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 چکیده

رفت از توسعه اقتصادی و برون روستایی یک استراتژی مهم برایکارآفرینی و توسعه آن در مناطق 

هایی مانند فقر، بیکاری، مهاجرت بی رویه از روستاها و کمبود کاالهای مصرفی اساسی بحران

که بواسطه ای  آید. توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی به دلیل مشکالت عدیده می بحساب

ژیک، شرایط محیطی و تغییر در ساختارهای فرهنگی دارد، با های دسترسی به منابع استراتمحدودیت

تواند مدلی بهینه از دشواری زیادی همراه است. اما سوال اینجاست آیا رویکرد مدیریت جهادی می

توسعه کارآفرینی روستایی ارائه دهد؟ لذا، این پژوهش به شناسایی و تبین ابعاد توسعه مدل 

یریت جهادی پرداخته است. پژوهش حاضر یک مطالعه با رویکرد کارآفرینی روستائی با رویکرد مد

باشد. تمرکز تحقیق بر کارآفرینی روستایی در استان سمنان بوده بنیاد میکیفی و مبتنی بر نظریه داده

برفی انتخاب و  گیری غیراحتمالی، همچون نظری و هدفمند و گلوله نمونه یبر مبناها نمونهاست. 

های میدانی و مرور اسناد و مدارک  گیری از سه ابزار مصاحبه و مشاهده ها با بهره مطالعه شدند. داده

آرشیوی، گردآوری شد و با استفاده از سازوکار کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز و محوری و 

کننده از سه گروه  شرکت 21بر  برای این منظور، گروهی مشتمل .وتحلیل شد انتخابی تجزیه

انتخاب ای  منطقهنظران فرا و خبرگان و صاحبای  منطقهستایی و کارشناسان و مسئوالن کارآفرینان رو

دهد که کارآفرینی جهادی شامل سه مؤلفه روحیه جهادی، انگیزه جهادی و  نشان میها  شده اند. یافته

ای،  های علی، زمینهباشد و مقولهحرکت جهادی بعنوان مقوله محوری کارآفرینی روستائی می

 ها به نوعی با کارآفرینی جهادی همسو هستند.گر، راهبردی و پیامدمداخله
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 .  مقدمه و بیان مسأله1

، ملی های مدیریت در کشورهای مختلف متناسب با مختصات بومیالگوها و سبک

شود و سیاسی و منابع انسانی( آنها طراحی و تدوین می)فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 

اساساً امکان پذیر نیست که یک الگوی مدیریتی را به صورت کامل از یک فرهنگ و 

)تنهایی  کشوری خاص به صورت تقلیدی در یک فرهنگ و کشور دیگر استفاده نمود

 ماندگیعقب جامعه ایران، اساسی مشکالت از یکی اخیر سالهای (. در2931وهمکاران،

 به اقتصادی، مسائل آن اصلی عامل که شهری نواحی به روستاییان مهاجرت و روستاها

 کاهش نشینی، حاشیه مانند زیادی بسیار مشکالت که است بوده اشتغال به خصوص دسترسی

 سوی از .است داشته همراه به شهرها در جنایت و جرم افزایش اشتغال، زندگی، کمبود کیفیت

شاغالن )رضوانی،  کاهش نیز و روستایی نواحی کشاورزی در بخش رشد کاهش دیگر،

 را اقتصادی رشد تواند نمی کشاورزی توسعه آینده، در که دهدمی رانشان واقعیت ( این2939

 توجه و (2931، همکاران و کانینجفی)سازد  ریشه کن را فقر و کرده روستاهای تضمین در

(. 2933رسد )قاسمی سیانی، نظر می به ضروری کشاورزی بخش کنار در نیز بخشها سایر به

 و بوده روبرو ای عدیده بامشکالت اشتغال زمینه در ایران روستایی نواحی داده نشان مطالعات

 به دستیابی موانع مهمترین از یکی کارآفرینی هایفرصت کمبود محققان، از بسیاری دیدگاه از

روستاها از گذشته (. 2939رود )قدیری و همکاران، می به شمار نواحی این در پایدار توسعه

اند و با توجه به ها داشتهجوامع و تمدن ییدر شکوفا ینقش اساس ه،یبه عنوان اجتماعات پا

که در سالهای مختلف پس از انقالب با حرکتهای جهادی در قالب  یمتعدد یهانقش

و  تیاهم ییغذا نیتأم ۀنیدر زم ژهیبه و ،یمل ۀتوسع ندیدر فرا جهادهای سازندگی شد

و روستاها  گاهینقش و جاعدم تبیین صحیح  (.2931ی،نی)حس ی پیدا نمودندادیضرورت ز

در  یاسیو س یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع ندیدر فرامدیریت بهینه تحرکات جهادی در آن 

مناطق، همچون:  نیا یافتگیتوسعه ن یامدهایو پ یالملل نیو ب یمل ،یمنطقه ا ،یمحل اسیمق

 ینینش هیمهاجرت و حاش ،یکاریب ت،یجمع عیرشد سر نده،یفزا یفقر گسترده، نابرابر

شده است  یشهر  ۀتقدم آن بر توسع یو حت ییروستا ۀموجب توجه به توسع ،یشهر

 (.2939ی،می)مق
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از نگاه  یاند که تا به امروز ناشینیشده کارآفراز ابعاد فراموش ،یو فرهنگ یعوامل اجتماع

-نهیزم یدارا پردازدینو م یهادهیکه به خلق ا یفرد رایبوده است؛ ز ینیبه کارآفر یتک بعد

 در فعالیت کارآفرینانه به روستاییان تیبه موفق یابیتواند در دستیکه م ی استاجتماع یها

 از که است داده نشان نیز مختلف هایپژوهش. (2933رساند )قهرمانزاده و همکاران،  یاری

 مهمترین و اشتغال ایجاد روستا، در چه و شهر در چه اقتصادی، توسعۀ اهداف مهمترین جمله

 و افراد وریبهره افزایش و بیکاری کاهش باعث کارآفرینی. است کارآفرینی آن، کار و ساز

 و زاییاشتغال راهکار تنها هرچند و شودمی جامعه مردم درآمد افزایش نتیجه، در و منابع

است  آن نوع ورترینبهره و بهترین قطعا اما نیست؛ روستایی مردم برای درآمد افزایش

 برای توسعه هاینظریه در جدید راهکاری کارآفرینی روستایی، (.2931زرافشانی،  و قمبرعلی)

 و روستا -شهر شکاف کاهش جهت در روستایی مناطق در سازی ظرفیت و توانمندسازی

 به رسیدن برای مهم ابزاری و باشدمی...  و نهادی اجتماعی، اقتصادی، برابر هایفرصت ایجاد

 .(2931حسینی،  حاجی و فراهانی) است پایدار توسعۀ

 کارآفرینی زیرا است؛ کارآفرینی روستایی، توسعۀ در مؤثر عوامل از یکی اساس، این بر

 معیشتی و اقتصادی وضع بهبود در مؤثری نقش درآمد، و اشتغال هایفرصت خلق با تواندمی

 و توسعه برای تالش و روستاییان کارآفرینی میزان سنجش دلیل، همین به باشد؛ داشته هاروستا

 اهمیت از آن اولیۀ هایزمینه کردن فراهم طریق از روستایی توسعۀ فرایند در کارآفرینی تقویت

 همین . در(2933؛ قهرمانزاده و همکاران، 2939همکاران،  و طوسی)است برخوردار ایویژه

به توسعه فرهنگ کارآفرینی،  توانمی را در روستاها کارآفرینی توسعه نیازهایپیش راستا

 هایبندی کرد. همینطور، استراتژیهای کارآفرینی بخشآموزش کارآفرینی و توسعه زیرساخت

 یوتوسعه حفظ دیگر، مناطق از وکارها کسب جذب: شامل روستایی کارآفرینی توسعه اساسی

 جدید وکارهای کسب ایجاد از حمایت و حمایتی سیاستهای طریق از موجود وکارهای کسب

 (.2933الرعایا، باشد ) وکیلمی روستایی مناطق دل از

 و کشور در کارآفرینی توسعه خصوص در شده ذکر هایضرورت و مفاهیم وجود با

 بستر در الخصوصعلی کارآفرینی مقوله در جهادی مدیریت گرفته، صورت هایپژوهش

 کارآفرینی ارتقا زیرا. است برخوردار  کارآفرینی توسعه جهت در بسزایی اهمیت از روستاها
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 نبوده اثرگذار مدتکوتاه و انتفاعی هایدیدگاه با صرفاً روستاها، همچون نیافتهتوسعه مناطق در

 بسیار تواندمی امر این در معنوی هاینگرش و درونی هایانگیزه از برگرفته تالش نظر به و

 بارزترین از توانمی را جهادی مدیریت همچون مبحثی خصوص این در که باشد موثر

مدیریت جهادی، همان مدیریت اسالمی به شکل کاربردی  دانست. خصوص این در رویکردها

(. 2931)قربانی زاده و همکاران، و نوین است که مطابق با استانداردها و معیارهای به روز است

 آن مبنای که شد گذارده مدیریت از سبکی بنیان سازندگی، جهاد همچون نهادهایی تشکیل با

 عملی روشهای تا شد باعث مدیریت از نوع این. دهدمی تشکیل اسالمی ارزشی نظام را

 شعور و دینی معنوی، روح با توأم جامعه نیازهای و ضروریات درک گرفته، ارزشی بار مدیران،

 مقام تعبیر به بنا (.2933 طاری، ذبیحی و آرمند)گیرد  قرار مدیران عمل و نظر مورد انقالبی

 درایت و علم بر مبتنی و الهی نیت با تالش و کار همان یا جهادی مدیریت اگر» رهبری معظم

 حل قابل جهانی، قدرتهای آمیزِخباثت فشارهای کنونیِ شرایط در کشور مشکالت باشد، حاکم

 . این(2931ای، خامنه اهلل آیت حضرت.« )داد خواهد ادامه را جلو به رو حرکت کشور و است

 در را مردم به خدمت عشق و خودباوری نشاط، شور، خود همراه جدید، مدیریت و فرهنگ

-( ضعف بنیان2933(. بزعم مطالعه بدری و همکاران )2931 سازد )الماسی،می متبلور جامعه

های روستایی در ایران و عدم یکپارچگی سیاستگذاری ای و نظری سیاستهای اندیشه

تدوین شده از منظر نهادی و سرزمینی و نبود انسجام و هماهنگی در فرایند تدوین و اجرای 

گذاری هایی است که ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه روستایی، از جمله چالشبرنامه

تحوالت حاصل از گذار  دهد. با وجودتوسعه روستایی را در وضعیت کنونی نشان می

پاردایمی و تجربه مدیریت مجاهدانه و مشارکتی در حال حاضر شواهد حاکی از غلبه مدیریت 

 باشد. گذاری و مدیریت توسعه روستایی کشور در سطح کالن محلی میسنتی در نظام سیاست

 . اهداف و سؤاالت پژوهش2

معرفی مدیریت جهادی به عنوان  پژوهش این از هدف با توجه به مطالب ذکرشده فوق،

 بعالوه، .است استان سمنان بیابانی و روستایی مناطق در کارآفرینی ای تأثیرگذار بر توسعه مولفه

 است؛ زیر سؤال به پاسخ دنبال به مطالعه این
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 و روستایی مناطق در کارآفرینی توسعه بر اثرگذار کلیدی ابعاد و هامؤلفه ها،شاخص -

 کدامند؟ جهادی مدیریت بر مبتنی بیابانی

و در نهایت، مطالعه حاضر تالش نموده تا با تحقیقی موردی و میدانی در تعامل با  

ای، الگویی راهبردی و بومی برگرفته از مقتضیات منطقه را در منطقهای و فراصاحبنظران منطقه

ادی خصوص کنش و واکنش عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در پرتومدیریت جه

 ارائه نماید. 

 .  چهارچوب مفهومی3

در این مقوله به ادبیات موضوع باالخص با تمرکز به سه مفهوم کارآفرینی ،کارآفرینی روستایی 

 و مدیریت جهادی پرداخته شده است.

های شناسایی شده در برداری از فرصت: کارآفرینی مبتنی بر تجربه بمنظور بهرهنییکارآفر 

است که با توان و  یجوامع بشر ریناپذانیاز منابع مهم و پا آگاهانه وگیری جهت تصمیم

عامل  نی. اقتصاددانان آن را مهمتر(2332)کایش و گیالد،  در ارتباط استها  انسان تیخالق

از اغتشاش و  رییبرای جلوگ دییکل یآن را راهبرد استمداران،یاقتصادی روستاها و س ۀتوسع

 شیآن را ابزاری برای بهبود درآمد خو زین انییدانند. کشاورزان و روستایناآرامی در روستاها م

-یکه م آورندیو زنان، آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود به شمار م

 (.1119،داشته باشد)لوخاننیآنان را در پ یاجتماع یازهایاستقالل و کاهش ن ی،یتواند خودکفا

اندک بودن  جه،یبودن سطح درآمد و در نت نییاز پا یکه ناش ییوستادر مناطق ر هیکمبود سرما

شود. تالش مردم یقلمداد م یمناطق نیتوسعه در چن یهااز چالش یکی است،انداز خانوارهپس

 شیافزا یمحل نانیتواند با وجود کارآفریم یاقتصاد یداریبه پا یابیدست یبرا ییمناطق روستا

 یهاوهیاز ش یکی یمحل ینیکارآفر ۀتوسع قیراز ط یمحل یتمرکز بر منابع اقتصاد رایز ابد؛ی

به صورت  یطیعوامل مح (.2931،و همکاران یکان ینجف )مناطق است  نیا یاقتصاد ۀتوسع

جامعه در  فرادا یو شخص یطیمح اتیو تجرب یطیمح یآشفتگ ۀدرج ،یطیمح یهارساختیز

 (.2931،و نجارزاده یرضوان)نقش دارند  ینیکارآفر
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ی در نواحی بیابانی و روستایی، ارائه روشی جدید در فرایند نیکارآفر: کارآفرینی روستایی

تولیدی، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت در صنعت، 

های زمینه تواند درکارآفرینی روستایی می باشد.کشاوری و خدمات در نواحی بیابانی می

توانند ها میکشاورزی صورت پذیرد که همه این زمینه وگوناگون مانند تجارت، صنایع تبدیلی 

از دید مدیریت جهادی نیز . (2931)وکیل الرعایا و اقوامی،  به توسعه اقتصادی نیز کمک کنند

های ارزشی با حداکثر توان جسمی، مادی و تخصصی برای کارآفرینی تالش مبتنی بر مؤلفه

کند. باشد که محیط کاری پویا، شاداب و خداپسندانه ایجاد میمنافع حالل در جامعه می کسب

در نواحی  است که در طی آن فرد کارآفرین فرایندی در مناطق بیابانی کارآفرینیبعبارتی، 

با بسیج منابع،  این مناطق های جدیدهای نو، خالق و شناسایی فرصتبا ایده منزوی و بیابانی

 ورزدهای جدید و نوآور رشدیابنده مبادرت میهای نو، سازماند کسب و شرکتبه ایجا

روستایی وجود بیابانی و سه استراتژی اساسی برای توسعه کارآفرینی (. 92: 2931نژاد ،)هدایت

خصوص مناطق شهری( به روستاها که در  وکارها از دیگر مناطق )به  دارد: یکی جذب کسب

وکارهای موجود از طریق  دان مفید نیست. دوم حفظ و توسعه کسبمجموع و از نگاه ملی چن

کنند. سوم  گذاران و مدیران کشور به آن توجهی نمی حمایتی که عموماً سیاست یها سیاست

وکارهای جدید از دل خود مناطق روستایی, که معموالً مدنظر  حمایت از ایجاد و تولد کسب

و گنون  نیپتر(. 99: 2939زاد،است)مرشدیو بلندمدت ریزی منسجم  باشد اما نیازمند برنامه می

  اساساً ییروستا ینیاند که کارآفر کرده انی( در دو پژوهش جداگانه، ب1111) تاسی( و لو2331)

 دهیعق روستا تصور کرد. به یآن را در فضا دیبا نکهیندارد؛ جز ا یتفاوت یشهر ینیبا کارآفر

مرتبط، مانند  یها تیو فعال یتنها به کشاورز ییروستا ینی(، مفهوم کارآفر2333) کوالوزک

مفهوم تنها به  نیا  .دهد یم پوشش  زیرا ن یصنعت   بلکه توسعه شود؛ یمحدود نم ییغذا عیصنا

  .ردیگ یدربرم زیمجاور را ن یکوچک و نواح یو شهرها شود یروستاها محدود نم

مانند توسعه  یرا در عوامل یدر توسعه اقتصاد ییروستا ینی( نقش کارآفر1121) داس

 ییدرآمد سرانه، خوداتکا شیافزا ،یزندگ یبهبود استانداردها ،یاشتغال عموم ،یا متوازن منطقه

 ایمزا نیا ،ییروستا ینیبرشمرده و معتقد است که کارآفر یمتناسب قدرت اقتصاد عیو توز یمل
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 ان،ییاز مهاجرت روستا یریجلوگ ،یشغل یها فرصت یآور فراهم :را دربردارد مو منافع مه

و  یاجتماع یها بیاز آس یریجلوگ ،یهنر یها تیفعال یارتقا ،یا رشد متوازن منطقه

 .جوانان یارسازیهوش

های افراد، مبتنی بر  کارگیری مؤثر و کنترل فعالیت وقفه در به تالش بی مدیریت جهادی

ا نیت الهی، جهت نیل به های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و.... ب مبارزه در تمام عرصه

نام دارد. مدیریت جهادی « مدیریت جهادی»اهداف واالی جامعه و رفع موانع موجود، 

های بلند و دارای شتاب مدبرانه  ناپذیر، با گام مدیریتی است با عشق و ایمان به خدا، خستگی

وی ایجاد س گذرد و به شناسی، از موانع پیش رو یکی پس از دیگری می که با بصیرت و دشمن

بر  دیتاک تیرینوع مد نیا در(. 2931احمدی و خیبری، رود )خان پیش می تمدن اسالمی به

اما با  تیریمد یها روش نیروزتر و به نیدتریاز جد یمند بهره یبه معنا یمکتب تیعقالن

 گرید یاست. از سو یجهاد تیریمد یالگو یها لفهؤم گریاز د یو انقالب یارزش یریگ جهت

 ییهالفهؤم گریپذیر از د آفرین، پویا و انعطافمنت، تحول توجه به مدیریت داوطلبانه و بی

باشند. این نوع از مدیریت یبرخوردار م ییبسزا تیاز اهم یجهاد تیریهستند که در بحث مد

 توأم جامعه نیازهای و اتک ضروریدر گرفته، ارزشی بار مدیران، عملی روشهای تا دباعث ش

آرمند و ذبیحی ) ل مدیران قرار گیردعم و نظر مورد انقالبی شعور و دینی معنوی، روح با

 .(2933طاری، 

 پژوهش ۀنیشیپ. 4

 ریاخ یها در سال تیریرشته مد دیپژوهشگران و اساتدر حوزه موضوعی مدیریت جهادی نیز 

را  مدیریت جهادیو ...  نامه انیدر قالب کتاب، مقاله، پا یعلم یها اند تا با پژوهش تالش کرده

توسط  یجهاد تیریفرهنگ و مد یمل یها شیسلسله هما یها با برگزار تالش نیکنند. ا نییتب

 تیریمد یعلم شیهما زیو ن 2933و  2931 یاه در سال ژهیو به یوزارت جهاد کشاورز

طور  مقاله منتشر شده که به 211سه مجموعه  نیشده است. در ا  شروع 2932در سال  یجهاد

 :اند لیو تحل میتقس  قابل ریدسته ز1غالب در 
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آن  یها ابعاد و مؤلفه نییو تب یجهاد تیریفرهنگ و مد لیها به تحل از مقاله یشمار   -2

انجام  ای یجهاد یها تیبراساس سابقه فعال ای یو قرآن ینید یپرداخته و با استفاده از مبان

 . اند کرده حیو سازمان، آنها را تشر تیریدر حوزه دانش مد یلیو تکم یقیمطالعه تطب

 تیریآثار فرهنگ و مد یابیو ارز یشناس بیها، به آس از مقاله گرید یبرخ یمحور اصل -1

نقد و   به یبر عملکرد جهاد سازندگ دیبا تأک یطورکل و به داکردهیاختصاص پ یجهاد

 .آن دوران پرداخته است یبررس

 یها تالش «یجهاد تیریو مد یاقتصاد و فرهنگ با عزم مل»به نام  2939سال  یگذار نام با

 تیریمد یها شیهما یبه برگزار توان یشده است که ازجمله آنها م  انجام نهیزم نیدر ا یگرید

 کردیدانش با رو تیریمد شیتهران و هما یتوسط شهردار 2931و  2939 یها در سال یجهاد

( اشاره کرد که درمجموع منجر به السالم هی)عل یتوسط دانشگاه امام عل 2939در سال  یجهاد

 تیریعنوان کتاب در حوزه مد 12صورت گرفته تاکنون  یها یبررس با .مقاله شد 113 فیتأل

و  یشعار اقتصاد و فرهنگ با عزم مل نییجلد به تب 29تعداد  نیکه از ا اند افتهینگارش  یجهاد

از نگاه قرآن  یجهاد یو زندگ تیریمد ،یمفهوم فرمانده نییعنوان به تب 3 ،یجهاد تیریمد

جلد مجموعه مقاالت  3 ،ی)مدظله(( و مقام معظم رهبرهیعل اهلل )رحمه ینیامام خم م،یکر

 نییجلد تب 21 ،یگدر جهاد سازند یجهاد تیریمد ینگارجلد تجربه 1 ،یجهاد یها شیهما

مشابه در  یها یتئور یها به بررس کتاب یو مابق یجهاد تیریفرهنگ و مد یها ابعاد و مؤلفه

سالمت دفاع مقدس،  ،ینیآفرکار یها در عرصه یجهاد تیریو کاربرد مد گرید یکشورها

برخی از مطالعات یافت شده مرتبط با زمینه تحقیق در  و صنعت نفت پرداخته است. تیامن

 آورده شده است. 2جدول شماره 

با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعه مقاالت در زمینه موضوع روستا و مدیریت جهادی، 

آن پرداخته و با  یها ابعاد و مؤلفه نییو تب یجهاد تیریفرهنگ و مد لیتحل بیشترین موارد به

و  یقیانجام مطالعه تطب ای یجهاد یها تیبراساس سابقه فعال ای یو قرآن ینید یاستفاده از مبان

از  گرید یبرخ یمحور اصل .اند کرده حیو سازمان، آنها را تشر تیریدر حوزه دانش مد یلیتکم

و  داکردهیاختصاص پ یجهاد تیریآثار فرهنگ و مد یابیو ارز یشناس بیها، به آس مقاله
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ولی در  .آن دوران پرداخته است ینقد و بررس  به یبر عملکرد جهادسازندگ دیبا تأک یطورکل به

 رابطه با توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی محقق کار چندانی نیافت.

 یجهاد تیریو مقوله مد ییروستا ینیکارآفر ۀنیمطالعات انجام شده در زم. 1جدول 

 نتیجه موضوع نویسنده

ورمزیاری و 

 (2933همکاران)

سیاستگذاری توسعه 

روستایی مبتنی بر سبک 

 مدیریت جهادی

در قالب پنج بعد های مدیریت جهادی و ویژگیها  مولفه

ساختار و »، «ها و مبانی فکری و فلسفی سازمان ارزش»

های  ارزش»، «های نگرشی کارکنان ارزش»، «فرهنگ سازمانی

انداز  چشممأموریت و »و « رفتاری کارکنان

 .شدند بندی دسته  ،«سازمان

ثنایی پور 

(2933) 

ی کارآفرینی در توسعه

چارچوب گفتمان اقتصاد 

مقاومتی: رویکردی 

 فراترکیب

ی هنجارهای  توسعه»حاصل تحقیق الگویی مشتمل بر پنج بُعد 

بهبود فضای »، «مداراجتماعی کارآفرینی ارزش-فرهنگی

اندازی های مالی برای راهحمایت»، «وکار اندازی کسب راه

« وکار اندازی کسبهای قانونی برای راهحمایت»، «وکار کسب

توانمندسازی کارآفرینان نوآور در ایجاد و تجاری سازی »و 

 .است« دانش

قهرمانزاده و 

 همکاران

 (2933) 

توسعه کارآفرینی در 

 مناطق روستایی

ه دارد که، مهمترین گام های توسع می این مطالعه بیان

 به مقاومتی ،آموزش کارآفرینی روستایی شامل، اقتصاد

 مدیریت، استفاده عرصه در نوین دانش از روستاییان، استفاده

ریزی ، بررسی موانع برنامه و مدیریت برای خبره افراد از

 اقتصادی،اجتماعی و محیط زیست

حامی و همکاران 

(2933) 

تبین مدل کارآفرینی 

روستایی مبتنی بر مدیریت 

 جهادی

ی این مطالعه بیانگر آنست که کارآفرینی جهادی شامل هایافته

سه مؤلفه روحیه جهادی، انگیزه جهادی و حرکت جهادی در 

 باشدکارآفرینی روستائی می

افتخاری و 

 (2931همکاران )

 یجهاد تیریمد یها مؤلفه

 یا امام خامنه اناتیدر ب

 جهادی مدیریت ماتالزا زیرمؤلفه؛ 9 با جهادی را  مدیریت مفهوم

 زیرمؤلفه؛ 1 با مدیریت جهادی هایویژگی زیرمؤلفه؛ 21 با

 ندازیرمؤلفه تشان داده 29 با جهادی مدیریت دستاوردهای

 (2931شکوری )

بررسی نقش جهاد 

سازندگی در توسعه 

 روستایی

مدیریت جهادی و باالخص جهاد سازندگی موجب توسعه 

 گرددور در روستاها میهدفمند و بهره
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 یجهاد تیریو مقوله مد ییروستا ینیکارآفر ۀنیمطالعات انجام شده در زم. 1دول ادامه ج

 نتیجه موضوع نویسنده

استعالجی 

(2932) 

بررسی الگوی مدیریت 

روستایی در ایران با تاکید 

بر مدیریت محلی و 

 هامشارکتی دهیاری

ایجاد مدل نهایی مدیریت و توسعه روستایی با مشارکت 

 جهادی مقیمان و دست اندرکاران روستا

خسروی پور و 

 اسدی

(2933) 

های مردم  نقش سازمان

نهاد در توسعه پایدار 

 روستایی

سازماندهی و بکارگیری مدیریت شده و جهادی ساکنین هر 

روستا رابطه مستقیمی با سرعت و کیفیت توسعه ماندگار و 

 پایدار روستاها دارد

وکیل الرعایا و 

 غریب

(2931) 

مدیریت جهادی: نقش و 

-ران و پساثر عوامل پیش

ران توسعه کارآفرینی در 

 مناطق بیابانی و روستایی

 91,2نتایج تحقیق نشان دادکه رابطه بین عوامل جغرافیایی با 

درصد اثر  11,1فناوری -درصد اثر ، و رابطه بین عوامل علمی

شده اند ،  بر توسعه کارآفرینی در مناطق بیابانی معنادار 

فرهنگی و عوامل اقتصادی دارای -.همچنین عوامل اجتماعی

درصد بر توسعه کارآفرینی بوده و روابط  1اثرگذاری کمتر از 

آنها با کارافرینی در نواحی مورد مطالعه تحقیق نیز معنادار 

 نشد.

و  یفراهان

 همکاران

(2939) 

اثرگذار بر رشد  عوامل

 یدر نواح ینیکارآفر

مطالعه:  )مورد ییروستا

دهستان جابر انصار در 

 شهرستان آبدانان(

 جادیعوامل در ا نیاثرگذارتر ،یو اجتماع یرساختیز عوامل

 مورد مطالعه هستند. ۀو اشتغال در محدود ینیکارآفر

 

و  یرضوان

 نجارزاده

(2931) 

 یهانهیزم لیو تحل یبررس

در  انییروستا ینیکارآفر

 ینواح ۀتوسع ندیفرا

: یمورد ۀ)مطالع ییروستا

 یدهستان براآن جنوب

 استان اصفهان(

 یو اقتصاد یاجتماع طیمح یسازو آماده ینیکارآفر آموزش

جذب  یبرا ،ییروستا یروستاها  متخصص و ماهر به نواح

به عنوان  تواندیم یکشاورز یتهایجوان و فعال یانسان یروین

در  ینواح نیا ینیکارآفر تیو تقو جادیدر ا یراهکار اصل

 مؤثر باشد. اریبس داریپا ۀتوسع یراستا

و  یفراهان

 همکاران

(2931) 

 ۀدر توسع ینیکارآفر نقش

 ییروستا داریپا

 

 جادیا ،ییروستا داریپا ۀمهم توسعه و توسع یراهکارها از

 شیاست که باعث افزا ینیابزار آن، کارآفر نیغال و مهمترتاش

 شودیدرآمد مردم م شیافراد و افزا یوربهره
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 یجهاد تیریو مقوله مد ییروستا ینیکارآفر ۀنیمطالعات انجام شده در زم. 1دول ادامه ج

 نتیجه موضوع نویسنده

سبکبار و  یفرج

 همکاران

(2931) 

 ۀتوسع یبندتیاولو

در مناطق  ینیکارآفر

با استفاده از  ییروستا

 ۀ)مطالع یپرومتر کیتکن

: دهستان حومه یمورد

استان  یبخش مرکز

 خدابنده استان زنجان

 ینیکارآفر یتوسعه،  برا یهاهیدر نظر دیجد یراهکار

با  ییدر مناطق روستا یتسازیو ظرف یتوانمندساز ییروستا

 شهر و روستاست. نیهدف کاهش شکاف ب

 لدیناکنر

   ریفتخاا

 رانهمکاو

(2933) 

 توسعه یهادهبررا

در  ورزیکشا فرینیرآکا

 مطالعه ستاییرو مناطق

 یستاهارو ردیمو

 هبنداخد نشهرستا

و  آورینو ستانهآ ،منطقه یباال ظرفیتهاو  هاینمنداتو

 ینگرزبا مندزنیا ستاییرو مناطق ورزیکشا بخشدر  خالقیت

 باشدمییتها ودمحد فعر ایبر مناسب یسیاستها ئۀو ارا

   ستوعلید

 رانهمکاو

(2932) 

 توسعه نعامو یلویتبنداو

 ستاییرو نناز فرینیرآکا

 رگرمسا نشهرستا

 مسیردر  نعامو مهمترین ترتیب به شیزموو آ دیقتصاا نعامو

 میباشد جامعهاز  قشر ینا فرینیرآکا توسعه

 قائد علی

 عاشوریو

(2939) 

از  حاصلسازمانی فرهنگ 

 یجهاد  تیریمد

نوع فرهنگ  کی یجهاد که فرهنگ دهدینشان م یقتحق نیا

. عناصر شودیکار عبادت محسوب م آن، است که در یسازمان

داشتن  ویی آرمانگرا ت،یمعنو مان،یعبارتند از: ا فرهنگ نیا

-یو مادی فرهنگ ماد پا نهادن ریبلند و مقدس؛ ز فاهدا

 ،یمردم، جو و تحرّک ذات به خدمت جهیو در نت ییگرا

 ،اسرافاز  زیپره ،ی، تعهد، سادگتعاون ثار،یص، االاخ

محروم،  قمناط  حضور در ،یکوش مشارکت، سخت مشورت،

 و.. یریجسارت، خطرپذ

 زواره رضایعل

(2931) 

 یابیو ارز یشناس بیآس

 جهادی تیریفرهنگ و مد

 یجهاد تیریفرهنگ و مد یریکشور بکارگ یکنون طیدر شرا

همه  یبرا یجهاد تیریفرهنگ و مدو ضرورت دارد 

 مناسب است یسازمان یتهایفعال
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 یجهاد تیریو مقوله مد ییروستا ینیکارآفر ۀنیانجام شده در زممطالعات . 1دول ادامه ج

 نتیجه موضوع نویسنده

نگلر و نوادا 

(1121) 

کارآفرینی غیرکشاورزی 

در روستاهای جنوب 

صحرای آفریقا: شواهد 

 جدید تجربی

 

کشور افریقایی و کسب و کارهای غیر  1این مطالعه در 

نیروی کار ، بقا و کشاورزی روستایی مبتنی بر بهره وری 

خروج با استفاده از شاخص های استاندارد زندگی بانک 

جهانی انجام پذیرفت. مطالعات نشان داد که در روستاهاکسب 

وکارهای اقتصادی خانگی کم هزینه، مانند فروش و تجارت ، 

نسبت به فعالیتهایی که نیاز به هزینه های باالتر دارند ، همانند 

گذاری آموزشی بیشتر رونق دارد. حمل و نقل یا سرمایه 

ای. بهره وری بعالوه نتایج بیانگر آنست که خدمات حرفه

نیروی کار متفاوت است: بنگاه های اقتصادی روستایی در 

مقایسه با بنگاه های اقتصادی شهری و از بازده نیروی کار 

پایین تری برخوردارند. بعالوه کسب وکارهای روستایی 

آوری یا امور مالی و به دلیل ودعمدتاً به دلیل عدم س

 .شوند می های اقتصادی از بازار خارج شوک

 روش پژوهش . 5

های آماری مورد  با بررسی مقاالت و نظریات صاحبنظران مشخص شد که بیشتر روش

های کیفی خصوصاً گرندد تئوری استفاده  های کمی بوده و کمتر از روش استفاده روش

این پژوهش دارای است. در این مطالعه از روش کیفی داده بنیاد استفاده شده است. لذا،  شده

شود. عنوان روش پژوهش استفاده می به بنیاد ش نظریه دادهاست و از رو "رویکرد کیفی "

1نظریه داده بنیاد"یا  2روش گراندد تئوری
وسیله آن با  ، شیوه پژوهش کیفی است که به"

طوری که این نظریه در سطح وسیع،  به ،یابدای تکوین می، نظریههادهاستفاده از یک دسته دا

طور  در واقع در این روش، الگو به(. 2933بازرگان،)کند فرایند، عمل یا تعامل را تبیین می

عبارت  شود؛ بهشود و از بررسی ادبیات آشکار نمیها استخراج میهمستقیم از درون داد

دیگر چون این راهبرد نوعی پژوهش کیفی است، مسئله پژوهش دقیقاً در قالب متغیرهای 

                                                           
1
 Grounded Theory Approach 

2
 Grounded theory 



 دو فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی                                                     122

 

 1911سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

. شودپژوهش مطرح می ت اصلیاالؤشود؛ بلکه فقط سؤال یا سمستقل و وابسته بیان نمی

ها ، اعم از فرعی هو مقول ها ، مفاهیمه، شناسمبتنی بر توالی محورهای کلیدی در این راهبرد

 .(2931فرد، دانایی)و اصلی است 

 جامعه آماری. 6

است. مساحت این استان برابر با  ایران های کشور استان سمنان یکی از پهناورترین استان 

شود. این استان از نظر  را شامل می کشوردرصد مساحت کل  3/1که کیلومتر مربع  31132

 جمعیت از 91 رتبه نفر، 111111 بر بالغ با جمعیتی  بوده ومساحت هفتمین استان ایران 

 روستایی مناطق در درصد 12 و شهری مناطق در درصد 13 تعداد این از. است دارا را کشور

 به و بوده افزایش به رو استان این در شهرنشینی میزان گذشته سالیان طی هستند. در ساکن

است. اما میزان وسعت و پراکندگی  شده سکنه از خالی روستایی مناطق نسبت همین

تواند زمینه مساعدی برای کارآفرینی روستائی جمعیت بین مناطق روستایی و شهری می

سالهای اخیر به سمت شهرنشینی روی بوجود آورد، زیرا مردم بسیاری در این استان طی 

تواند آنان را دوباره به سمت روستا و کارآفرینی اند اما تعلقات محیطی آنها میآورده

 در افراد اشتغال افزایش به توانمی مهاجرت این دالیل مهمترین از روستایی متمایل نماید.

 کاهش به عنایت اب(. 2931 مرکز آمار آیران،) کرد اشاره خدماتی و صنعتی واحدهای

 از شهری صنعتی واحدهای در سمنان استان روستاییان اشتغال افزایش و روستایی جمعیت

 و اهمیت منظر از که باشد؛می سمنان استان روستایی توسعه در اصلی هایچالش جمله

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه فرایندهای در که کرد بیان توانمی روستایی توسعه ضرورت

 مناطق نیافتگیتوسعه پیامدهای المللی،بین و ملی ای،منطقه محلی، مقیاس در سیاسی

 مهاجرت، بیکاری، جمعیت، سریع رشد فزاینده، نابرابری گسترده، فقر چون روستایی

 توسعه بر آن تقدم حتی و روستایی توسعه به توجه موجب غیره و شهری نشینیحاشیه

 .است گردیده شهری



 129               ، مهدی جمال، یونس وکیل الرعایا                ...طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق 

 

 طراحی مدل توسعه کارآفرینی در مناطق روستائی مبتنی بر مدیریت جهادی
 

نخبگان و کارآفرینان سرشناس استان این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل 

از ) گیری نظریهستند که از طریق روش نمونهسمنان و برخی از اساتید کارآفرینی روستایی 

 (.1)جدول شماره  انتخاب شدند (2گیری هدفمند های نمونهروش

( 2933)گال و همکاران، رود کار می گیری هدفمند، که در پژوهش کیفی به در نمونه 

عات باشد الهدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که باتوجه به هدف پژوهش، سرشار از اط

یابد که دادن الگوی نظری خود یاری دهد و اینکار تا جایی ادامه میو پژوهشگر را در شکل

مام جزئیات و با دقت عات اشباع و نظریه مورد نظر با تالها و اطمربوط به داده بندیطبقه

 صورت به نگر ژرف مصاحبه روش به اطالعات پژوهش این در (.1111)کراسول،تشریح شود 

نفر   21تعداد  مصاحبه شوندگان و است شده گردآوری 9و نیمه ساختار یافته 1هدایت کلیات

اطالعات به بعد  دهمکه از مصاحبه دقیقه تا دو ساعت بود  11ها از بوده و زمان انجام مصاحبه

تا اشباع نظری محرز  ادامه یافت دوازدهماما برای اطمینان تا مصاحبه  جدیدی دریافت نشد

 شود. ویژگی دموگرافیک مصاحبه شوندگان در جدول ذیل آمده است.

 مصاحبه شوندگان کیمشخصه دموگراف .2جدول 

                                                           
1
 Purposeful Sampling 

2
 The General Interview Guide Approach 

3
 Semi Structured Interview 

 سابقه تحصیالت سن جایگاه شغلی شناسه

P1 11 کارشناس ارشد 11 کارشناس ارشد جهاد کشاورزی 

P2 21 دکتری تخصصی 93 استاد دانشکده کارآفرینی 

P3 23 دکتری تخصصی 11 استاد دانشکده کارآفرینی 

P4 11 کارشناس ارشد 13 مشاور کارآفرینی روستایی 

P5 21 کارشناسی 91 کارآفرین نمونه استان 

P6 21 کارشناس ارشد 99 کارآفرین نمونه استان 

P7  12 کارشناسی 93 نمونه استانکارآفرین 

P8 93 دکتری تخصصی 12 کارآفرین نمونه استان 
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برای تأیید نتایج( و  شوندگانمصاحبهمنظور افزایش روایی، از ارزیابی درونی )مراجعه به  هب

ایایی نیز پارزیابی بیرونی )کُدگذاری توسط استادان کارآفرینی( استفاده شد. برای دستیابی به 

تالش کردند دقت الزم را مبذول دارند و ضمن  محققاندر تمام مراحل انجام تحقیق، 

 .مستندسازی جزئیات تحقیق، از هرگونه سوگیری اجتناب ورزند

 پژوهش های . یافته7

 بررسی ها ومشاهده ها،مصاحبه از حاصل هایداده ،1محوری و 2باز کدگذاری از استفاده با

تحلیل شدند.  و بررسی بود، آمده به دست هاداده آوریجمع مراحل در آنچه هر و مدارک اسناد،

های مقوله مفاهیم و مراحل این طی و گرفت انجام هامصاحبه انجام از پس فرایند کدگذاری

 هامقوله سازییکپارچه و پاالیش ،9گزینشی مرحلۀ کدگذاری شدند. در شناسایی اصلی و فرعی

الگوی نهائی پژوهش  قالب در شده، شناسایی هایابعاد مقوله و هاویژگی به توجه با آنها ارائۀ و

 .شد انجام

 برای . است سطربه سطر تحلیل روش حاضر، پژوهش در باز کدگذاری روشکدگذاری باز: 

 پژوهش با مرتبط مفاهیم و شدند تحلیل مصاحبه هر از آمده دست به هایروش، داده این انجام

 پروراندن برای گرفتند. سپس قرار هامقوله عنوان با تریکلی هایدر دسته و شده مشخص

 میان یکنواختی به رسیدن و هامقوله ویژگی ابعاد، کشف شامل آمده که دست به های مقوله

 بار باز، کدگذاری مرحلۀ در شناسایی شده هایشدند. مقوله بعدی انتخاب هاینمونه هاست، پاسخ

                                                           
1
 Open Coding 

2
 Axial Coding 

3
 Selecting Coding 

P9 91 دکتری تخصصی 11 کارآفرین نمونه استان 

P10 23 کارشناس ارشد 93 کارشناس پژوهشگاه توسعه روستایی 

P11 23 دکتری تخصصی 11 مشاور ایجاد کسب و کار 

P12 19 کارشناس 11 های صنعتیکارشناس شهرک 
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 11 ها، مصاحبه تحلیل از پس کلی طور به شدند. بندیدسته کدگذاری محوری قالب در دیگر

 .شدند دسته بندی محوری کدگذاری قالب در که شد استخراج های موجودگزاره تحلیل از مفهوم

 و ویژگیها فرعی، هایمقوله شدنمشخص ها،داده باز کدگذاری از پس محوری: کدگذاری

رسد. محوری می کدگذاری الگوی چارچوب در هامقوله بندیبه دسته نوبت ها،مقوله ابعاد

 که مقوله محوری نام گرفت "کارآفرینی جهادی "های اصلی در شش دسته قرارگرفتند و مقوله

 صورت به شوندگانمصاحبه کل، طور به .است شده شناسایی هایکل مقوله نماینده ایگونه به

یک مدل توسعه کارآفرینی  به دستیابی سبب که کردندمی بیان عواملی را ضمنی، یا مستقیم

 شود.می ئی با رویکرد مدیریت جهادیروستا

های علّی به حوادث و مقوله(  1113) 2طبق تعریف کوربین و استراس شرایط علی:

جدول ذیل کدگذاری  .انجامندای میکنند که به وقوع و گسترش پدیدهاتفاقاتی اشاره می

 دهد.محوری شرایط علی توسعه کارآفرینی روستایی با رویکرد مدیریت جهادی را نشان می

 یجهاد کردیبا رو ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یتوسعه الگو یعل طی. کد گذاری شرا9جدول

 مفاهیم مقوله های فرعی مقوله های اصلی

 عوامل فردی

 خالقیت

 ایده های خالقانه

 قوانین خالقانه

 خالقیت در استفاده از منابع روستا

 پذیرش ریسک

 جذابیت نتایج

 جسارت جهادی

 درک منافع مهم

 عالقه به کارآفرینی در یک موضوع خاص عالقمندی

 تعلقات اجتماعی فرهنگ اجتماعی

 احساس تعلق به محیط روستا و خانواده

 پیشرفتعالقه روستا به ثبات، آرامش و 

 ارج و قرب کارآفرینان محلی نزد جامعه روستا

 های بومی منطقهتناسب با سنت

                                                           
1
 Corbin & Strauss 
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 یجهاد کردیبا رو ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یتوسعه الگو یعل طی. کد گذاری شرا9دولادامه ج

 مفاهیم مقوله های فرعی مقوله های اصلی

 

 فرهنگ شورا و مشارکت

 های جدیدفعالیتعالقه اجتماعات محلی به 
 سازی روستائیان با یکدیگرارتباطات و شبکه

 گذاریحس مشارکت در سرمایه
 مشارکت و همکاری نهاد های اسالمی روستا

 فرهنگ کارآفرینی
 زن یا مردساالری در مشاغل روستا
 باور جوانان، زنان و زنان روستا

 
 انتقال تجربه کسب وکار

 کارآفرینان موققارتباط نزدیک با 
 تشکیل جلسات حل مشکل با افراد موفق

 ساالری در روستاشایسته

دسترسی به 
 اطالعات

 اطالعات به روز
 های ملی و بومیکسب اطالعات از طریق رسانه

 کسب اطالعات از طریق اجتماعات محلی
 ارتباطات سیار و اینترنت

 منابع اطالعاتی

 ارتباطات روستائی
 ارتباط با کارآفرینان موفق

 های محلیرسانه
 های اقتصادی و بازار کاردسترسی به داده

حمایتهای 
 کارآفرینی

 های محلیحمایت

 سهولت در ایجاد کسب و کار در روستا
 حمایت اجتماعات محلی درترویج و بازاریابی

 ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در روستا
 گذاران محلیحمایت سرمایه

انتقال دانش و مهارت کارآفرینی 
 روستایی

 کالسهای آموزشی مهارتهای کارآفرینی روستایی
 های گروهیآموزش فعالیت

 دسترسی به منابع آموزشی
 آموزش کشف فرصتهای کارآفرینی روستایی

 های مالی دولتیحمایت

ها بواسطه مدیریت حمایت دولت و باالدستی
 جهادی

 های بدون بهره یا بدون بازگشتوام
 سهولت در دریافت خدمات مالی

گذاران غیر بومی در حمایت دولت از سرمایه
 مناطق روستایی

 اهداف جهادی
تلفیق اهداف مادی با اهداف 

 معنوی
 اهمیت افزایش کیفیت زندگی روستا

 اعتقاد به پاداش اخروی
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ها ظاهر و مثابۀ هسته در داده است که همواره به ایمقوله محوری قولهم شرایط محوری:

تواند متناسب با شود. نام این مقوله میای به آن مرتبط میگونه همۀ مقوالت اصلی دیگر به

کدگذاری مقوله  1(. جدول شماره1113شود )کوربین و استراس،  موضوع مورد مطالعه انتخاب

 دهد.محوری را نشان می

 یجهاد کردیبا رو ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یتوسعه الگو  محوری طی. کد گذاری شرا1جدول

 مفاهیم مقوله های فرعی مقوله های اصلی

 

ی
اد

جه
ی 

رین
رآف

کا
 

 روحیه جهادی
 نگرش مثبت ، خود باوری، اعتماد بنفس، احساس تعهد

 کوشی بجای شانساعتقاد به سخت
 روحیه جهادی در رهبری، مشاوره، مشارکت

 جهادی انگیزه

 

 رضایت از درآمد مورد پیش بینی
 عالقه به کشور، روستا و خانواده
 مصصم به ایجاد تغییر در جامعه

 حرکت جهادی
 استفاده از امکانات موجود

 کوچک شمردن موانع بواسطه اهداف الهی

شرایط  شوند به سلسلهنیز نامیده می ایشرایط زمینهها که این مقوله: ای شرایط زمینه

 رطو به (.1113دهند)کوربین و استراس، محیطی اشاره دارد که راهبرد را تحت تأثیر قرار می

  ماا ،کرد لکنتررا  نهاآتوان نمی که دشومی گفته ییزاونمل براعو به ایشرایط زمینه کلی

 بیانگر این شرایط است. 1هستند. جدول شماره  ارثرگذاپدیده  یگیر شکل ۀبرنحو

 یجهاد کردیبا رو ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یتوسعه الگو  ایزمینه طیکد گذاری شرا .1 جدول

 مفاهیم مقوله های فرعی های اصلی مقوله

 های روستاییزیرساخت
 

 محیطی
 راه های ارتباطی

 وجود تکنولوژی و فناوری اطالعات سازگار با کارآفرینی
 و منابع محیطیها  ظرفیت

 اجتماعی
 نهادهای دولتی در روستا وجود

 قدرت مدیران جهادی روستا
 سیاست های تشویقی دولت در توسعه کارآفرینی روستایی

سیاست های جهادی 
 دولت

 سیاست ها
تسهیل رویه های قانونی کسب و کار روستائی بواسطه 

 مدیریت جهادی
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ای از را زنجیره گرشرایط مداخلههای مقوله( 1113کوربین و استراس) شرایط مداخله گر:

در جدول  .شودبخشی راهبرد می دانند که باعث کندی یا سهولتشرایط ساختاری خاص می

 اند.گر نمایش داده شدهشرایط مداخله 1شماره 

 کردیبا رو ییدر مناطق روستا ینیکارآفر یتوسعه الگو  مداخله گر طیکد گذاری شرا. 1 جدول

 یجهاد

 مفاهیم فرعیمقوله های  مقوله های اصلی

 بی ثباتی سیاسی شرایط سیاسی

 های اقتصادیقدرت تحریم

 های جهادیکننده فعالیتگری مختلجناحی

 گرفتن از ارزشهای انقالبیفاصله

 ضعف نگرش ساختاری به کارآفرینی روستایی با مدیریت جهادی نگرش ساختاری شرایط ساختاری

است که برای کنترل،  هاییاستراتژیهای راهبردی، منظور از مقولهراهبردها و پیامدها: 

های پیامدی، نتیجه و حاصل راهبردها را مقولهشوند و پدیدۀ محوری ارائه می پیشبرداداره و 

(. راهبردها و  1113کنند)کوربین و استراس ،پدیده بیان مییا پیشبرد برای اداره یا کنترل 

 مشاهده نمود.توان می 2پیامدها را در مدل نهایی شکل 

است.  گزینشی کدگذاری،  هامند کردن دادهنظاممرحله آخر در کدگذاری گزینشی: 

مند آن را به طبقات دیگرمرتبط طور نظام کند و بهمحوری را اختیار می مقولهپژوهشگر 

های پژوهش شامل شرایط علی، میان مقوله (. در این مرحله ارتباط2931کرسول، )سازد  می

و الگوی نهایی  گر، راهبردها و پیامدها مشخص شدای و مداخلهی، شرایط زمینهمقوله محور

 دست آمد. هب 1در قالب شکل 
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 الگوی نهایی کارآفرینی روستایی با رویکرد مدیریت جهادی 1شکل 

 . نتیجه گیری و پیشنهادات8

توسعه  ،یاقتصاد ۀاهداف توسع نیاز جمله مهمترهمانطور که در این تحقیق بحث گردید 

باعث  ینیاست. کارآفر ینیکارآفر نیز ساز و کار آن نیمهمتر است که اشتغال جادیا ها وروستا

؛ شودیجامعه م رفاه شیافزا جه،یو در نت نابعافراد و م یوربهره شیو افزا یکاریکاهش ب

همچون روستاها، صرفا با  افتهیندر مناطق توسعه ینیکارآفر ارتقاهمچنین روشن است که 

و  یدرون یهازهیو کوتاه مدت اثرگذار نبوده و به نظر تالش برگرفته از انگ یانتفاع یهادگاهید

توان آن را در کارآفرینی با رویکرد مدیریت جهادی که می امر نیدر ا یمعنو یهانگرش

مدل توسعه . در این تحقیق که با هدف دستیابی به موثر باشد اریتواند بسیم خالصه کرد،

 گرانددی و متدولوژی فیک کردیروی با جهاد تیریبر مد یمبتن ییدر مناطق روستا ینیکارآفر

ی بهره گرفته شد، که در مدل نهایی احصا شده در تحقیق نشان داد با روحیه، انگیزه و تئور

توان از طریق اتخاذ راهبردهای متناسب به دستاوردهای قابل توجهی های جهادی میحرکت

( 2های کلیدی در سه دسته کلی در مدلی توسعه یافته ارائه شدند: دست یافت. این راهبرد

 ( بسترسازی9( توسعه نگرش معنوی و انگیزشی و 1سازی و آموزش های حساسفعالیت
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سازی و آموزشی است. های حساسیکی از عوامل مؤثر توسعه کارآفرینی روستایی فعالیت

محلی و آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی  هایتواند شامل بکارگیری رسانهها میاین فعالیت

ایجاد انسجام، محلی خبرگان اعالم داشتند که های در تحلیل کارکردی رسانه روستایی باشد.

 یعنی ؛کندهمبستگی و مشارکت اجتماعی به منزله یک رفتار اجتماعی مطلوب خودنمایی می

در  .است جانبه همه توسعه به رسیدن اساسی عوامل از نظرانکه از دید صاحب چیزی همان

آشنا یعنی؛  به سه بعد مهمتوان میها در جذب مردم و جلب همکاری آنان یفای نقش رسانها

نظارت و نظران صاحب ،جلب مشارکت کارشناسانه، کردن مردم با محتوا و اهداف توسع

الوه، کرد. بعاشاره  کارآفرینی روستاییبرای تحقق توسعه  محلی عمومی و کمک به مسووالن

ها، ها، نگرشفرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوری مجموعه ارزشبه زعم نظر خبرگان، 

فراد کارآفرین . تقویت ادهدهنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می

ی های اطراف و شیوهبا نوع متمایز نگاهشان به پدیده شود تادر روستا باعث میو خالق 

خود، دست به فعالیتهای کارآفرینانه بزنند و  های پیرامونرفتارشان در مواجه با پدیدهمتفاوت 

 است یگراند یقاتتحق یدر راستا یقتحق ینا یجنتا .ارایه نمایند روستایی به جامعه توسعه را

؛ وکیل 2931؛ شکوری 2933؛ ورمزیاری و همکاران،2933، رانهمکاو ریفتخاا لدیناکنر)

توان مطالعاتی  می (. هر چند به ندرت2939عاشوری، و : قائد علی2931الرعایا و غریب، 

 همسو با رویکرد مدیریت جهادی و توسعه روستایی یافت.

 جیتروعامل موثر راهبردی دیگر، توسعه نگرش معنوی و انگیزشی است این راهبرد شامل 

باشد. صاحبنظران می دیجد یهادهیئه اامردم روستا با ار قیتشوو  جوانان نیدر ب یجهاد هیروح

 بارز برند بسیار اندک است و آنچه معتقدند تعداد افراد روستایی که از منافع نوآوری بهره می

شناسایی عوامل مؤثر بر فضای نوآوری از منظر کسب و کارهای کوچک و متوسط در  است

افزایش میزان مشارکت مردم روستا در  راستای در سازنده قدمی و الزامات نخستین که ازروستا 

 یفرجمندی از مزایای آن است. این راهبرد نیز همسو با مطالعات )های نوآورانه  و بهرهفعالیت

؛  2933؛ قهرمانزاده و همکاران، 2933؛ ورمزیاری و همکاران،2931،سبکبار و همکاران

  باشد. می (2933؛ حامی و همکاران، 2931،  و نجارزاده یرضوان ؛ 2932استعالجی ،  
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و جذب  ییشناساعامل موثر راهبردی سوم بسترسازی مناسب است. این راهبرد شامل 

 یهاطوفان لیتشک ی ونیکارآفر یهادهیپرورش ا یبرا یطیمح جادیا، خالق و نوآور روستاییان

گیری از خالقیت و نوآوری منجر به افزایش رشد بهرهباشد. ی میدر اجتماعات محل یمغز

شود، به همین دلیل آموختن وری، ایجاد تکنولوژی، کاالها و خدمات جدید میاقتصادی، بهره

تواند راه را برای تفکر بهتر و موفقیت بیشتر های توسعه آن میمفهوم خالقیت و راه و روش

علت  ییدر خصوص چراجو. باز نماید ادر روست های مختلف شغلی، تحصیلی و ...در زمینه

باورهای کارآفرینان در خصوص  که دهند یم یحتوض ینعامل صاحب نظران چن ینا یتاهم

های نوآورانه و خالق به شدت به موفقیت یا شکست کارایی و اثربخشی مشارکت در فعالیت

مطلوب را برآورده  تجربیات پیشین آنها وابسته است تا جاییکه چنانچه انتظارات آنها از نتایج

های شناختی در مقابل برخی فعالیتگیری نوعی تعصباتنکند ممکن است منجر به شکل

های آمیز از مشارکت در فعالیتآنها معتقدند کسب تجربیات موفقیت شوند. نوآوری می

نوآوری باز در گذشته منجر به ایجاد خوشبینی و تمایل به مشارکت در این زمینه در آینده 

؛ وکیل الرعایا و غریب، 2933شود. این عامل نیز همسو با مطالعات )ورمزیاری و همکاران می

،  و نجارزاده یرضوان:  2939، و همکاران  یفراهان؛ 2933: قهرمانزاده و همکاران،  2931

 ( بوده است. 2939عاشوری، و قائد علی ؛2931

های آموزشی به جهت تسریع در دستیابی به پیامدهای مطلوب توسعه کارآفرینی، مجموعه

های ریزیتوانند با برنامههای فرهنگی میها و پایگاهو فرهنگی استان سمنان همچون دانشگاه

گیری از موزشی را با بهرهدقیق کوتاه مدت و بلند مدت در وهله اول اقدامات فرهنگی و آ

ایی و نهادهای آموزش اشاعه داده و در وهله بعدی نهادهایی همچون بسترهای رسانه

های محیطی گیری از اکرانتوانند با بهرهها و سازمان تبلیغات اسالمی میها، دهیاریشهرداری

الخصوص با لیایی ترویج نگرش معنوی به کارآفرینی و تشویق جامعه سمنان عشهری و رسانه

ریزی جدی و بهبود جامعه هدف جوانان، اقدامات مناسبی را به انجام رسانند؛ همچنین برنامه

 های کارآفرینیهای اجرایی با نگاه جهادی در جهت شناسایی ظرفیتمدیریت دستگاه

بازده در منطقه جغرافیایی استان همچون دامپروری اقدامات های پرالخصوص در حوزه علی
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های گری و ایجاد بسترهای کارآفرینی برای گروهشناسایی و ترویج صورت گرفته و تسهیل

توسعه توان به فرهنگی و جهادی نیز از دیگر اقدامات پیشنهادی هست که مطابق با تحقیق می

و عادالنه مناسب  عیتوز، روستا یطیمح ستیز یداری، ثبات و پاتیامنیی، روستا ینیکارآفر

 دست یافت. در روستا یزندگ یفیک ارتقاء، روستادر  یمنابع مل

ای از  شود که دسته پیشنهاد می با توجه به موضوعات مطرح شده و نتایج این مطالعه،

های راهبردهای پژوهش  ها و زیر شاخص گیری وضعیت شاخص تحقیقات آتی به اندازه

اند، پرداخته کردهحاضر در روستاهای استان سمنان که پیامدهای مدیریت جهادی را تجربه 

و میزان انطباق خروجی این تحقیق را با آنجه در واقعیت روستاها وجود دارد، ارزیابی و 

 گیری کنند.اندازه

از محدودیت های این پژوهش تعداد اندک مطالعه در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی 

توان به مطالعات مبتنی بر مدیریت جهادی است. هرچند در زمینه کارآفرینی روستایی می

های دینی است در قابل توجهی دست یافت ولی مدیریت جهادی که بر خواسته از آموزه

مطالعات خارجی مشابهی توسط پژوهشگر یافت نشد. بطوریکه نوظهوری این نظریه حتی 

در مطالعات داخل نیز سهم اندکی در توسعه روستایی بخود تخصیص داده است. در هر 

ش نمودند تا مطالعاتی نزدیک و همسو و دارای اعتبار علمی قابل صورت پژوهشگران تال

 قبول انتخاب کنند. 
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 منابع 

بررسی سبک مدیریت جهادی و سایر » (.2933)رضا ، ذبیحی طاری و پیمان ،ارمند .2

هادی، تهران، وزارت جهاد ، دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت ج«سبکهای مدیریتی

 .کشاورزی

بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تاکید بر (. »2932) استعالجی، علیرضا .1

 .113-193(: 91)21، فصلنامه جغراقیا، «مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری ها

های مدیریت  مؤلفه»(. 2931مهدی)،شمشیریو  محمد علی ،زرگرزاده ؛اصغر ،افتخاری .9

 .31-19(: 11)23، مدیریت نظامیفصلنامه  ، («العالی )مدظله ای جهادی در بیانات امام خامنه

ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول  مقدمه(. 2933)بازرگان، عباس  .1

 .تهران: دیدار، در علوم رفتاری

طراحی الگوی »(. 2933پروین )، خدادادی و محمدرضا ،رضوانی ؛سیدعلی ،بدری .1

 ،مجلس و راهبرد،  «های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور چالش

11(33 :)1-91. 

نقش کارآفرینی در توسعه پایدار » (.2931)بهاره و صبوری، محمدصادق  ،پورکریمی .1

، اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، اهواز، دانشگاه پیام «روستایی

 .نور استان خوزستان

چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی: توسعه ی کارآفرینی در »(. 2933ثنائی پور, هادی ) .1

 .11-11(: 21)1، الگوی پیشرفت اسالمی ایرانیدوفصلنامه  ،«رویکردی فراترکیب

عوامل مؤثر در توسعه »(. 2931قربان ) ،صبوری فر و هادی ،رحمانی ساعد؛ علیرضا ،تنهایی .3

 .19-11(: 1)2. نشریه علمی مطالعات راهبردی ناجا، «مدیریت جهادی در ناجای آینده

نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی بخش کاکی استان  .(2931حسینی، اسماعیل ) .3

ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و  جغرافیا و برنامه دشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد

 بلوچستان. 
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تبیین (. »2933حامی، سید محمد مهدی؛ قاضی، علی؛ پاسبان، امیر و جاجرمی، محمد ) .21

، همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت کسب و «مدل کارآفرینی روستایی

 کار، سمنان،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان. 

اعضای شورای  رئیس و(. بیانات ایشان در دیدار 19/21/2931خامنه ای، سید علی ) .22

 .اسالمی، شهردار، معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران،

منشور مدیریت جهادی در اندیشه » (.2931) اسماعیل و خیبری، سپهر ،خان احمدی .21

 .31-11(: 2)2، فصلنامه مدیریت فراگیر «دفاعی امام خامنه ای)مدظله(

مردم نهاد در توسعه پایدار های نقش سازمان» (.2933)زینب  ،بهمن و اسدی ،خسروی پور .29

 .13-91(: 1)91، ، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی «روستایی

مفهوم  ی: استراتژییاستقرا کردیبا استفاده از رو یپرداز یورتئ .(2931فرد، حسن ) ییدانا .21

 .11-11(: 22)21دانشور رفتار. مجله . ادیبن یتئور یساز

 ینیکارآفر یها نهیزم لیو تحل یبررس» .(2931محمد ) ،محمدرضا و نجارزاده ،یرضوان .21

استان  ی: دهستان براآن جنوبی)مطالعه مورد ییروستا یتوسعه نواح ندیدر فرا انییروستا

 سال اول، شماره دوم. ،ینی،  توسعه کارآفر«اصفهان(

 نشر ، ایران در روستایی توسعه ریزی برنامه بر ای مقدمه (.2939محمدرضا ) رضوانی، .21

 .قومس

(. 2933)حمداهلل  ،مهدی و سجاسی قیداری ،طاهرخانی ؛رکن الدین افتخاری، عبدالرضا .21

کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی )مطالعه موردی:  تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه»

 . 9شماره  -، 21، فصلنامه روستا و توسعه، دوره «روستاهای شهرستان خدابنده(

، اولین همایش «بررسی نقش جهاد سازندگی در توسعه روستایی» (.2931)علی  ،شکوری .23

 ملی فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران، وزارت جهاد کشاورزی،

و  ییروستا ینیکارآفر»(، 2939احمد ) ی،سیو تقد رضایعل ی،دیجمش ؛رمضان ،یطوس .23

، پژوهش و «(نودشتیاستان م ی: روستاهایعوامل مؤثر بر آن )مطالعه امورد نییتع

 .22-1(: 3)9 ،ییروستا یزیر برنامه
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عوامل اثرگذار » (.2939) زهرا ،اصدقی سراسکانرودو  زکیه،  ،رسولی نیا ؛حسین ،فراهانی .11

، «بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان

 .21-2( :3) 9اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 

ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی »(. 2931سمیرا ) ،حاجی حسینی و سین، حفراهانی .12

روستاهای بخش بخش  :جهت توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعه موردی

  113-121(: 1)1پژوهشهای روستائی «.شال شهرستان بوئین زهرا

طاهره و  ،صادقلو؛ حمداهلل ،سجاسی قیداری ؛سیدعلی ،بدری ؛فرجی سبکبار، حسنعلی .11

بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با اولویت» .(2931علی) ،شهدادی خواجه عسگر

استفاده از تکنیک پرومتی )مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده 

 . 13-19، 11، پژوهش های جغرافیای انسانی، «استان زنجان

 ن، ایرا روستاهای اقتصادی توسعه در آن نقش و کارآفرینی(. »2933محمد ) سیانی، قاسمی .19

 .19-13: 213 شماره ،«روستا و محیط مسکن مجله

مدیریت جهادی شیوهای تحقق یافته از (. »2939قائد علی، حمید رضا و عاشوری مهدی ) .11

 11-11(:9)31 ،یفرهنگ یفصلنامه مهندس، «مدیریت اسالمی

 تحلیل(. »2939) زهره زارع، نسرین و مهدی؛ کاظمی، چراغی، مجتبی؛ معصوم، قدیری .11

 ،«زنجان شهرستان بیگلو، غنی مورد: دهستان روستایی نواحی در، کارآفرینی توسعه موانع

 .21-9 صص ،1شماره 9 دوره روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه

 تحلیل» (.2931، )حسین رومیانی، اصغرزاده علیو  سیدمهدی الوانی، اهلل؛ وجه زاده،ربانیق .11

 .111-123: 1، انتظامی مدیریت مطالعات، «جهادی مدیریت سبک متون محتوای

 تیموفق یهاشاخص ییشناسا» .(2931) ومرثیک ی،رضوان و زرافشان ،یقمبر عل .11

(: 1)2 ،ینیتوسعه کارآفر ،«یچند بعد یبند اسیمق لیبا استفاده از تحل ییروستا نانیکارآفر

292-211. 
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توسعه (. »2933قهرمانزاده، نسترن؛ نظری قزوینی، سمیرا و رحیمی جعفری، حسین ) .13

، همایش ملی مطالعات جدید در کارآفرینی و مدیریت «کارآفرینی در مناطق روستایی

 کسب و کار، سمنان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان. 

پنج رویکرد روایت  پویش کیفی و طرح پژوهش، انتخاب از میان(. 2931)کرسول، جولیت  .13

نگاری، مطالعه موردی. ویرایش دوم ترجمه بنیاد، قومپژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده

 .فرد و حسن کاظمی. تهران: انتشارات صفار حسن دانایی

بندی اولویت» (.2932) فرهاد و فرج اله حسینی، سیدجمال ،لشگرآرا ؛سمیه ،لیدوست .91

، کنفرانس ملی کارآفرینی و «روستایی شهرستان گرمسارموانع توسعه کارآفرینی زنان 

 مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال

روشهای تحقیق کمّی و کیفی در علوم  (.2933) جویس، گال و والتر ،بورگ ؛گال، مردیت .92

، فهانیترجمه جمعی از مؤلفان زیر نظر دکتر احمدرضا نصر اص، تربیتی و روانشناسی

  تهران: انتشارات سمت.

 در آن نقش و جهادی مدیریت و اسالمی مدیریت ارتباط» (.2939فاطمه ) زاد،مرشدی .91

 کتول، آباد علی سوم، هزاره در توسعه و تحقیق ملی کنفرانس اولین ،«کارآفرینی فرهنگ

 کتول. آباد علی واحد اسالمی آزاد دانشگاه

(. نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن.    2931مرکزآمار ایران ) .99

https://www.amar.org.ir  
، مجله مدیریت «کار آفرینی و عوامل محیطی موثر بر آن» .(2939سید محمد ) ،مقیمی .91

 .1فرهنگ سازمانی، شماره 

سنجش وضعیت توسعه . »(2931) حدیثه ،و آشورمهدی  ،حسام ؛نجفی کانی، علی اکبر .91

، «کارآفرینی در مناطق روستایی )مورد مطالعه: دهستان استرآباد جنوبی در استان گرگان(

 .21فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 

، همایش فرهنگ و «های مدیریت جهادی تبیین ویژگی(. »2931نژاد، علی اصغر )هدایت .91

 ریت جهادی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.مدی
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تبیین استلزامات ارتقاء نظام » (.2933خلیل)، کالنتری و محسن ،بابایی ؛حجت ،ورمزیاری .91

 «گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی سیاست

 .199-121(: 13)22 پژوهشهای روستائی

(. اصول کارآفرینی، سمنان، انتشارات دانشگاه 2931و اقوامی، فرشاد ) الرعای، یونسوکیل .93

 آزاد.

 (. توسعه کارآفرینی، تهران، انتشارات ترمه.2933وکیل الرعایا، یونس) .93

مدیریت جهادی: نقش و اثر عوامل پیش (. »2931وکیل الرعایا، یونس و غریب، نرگس) .11

مایش بین المللی ظرفیت ، ه«و روستاییران و پس ران توسعه کارآفرینی در مناطق بیابانی 

، تهران،دانشگاه آزاد انقالب اسالمی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسالمی ایران
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