد منطقه مورد بررسی در محیط عملکردی نشان داده
میشود .در این ماتریس روی محور  xها ،مجموع امتیازات موزون عوامل داخلی از  0تا  % 33/3نشان دهنده ضعف
داخلی و امتیازهای  % 33/۴نشان دهنده وضعیت معمولی و متوسط اقتصاد منطقه و امتیاز  % ۶۶/7تا  100به قوت
اقتصاد منطقه اشـاره میكند .به همین ترتیب روی محور  yها یك مجموع موزون امتیاز عوامل خارجی از  0تا
 % 33/3به شرایط تهدید آمیز و امتیاز  33/۴تا  % ۶۶/۶به شرایط بینابین و و امتیاز  % ۶۶/7تا  % 100به شرایط
طالیی و فرصتدار برای ایجاد اشتغال و توسعه كارآفرینی اشاره دارد كه محاسبات انجام شده نشان دهنده وضعیت
متوسط در عوامل داخلی و خارجی است .بر این اساس باید استراتژیهای رقابتی و بازنگری (بهبودوضعیت موجود
با تأكید بر ایجاد مشوقهای الزم برای افزایش كارافرینی) را در پیش گرفت.
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ت) تشکیل ماتریس SWOT

روش تجزیه و تحلیل  ، SWOTمدل تحلیلی جامعی است كه به شکل نظام یافته هر یك از عوامل قوت و
ضعف ،فرصتها و تهدیدات را در منطقه مورد مطالعه شناسایی كرده و استراتژی های متناسب به موقعیت كنونی یك
سیستم را بررسی و ارائه می نماید .در این روش تالشهایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و درونی یك منطقه
یا كاركرد یك سیستم به عمل آمده و بر اساس آن استراتژی مناسب برای توسعه وضعیت موجود (اشتغال و كاهش
بیکاری) طراحی میشود .پس از شناخت و ارزیابی و طبقه بندی عوامل داخلی و خارجی ،با استفاده از جداول
فرصتها و تهدیدات ،فرصتها و تهدیدات به كمك كارشناسان و فعاالن بخش ،این عوامل در ماتریس SWOT

وارد شده و سـپس استراتژیهای مناسب هر یك از بخشهای  WO ٬SO ٬WTو  STپیشنهاد میگردد.
جدول  : 5جدول تجزیه و تحلیل

SWOT

فهرست قوتها )(S

فهرست ضعفها )(W

 :S1پرداخت تسهیالت دولت به مشاغل خانگی و صندوق مهر

 : W1نبود مدیریت قوی برای ساماندهی امور كارآفرینی در

امام رضا به كارآفرینان

مناطق روستایی

 : S2وجود مدیریت روستایی در مناطق (دهیاریها و

 : W2ناكافی بودن آموزشهای ارائه شده در خصوص كسب و

بخشداریها)

كار به روستائیان

تحلیل

 : S3وجود تولیدات انبوه در زمینه تولید محصوالت كشاورزی

 : W3وجود مشکالت نقدینگی و طوالنی بودن فرایند پرداخت

SWOT

 : S4وجود نیروی متخصصین و مراكز تحقیقاتی در استان در

تسهیالت بانکی به بیکاران روستایی

زمینه كشاورزی

 :W4نامشخص بودن اولویت های سرمایه گذاری در مناطق

 : S5وجود نواحی صنعتی روستایی در منطقه مرودشت

روستایی

 : S6وجود تولیدات با كیفیت باغی و زارعی در منطقه

 : W5ضعف نظام اطالع رسانی خدمات بازاریابی در مناطق

 : S7وجود مراكز فناوری اطالعات و ارتباطات درمناطق

روستایی

روستایی

 : W6عدم وجود تنوع كاالیی و كارآفرینی در تولیدات روستایی

ادامه جدول :5
فرصتها

استراتژیهای بازنگری

استراتژیهای رقابتی /تهاجمی

)(O

)(SO

)(WO

 : O1وجود جاذبههای گردشگری در مناطق

 :SO1تعریف پروژه های سرمایهگذاری در جهت

 :WO1تدوین برنامه جامع توسعه كارآفرینی

روستایی شهرستان مرودشت

ارائه به كارآفرینان

برای مناطق روستایی مورد بررسی در

 : O2نزدیکی روستاهای شهرستان مرودشت به

 :SO2تقویت زیر ساختهای نواحی روستایی در

مرودشت

مركز استان (  ۴۵كیلومتر)

روستاهای مستعد (شهرکهای صنعتی )

 :WO2ایجاد هنرستانهای فنی و حرفهای

 : O3آب و هوایی معتدل در مناطق روستایی

 :SO3استفاده موثر از دفاتر  ICTبرای مشاوره به

در دهستانهای مورد بررسی

شهرستان مرودشت

كارفرینان و بیکاران

 :WO3امکان سنجی قابلیتهای سرمایه-

: O4فراهم بودن زمینه برای اتصال به شبکههای

 :SO4ایجاد صنایع تبدیلی برای محصوالت

گذاری در منطقه توسط سازمانهای مربوطه

اطالع رسانی نظیر اینترنت و..

تولیدی توسط كارآفرینان

 :WO4كاهش تشریفات اداری پرداخت

 : O5حمایت دولت از كارآفرینی و اشتغال و

 :SO5ارائه تسهیالت بانکی به بهره كم به

تسهیالت بانکی به كارآفرینان بخصوص

معافیتهای مالیاتی برای مشاغل روستایی

كارآفرینان

وثایق بانکی

 : O6فاصله مناسب روستاها از جادههای اصلی

 :SO6آموزش اعضاء شورای اسالمی و دهیاران با

 :WO5ارائه اطالعات فنی به كارافرینان از

استان

روشهای توسعه كارآفرینی در روستا و برنامه-

طریق فضای مجازی
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 : O7وجود مراكز دانشگاهی و فارغ التحصیالن

 : WO6سرمایهگذاری در طرحهای

ریزی روستایی

گردشگری توسط كارآفرینان

دانشگاهها
تهدیدات

)(T

استراتژی های تنوع

)(ST

استراتژی های تدافعی

)(WT

 : T1مازاد تولید داخلی و محدویت مصرف

 : ST1توانمند سازی فارغ التحصیالن با استفاده از

 :WT1ایجاد مشاغل واسطهای و خدماتی

داخلی

مراكز دانشگاهی و مراكز فنی و حرفه ای

متناسب با اقتصاد روستایی در منطقه جهت

 : T2خشکسالی در استان و مشکالت تامین اب

 :ST2ایجاد مدیریت واحد روستایی و هماهنگی

جلوگیری از جذب جوانان به مشاغل

در تولید

بیشتر بین شورای اسالمی و دهیارهای روستایی

خدماتی شهری

 : T3وجود مشاغل خدماتی و داللی در مركز

 :ST3تسریع در سرمایهگذاری در مناطق نمونه

 :WT2معرفی زمینه های سرمایهگذاری در

استان و مهاجرت جوانان روستایی

گردشگری منطقه روستایی

منطقه در جهت جلوگیری از مهاجرت

 :T4عدم امینت سرمایهگذاری و ضعف تقاضا

 :ST4ایجاد زیر ساخت روستایی برای كاهش

جوانات روستایی

برای محصوالت روستایی

هزینه سرمایه گذاری

 :WT3توسعه زیر ساخت های حمل و نقل

 : T5باال بودن نرخ سود فعالیتهای كاذب

 : ST5استفاده از بیمههای مختلف برای افزایش

منطقه جهت تقویت درآمد زدایی روستایی

شهری در مقایسه با فعالیتهای اقتصادی

امنیت سرمایهگذاری كارآفرینان

 :WT4تقویت ارتباط اقتصاد روستایی منطقه

روستایی

با اقتصاد شهرهای همجوار

 : T6وجود تورم دو رقمی و افزایش ایجاد

 :WT5تشکیل شركتهای هلدینگ برای

اشتغال در مناطق روستایی

فروش محصوالت روستایی

مأخذ  :بررسیها و محاسبات تحقیق139۴ ،

ث) جمع بندی تدوین راهبردها
در ارزیابی وضعیت موجود اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی با رویکرد راهبردی (با بررسی پرسشنامه های
گرداوری شده از نظرات كارآفرینان و بیکاران مشاركت كننده در طرح تحقیقی در شهرستان مرودشت) 1مشخص
گردید كه عمده مشکالت موجود در راستای ایجاد اشتغال و كارآفرینی به موضوع محدود بودن سرمایه كارآفرینان و
نامشخص بودن زمینه های فعالیت اقتصادی بر میگردد.
جدول  :6راهبردهای پیشنهادی برای توسعه کارآفرینی و اشتغال در مناطق روستایی شهرستان مرودشت
تقسیم بندی راهبردها

راهبردهای پیشنهادی

بازاریابی

 :WT5تشکیل شركتهای هلدینگ برای فروش محصوالت روستایی

مدیریتی (توسط سازمانهای

 : ST2ایجاد مدیریت واحد روستایی و هماهنگی بیشتر بین شورای اسالمی و دهیارهای روستایی

متولی طراحی و اجرا میشود)

 :WT2معرفی زمینههای سرمایه گذاری در منطقه در جهت جلوگیری از مهاجرت جوانات روستایی
 :SO5ارائه تسهیالت بانکی به بهره كم به كارآفرینان
 :SO6آموزش اعضاء شورای اسالمی و دهیاران با روشهای توسعه كارآفرینی در روستا و برنامهریزی روستایی
 : WO1تدوین برنامه جامع توسعه كارآفرینی برای مناطق روستایی مورد بررسی در مرودشت
 :WO2ایجاد هنرستانهای فنی و حرفه ای در دهستانهای مورد بررسی
 :WO3امکان سنجی قابلیتهای سرمایه گذاری در منطقه توسط سازمانهای مربوطه

زیر ساختی
1

 :WT3توسعه زیر ساختهای حمل و نقل منطقه جهت تقویت درآمد زدایی روستایی

جلسات متعددی با کارآفرینان و دهیاران و کارشناسان دستگاه اجرایی استان فارس در سال  1394برای بررسی مشكالت موجود در حوزه اشتغال و
کارفرآینی تشكیل شده و نظرات انها در این تحقیق وارد شده است.
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 :ST3تسریع در سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری منطقه روستایی
 :ST4ایجاد زیر ساخت روستایی برای كاهش هزینه سرمایهگذاری
 :SO4ایجاد صنایع تبدیلی برای محصوالت تولیدی توسط كارآفرینان
 : SO2تقویت زیر ساخت های نواحی روستایی در روستاهای مستعد ( شهرکهای صنعتی)

مأخذ  :بررسیها و محاسبات تحقیق139۴ ،

هر یك از این ویژگیها در بخش های پیشین مورد تحلیل قرار گرفت .برای ایجاد اشتغال و كارآفرینی در مناطق
روستایی شهرستان مرودشت برای راهبردهایی در ماتریس  SWOTبا مقایسه فرصتها ،تهدیدات پیش روی ،نقاط
قوت و ضعف موجود ارائه گردید كه این راهبردها را میتوان در قالب چند موضوع طبقه بندی نمود.

نتیجهگیری:
نواحی روستایی بخش عمده ای از تولید و اشتغال كشور را بخود اختصاص داده است بطوریکه بسیاری از
مشاغل شهری و تولیدات صنعتی نیز وابسته به فعالیتهای موجود و مواد اولیه تولیدی در مناطق روستایی می
باشند .با این وجود در طی سه دهه گذشته ،باتوجه به بروز مسایل و مشکالت متعدد در مناطق روستایی ،این مناطق
همواره جمعیت خود را از دست داده اند .بدیهی است كه عدم توجه به این موضوع در بلندمدت باعث تشدید
مهاجرت و كاهش تولیدات كشاورزی و تهدیدی برای امنیت غذایی خواهد بود .بر این اساس مطالعه موانع توسعه
كارآفرینی در جه ت ارائه راهکارهای الزم برای تقویت اقتصاد این مناطق پیشنهاد و اجرا گردیده است .برای دستیابی
به نتایج بهتر در بررسی موضوع از روش برنامه ریزی استراتژیك و ماتریس  SWOTاستفاده شده است .بر اساس
مطالعات انجام شده می توان نتایج ذیل را ارائه نمود:
 .1با توجه به بررسی و تحلیل مناطق روستایی مورد بررسی (شهرستان مرودشت) عوامل موثر در توسعه
كارآفرینی و موانع پیش رو مشخص گردید كه دو دسته عوامل در راه توسعه كارآفرینی در این مناطق وجود دارد.
یك دسته مربوط به عوامل درونی موجود در روستا (فقدان توانایی مدیریتی كارآفرینان ،ضعف ارائه آموزشهای
اثربخش فنی و حرفه ای ،مشخص نبودن اولویتهای سرمایه گذاری ،فراهم نبودن زیرساختهای فنی در روستا
و )...و دسته دوم مرتبط به عوامل مرتبط به كاركرد نظام اقتصادی می گردد كه باعث مشکل برای توسعه كارآفرینی
شده است .بیشترین تالش برای حل مسایل پیش رو باید به عوامل درونی موجود در روستا صورت گیرد .عمده این
مسایل مربوط به حمایت از كارآفرینان روستایی و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری بر میگردد.
 . ۲با توجه به تحلیل نظرات كارشناسان و روستاییان مشاركت كننده در طرح و بررسی موانع كارآفرینی مشخص
گردید كه طو النی بودن سیر صدور مجوز به كارآفرینان و مشکالت نقدینگی از مهمترین چالشهای پیش روی
توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی است .همچنین افزایش تورم در طی سالهای اخیر ،هزینههای اولیه
سرمایه گذاری را بشدت افزایش داده است كه از توان كارآفرینان و جویندگان فرصتهای شغلی خارج است.
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 .3به نظر نمیرسد هیچ گروهی مستعدتر از فارغالتحصیالن دانشگاهی ساكن روستا برای امر كارآفرینی روستایی
وجود نداشته باشد  .ایجاد شرایطی مناسب برای فعالیت و جذب این افراد در مناطق روستایی از مهمترین مسایل
پیش روی مدیران توسعه روستایی (دهیاران و برنامه ریزان روستایی) است .برای این مهم باید برنامه جامع توسعه
روستایی با نگاه توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی با هدف نگهداشت جمعیت باید صورت گیرد.
 . ۴با توجه به نتایج مطالعات میدانی و كارشناسی مشخص شده است كه انگیزه سرمایه گذاری در مناطق
روس تایی بعلت پایین بودن نرخ بازده سرمایه گذاری در منطق روستایی نسبت به مشاغل پر بازده شهری ،كمتر است.
برای این موضوع باید تا حد امکان هزینه های سرمایه گذاری در مناطق روستایی تا حد امکان كاهش پیدا نمایید.
 . ۵با توجه به بررسی های كارشناسی صورت گرفته در تحقیقات و مصاحبهها با مدیران روستایی اعم از دهیار،
بخشداری ها و دستگاههای برنامه ریز مشخص شده است كه برنامه مشخص و قابل قبولی برای ایجاد و توسعه
كارآفرینی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت وجود ندارد و اقدامات موجود بیشتر بصورت پراكنده در حد
معرفی بیکاران برای دریافت وام به دستگاههای اجرایی ( اداره كار و ) ....بوده است.
بر اساس نتایج بدست آمده و در راستای اجرایی نمودن نتایج اخذ شده ،پیشنهادات ذیل را میتوان ارائه نمود:
 -1با توجه به نقش غیر قابل انکار مشاوره در توسعه كارآفرینی و هدایت كارآفرینان در مناطق روستایی بعلت
دسترسی كمتر به منابع اطالعاتی نسـبت به دیگر مناطق ،پیشـنهاد میگردد موضوع ایجاد مراكز مشاوره
كارآفرینی در دهستان های نمونه شهرستان مرودشت راه اندازی گردد .برای این منظور می توان از ظرفیت
مراكز  ICTروستایی و استقرار فارغ التحصیالن آموزش دیده در این مراكز در ایامی از هفته اقدام نمود.
 -۲با توجه به نتایج تحقیق و مطرح شدن موضوع افزایش هزینههای ایجاد فعالیتهای اقتصادی برای
كارآفرینان ،پیشنهاد می گردد كه دولت با اجرای روشهای مختلف نسبت به حداقل نموده هزینههای
كارآفرینان اقدام نماید .برای این منظور در نظر گرفتن تسهیالت كم بهره برای كارآفرینان ،ایجاد مراكز رشد
روستایی با واگذاری تعدادی دفتـر كار ،ایجاد مجتمعهای كارگاهی و ...از جمله این اقدامات می باشد.
 -3با توجه به نقش مهم انتقال تجربیات كارآفرینی در توسـعه كارآفرینی ،پیشـنهاد میگردد متولی بخش
كارآفرینی (كه تا حدودی مبهم است) بخصوص وزارت تعاون ،سازمان فنی و حرفه ای كشور نسـبت به
جمع آوری تجربیات كارآفرینان طی یك بروشور یا سایت و اطالع رسانی آنها به كارآفرینان روستایی ،زمینه
توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی را فراهم نمائید.
 -۴ایجاد نواحی روستایی با زیر ساختهای قابل قبول ،ایجاد مراكز رشد (انکوباتور) روستایی و پارکهای
كارآفرینی ،اعطای تسهیالت و امکانات به آنها ،ارایه آموزشهای كارآفرینی به متقاضیان سرمایهگذاری،
ایجاد آموزشگاههای مختلف (كه به آموزش كارآفرینی نیز بپردازند) در مناطق روستایی ،ایجاد مراكز
آموزشی ،تحقیقاتی و علمی در مناطق روستایی مستعد و تقویت ارتباطات اینگونه مراكز با روستاها،
تحریك و انگیزش آنان به توسعه و آبادانی زادگاههای خود از طریق مدیران و رهبران كشور ،از مهمترین
برنامه ها برای تقویت كارآفرینی محسـوب میشود .
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 -۵با توجه به نقش برنامه ریزی در دسترسی به اهداف در نظر گرفته شده ،پیشنهاد می گردد استانداری فارس
(مدیریت امور روستایی) با تدوین برنامه جامع كارآفرینی برای روستاهای استان یك برنامه واحد با بودجه
مشخص را برای اجرا در مناطق روستایی ،زمینه توسعه كارآفرینی را فراهم نماید.
 -۶مهمترین ركن اساسی در توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی به تربیت مشخص نمودن زمینه های سرمایه
گذاری ،تبدیل ایده و فرصت سرمایه گذاری به طرح قابل اجرا و در نهایت تامین مالی طرح توسط
موسسات مالی و اعتباری است .لذا پیشنهاد می گردد متولیان برنامه ریزی روستایی برای هر گام فوق برنامه
مشخصی را تعریف و اجرا نمایند.

منابع و مآخذ:
 -1بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان فارس ،1388 ،طرح هادی دهستان های مورد بررسی ،شیراز.
 -۲مهر دوست ،خدیجه و جعفر یعقوبی ،1390،موانع توسعه كارآفرینی در روستاهای استان زنجان و ارائه
راهکارهای برای آن ،اولین كنگره ملی علوم و فناوریهای نوین كشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان.
 -3دریایی ،نجمه ،1391 ،توسعه كارآفرینی در ایران (مفاهیم و چالشها و راهکارها) ،كنفرانس ملی كارآفرینی،
شركت پژوهشی پطرود شمال ،بابلسر.
 -۴امیركبیری ،علی رضا ،1377 ،مدیریت استراتژیك ،انتشارات ملك ،تهران.
 -۵احمدی ،علی ،مهدی فتح اله و ایرج تاج الدین ،138۲ ،نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیك ،چاپ اول،
انتشارات تولید دانش ،تهران.
 -۶دیوید ،فردآر ، 1380 ،.مدیریت استراتژیك ،ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی ،چاپ دوم ،انتشارات دفتر
پژوشهای فرهنگی ،تهران.
 -7هانگر ،جی دیوید و توماس ال .ویلن ، 138۴ ،مبانی مدیریت استراتژیك ،ترجمه سید محمد اعرابی و داود
ایزدی ،چاپ اول ،انتشارات دفتر فرهنگی ،تهران.
 -8وزارت جهاد كشاورزی ، 139۲ ،موانع توسعه كشاورزی در استان فارس ،مركز تحقیقات كشاورزی استان
فارس ،شیراز.
 -9سالنامه آماری استان فارس ،سالهای  ،1390 -139۴شیراز.
 -10فرهادی ،سیامك و ابراهیم زارع ،1390 ،بررسی رشد بهره وری محصوالت استراتژیك بخش كشاورزی فارس
بهروش مالم كوئیست(مطالعه موردی :گندم ،چغندر قند و برنج) ،مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی.
 -11كهنسال ،محمد رضا و هادی رفیعی دارانی ،139۲ ،بررسی پتانسیل اشتغال زایی بخش كشاورزی در عرصههای
اقتصاد شهر و روستا (مطالعه موردی :استان خراسان رضوی) ،مجله تحقیقات كشاورزی ،دوره  ،۵شماره ،17
بهار ،صص ،۲3-۴۵دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت.
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بررسي موانع كارآفريني در مناطق روستايي شهرستان مرودشت در جهت كاهش بیکاری

 -1۲كرمی ،آیت اهلل ویاسر مردانی ،139۴ ،بررسی تاثیر متغیرهای كالن اقتصادی بر شاخصهای فقر در مناطق
روستایی ایران ،مجله تحقیقات كشاورزی ،مقاله  ،۶دوره  ،7شماره  ،۲۶تابستان ،صص  ٬109-1۲3دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت ،مرودشت.
 -13عزیزی ،جعفر و حسن معصومی ،1393 ،بررسی عوامل موثر بر فرهنگ تعاونی بخش كشاورزی استان گیالن،
مجله تحقیقات كشاورزی ،مقاله  ،8دوره  ،۶شماره  ،۲۴زمستان ،صص ،1۲9-1۴۶دانشگاه آزاد اسالمی
مرودشت ،مرودشت.
 -1۴جمشیدی ،علیرضا ،داود جمینی وحمید نظری سرمازه ،139۲ ،بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه
كارآفرینی زنان روستایی ،فصلنامه زن و جامعه،دوره  ،۴شماره ،1۴تابستان ،صص  ،137-1۶7دانشگاه اصفهان،
اصفهان.
 -1۵كرد ،باقر و عبدالعزیزآبتین ،139۲ ،بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی كارآفرینی روستایی در استان سیستان و
بلوچستان (با تمركز بر توسعه ی مراكز رشد روستایی ،توسعه ی فناوری های اطالعات و ارتباطات و
توانمندسازی زنان روستایی) ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره  ،3۲پاییز ،صص .1-1۴
 -1۶شفقت و همکاران ، 1388 ،ارائه الگوی كارآفرینی روستایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ،مقاالت همایش ملی
توسعه پایدار روستایی با تاكید بخش كشاورزی ،خردادماه.

