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 روستایی مناطق کارآفرینی توسعه در ارتباطات و اطالعات فناوری مراکز موفقیت سطح بررسی
 

 مشهد فردوسی دانشگاه -روستایی  ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار ،*بوزرجمهری خدیجه

 انشگاه فردوسی مشهدد -ریزی روستایی جغرافیا و برنامه دانشجوی دکتری ،حمیده محمودی

 

 چکیده

گیرد. بهه طهوری کهه ینی به شدت به بسترهای فناوری اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادی میکارآفر

و  کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطالعات امهری يیهرمن ا اسهت و از سهوی دیگهر  وسهوه فنهاوری اطالعهات

ها و  ولهد ایهده های کارآفرینانهه باعهش شهناخت نیازهها، خ ه ار باطات خود مرهون کارآفرینی است و فوالیت

شوند. بنهابرایا فنهاوری اطالعهات و ار باطهات روسهتایی راه هار جدیهد در نسریهه  وسهوه بهرای ها میفناوری

ه ضهرورت رود. در نتیجسازی مناط  روستایی در کشورهای در حال  وسوه به شنار می واننندسازی و ظرفیت

ز افرینی بهی  العات و ار باطهات و  وسهوه آن در کهارآ وجه به ایجاد بستر الزم و کافی برای  وسوه فناوری اط

در  وسهوه  لذا هدف از ایا پژوه  بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطالعات و ار باطات پی  ننایان گردد.

- ح ی ی مهی -کارآفرینی مناط  روستایی می باشد. پژوه  حاضر از نسر هدف، کاربردی و نوع روش  وصیفی

یههر هههای رپرسشههنامه، مشههاهده و م ههاحبهه اسههتفاده شههده اسههت. متغههها از روشادهباشههد. بههرای گههردآوری د

. نی گردیهدشاخص ک 5شاخص و متغیر وابستهر وسوه کارآفرینیه با  5مستقلرفناوری اطالعات و ار باطاته با 

 0.07ا خطهای خانوار و حجم ننونه با  وجه به فرمول کوکران و به 4441حجم خانوار در روستاهای ننونه برابر 

ها از آمار   وصهیفی باشد. برای  جزیه و  ح یل دادهنفر می 188درصد برای خانوارهای روستاهای ننونه برابر با 

یهل رابطهه هها از لحهات  وسهوه کهارآفرینی ، از  ح و برای ر به بنهدی روسهتا  SPSS و استنباطی در نرم افزار

ه بهه  وجهاستفاده شده اسهت. بها  GISخاکستری و برای ننای  ر به بدست آمده از  ح یل ربطه خاکستری از 

اوری در روستاهای مورد بررسی وضویت  وسوه کهارآفرینی روسهتاییان کهه  حهت  هفنیر فنهیافته های  حقی  

 گرسهیون ننهده است در وضویت مناسبی قرار نگرفته است و با  وجه به آزمون راطالعات و ار باطات قرار گرفت

ه در بهیا متغیره که مونادار شده است شاخص های فناوری اطالعات بر  وسوه کارآفرینی  هانیر داشهته انهد که

وهد رای بب 0.169برای بود حنل و نقل و  0.717شاخص های فناوری اطالعات بیشتریا مقدار بتا در ایا مدل 

در ر بهه  ار باطات است. هنچنیا با  وجه به مدل  ح یل رابطه خاکستری روستاهای ح ارسرخ  و ابهرده ع یها

ای اول از های اول و دوم و روستاهای گراخک و فرح آباد در ر به های نههم و دههم قهرار گرفتهه انهد دو روسهت

 ایر روستاها برخوردارند. وسوه بیشتر کارآفرینی و دو روستای آخر از  وسوه کنتری نسبت به س

 .کارآفرینی ، فناوری،  ح یل رابطه خاکستری،  وسوه، روستا: واژگان کلیدی
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 مقدمه  -1

 بدی یبی جایگزیا به انسانی جوامع رشد و ، ش وفایی وسوه در راهبهرد و استرا ژی یک عنوانبه کارآفرینی امروزه

 گرفتا قرار راه از و خودجهوش صورتبه جاموه یک ام انات و منابع عوامل، یآن، هنه طریه  از که است شده  بدیل

 مثبت پیامدهای و از آنار بسیاری منشف  ا کندمی  الش اجتناعی ب ند ایهآرمانه به نیل برای   ام ی روندیکدر 

 در خاصی  وجه مخت ف، کشورهای در کهطوریبهه؛ 114: 1388قنبر ع ی و هن اران، ر باشد اجتناعی -اقت ادی

 آن، ی وسوه بهرای مناسب بستر ایجاد و کارآفرینی شهود.  قویتمی کارآفرینان و کارآفرینی به اقت اد و یتمدیر دان 

 کارآفرینی، جهانی یبیانیه بر اساس. است  وسوهدرحال کشورهای ویژهبه کشهورها، اقت هادی پیشهرفت ابهزار از

 کشهوری هر در. دارد وجود سازمانی و م ی ارآفرینیک فوالیت سطح و اقت هاد م ی رشهد میهان زیهادی هنبستگی

 هنه، از  رمهم و شده  ربی  آنان های وانایی که شود  الش باید و دندار بهالقوه وجود صورتبه کارآفرینهان

 ایهنسریه در ه. لذا38: 1393کانی و هن اران، نجفیر کنند وجود ابراز کارآفرینان که اجهازه دهد موجهود ساختارههای

 در سازیظرفیت و  واننندسازی مناسهب برای کهاریراه عنوانبه روستایی کارآفرینی از روستایی ی وسوه جدید

 اجتناعی، اقت ادی، برابری ایجاد روستا، و شهر ش اف کنهونی، کاه  زنهدگی الگهوی  غییر جهت در روستایی مناط 

و بازار  دهیبازسازمان عنوانبه، از کارآفرینی  وسوهدر متون  ه.8: 1393فرانی، شهود ریوقوبیمهی یهاد نهادی و محیطی

های جدید، نوآوری بنابرایا کارآفرینان روستایی به دنبال شناسایی فرصت شود؛می بردهنامآرای  ساختار اقت اد روستا 

ع و نوآورانه از منابع روستایی ، کاربری اراضی و استفاده بهینه، متنوهای کشاورزی و يیر کشاورزیو خالقیت در فوالیت

اخیر  وانسته نق   یکه در دو دهه یه. از راهبردهای1387زاده، رضوانی و نجارر هستند  ربی در جهت کسب سود 

 اطالعات و ار باطات است و امروزه فناوریگسترش  ،کارآفرینی روستایی به دنبال داشته باشد ی وسوهدر  مؤنری

  وانایی ار باطات و اطالعات فناوری شودمی گفته که است کرده پیشرفت آنجا  ا  وسوه فراینددر  آن اهنیت بر  فکید

 :Falch Anyimadu, 2003)است دان  و قدرت نروت، ایجاد در مهم عوامل از آن با سازگاری و آن از استفاده در

 پیشرفت و  وسوه مویارهای  ریادهاز عن ی ی عنوانبه اطالعات و ار باطات فناوری امروزه دلیل هنیا به .(37

 و یافته وسوه از اعم جهان کشورهای از بسیاری در و شودمی صنوتی مناط  روستایی محسوب و اقت ادی

 شودمی محسوب هاآن ب ندمدت و مدتمیان اهداف  ریامهم جزء اطالعا ی یجاموه به یابیدست ، وسوهدرحال

 ابزار یک عنوانبه  نهانه ،ار باطات و اطالعات هایفناوری از بنابرایا ؛ه124: 1388الدیا افتخاری و هن اران، رکار

- است یادشده روستاییی  وسوه اهداف به یابیدست راستای در  واننند ساز ابزار یک عنوانبه ب  ه ،کننده سهیل

بر کرده است و  فراهمط  روستایی اخیر زمینه را برای کارآفرینی در منا یلذا در دو دهه ه.1387مرآ ی، و زارعیر

آورده  وجود به حوالت اساسی  هاآنو در بسیاری از  گذاشته انرکارآفرینی  اقت ادی -های اجتناعیفوالیت یک یه

کارآفرینی  کهطوریبه ؛گیرداست و از آن بهره زیادی می اطالعات وابسته فناوریبه بسترهای  شدتبهکارآفرینی  .است

اطالعات و ار باطات خود مرهون  فناوری ی وسوهاز سوی دیگر و  استاطالعات امری يیرمن ا  وریفنامدرن بدون 

 .Jinqiu et alر شوندها میها و  ولد فناوریهای کارآفرینانه باعش شناخت نیازها، خ   ایدهفوالیتو کارآفرینی است 

  واندمی ار باطات و اطالعات فناوری سترشگ صحیح، ریزیبرنامه با که دهدمی نشان جهانی  جربیات .2007)

 در آگاهی سطح افزای  شغ ی، هایفرصت ایجاد دولتی، آموزشی، بهداشتی، خدمات انواع به روستایی مردم دسترسی

بخشید  بهبود را از ایا قبیل و زراعی يیر و زراعی مح والت بازاریابی  رویجی، و کشاورزی  ولیدی، هایفوالیت زمینه

 در بستر انسانی هایسرمایهی  وسوه ساز واند زمینهدر میان کاربران می اطالعات جریان افزای  ،ایابر  که عالوه

 و زنان نا وان، افراد برای برابری فرهنگ یاشاعه به  وانمی ICTطری  ازه. 1383 رضوانی،ر باشد مح ی هایفرهنگ

 ننود فراهم جاموه در را برابری به یابیدست بستر طری  ایا از و پرداخت يیره و مذهبی و قومی نژادی، هایگروه
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مردم  برای اجتناعی یسرمایه ایجاد به دان  گذاریاشتراک به اطالعات و به دسترسی و با افزای  هSingh, 2006ر

جدید در  کارراه ،اطالعات و ار باطات روستایی فناوریبنابرایا ه؛ ؛Bailey, 2009ر کردجاموه کنک ی  وسوه و مح ی

رود. به شنار می  وسوهدرحالسازی مناط  روستایی در کشورهای برای  واننندسازی و ظرفیت  وسوه ینسریه

آن در ی ی فناوری اطالعات و ار باطات و  وسوه وسوهضرورت  وجه به ایجاد بستر الزم و کافی برای  ،درنتیجه

 ننایان گردد. ازپی بی کارآفرینی 

 مناط  کارآفرینیی  وسوه در ار باطات و اطالعات فناوری مراکز موفقیت سطح بررسی ،پژوه هدف از ایا 

 :استزیر  سؤالبه  گوییپاسخو به دنبال  است موردمطالوهروستایی در دهستان 

 کارآفرینی  داشته باشد؟ی در  وسوه واند میعات و ار باطات نه نقشی اطال فناوری

 مبانی نظری  -2

-موضوعا ی هستند که طی نند دهه ازجن ه ،ت و ار باطات و کارآفرینی در صنایع کونک و متوسطاطالعا فناوری

اند که ایا دو متغیر مندان به رفتار فردی، گروهی و سازمانی را به خود ج ب کردهو عالقه نسرانصاحب اخیر  وجه ی

پیشرو ریا گرای  جهانی که بر  نامی  عنوانبهاطالعات  فناوریای دارند. عندهنق  اقت ادی ی  وسوهبخشی و انر بر

 زدهرقم امروزیهای نهاده است، با حرکت پرشتاب خود، فض ی  ازه را در اداره سازمان  فنیرها و ابواد زندگی بشر بخ 

 های اقت ادی و اجتناعیحذف  دریجی از  راکن  یمنزله به وجهی به آن و پاراداینی را به وجود آورده است که بی

 جهیزات و  یاطاعات و ار باطات ک یه فناوری ازمنسور بنابرایا  ؛ه1390:161نژاد و هن اران، حاجیر بودجهانی خواهد 

سازد و برقرار ار باط با می فراهمگیر به اطالعات را برای افراد ام انا ی است که ام ان دسترسی سریع، آسان و هنه

 بدیل  فرآیندبا  سریع و  ودیل در  یفناورایا  ه.Sharma,2011:187ر ازدسهای مخت ف را میسر میافراد و دستگاه

نناید. اهنیت ایا ای را ایفا میپایدار نق  برجستهی  وسوهمنابع انسانی و ی یابی به  وسوهدستدان  و اطالعات، در 

-پایدار شناخته میی وسوهعنوان الگوی  بهمبتنی بر دان  و اطالعات،  یی است که امروزه جاموهموضوع به حدّ

 از دسته پنج در را مراکز موفقیت بر مؤنر عوامل  ریامهمه 2001ر هاریس راستا هنیا دره. Agrawal,2006:27رشود

 بسترهای و جاموه هایویژگی شده، مهیا اطالعات هایویژگی کاربران، فردی هایویژگی مرکز، هایویژگی شامل عوامل

 و موفقیت سطح و گذاشته فرا ر را پاه 2001راونیل که هرنند. کندمی بندیطبقه یسیاس و اجتناعی اقت ادی،

 افزای  دموکراسی، سطح افزای  نونهم انرا ی به یابیدست در مراکز موفقیت میزان اساس بر را ICTمراکز پایداری

 ارزیابی مورد اقت ادی ایهفرصت مهیاسازی و اجتناعی احساس  جدید فردی،  واننندی افزای  اجتناعی، سرمایه

 ها،زیرساخت افزای  کاربران، کامپیو ری هایمهارت موتقد است با افزای  ه1393زارعی ر ننیاهم .دهدمی قرار

 کاربران رضایت به منجر کاربران موردنیاز اطالعات افزای  و مدیریتی هایصالحیت افزای  مرکز،  جهیزات و ام انات

 از بنابرایا بسیاری ؛ه1: 1393زارعی،ر شودمی مراکز ایا  ربی  نه هر پایداری و موفقیت اعشب امر ایا و شده مراکز از

 از صحیح استفاده که روستایی موتقدند مناط  و سوم جهان کشورهای ی وسوه مسائل در نسرانصاحب و متخ  یا

  ولیدات میزان و زندگی کیفیت ودبهب بر  واننویها می هایروش و فنهون آموزش و ار باطات و اطالعات فناوری

 شد  سریع هند در زمانی روستاییان زندگی کیفیت بهبود دهد،می نشان رائو که ایگونهبهافهزود.  روستاها در گوناگون

جریان ی  وسوه طری  از ار باطات و اطالعات فناوریه. 13: 1393زارعی،ر داشتند اطالعات به کافی افراد، دسترسی که

 ،وپرورشآموزش به دسترسی بازار، به دسترسی و کارآفرینی هایفوالیتی  وسوهساز زمینه ار باطات ان  ود اطالعات،

 هایشب ه ایجاد و زیستمحیط پایداری روستائیان،  واننندسازی و مشارکت بهداشتی، هاینال  به پرداختا

 در صورت که دارد را بالقوه  وان ایا ،ترا ژیایا اس هPade, 2006ر استجاموه روستایی ی  وسوه درنهایتو  اجتناعی

 ازجن ه و یافته وسوه  رکم مناط  اقت ادی و اجتناعی پویایی و  وسوه  سریع در نق  بانبا ی مناسب، کارگیریبه
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 برای پیشبرد باالیی هایپتانسیل و مزایا ار باطات و اطالعات فناوری ه.UNDP,2006: 23رکند ایفا مناط  روستایی

 رفتا باال درآمد روستاییان، افزای  به منجر روستاها در ICT گسترش کهطوریبه دارد؛ روستاییی  وسوه افاهد

 در روستاییان قدرت  فنیرگذاری افزای  و خدمات یارائه در روستا و شهر برابری روستاییان، زندگی کیفیت

 هایکارراه از گیریبهره درخواست اخیر هایمهروموم در ه.107: 1392،شاه وهیخواجه رشودمی دولت هایسیاست

  حول یک ایجاد برای را زیادی ام انات و هاقاب یت ، وسوهدرحال کشورهای در روستاییی  وسوه برای ICT با مر بط

 ش اف از عبور جهت روستایی مناط  جنویت از زیادی بخ  برای فراوان هایفرصت یابیدست .است آورده وجود به

 اولیا  واندمی ار باطات، و اطالعات فناوری یوسی هبه خدمات آوری فراهم و اطالعا ی منافع به دسترسی و دیجیتالی

 کشاورزی در ار باطات و اطالعات فناوری نق  امروزه که ایگونهبه ه؛22 :1393زارعی، ر باشد  حول ایا یمرح ه

 کشاورزی در هفناوری و سرمایه کار، نیروی زمیا،ر ولید عامل نهارمیا صورتبه و شده پررنگ گذشته به نسبت

کشورهای  فردمنح ربه هایلذا موفقیته؛ .Rao, 2007: 74راست درآمده یافته وسوه کشورهای روستایی جوامع

 روستایی ی وسوه در  واندمی ار باطات و اطالعات فناوری نگونه که دهدمی نشان هابرخی از منطقه مخت ف در

-کند بازی مهنی نق  کارآفرینی هایمهارت و روزبه اطالعات جدید، دان  با روستایی کشاورزان هب دادن باقدرت

(Singh, 2006). و آورده به وجود کارآفرینی ازجن ه اجتناعی هایفوالیت یک یه در زیادی  حوالت ،اطالعات فناوری 

 یپهنه اطالعات فناوری در کارآفرینی ننیاهم .است قرارگرفته مورد وجه مدرن کارآفرینی ابزار  ریامهم عنوانبه

 یک با بنابرایا ؛است کارآفرینی بستر فناوری ی وسوه و فناوریی  وسوه الزمه کارآفرینی. دارد فوالیت برای وسیوی

 و مدنی مسئول هاینهاد وظیفه کارآفرینی، بسترساز نق  اهنیت اساس بر و هستیم مواجه دو ایا میان دوسویه  وامل

 و ار باطی هایشب ه هنان که اطالعات فناوری یحوزه در کارآفرینی بستر باید هادولت. شودمی مشخص جتناعیا

 ضنا. ننایند فراهم را هاشب ه ایا به هنگان آسان دسترسی ام ان و کنند  قویت و دهند  وسوه را است اطالعا ی

سپهر ر ننایند اجرا و  دویا را الزم مقررات و قوانیا و دهند گسترش و کرده ایجاد را هاشب ه از استفاده فرهنگ کهایا

  فنیر کارآفرینی ازجن ه اجتناعی هایفوالیت یبر ک یه اطالعات آوریفا این ه  رمهم ین تهه. 35: 1393،دوست

 به شدتبه نانو کارآفری کارآفرینی امروزه طوریبه است، آورده به وجود اساسی  حوالت هاآن از بسیاری در و گذاشته

 هایفوالیت درواقع .گیرندمی زیادی بهره آن از و هستند وابسته اطالعات وریفنا  وسط شدهفراهم بسترهای

و  کارآفرینی ی وسوه مو ور، اطالعات فناوری و شوندمی هافناوری دی ول و هاایده خ   نیازها، شناخت باعش کارآفرینانه

 اندشده متحول و قرارگرفته اطالعات وریفنا  فنیر  حت هنه و هنه و هافرهنگ يل،مشا ،هافوالیت. است اقت ادی رشد

 و اطالعات فناوری یزمینه در که پردازانینسریه و شناسانه. در هنیا رابطه روان2: 1390گرائ ی شیخ و ولوی،ر

 3 حدود ظرف افراد  ربی  که هستند موتقد ،اندآوردهعنل به را وسیوی شهغ ی  حقی   رقهی مسهیر در کهارآفرینی

 وضویت هایبررسی، کارآفرینیه. با  وجه به اهنیت 1391:11احندی و هن اران،ر شوندمی ماهر شهغل یهک در سهال

 اقت ادی مش الت بهبود راه  نها روستایی، امور در کارآفرینی رشد و  وسوه که ب است مط ایا گویای اقت ادی

 در م یی  وسوه به رسیدن برای منسور بدیا. است آینده در آن شدن  سریع از یریپیشگ و  وسوهدرحال کشورهایی

 حفظبنابرایا  ؛ه6: 1391 پناه،سپه از نقل به ،2005 دایوت، و ورلیندنر است ضروری مناسب ساختیزیر ،کارآفرینی

 کارآفرینی نیازمند قت ادیای  وسوه مخت ف ابواد به رسیدن منسوربه آن رشد به بخشیدن رون  و روستایی جنویت

 در اقت ادی خودجوش هایفوالیت اقت ادی، به هاینسریهلذا در . هIslam, 2009:1ر است مقیاس متوسط و کونک

 اقت ادی ی وسوه ور نا موتقد است که زمینه، هنیا در. شودمی ویژه  وجه روستایی مناط  در کارآفرینی قالب

ی  وسوهبنابرایا  ه؛Heriotand Campbell, 2002:2ر دارند  نگا نگ باطار  با ی دیگر کارآفرینی و روستایی

 کشاورزی يیر و کشاورزی  ولیدات میزان و درآمد به بخشی نوع به کنک برای پتانسی ی روستایی کارآفرینی
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 وستاییر مناط  در پایدار يذایی امنیت افزای  و مویشتی ریسک کاه  برای را مناسبی هایفرصت و است روستاییان

باشد؛  کشاورزی يیر و کشاورزی هایبخ  در اشتغال ایجاد برای مناسب هایزمینه از ی ی  واندمی و ؛کندمی فراهم

 رها کردن به و شوند درگیر  ربی  شانآینده با  ا کندمی فراهم روستایی جوامع برای را زادرون ی وسوه کهطوریبه

 برای را جدیدی هایفرصت کارآفرینیاز طرف دیگر،  .هStockdale, 2006,356ربپردازند شانیدرون بالقوه  وان

 و دهند افزای  را خود یسرمایه و دارایی بخشند، بهبود را درآمدشان  وانندمی که کندمی ایجاد کارآفرینیان

 دهند رشد وسطمت و کونک وکارهایکسب در جدید اقت ادی در را روستایی جوامع در زندگی استاندارد رفتههمروی

 .ه114-93: 1390 هن اران، و هاشنیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی  حقی 1ش ل 

 تحقیق یپیشینه  -3

 و زاییلاشتغا در ار باطات و اطالعات فناوری" عنوان  حت خود پژوه  در ،ه1385ر هن اران و محندی گل

 یک یمثابه به ر باطاتا و اطالعات فناوری با که رسیدند نتیجه ایا به "هروستایی زنان بر  فکید بار زنان وریبهره

-می فراهم را خوبی شغ ی هایفرصت فناوری ایا بازار و شودمی شناخته اقت ادی و اجتناعی نوآوری ک یدی عن ر

 .است متوسط از  رپاییا هنوز قسنت ایا در زنان سهم اما کند،

 مناط  در وکارکسب برای ار باطات و اطالعات یفناور کاربرد "عنوان  حت خود پژوه  در ،ه2005ر  انهونگ

 وزهن یانروستای وکارکسب رد ار باطات و اطالعات فناوری ی وسوه و کارگیریبه که رسیدند نتیجه ایا به "روستایی

 برای ال ترونیک پست یوسی هبه که پژوه  هایپرسشنامه کنی  وداد فقط پژوه  در روازایا. است ماندهعقب

 نق  یانروستای شغل در ریفناو ایا کارگیریبه که ددهمی نشان ایا و بودند داده پاسخ بود، شده ارسال یانروستای

 .ندارند آن به ایهعالق صوالًا یا و ندارد نندانی

 یوسوه  در ار باطات و اطالعات فناوری نق  بررسی "عنوان  حت خود پژوه  دره 2005ر رایت و مار یا

 های ناس از لوهموردمطا مؤسسات که رسیدند نتیجه ایا به " جاری کونک مؤسسات در هاخانم نوآوری و کارآفرینی

 استفاده خوبیهب مشتریان کسب ننیاهم و اطالعات آوریجنع برای شب ه  حت اطالعات فناوری و ال ترونیک

در  که دادند نشان ننیاهم محققان ایا. اندداده  وسوه شانحرفه راستای در خوبیبه را فناوری نوع ایا و کنندمی

 ایا و است مونیبی نوآوری و کارآفرینی برای کاربران جنسیت مورد در بحش ار باطات و اطالعات فناوری یحوزه

 .دهند ننای  ار خود زنان از بهتر مردان آن در  ا کندننی ایجاد کاربران  برای جنسیتی محدودیت گونههیچ حوزه

 ی وسوه

فناوری 

اطالعات 

و 

 ار باطات

 

 ی وسوه

 کارآفرینی

 

 حنل و نقل

 ار باطات

 مخابرات

 صدا و سینا

 اینترنت

 نوع بخشی و 

 اشتغال مح ی

 نوع بخشی با 

منابع درآمد 

 خانوار

 مدیریت منابع

ریسک پذیری 

 در فوالیت ها

خالقیت و آینده 

 نگری

 ایجاد

 اشتغال

 کاه  فقر

اقت ارشد

 دی
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 و ار باطات و اطالعات فناوری از استفاده وضویت بررسی "عنوان  حت خود پژوه  دره 2005ر سنجیز و دابیسی

 سیستم هشت از مورد هفت از دهندگانپاسخ ددرص 50 که رسیدند نتیجه ایا به "مالزی در کارآفریا زنان هایویژگی

 که کاری ده از کار هفت از دهندگانپاسخ درصد 60از  ربی  .کردند استفاده بود، آورده  حقیقشان در که کامپیو ری

 و مونولی کامپیو ری هایسیستم از دهندگانپاسخ درصد 78. کردندمی استفاده دهد،می انجام انسان برای کامپیو ر

 اداری و اجرایی اهداف برای کامپیو ر از دهندگانپاسخ درصد 92. کردندمی استفاده پیشرفته هایسیستم از رصدد 48

 مهم نتایج از. ننایندمی استفاده کامپیو ر از کنترل هدف با درصد 52 و ریزیبرنامه برای درصد 42. کردندمی استفاده

 ار باط کامپیو ر از استفاده با کارآفریا زنان پذیریریسک نوآوری، ندمان شخ یتی هایویژگی که بود ایا  حقی  ایا

 (Ndubisi Nelson Oly Kahraman Cengiz,2005).است داشته داریمونی

 ایا به "گاندااو کشور در کونک هایوکارکسب مطالوه" عنوان  حت خود پژوه  دره 2008ر هن اران  و بارا

فناوری از استفاده در افراد مهارت عدم ،هاوکارکسب ایا پیشرفت عدم و ندگیماعقب ع ل از ی ی که رسیدند نتیجه

 هایفوالیت مورد رد را الزم اطالعات که است وکارکسب برای اطالعا ی پارنهیک هایسیستم نبود و جدید های

 هایحرفه ردنیازمو عاتاطال که را وکارکسب اطالعا ی سیستم یک طراحی پیشنهاد هاآن. نناید فراهم وکارکسب

 ه.Obura at al,2008ر دانندمی ضروری نناید فراهم را مخت ف

 یشناسروش  -4

 و نرایی ا نگونه بودنگویی ع نی به آن، به  بییو در راستای پاسخ شدهمطرح در  حقی  حاضر با  وجه به پرس 

 - وصیفی ،روش هدف، کاربردی و نوع ازنسروه  حاضر بنابرایا پژ .است شدهپرداخته آن ابواد و مسئ ه وضویت

 ایا در بنابرایا؛ است شدهاستفادهنامه، مشاهده و م احبهه های رپرس ها از روشبرای گردآوری داده .است ح ی ی 

 یمنطقه از هاداده و اطالعات ها،واقویت و  حقی  اولیه  حق  درستی سنج  و سؤال به گوییپاسخ جهت  حقی 

 یموردبررس حقی   یهاشاخصنسری، ابواد و  یمطالوه بر اساساست. در گام اول  دهیگرد یآورجنع دمطالوهمور

اطالعات و  فناوریمستقل رمتغیر  کهطوریبه مورد شناسایی قرار گرفت؛ هاشاخص هاآن بر اساساستخراج و 

 ه.3جدول ر .ی گردیدص کنّشاخ 5کارآفرینیه با  ی وسوهوابسته رشاخص و متغیر  5ار باطاته با 
 

 کارآفرینیی وسوه بر  اطالعات و ار باطات فناوریانرات های سنج  و گویه هاشاخص -3جدول 

کارآفرینیی  وسوه هایشاخص اطالعات و ار باطات فناوری هایشاخص   

  یو اشتغال مح بخشی نوع

واربا منابع درآمد خان بخشی نوع  

 مدیریت منابع

هافوالیتدر  یریپذریسک  

نگریآیندهخالقیت و   

 ونقلحنل

 ار باطات

 مخابرات

 صداوسینا

 اینترنت

 1395محق ،  هاییافتهمفخذ: 
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 موردمطالعهمنطقه   -5

ساس از ا. بر ایا استدهستان  بادکان بخ  مرکزی شهرستان مشهد در ایا پژوه ،  موردمطالوه یمحدوده

های ننونه برابر حجم خانوار در روستاه. 1رش ل  دیگرد  ادفی انتخاب  طوربهروستا  10وستاهای ایا دهستان ر

اهای ننونه برابر با برای خانوارهای روست درصد 0.07و با خطای  حجم ننونه با  وجه به فرمول کوکرانو خانوار  4441

 سطح در هاخانوار بهر روستا  وییا و انتخا ننونها  وداد که نسبت به سهم و حجم خانوارهای هر روست استنفر  188

باشد.  شده رعایت ارهاخانو انتخاب منسوربه برابر فرصت اصل  ا گرفت انجام ساده   ادفی صورتبه روستا، هر

 ه.4رجدول  افتینفر افزای   201 وداد ننونه به  درمجنوع
 ه1390ستا رجنویت، خانوار و  وداد ننونه در هر رو حجم -4ل جدو

 ننونه خانوار وداد جنویت نام آبادی

 45 1078 3553 ابرده ع یا

 10 224 806 ناه خاصه

 21 509 1794 ناهشک

 19 455 1570 سرخ ح ار

 10 128 449 دهنو

 18 445 1588 سر اسیاب

 10 100 378 آبادفرح

 10 143 404 آبادابراهیمکال ه 

 10 224 680 گراخک

 48 1135 4065 هدنورآباویرانی ر

 201 4441 15287 مجنوع

 1395مرکز آمار استانداری خراسان رضوی  مفخذ :
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 بینالود و در استان خراسان رضوی شهرستاندر  موردمطالوه: موقویت روستاهای 1ل ش  

 حقی ، اقدام به  هایشاخصبر اساس  ،محق  ساخته ینامهطری  ابزار پرس ، از هاننونهپس از  وییا شدن 

از روش استفاده از  هاشاخصاست که برای روایی  ذکرقابلمیدانی گردیده است.  صورتبه هاداده آوریجنع

جدول خ استفاده شد، ها از آزمون آلفای کرونباجهت ارزیابی پایایی داده ننیاهممطالوا ی استفاده گردید.  هایپیشینه

 .استبرای انجام  حقی   هادادهبودن  بخ رضایتنتایج نشان از بسیار خوب و  که ه،5ر
 ، ابواد و گویه و میزان آلفای کرونباخمتغیرها -5ل جدو

 آلفای کرونباخ  وداد گویه متغیر

 0.925 20 اطالعات و ار باطات فناوری مستقلمتغیر 
0.952 

 0.863 19 کارآفرینی ی وسوهمتغیر وابسته 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

رسیون ک ننونه ای، رگ وصیفی و استنباطی رآزمون هنبستگی پیرسون،  ی   ها از آمارداده لیو ح هی جزبرای  

 یطهبا، از  ح یل رکارآفرینی ی وسوه ازلحات روستاها یبندر بهو برای  SPSS افزارنرمنند متغیره و کای اس وئره در 

از  آمدهدستبه یه و برای ننای  ر بهFAHPخاکستری مدل  یرابطهدر  ح یل  مورداستفادهوزن دهی ر یخاکستر

 .استفاده شده است GISخاکستری از  یرابطه ح یل 

 با استفاده از آزمون کای اسکوئر موردمطالعه یتحقیق در منطقه هایشاخصبررسی   -6

که  است« کارآفرینی ی وسوه»و متغیر وابسته  «اطالعات و ار باطات فناوری»در  حقی  حاضر متغیر مستقل 

اس وئر ، آزمون کایموردمطالوه یبرای بررسی وضویت ایا شاخص در منطقه .متودد کنی شده است یهامؤلفه وسط 

اری برای  نام دو برای ایا متغیر میزان مونادبا  وجه به استفاده از آزمون کی است که ذکرقابلاست.  شده استفاده
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 حقی  مونادار بوده و قاب یت  هایشاخصایا را بیان ننود که  نام   وانیممحاسبه شد که  0.05 ر از کم هاشاخص

اطالعات و  فناوری هایشاخص ونیم را به  نام جاموه دارد که گویای ایا واقویت است که بررسی  فاوت میانگیا 

درصد   ادفی نیست و واقوی است. بر اساس  95با اطنینان  موردمطالوه یهکارآفرینی در منطقی  وسوهار باطات و 

ایا ن ته را ذکر کرد که در ایا   وانیم -کم و متوسط- هاشاخصیا فراوانی را داشته برای  نام  ربی که  یهایگو

ی  ربی ، نسبت مطالوهمورد یکارآفرینی در منطقه ی وسوهاطالعات و ار باطات و  فناوری هایشاخصمتغیر، میزان 

جدول دارند ری که با سایر گویه ها  فاوت موناداری به حدّ ، اندکردهرا انتخاب  «در حد کم و متوسط»از جاموه گویه 

 ه.6
 رآزمون کی دوه موردمطالوه ی حقی  در منطقه هایشاخصمیانگیا میزان  -6 جدول

کارآفرینی ی وسوه هایشاخص اطالعات و ار باطات وریفنا هایشاخص Sig میانگیا   Sig میانگیا 

و اشتغال مح ی بخشی نوع  0.00 3.07 ونقلحنل 0.00 2.76 

واربا منابع درآمد خان بخشی نوع  0.00 3.55 ار باطات 0.00 2.45 

 0.00 2.64 مخابرات 0.00 3.45 مدیریت منابع

هافوالیتدر  پذیریریسک  0.00 2.46 صداوسینا 0.00 2.12 

نگریآینده خالقیت و  0.00 3.07 اینترنت 0.00 3.20 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

ی  وسوهیا  ربی  ؛ کهه میانگیا متغیرهای  حقی  به  ف یک روستا قابل مشاهده است7در جدول ر ننیاهم

ط به هم مربوحقی  ی  متغیرها ریا میانگیا ابواد و و کم استمربوط به روستای ابرده ع یا   ربی و  کارآفرینی

 .استروستای گراخک 
 میانگیا متغیرهای  حقی  به  ف یک روستا -7 جدول

 اطالعات و ار باطات فناوری کارآفرینیی  وسوه روستا

 2.01 3.19 ابرده ع یا

 2.74 3.05 سر اسیاب

 2.15 3.21 ح ار سرخ

 2.18 3.10 ناه خاصه

 2.44 3.17 ناهشک

 1.98 3.02 گراخک

 2.04 3.01 هنورآبادرویرانی 

 2.64 3.05 دهنو

 2.98 2.83 آبادفرح

 2.24 2.89 آبادابراهیمکال ه 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 
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 موردمطالعهکارآفرینی در روستاهای  یتوسعهبررسی وضعیت   -7

 یوسوه ن شاخص کارآفرینی در روستاهای ننونه،  وجه به نرمال بود ی وسوهبرای بررسی وضویت  ننیاهم

- ک Tزمون از آ هاست 0.48رمیزان موناداری حاصل از آزمون کولوموگراف اسنیرنوف برای ایا شاخص  کارآفرینی

شود می استنباط ننیا ،باشد اخط مقدار از  رکم داریمونی سطح نه، نناندر ایا آزموناست.  شدهاستفادهننونه ای 

ال ر از با ییا جاموهدریافتا ایا موضوع که میانگ برای حال. نیست آزمون شده ؛ مقدارموردنسری که میانگیا جاموه

در . مراجوه ننود افزارنرم خروجی در وجودم پاییا حد و باال حد به بایدمی،  ر از آن استو یا پاییا آزمون شدهمقدار 

نگیا جاموه در مورد میامونی است که  بدیا باشند، مثبت دو هر حد پاییا و باال حد نهننانای ک ننونه  Tآزمون 

مقدار  یا جاموه  قریباًاولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگ ننانچهاگر  .استاز مقدار مورد آزمون   ربی آن متغیر 

ن  ر از مقدار آزمودر جاموه کم موردنسراست که میانگیا متغیر  مونی ایا دو مقدار، بدیا بودن یمنف و آزمون است

شاخص  یشدهبهمحاسبنابرایا میانگیا  ؛در سطح پایینی قرار دارند یموردبررسی است و ایا متغیرها در جاموه

گویان شود که میانگیا واقوی نسر کل پاسخیمه سنج  شده و نابت 3ر کارآفرینی با میانگیا فرضی ی وسوهوضویت 

 ر از که کم برای ایا شاخص آمدهدستبهوسط به پاییا است و با  وجه به میزان موناداری و در حد مت  رکونک 3از 

ضویت پاییا شاخص و وباال  حدّ منفی بودنجاموه را دارد. کلبه می ونقابلاست ایا شاخص مونادار بوده و  0.05

ا که ای استزمون آز مقدار مورد  ر اکم هاشاخصکه میانگیا جاموه در ایا است کارآفرینی بدیا مونی  ی وسوه

 یفناور فنیر کارآفرینی روستاییان که  حت  ی وسوهوضویت  ،یموردبررسکه در روستاهای  است آن نتیجه گویای
 ه.8است رجدول در وضویت مناسبی قرار نگرفته  اند،قرار داشتهاطالعات و ار باطات 

 ایهننونهیک Tآزمون ننونه ر کارآفرینی روستاهای ی وسوهبررسی وضویت  -8جدول 

ی متغیرهاشاخص و 

  حقی 

انحراف  میانگیا آماره  ی

 مویار

درجه 

 آزادی

میزان 

 موناداری

اختالف 

از 

 میانگیا

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 0.687- 1.049- 0.268- 0.000 9 0.283 2.461 9.830- کارآفرینی ی وسوه

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

 کارآفرینی یتوسعهبر  اطالعات و ارتباطات فناوریبررسی اثر ابعاد   -8

 تفادهاسمتغیره رسیون ننداز رگ «کارآفرینی ی وسوهبر  اطالعات و ار باطات فناوریابواد »بررسی انر  منسوربه

 .استنی کارآفری ی وسوهو متغیر وابسته،  طاتاطالعات و ار با فناوریاست. در رگرسیون متغیر مستقل، ابواد  شده

ه حاکی از  وانایی کاست  0.64برابر با  شدهلی ودضریب  وییا ر ه مشخص است مقدا11که در جدول ر گونههنان

غییرات متغیر وابسته  درصد از  64یونی متغیر مستقل ؛ استباالی ابواد متغیر مستقل در  بییا واریانس متغیر وابسته 

یرهای خارج متغ  فنیریت خطا موروف است؛  حت رصده که به مجذور کند 36کند و مابقی ایا  غییرات ریمیا را  بی

 ها از هم است.تقل بودن باقیناندهاست که حاکی از مس 1.53مقدار دوربیا وا سون برابر با  ننیاهمباشند. یماز مدل 
 استاندارد برآورد و خطای شده ودیلمقدار هنبستگی، ضریب  وییا  -11 جدول

 دوربیا وا سون خطای استاندارد برآورد شده ودیلضریب  وییا  مقدار هنبستگی

0.863 0.643 0.21 1.736 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 



 
 

11 

 

مانده یباقو مقدار  28.81ه مشخص است مقدار رگرسیون برای ایا مدل برابر است با 12که در جدول ر گونههنان

 یدهندهنشاناز مجنوع مجذورات رگرسیون است،   رکونکمانده یباقو نون مقدار مجذورات  19.38برابر است با 

و میزان  244.02برابر است با  Fمقدار در ایا مدل،  قدرت  بییا باالی مدل در  وضیح  غییرات متغیر وابسته است.

ت به ایا مونی که ابواد متغیر مستقل قادر و مونادار اس 0.05از   رکونکاست که  0.000ا برابر ب همآنموناداری 

مدل  یداریمونفرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم د؛ بنابرایا  غییرات متغیر وابسته را  وضیح ده خوبیبهاست 

 ی وسوه موجب اطالعات و ار باطات فناوری حقی  که ابواد  یو فرضیه شودیمرد  %99رگرسیون با اطنینان 

 شود.یم فیید  ،است گردیده ردمطالوهمو کارآفرینی روستاهای
 

 موناداری رگرسیون و سطحآزادی، میانگیا مربوات  یمجنوع مربوات، درجه -12 جدول

 سطح موناداری F میانگیا مربوات آزادی یدرجه مجنوع مربوات  

 15.757 2 28.844 رگرسیون

 0.045 172 19.389 ماندهباقی 0.000 244.022

   174 48.233 مجنوع

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

 ونقلحنلبرای بود  0.717یا مقدار بتا در ایا مدل  ربی  ،ه نشان داده شده است13در جدول ر آنچهبا  وجه به 

یر ر پیشگویی متغداهنیت نسبی و نق  آن  دهندهنشانبرای بود ار باطات است. بزرگ بودن مقدار بتا  0.169و 

 .استوابسته 
 موناداری رگرسیون سطح  ی و یو شده، آمارهه ضریب رگرسیون استاندارد نشد -13جدول 

ضریب رگرسیون  ضریب رگرسیون استاندارد نشده 

 بتاهر استانداردشده

 موناداریمیزان   ی یآماره

 0.000 7.720   0.579 ضریب نابت

 0.000 10.290 0.717 0.648 ونقلحنل

 0.016 2.428 0.169 0.137 ار باطات

 0.025 3.125 0.098 0.088 مخابرات

 0.045 4.125 0.122 0.122 صداوسینا

 0015 08.252 0.025 0.002 اینترنت

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینی ی وسوهاطالعات بر  فناوری هایشاخص: انرات مستقیم 2 ش ل

 حمل و نقل

 ارتباطات

 مخابرات

 صدا و سیما

 اینترنت

 

کارآفرینی یتوسعه  

0.71
7 

160.
9 

090.
8 

120.
7 

020.  
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 موردمطالعه یکارآفرینی در منطقه یتوسعه تحلیل فضایی تفاوت  -9

ح یل ز   نیک  ا موردمطالوهکارآفرینی در بیا روستاهای  ی وسوهدر ادامه مطالوه برای  ح یل فضایی  فاوت 

 از است. مشخص یهاگام با الگوریتنی دارای رابطه خاکستری  ح یل است.   نیک شدهاستفادهرابطه خاکستری 

 دمانن نیز . ایا   نیکشودیم مویار استفاده  ودادی اساس بر بر ر گزینه انتخاب برای خاکستری رابطه   نیک  ح یل

 مثبت و منفی ویارهایبیا م این ه بر عالوه اینجا در اما شودمی شروع   نیم ما ریس با یک وی ور و  اپسیس   نیک

 سه ستریخاک   نیم ا ریسم در اساس به رایا. شودمی قائل هم  نایز مقدار  ریامط وب بیا شودمی قائل  نایز

 ه375-355: 1393ذر و هن اران، و عادل آ 134-132: 1389رمحندی و موالیی،  :دارد وجود مویار دسته

 و وی وره  اپسیس   نیک در مثبت مویارهای هنانر بهتر  ربزرگ هرنه

 هو وی ور  اپسیس   نیک در منفی مویارهای هنانر بهتر  رکونک هرنه

 هشودنین  اپسیس لحات و وی ور   نیک درر ربهت  رنزدیک مط وب مقدار به هرنه

 روند و وضویت هاآن متقابل  فنیر که هستند مؤنر متوددی عوامل عنومی سیستم هر خاکستری: در یایجاد رابطه .1

 تیبااهن عوامل ،شودمی  الش هاسیستم و ح یل جزیهدر  اي ب. کنندمی  وییا را سیستم ی وسوه و رشد

 وجود نیز یاشدهشناخته یا کنتر و ناشناخته عوامل سیستم، هر در هنیشه عنل در اما ،شوند شناسایی  ربی 

 خاکستری است یرابطه  ح یل ،شودمی استفاده هاسیستم گونهایا با برای مواجهه که ییهاروش از دارند. ی ی

 یک عنوانبه ریخاکست یهرابط  ح یل اص ی یایده .رودیم شنار به خاکستری سیستم ینسریه مهم اجزاء از که

 یک در مخت ف لدو عام بیا یرابطه هنبستگی و نزدی ی مقدار که است شده بنا ن ته بر ایا ی،کنّ آنالیز روش

ایا  میزان درهرنق. شود سنجیده آنان یهایمنحن شباهت اساس میزان بر باید است، رشد حال در پویای فرآیند

 ایا میزان سنج  یبرا. برع س و وجود دارد هایسر بیا یرابطه از  ریباال یدرجه یونی باشد؛  ربی  شباهت

 .شودمی ار ارزیابیموی هر اساس بر گزینه هر گام ایا در. شودمی استفاده خاکستری یرابطه یدرجه از شباهت

 است من ا ستند،همتفاوت  مخت ف، هایشاخص عن  رد یریگاندازه واحدهای که مقادیر: زمانی یسازنرمال .2

 یاگسترده یدامنه از عن  رد هایشاخص برخی که زمانی ننیاهم. شود گرفته نادیده هاشاخص از برخی  فنیر

 استفاده زیر لفرمو سه از ی ی از مقادیر یسازنرمال برای. دهد روی ا فاقی ننیا است من ا برخوردارند،

 :شودمی

 
 .است شدهاستفادهول اول و دوم مقادیر از فرم یسازنرمالحاضر برای  یدر مطالوه
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 مقادیر یسازنرمال -14جدول 
و  بخشی نوع  

 اشتغال محل

با  بخشی نوع

منابع درآمد 

 خانوار

مدیریت 

 منابع

 پذیریریسک

 هافوالیتدر 

خالقیت و 

 نگریآینده

 0.56 1.00 0.66 0.71 1.00 ابرده ع یا

 0.56 0.67 0.61 0.77 0.43 اسبابسر 

 0.68 0.89 0.59 1.00 0.99 سرخ ح ار

 0.43 0.71 0.73 0.61 0.81 ناه خاصه

 0.68 0.74 0.70 0.84 0.89 ناهشک

 0.84 0.60 0.75 0.39 0.24 گراخک

 0.95 0.17 0.90 0.94 0.06 هنورآبادویرانی ر

 1.00 0.71 1.00 0.47 0.00 دهنو

 0.69 0.00 0.55 0.00 0.08 آبادفرح

 0.00 0.77 0.00 0.73 0.34 آبادابراهیمکال ه 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

 عن  ردی یهارزشا نامی  باال، موادالت از استفاده با خاکستری روابط ایجاد از هدف مرجع: پس یهایسر وریف  -1

یک  به xij نه ره. گرفت خواهند قرار یک و صفر بیا ،شودمیاستفاده  کردن نرمال مفهوم از که زمانی مانند

 1 برابر آن هایگزینه  نام که هایمقیاسسری  درنتیجه. بود خواهد برخوردار ی ربی  مط وبیت از ،باشد  رنزدیک

 و است 1 برابر عن  ردی آن هایارزش  نامی که است سری یک مرجع هدف سری. خواهد بود انتخاب بهتریا باشد

 :شودمی  وریف زیر صورتبه

 

 بود. خواهد برخوردار ی ربی  مط وبیت از صورت ایادر  باشد،  رکینزد مرجع سری به i گزینه یهااسیمق سری هرنه
 هدف مرجع یهایسر وریف  -15جدول 

و  بخشی نوع  

 اشتغال محل

با  بخشی نوع

منابع درآمد 

 خانوار

مدیریت 

 منابع

در  پذیریریسک

 هافوالیت

خالقیت و 

 نگریآینده

 0.4414 0.0000 0.3423 0.2936 0.0000 ابرده ع یا

 0.4359 0.3266 0.3924 0.2312 0.5666 سر اسیاب

 0.3187 0.1131 0.4082 0.0000 0.0079 سرخ ح ار

 0.5653 0.2946 0.2694 0.3900 0.1945 ناه خاصه

 0.3193 0.2566 0.3024 0.1637 0.1085 ناهشک

 0.1625 0.3980 0.2463 0.6090 0.7554 گراخک

 0.0523 0.8297 0.0962 0.0603 0.9353 هنورآبادویرانی ر

 0.0000 0.2909 0.0000 0.5289 1.0000 دهنو
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 0.3091 1.0000 0.4516 1.0000 0.9216 آبادفرح

 1.0000 0.2309 1.0000 0.2695 0.6556 دلنه ع یا

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

. شودمی ج متناظر سن xoj به xij هر نزدی ی خاکستری رابطه ضریب از استفاده خاکستری: با یضریب رابطه -2

 محاسبه زیر صورتبه خاکستری یرابطه ضریب. است  ربی نزدی ی  باشد،  ربزرگ خاکستری یرابطه ضریب هرنه

 :شودمی

 

 

 :شود محاسبه ij Δ باید فوق محاسبات انجام برای

  شخیص ضریب r بطهرا ایا رد .بود خواهد Δ ij مقدار ای ربزرگ Δ max و Δ ij مقدار ای رکونک min بنابرایا

  شخیص یبکنید ضر دقت. شودمی استفاده خاکستری یرابطه ضریب دامنه محدود ساختا یا گسترش جهت و است

اساس  بر. شودمی رفتهگ نسر در 0/5 مونوالً  و است [1و  0] مقداری بیا. شودمی داده ننای  نیز ζ یا ρ با گاهی که

 برخوردار خوبی نبات از و بوده ضریب  شخیص متوادل کی 0.5 ه مقدار1999ر لیا و نانگ حساسیت  ح یل مطالوه

 .است
 موردمطالوهخاکستری در منطقه  ی وییا ضریب رابطه -16جدول 

و اشتغال  بخشی نوع  

 محل

با منابع  بخشی نوع

 درآمد خانوار

مدیریت 

 منابع

در  پذیریریسک

 هافوالیت

خالقیت و 

 نگریآینده

 0.53 1.00 0.59 0.63 1.00 ع یاابرده 

 0.53 0.60 0.56 0.68 0.47 سر اسیاب

 0.61 0.82 0.55 1.00 0.98 سرخ ح ار

 0.47 0.63 0.65 0.56 0.72 ناه خاصه

 0.61 0.66 0.62 0.75 0.82 ناهشک

 0.75 0.56 0.67 0.45 0.40 گراخک

 0.91 0.38 0.84 0.89 0.35 هنورآبادویرانی ر

 1.00 0.63 1.00 0.49 0.33 دهنو

 0.62 0.33 0.53 0.33 0.35 آبادفرح

 0.33 0.68 0.33 0.65 0.43 آبادابراهیمکال ه 

 0.021 0.220 0.234 0.295 0.231 وزن

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

 با ستریخاک یرابطه یر به y(xij,xij ) خاکستری یرابطه بیضرا  نامی محاسبه از خاکستری: پس یرابطه یر به -3

 :شودمی محاسبه زیر فرمول
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 وزن هنان w محاسبات ایا در. دهدیم را نشان یاسهیمقا سری و هدف مرجع سری هنبستگی میزان عبارت ایا

. در ایا مطالوه شودمی محاسبه ...و  یانقطهآنتروپی،  خ یص  یا FAHP مانند ییهاکی  ن وسط  که است هاشاخص

 است. شده استفاده FAHPنفر از افراد خبره در ایا زمینه و روش  15 نسران برای  وییا وزن از
 یانقطهخاکستری و وزن از طری   خ یص  یرابطه ی وییا ر به -17جدول 

و اشتغال  بخشی نوع  

 محل

با منابع  بخشی نوع

 درآمد خانوار

مدیریت 

 منابع

در  پذیریریسک

 هافوالیت

خالقیت و 

 نگریآینده

 0.011 0.220 0.139 0.186 0.231 ابرده ع یا

 0.011 0.133 0.131 0.201 0.108 سر اسیاب

 0.013 0.179 0.129 0.295 0.227 سرخ ح ار

 0.010 0.138 0.152 0.166 0.166 ناه خاصه

 0.013 0.145 0.146 0.222 0.189 ناهشک

 0.016 0.122 0.157 0.133 0.092 گراخک

 0.019 0.083 0.196 0.263 0.080 هنورآبادویرانی ر

 0.021 0.139 0.234 0.143 0.077 دهنو

 0.013 0.073 0.123 0.098 0.081 آبادفرح

 0.007 0.150 0.078 0.191 0.100 آبادابراهیمکال ه 

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 

کور ه به جدول مذجمشاهده ننود که با  و  وانیمهر روستا را  یه میزان امتیاز و ر به18جدول ردر  ،درمجنوع

و  زیاد وآمدترفی به شهر مشهد، به دلیل نزدی  .اندقرارگرفتهاول و دوم  هایر بهو ابرده ع یا در  ح ار سرخروستاهای 

به دلیل  .اندقرارگرفتهنهم و دهم  هایر بهدر  آبادفرحمخت ف در مشهد و روستاهای گراخک و  هایگذاریسرمایه

 به مشهد وآمدرفت از شهر مشهد، عدم داشتا ام انات مناسب برای موردمطالوهر روستاهای فاص ه زیاد ر نسبت به سای

 یه وسووستای آخر از رکارآفرینی و دو   ربی  ی وسوهدو روستای اول از  درمجنوع . ری هستندکم ی وسوهدارای 

  ری نسبت به سایر روستاها برخوردارند.کم
 خاکستری و امتیاز هر روستا یرابطه یمجنوع ر به -18جدول  

سر  ابرده ع یا  

 اسیاب

ناه  سرخح ار

 خاصه

 آبادابراهیمکال ه  آبادفرح دهنو ویرانی گراخک ناهشک

 0.527 0.388 0.614 0.641 0.520 0.715 0.632 0.842 0.585 0.786 امتیاز

 8 10 6 4 9 3 5 1 7 2 ر به

 ه1395ی پژوه ، هاافتهیرمنبع 
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 موردمطالوهخاکستری به  ف یک روستاهای  یامتیاز حاصل از  ح یل رابطه میزان :4 ش ل

 هاپیشنهادو  گیرینتیجه  -10

 کهطوریبهروستایی دارد؛  ی وسوهباالیی برای پیشبرد اهداف  هایپتانسیلاطالعات و ار باطات مزایا و  فناوری

در روستاها منجر به افزای  درآمد روستاییان، باال رفتا کیفیت زندگی روستاییان، برابری شهر و روستا  ICT گسترش

 ،اطالعات حال فناوریدر عیا  .شوددولت می هایسیاستی خدمات و افزای  قدرت  فنیرگذاری روستاییان در در ارائه

ابزار کارآفرینی   ریامهم عنوانبهآورده و  به وجودکارآفرینی  ازجن ههای اجتناعی فوالیت ی حوالت زیادی در ک یه

که هنان را اطالعات  فناوری یباید بستر کارآفرینی در حوزه هادولتبنابرایا  ؛است قرارگرفته مورد وجهمدرن 

ها را ن دسترسی آسان هنگان به ایا شب هدهند و  قویت کنند و ام ا ی وسوه، استهای ار باطی و اطالعا ی شب ه

ها را ایجاد کرده و گسترش دهند و قوانیا و مقررات الزم را از شب ه یکه فرهنگ استفادهننایند. ضنا ایا فراهم

کارآفرینی روستاییان که  ی وسوهوضویت  ،موردبررسیدر روستاهای  حقی   هاییافته دویا و اجرا ننایند. با  وجه به 

میانگیا واقوی  نراکه ؛در وضویت مناسبی قرار نگرفته است ،است قرارگرفتهاطالعات و ار باطات  فناوری فنیر  حت 

متغیره که مونادار و با  وجه به آزمون رگرسیون نند و در حد متوسط به پاییا است  رکونک 3گویان از نسر کل پاسخ

اطالعات  فناوری هایشاخصکه در بیا  اندداشته  فنیرنی کارآفری ی وسوهاطالعات بر  فناوری هایشاخص ،شده است

برای بود ار باطات است. بزرگ بودن مقدار بتا  0.169و  ونقلحنلبرای بود  0.717یا مقدار بتا در ایا مدل  ربی 

خاکستری  یبا  وجه به مدل  ح یل رابطه ننیاهم. استاهنیت نسبی و نق  آن در پیشگویی متغیر وابسته  یدهندهنشان

که به  اندقرارگرفتهاطالعات  فناوریکارآفرینی با  وجه به  ی وسوهاول و دوم  هایر بهو ابرده ع یا در  ح ار سرخروستاهای 
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در  آبادفرحمخت ف در مشهد بوده است و روستاهای گراخک و  هایگذاریسرمایهو  زیاد وآمدرفتدلیل نزدی ی به شهر مشهد، 

از شهر مشهد، عدم داشتا ام انات  موردمطالوهبه دلیل فاص ه زیاد ر نسبت به سایر روستاهای  ،اندقرارگرفته نهم و دهم هایر به

کارآفرینی و دو   ربی  ی وسوهدو روستای اول از  درمجنوع . ری هستندکم ی وسوهبه مشهد دارای  وآمدرفتمناسب برای 

 ستاها برخوردارند. ری نسبت به سایر روکم ی وسوهروستای آخر از 

 منابع  -11
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آزاد  رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه یف  نامه ،«بستک شهرستان متوسطه مدارس شغ ی کارکنان پیشرفت
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ی ها، پژوه «هستان مازندرانا -های گ وگاه و بهشهرشهرستان در مدیریت روستایی رمطالوه موردی: ار باطات
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 .161-182ه، صص 2ر1کارآفرینی، ی وسوه ،«روستایی نواحی ی وسوه
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