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چکیده

یکی از راهکارهای مهم در جهت توسعه پایدار روستایی توسعه خوداشتغالی در بین
جوانان روستایی است .ویژگیهای کارآفرینی ،نگرش و قصد از عوامل مؤثر در بروز
رفتارهای کارآفرینانه و خوداشتغالی هستند .بنابراین ،آگاهی از سطح ویژگیهای کارآفرینی،
نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستایی و ارتباط آنها اهمیت ویژهای در برنامههای
توسعه کارآفرینی و خوداشتغالی در مناطق روستایی دارد .پژوهش حاضر با هدف سنجش
ویژگیهای کارآفرینی و بررسی تأثیر آنها بر نگرش و قصد خوداشتغالی بهروش پیمایشی
انجام شد .جامعه آماری تحقیق را جوانان روستایی شهرستان اسالمآباد غرب تشکیل دادند که
 200نفر از آنان بهصورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار تحقیق پرسشنامهای بود که روایی
صوری آن براساس نظر کارشناسان بررسی و تأیید گردید و بهمنظور بررسی پایایی آن ،از
شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد .روش غالب دادهپردازی مدلسازی معادالت ساختاری
مبتنی بر کوواریانس بود که نتیجه مدل برازشیافته نشان داد که وجود ویژگیهای کارآفرینانه
بر نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستایی شهرستان اسالمآباد غرب اثر مثبت و
معنیداری دارد و نگرش و قصد خوداشتغالی تحت تأثیر ویژگیهای کارآفرینانه فردی هستند.
واژههای کلیدی :ویژگی کارآفرینی ،قصد خوداشتغالی ،نگرش ،جوانان روستایی.
مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند که در فرآيند
توسعه همهجانبه يک اقتصاد ،خوداشتغالی نقش مهمی
ايفا میکند ( .)Mohapatra et al., 2007: 163در مناطق
روستايی نیز خوداشتغالی عاملی مؤثر در افزايش تولید و
اشتغال زايی و راهی برای مقابله با بحران بیکاری و
پاسخگويی به تقاضای متنوع جامعه روستايی بوده و به
يکی از جنبههای مهم و اساسی برنامههای توسعه
* نويسنده مسئول :سارا جلیلیان

روستايی تبديل شده است (
 .)2000: 117بهطوریکه در نظريههای توسعه روستايی،
کارآفرينی راهکاری جديد برای توانمندسازی و ظرفیت-
سازی در مناطق روستايی در جهت تغییر الگوی زندگی
کنونی به الگوی مطلوب و شايسته انسانی ،کاهش شکاف
شهر و روستا ،ايجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی
و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه پايدار می-
باشد ( .)Faraji sabokbar et al., 2011: 54روستاها،
Higgins & Morgan,
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همچون شهرها ،مملو از فرصتهای جديد و کشف نشده
هستند که بهرهگیری از اين فرصتها و ايجاد کسب و
کارهای جديد میتواند مزايای اقتصادی زيادی داشته
باشد ( )Lordkipanidze et al., 2005: 791و زمینه
تنوعبخشی به درآمد روستايیان و فرصتهای مناسبی را
برای کاهش ريسک معیشتی در مناطق روستايی فراهم
کند.
يکی از رويکردهای مهم در توسعه کارآفرينی رويکرد
ويژگیهای شخصیتی است که با اين فرض شکل گرفته
است که برای پرورش و افزايش کارآفرينان در جامعه
بايد ويژگیهای شخصیتی را در افراد تقويت کرد .چرا
که نتايج بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که
ويژگیهای روانشناختی کارآفرينان نظیر مرکز کنترل
درونی ،تحمل ابهام ،توفیقطلبی ،ريسکپذيری و غیره از
مهمترين عوامل مؤثر بر قصد کارآفرينانه ( & Nega
 )Shamuganathan, 2010:259و بروز رفتار کارآفرينانه
میباشند .رفتار کارآفرينانه طی چهار مرحله قصد و نیت
راهاندازی کسب وکار ،کسب دانش در زمینه کسب و
کار ،کسب تجربه در خصوص فرآيند راهاندازی کسب و
کار و جستجو برای شناخت فرصت و بهرهبرداری از آنها
شکل میگیرد ( .)Heinonen et al., 2005:5بنابراين،
درک چگونگی شکلگیری قصد و نیت کارآفرينانه به-
منظور درک رفتار کارآفرينانه بسیار مهم است
(.)Sardeshmukh & Smith, 2010:416
به اعتقاد  )2006( Markleyدر مناطق روستايی
طیف گستردهای از افراد با توانمندیهای مختلف وجود
دارند که شناسايی و تدوين برنامههای ويژه برای آنها
بسیار حايز اهمیت است و میتواند تأثیر بسزايی در
وضعیت اقتصادی و اشتغال در مناطق روستايی داشته
باشد .بر پايه توصیههای سازمان توسعه و همکاریهای
اقتصادی ( )OECD, 1996جوانان از مهمترين گروههايی
هستند که در برنامههای توسعه کارآفرينی بايد بهعنوان
مخاطبین اصلی برنامهها مورد هدف واقع شوند.
 )2002( Malatest et al.نیز معتقدند فرصتهای
اقتصادی برای جوانان روستايی نسبت به جوانان شهری
ناچیز و افزايش زمینههای اشتغال برای جوانان روستايی
مهمترين عامل برای بهبود زندگی آنها میباشد.

از اينرو ،با توجه به وضعیت بیکاری جوانان در
روستاهای کشور و نیز ،واقعیت وجود قابلیتها و
ظرفیتهای انسانی و مادی فراوان در مناطق روستايی،
ضرورت اتخاذ تصمیمهای الزم برای توسعه خوداشتغالی
و بهرهگیری از فرصتهای موجود در اين مناطق
احساس میشود .بنابراين ،سنجش ويژگیهای
کارآفرينی جوانان روستايی و تأثیر آن بر نگرش و قصد
خوداشتغالی آنها و تالش در جهت تقويت اين قابلیت-
ها ،از طريق فراهم نمودن زمینههای اولیهی توسعه
کارآفرينی از اهمیت ويژهای برخوردار است که هدف
پژوهش حاضر میباشد .در راستای دستیابی به هدف
کلی پژوهش ،اهداف اختصاصی عبارتند از:
 بررسی تأثیر ويژگیهای کارآفرينی بر نگرشجوانان روستايی نسبت به خوداشتغالی؛
 بررسی تأثیر ويژگیهای کارآفرينی بر قصدخوداشتغالی جوانان روستايی.
مبانی نظري تحقيق

در سالهای اخیر ،يکی از محورهای عمده در
پژوهشهای مرتبط با کارآفرينی ،شناسايی ويژگیهای
فردی و رفتاری کارآفرينان بوده و پژوهشگران بسیاری
به مطالعه عوامل شخصیتی تأثیرگذار بر رفتارهای
کارآفرينانه از سوی افراد پرداختهاند .به اعتقاد
 ،)1998( Morrisonرفتار کارآفرينانه متشکل از عناصری
نظیر پیشگامی در تغییر ،تعهد به کارکنان ،استفاده
خالقانه از منابع ،يادگیری کارآفرينانه ،نوآوری و
خالقیت ،دانش رهبری ،هوشیاری نسبت به فرصتها،
مديريت روابط ،مديريت ريسک و عدم قطعیت،
زمانبندی فعالیتها و تنظیم استراتژیها میباشد
( .)Brizek, 2003روانشناسان با بررسی ويژگیهای
روانشناختی افراد کارآفرين و غیرکارآفرين ،توفیقطلبی،
ريسکپذيری ،تحمل ابهام ،استقاللطلبی ،مرکز کنترل
درونی ،انرژی زياد ،انگیزه و تعهد را از جمله مهمترين
ويژگیهای آنها دانستهاند (.)Glord, 2005: 106
براساس نتايج مطالعات انجام شده ،تصمیم يا گرايش به
راهاندازی يک کسب و کار پیشنیاز بروز رفتارهای
کارآفرينانه است ( (Jones et al., 2011; Packham et
 .al., 2010از اينرو ،شکلگیری اراده و نیت کارآفرينانه

علم بیگی و همکاران :تاثیر ويژگیهای کارآفرينی بر نگرش و قصد خوداشتغالی...

به منظور درک رفتار کارآفرينانه بسیار مهم است
).)Sardeshmukh et al., 2010
نگرش افراد به کارآفرينی میتواند بر سطح فعالیت
آنها در اين زمینه تأثیرگذار باشد؛ بهطوری که هر اندازه
افراد نگرش مثبتتری نسبت به فعالیتهای کارآفرينانه
داش ته باشند ،بدون ترديد کارآفرينی را به عنوان امری
امکانپذير درککرده و احتمال موفقیت آنها بیشتر
میشود ( .)Carr & Sequeira, 2007: 1090نگرش
حالتی روانی مبتنی بر تجربه است که تأثیری پويا بر فرد
دارد و باعث واکنش او در برابر برخی اشیا و وضعیتها
میشود ( .)Ajzen, 2001: 53نگرش به راهاندازی يک
کسب و کار به درجهی ارزشگذاری مثبت يا منفی يک
فرد به کارآفرينبودن اشاره دارد و عامل اصلی تغییر
رفتار است .متغیر نگرش در خصوص رفتار يک متغیر
فردی و شخصی است که طی آن رفتار از ديدگاه خود
فرد ارزيابی میشود .بهکارگیری نگرش در تحقیقات
کارآفرينی بدين صورت است که از نظر شخص کارآفرين
تا چه انداره ايجاد کسب و کار جديد جذاب به نظر
میآيد (.)Reilly et al., 2000
 ،)2009( Shariff & Saudقصد کارآفرينانه را جهت-
گیریهای شخصی به سوی فعالیتهای ارزشافزا در
آينده و خوداشتغالی تعريف نمودهاند .پژوهشهای زيادی
در خصوص ويژگیهای کارآفرينی انجام شده است ولی
در اين بین پژوهشی که به سنجش ويژگیهای جوانان
روستايی و تأثیر آن بر نگرش و قصد خوداشتغالی آنها
پرداخته باشد ،يافت نگرديد )2000( Lee & Peterson .و
 ،)2000( Krueger et al.بر تأثیر نگرش بر قصد
کارآفرينانه اذعان داشته و معتقدند که تأثیر گرايش بر
رفتار کارآفرينانه نافذ و فراگیر استGurol & Atsan .
( )2006نیز در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند
دانشجويانی که دارای گرايش کارآفرينانه هستند در
ويژگیهای انگیزه پیشرفت ،کانون کنترل درونی،
نوآوری ،اعتماد به نفس ،تحمل ابهام و ريسکپذيری
بهتر از دانشجويانی بودند که گرايش کارآفرينانه
نداشتند .به اعتقاد  ،)2007( Robinson et al.گرايش
بهترين پیشبینیکننده رفتارهای کارآفرينانه است.
 ،)2003( Luthje & Frankeطی پژوهشی به اين نتیجه
رسیدند که ويژگیهای ريسکپذيری و مرکز کنترل-
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درونی بهطور غیرمستقیم بر نگرش دانشجويان نسبت به
کارآفرينی تأثیر مثبت میگذارد و نگرش نیز دارای تأثیر
مستقیم و مثبت بر قصد کارآفرينی افراد استHoward .
( ،)2004در پژوهشی با عنوان توسعه قابلیتهای
کارآفرينی در جوانان به اين نتیجه رسید که رابطه
مستقیم بین پرورش ويژگیهای استقاللطلبی ،ريسک-
پذيری ،انگیزه پیشرفت ،کنترلدرونی ،اعتماد به نفس،
جسارت و خالقیت جوانان با توسعه قابلیتهای
کارآفرينی آنان وجود دارد )2011( Caliendo et al. .در
بررسی تأثیر ويژگیهای فردی بر تصمیم به خوداشتغالی
در آلمان به اين نتیجه رسیدند که گرايش از مهمترين
ويژگیهای است که نقش مهمی در خوداشتغالی ايفا
مینمايد (2012( Ferreira et al .بیان نمودند که نیاز به
موفقیت ،اعتماد به نفس و نگرش شخصی تأثیر مثبتی
بر قصد کارآفرينی دارند)2010( Barani & Zarafshani.
نشان دادند بین نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينی و
قصد آنها در راهاندازی يک کسب و کار رابطه مثبت و
معنیدار وجود دارد .بهعبارت ديگر ،هر اندازه دانشجويان
نگرش مثبتی نسبت به کارآفرينی داشته باشند ،مصمم-
تر و با نیت قویتری برای راهاندازی يک کسب و کار
جديد تالش میکنند )2011( Ardakani et al. .در
بررسی ارتباط بین خالقیت و رفتار کارآفرينانه به اين
نتیجه رسیدند که رابطهی معنیداری بین خالقیت افراد
و رفتار کارآفرينانه آنها وجود داردMokhet et al. .
( ،)2013در بررسی نگرش جوانان روستايی شهرستان
گنبد کاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی به
اين نتیجه رسیدند که بیشترين میزان ويژگیهای
شخصیتی کارآفرينی جوانان روستايی به ترتیب در
ويژگی عملگرايی ،کانون کنترل ،نیاز به موفقیت ،تحمل
ابهام ،ريسکپذيری و چالشطلبی بوده استMotieei .
 ،)2012( Langroodi et al.در تبیین عوامل مؤثر بر
توانمندسازی روستايیان در زمینه کارآفرينی به اين
نتیجه رسیدند که ده عامل پشتکار ،عامل سازمانی ،مالی
و اقتصادی ،آموزش و الگوی نقش ،استقالل فردی،
تجربههای قبلی ،خالقیت ،احساس موفقیت و مرکز
کنترل درونی در افزايش توانمندی روستايیان برای
توسعه کارآفرينی مؤثر هستند.
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جديدترين بررسی انجامشده در زمینه نقش خالقیت
در کارآفرينی بیانگر آن است که افراد خالقتر نسبت به
افراد ديگر احتمال بیشتری دارد که فرصتهای کسب و
کار را شناسايی کرده و کسب و کار جديدی را راهاندازی
کنند ( .)Shane & Nicolaou, 2014بررسیهای قصد
کارآفرينانه هم نشان میدهند که بین خالقیت و قصد
کارآفرينانه دانشجويان رابطه مثبتی وجود دارد
( .)Zampetakis & Moustakis, 2006مطالعات پیشین
نشان میدهند که نگرش و کنترل رفتاری درک شده
بیشتر از هنجارهای ذهنی با قصد کارآفرينی ( & Linan

 )Chen, 2009; Karimi et al., 2014bو ويژگیهای
شخصیتی ()Karimi et al., 2015; Zhao et al., 2005
در ارتباط هستند .جمعبندی نتايج مطالعات انجام شده
حاکی از آن است که ويژگیهای کارآفرينی در بهبود
نگرشهای کارآفرينانه و افزايش توانمندی افراد در جهت
توسعه کارآفرينی و خوداشتغالی تأثیرگذار میباشد .لذا،
در پژوهش حاضر ويژگیهای کارآفرينانه جوانان
روستايی بهعنوان مهمترين مخاطبان برنامههای توسعه
کارآفرينی و تأثیر آنها بر نگرش و قصد خوداشتغالی
آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

ويژگیهاي کارآفرينی
کانونکنترل
نگرش
خوداشتغالی

نسبت

به
نیاز به موفقیت
خالقیت
عملگرايی

تحمل ابهام

قصد خوداشتغالی

روياپردازی
ريسکپذيری

شکل  -1مدل نظری تحقیق

روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر
کنترل متغیرها ،غیرآزمايشی میباشد؛ که با هدف
بررسی تأثیر ويژگیهای کارآفرينی بر نگرش و قصد
خوداشتغالی جوانان روستايی انجام شده است .جامعه
آماری تحقیق را جوانان روستايی ساکن در روستاهای
شهرستان اسالمآباد غرب تشکیل دادند .جهت برآورد
حجم نمونه ابتدا مطالعهای مقدماتی بر روی  30تن از
پاسخگويان انجام گرديد ،سپس  200تن به صورت
تصادفی بهعنوان حجم نمونه مشخص گرديد .روش
نمونهگیری در اين تحقیق ،انتساب متناسب طبقهای
بوده است .در اين مرحله ،از مجموع هفت دهستان

اسالمآباد غرب 30 ،روستا به صورت تصادفی انتخاب
شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای شامل سه بخش
بود که در بخش اول ويژگیهای فردی جوانان روستايی؛
در بخش دوم نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان
روستايی؛ و در بخش سوم هفت ويژگی تحمل ابهام،
ريسکپذيری ،روياپردازی ،خالقیت ،کانون کنترل،
عملگرايی و نیاز به موفقیت مورد سنجش قرار گرفت.
بهمنظور تنظیم بخش سوم پرسشنامه ،از گويههای
پرسشنامه استاندارد سنجش ويژگیهای شخصیتی
کارآفرينان ايرانی ) (Kord Naij & Zali, 2007متناسب
با جامعه مورد مطالعه استفاده شد .جمعآوری اطالعات
با استفاده از پرسشنامه بوده که پايايی آن در بخش

علم بیگی و همکاران :تاثیر ويژگیهای کارآفرينی بر نگرش و قصد خوداشتغالی...

ويژگیهای کارآفرينی از طريق آلفای کرونباخ
( ،)α=0/82محاسبه شد .بعد از گردآوری دادهها پايايی
متغیرهای تحقیق با استفاده از پايايی ترکیبی بررسی
شد که مقادير  0/949برای ويژگیهای کارآفرينی،
 0/768برای نگرش به خود اشتغالی و  0/839برای قصد
خوداشتغالی نشان از پايايی قابل قبول ابزار داشت .روايی
پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات متخصصان و
کارشناسان تايید شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزارهای  SPSS21و  LISREL8.8در قالب آمار
توصیفی و مدل معادالت ساختاری انجام شد .در قالب
مدلسازی معادالت ساختاری رويکرد دو مرحلهای و
ترکیبی از تحلیل عاملی تايیدی و تحلیل مسیر مورد
توجه قرار گرفت .قبل از اجرای آن نیز نرمال بودن چند
متغیره توزيع مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج و بحث
يافتههای پژوهش نشان میدهد که جوانان روستايی
جامعه موردنظر در محدوده سنی  18تا  28سال قرار
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داشتند .از نظر جنسیت نیز  50/5درصد از جوانان
روستايی موردمطالعه ( 101نفر) مرد و بقیه زن بودند.
نتايج تحقیق حاکی از آن است که از میان  200جوان
روستايی موردمطالعه تنها  8نفر بیسوادند (4/00
درصد) 23 ،نفر ( 11/50درصد) تحت آموزش نهضت
سواد آموزی قرارگرفته (توانايی خواندن و نوشتن)49 ،
نفر ( 24/5درصد) ابتدايی و راهنمايی 55 ،نفر (27/5
درصد) دارای مدرک ديپلم و  65نفر ( 32/5درصد) آن-
ها نیز دارای تحصیالت عالی میباشند .بنابر يافتهها،
میتوان اظهار داشت تنها  15/50درصد از جوانان
روستايی ،تحصیالت قابل توجهی نداشته و در وضعیت
بیسوادی و کمسوادی به سر میبرند .نتايج نشان داد که
تنها  38/5درصد از جوانان روستايی ( 77نفر) در راه-
اندازی کسب و کاری همکاری داشتند (و يا قبال اقدام به
راهاندازی کسب و کاری کرده بودند) .يافتهها بیانگر اين
است که  61/5درصد افراد مورد بررسی از مهارتهای
اقتصادی برخوردارند و تنها  38درصد آنها فاقد مهارت
يا تخصص خاصی میباشند (جدول.)1 ،

جدول -1توزيع فراوانی دانشجويان برحسب مشخصات فردی جوانان موردمطالعه
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سابقه راه اندازی يا همکاری در راه اندازی کسب و کاری

دارای مهارت يا تخصص خاصی

منبع يافته های تحقیق 1395

گويه

فراوانی

درصد معتبر

زن

99

49/5

مرد

101

50/5

جمع

200

100

بیسواد

8

4/00

خواندن و نوشتن

23

11/50

ابتدايی و راهنمايی

49

24/ 5

ديپلم

55

27/50

فوق ديپلم و باالتر

65

32/50

جمع

200

100/00

بله

77

38/50

خیر

104

52/00

بدون پاسخ

19

9/50

جمع

200

100

بله

123

61/50

خیر

76

38/00

بدون پاسخ

1

0/50

جمع

200

100
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جدول ( )2اولويتبندی ويژگیهای کارآفرينی جوانان
روستايی را بر پايه ضريب تغییرات نشان میدهد .در
پژوهش حاضر هفت ويژگی کارآفرينی (تحمل ابهام،
روياپردازی ،خالقیت ،کانون کنترل ،عملگرايی ،نیاز به
موفقیت و ريسکپذيری) مورد سنجش قرار گرفته است.

براساس نتايج بهدست آمده ،بیشتر ويژگیهای
کارآفرينی در حد متوسط به باال بودند .ويژگی تحمل
ابهام با ضريب تغییرات  0/31نسبت به ديگر ويژگیها در
حد بااليی قرار دارد و ويژگی نیاز به موفقیت با ضريب
تغییرات  0/35در حد پايینی قرار دارد.

جدول -2اولويتبندی ويژگیهای کارآفرينانه جوانان روستايی برحسب ضريب تغییرات
ويژگی

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

اولويت

تحمل ابهام
ريسکپذيری
روياپردازی
خالقیت
کانون کنترل
عملگرايی
نیاز به موفقیت

29/02
15/53
19/03
18/93
14/46
22/86
11/75

8/805
4/828
6/067
5/910
4/642
7/634
4/008

0/31
0/31
0/32
0/32
0/33
0/34
0/35

1
2
3
4
5
6
7

منبع :يافتههای تحقیق1395 ،

جدول ( )3اولويتبندی گويههای سنجش نگرش و
قصد خوداشتغالی جوانان روستايی برحسب ضريب
تغییرات را نشان میدهد .نتايج بیانگر اين است که
میانگین تمام گويههای سنجش نگرش جوان روستايی

نسبت به خوداشتغالی در سطح متوسط میباشند.
بهطوری که در اکثر گويهها میانگین باالتر از  3است .در
خصوص قصد خوداشتغالی نیز میانگین اکثر گويههای
تشکیلدهنده اين متغیر در حد متوسط میباشد.

جدول -3اولويتبندی گويههای سنجش نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستايی برحسب ضريب تغییرات

نگرش خوداشتغالی
قصد خوداشتغالی

گويه ها

میانگین

انحراف
معیار

ضريب
تغییرات

اولويت

راه اندازی کسب و کار و خوداشتغالی جوانان مشکل بیکاری در روستا را کاهش می دهد.

3/42

1/213

0/36

1

فکر میکنم توانايی و مهارت الزم برای راه اندازی کسب و کار در روستا را دارم.

3/33

1/345

0/41

2

راه اندازی کسب و کار را به کار دولتی ترجیح می دهم.

3/13

1/289

0/42

3

راهاندازی کسب و کار را به کار برای ديگران ترجیح می دهم.

3/11

1/297

0/42

4

مصم هستم در آينده يک کسب وکار راه اندازی کنم.

3/30

1/271

0/39

1

به احتمال خیلی زياد درآينده نزديک کسب وکارخودم را راه اندازی میکنم.

3/25

1/255

0/39

2

من به طورجدی درباره راه اندازی کسب وکارفکر می کنم

3/31

1/437

0/44

3

برای راه اندازی کسب وکار نهايت تالشم را خواهم کرد.

2/96

1/357

0/46

4

منبع :يافتههای تحقیق1395 ،

مدل ساختاري تحقيق

در اين مرحلهی به برآورد مدل ساختاری تحقیق
پرداختهشد .برآورد مدل ساختاری يا آزمون معنیداری
ضرايب مسیر فرض شده در مدل تحقیق و واريانس
تشريح شده يا ضريب تبیینی است که به وسیلهی هر

مسیر برآورد میشود .در واقع مدل ساختاری ،روابط علی
بین متغیرهای مکنون را مشخص کرده و اثرات علی و
میزان واريانس تبیین شده را شرح میدهد .به عبارتی
معادله ساختاری تحقیق تبیینکننده روابط بین
متغیرهای مستقل برونزا (ويژگیهای کارآفرينی جوانان)
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و متغیرهای وابسته درونزا (قصدخوداشتغالی) و (نگرش
خوداشتغالی) در سطح جامعه آماری موردمطالعه شامل
متغیر آشکار و متغیر پنهان میباشد .جدول  ،4توضیحات

687

بیشتر مربوط به متغیرهای پنهان درونزا و برونزای
معادله ساختاری تحقیق را نشان میدهد.

جدول -4مشخصات مربوط به متغیرهای پنهان درونزا و برونزای معادله ساختاری تحقیق
متغیرهای پنهان برونزا

نماد

متغیرهای پنهان درونزا

نماد

کانون کنترل درونی
نیاز به موفقیت
خالقیت
عملگرايی
تحمل ابهام
روياپردازی
ريسکپذيری

CON
NSU
CRE
OPE
TOB
VIS
RIS

نگرش خوداشتغالی
قصد خوداشتغالی

ASE
ISE

منبع :يافتههای تحقیق1395 ،

نتايج بهدست آمده از تحلیل مسیر تايیدی در قالب
مدل معادالت ساختاری در شکل ( )2نمايش داده شده
است .با توجه به مدل استاندارد ارايه شده میتوان بیان
داشت که در مدل بیرونی تحقیق قدرت رابطهی بین
عوامل اصلی (متغیرهای پنهان) و متغیرهای قابل
مشاهده با بار عاملی نشان داده میشود (شکل .)2 ،بار
عاملی مقداری بین صفر و يک است که بايد بیشتر از 0/3

باشد .براساس مدل تحقیق در حالت استاندارد (شکل )2
بار عاملی مشاهده شده در تمام عاملها مقداری بزرگتر
از  0/3دارد که نشان میدهد همبستگی معقولی بین
متغیرهای پنهان (ابعاد هريک از سازههای اصلی) با
متغیرهای قابل مشاهده وجود دارد؛ که نشاندهنده
رابطهی قوی است و مورد تايید قرار گرفت.

شکل  -2مدل ساختاری برازشيافته تحقیق در حالت ضرايب استاندارد

با توجه به شاخصهای برازندگی که در جدول ()5
آورده شده است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل

ساختاری طراحی شده ،به منظور برازش و بررسی روابط
بین سازهها معتبر و قابل قبول است.
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جدول -5شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقیق
x 2 / df

شاخص
معیار مبنا
مقدار گزارش شده

≤ 2/75
1/66

IFI

NNFI

NFI

CFI

GFI

RMSEA

≤0/90
0/99

≤0 /90
0/98

0≤/90
0/98

≤0/90
0/99

≤0/90
0/93

≤ 0/08
0/057
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نتايج مدل اشباع شده نشان میدهد که ويژگیهای
کارآفرينی دارای ضريب مسیری به بزرگی  0/77بر
نگرش خوداشتغالی دارد .اين ضريب دارای مقدار t
معادل  9/25است که به لحاظ آماری معنیدار میباشد
زيرا که بزرگتر از  1/96است و با اطمینان  99درصد
میتوان گفت يک واحد تغییر در انحراف معیار ويژگی-
های کارآفرينی سبب تغییری به بزرگی  0/77در
میانگین نگرش خوداشتغالی خواهد شد .همچنین ،نتايج
مدل اشباعشده نشانمیدهد ويژگیهای کارآفرينی
دارای ضريب مسیری به بزرگی  0/85بر قصد
خوداشتغالی دارد .اين ضريب دارای مقدار  tمعادل
 11/97است که به لحاظ آماری معنیدار است و با

اطمینان  99درصد میتوان گفت يک واحد تغییر در
انحرافمعیار ويژگیهای کارآفرينی سبب تغییری به
بزرگی  0/77در میانگین قصد خوداشتغالی خواهد شد.
با مدل ارايه شده نشاندهنده اين است که قادر به
پیشبینی  60درصد تغییرات واريانس متغیر نگرش
خوداشتغالی و  93درصد تغییرات واريانس متغیر قصد
خوداشتغالی است .بررسی توان آماری مدل ارايه شده
نیز نشان از توان قابل قبول مدل و عبور توان آماری
مدل از مقدار  0/8در حجم نمونه  200موردمطالعه
است .لذا ،میتوان تکرارپذيری مدل را به لحاظ توان
آماری آن قابل قبول دانست.

Structural Equation Modeling: Power Calculation
)Structural Equation Modeling (H0: R >= R0
)Power vs. N (R = 0.057, R0 = 0.05, Df = 69, Alpha = 0.05
1.0
.9
.8
.7

.5

Power

.6

.4
.3
.2
.1
250

200

150

100

50

0

)Group Sample Size (N

شکل  -3محاسبه قدرت مدل
نتيجهگيري و پيشنهادها

با توجه به چالشهای پیشروی بخش کشاورزی،
يکی از الزامات ضروری جهت تداوم حیات روستاها
توسعه کسب و کارهای کارآفرينانه و خوداشتغالی است
که به واسطه ايجاد اشتغال و تولید ثروت نقش مهمی در
توسعه روستايی دارد .بنابراين ،برای بهرهمندی از منابع و
پتانسیلهای طبیعی موجود در روستاها در جهت ايجاد

اشتغال بايد برنامهريزیهای بلندمدت برای توسعه
خوداشتغالی در اين مناطق در دستور کار نهادهای ذی-
ربط قرار گیرد .در اين راستا ،آگاهی از عوامل تأثیرگذار
بر نگرش و قصد افراد برای راهاندازی کسب و کار يکی از
ضرورتها است .در صورتی که افراد نگرش مثبتی نسبت
به خوداشتغالی داشته باشند ،بدون ترديد راهاندازی
کسب و کار را بهعنوان امری امکانپذير درککرده و نیت
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اين کار در آنها ايجاد میشود .بنابراين ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی تأثیر ويژگیهای کارآفرينی بر نگرش و
قصد خوداشتغالی جوانان روستايی به عنوان دو متغیر
کلیدی تأثیرگذار بر شکلگیری رفتار ايجاد کسب و کار
و خوداشتغالی انجام شد .نتايج بهدست آمده نشانداد
سطح ويژگیهای کارآفرينی در بین جوانان روستايی در
حد متوسط میباشد .بنابراين ،با توجه به وجود زمینه
فردی و روانشناختی مناسب در بین جوانان برای راه-
اندازی کسب و کار جديد و کارآفرينی ،نهادهايی مانند
شوراها و دهیاریها میتوانند اقداماتی جهت تشويق
ورود آنها به فعالیتهای کارآفرينانه انجام دهند.
براساس نتايج بهدست آمده از مقادير شاخصهای
برازندگی و مدل معادالت ساختاری بین ويژگیهای
کارآفرينی و نگرش جوانان روستايی نسبت به
خوداشتغالی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
همچنین ،بین ويژگیهای کارآفرينی و قصد خوداشتغالی
جوانان روستايی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .به-
عبارتی ،وجود سطح مناسبی از ويژگیهای کارآفرينی در
افراد میتواند بر نگرش و در نهايت قصد و رفتار آنها
برای راهاندازی کسب و کار تأثیرگذار باشد .نگرش به راه-
اندازی يک کسب و کار به درجه ارزشگذاری مثبت يا
منفی يک فرد به کارآفرينبودن اشاره دارد که میتواند
از طريق آموزشهای کارآفرينی تقويت شود .از سوی
ديگر ،همزمان با شکلگیری نگرش در جوانان ،قصد و
نیت راهاندازی کسب و کار در آنها نیز تقويت میشود.
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با در نظرگرفتن نتايج تحقیق و اهمیت ويژگیهای
کارآفرينانه پیشنهاد میشود اهداف و طرحهای اشتغال
در راستای ايجاد و تقويت رفتارهای کارآفرينانه و
خوداشتغالی در جوانان روستايی بازبینی شود .در اين
زمینه ،توجه به مواردی نظیر خصیصه مثبت پذيرش
ريسک ،قبول شکست به مثابهی مسئلهای اجتنابناپذير
در فرآيند نوآوری ،پشتیبانی از ايدههای جديد ،فعال و
پويا و تشويق آنها به ايدهپردازی و ارائه فکرهای نو ،بستر
الزم برای توسعهی کارآفرينی در جوانان روستايی را
ايجاد میکند.
پیشنهاد میشود برای تقويت نگرش و قصد
خوداشتغالی در جوانان روستايی از طريق ويژگیهای
کارآفرينی اقدامات زير انجام گیرد:
برگزاری دورههای آموزشی کاربردی با هدف ارتقای
سطح شايستگیهای کارآفرينانهی جوانان روستايی؛
تالش برای تقويت و ارتقاء فرهنگ راهاندازی کسب و
کار و خوداشتغالی در روستاها توسط شوراها و دهیاری-
ها؛
ايجاد مراکز مشاوره در زمینه راهاندازی کسب و کار
و خوداشتغالی و ارايه خدمات مشاورهای به جوانان
روستايی؛
شناسايی جوانان مستعد از طريق تشکیل کمیتههای
ارزيابی ويژگیهای کارآفرينی در روستاها و حمايت از
اين جوانان در مسیر خوداشتغالی.
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