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چکيده
در راستاي رفع مشکالت اقتصادي و اجتماعي روستایيان ،برنامهریزي توسعه کارآفریني در ميان آنها یکي از
مهمترین راهبردهایي است که اندیشمندان و محققان توسعه روستایي بر روي آن اتفاق نظر دارند .روستایيان ساکن
در شهرستان بویراحمد از جمله ساکنان روستایي کشور هستند که در حال حاضر به لحاظ شاخصهاي توسعه
بهویژه در زمينه شاخصهاي اقتصادي در وضعيت نامناسبي قرار دارند .با توجه به توانمنديهاي بخش کارآفریني در
توسعه جوامع محلي که از آن بهعنوان موتور توسعه اقتصادي یاد ميشود ،محققان در پژوهش توصيفي ـ تحليلي
حاضر برآنند ضمن ارزیابي برخورداري روستایيان شهرستان بویراحمد از شاخصهاي کارآفریني ،عوامل موثر بر
توسعه کارآفریني را شناسایي نموده و در یک قالب یک مدل تجربي ،زمينه و بستر علمي الزم را جهت توسعه
کارآفریني در محدوده مطالعاتي فراهم نمایند .جامعه آماري پژوهش را  26483نفر از سرپرستان خانوار روستایي
شهرستان بویراحمد تشکيل ميدهد و با توجه به محدودیتهاي زماني و مالي و عدم امکان سرشماري 220 ،نفر از
روستایيان بهعنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد ميانگين نمره نهایي برخورداري روستایيان
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مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتري آقاي محمد اسکندري با عنوان ارزیابي شاخصهاي کارآفریني در بخشهاي عمده فعاليت اقتصادي در
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وضعيت نامناسب شاخصهایي مانند نوآوري ،دانش در زمينه فنون کار ،خالقيت و ریسکپذیري در محدوده
مطالعاتي نسبت داد .نتایج مدل نهایي برازش شده معادالت ساختاري در خصوص عوامل موثر بر توسعه
شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد نشان داد شش عامل شناسایي شده (عوامل اقتصادي،
آموزشي ،زیرساختي-حمایتي ،منابع محيطي و ارتباطي) ،با اثر کل  0/667در سطح اطمينان  99درصد ،اثر معناداري
را بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد داشتهاند.
کليد واژهها :کارآفریني ،شاخصهاي کارآفریني ،توسعه روستایي ،بویراحمد.
مقدمه
باور و اعتقاد به اینکه اشتغال در مبازه با فقر و محروميت اجتماعي امري ضروري و موثر ميباشد را در برخي اسناد
و مدارک بينالمللي و همچنين تحقيقات کارشناساني که درباره اشتغال انجام دادهاند ،ميتوان مشاهده کرد .کميسيون
اروپا تأکيد ميکند که اشتغال بهترین ضمانتکننده رفع فقر و محروميت در جوامع است (Herman & Georgescu,

 .)2012: 406از یک طرف اشتغال و داشتن شغل مناسب ،سودمندي ،شخصيتسازي ،اجتماعي شدن ،استقالل
شخصي ،مسئوليتپذیري ،تعهد ،جهتدهي به مسير آینده زندگي و  ،...را براي فرد به دنبال دارد (Iosua et al,

 .)2014: 1از طرف دیگر اثرات مخرب بيکاري بر روند توسعه جوامع بهویژه در ابعاد اجتماعي توسعه از جمله فقر،
بزهکاري ،مهاجرت و  ...به اثبات رسيده است و اکثر محققان معتقدند کشورهاي در حال توسعه ،از جمله ایران ،با
مشاغل کاذب و بيکاري گستردهاي مواجه هستند ( .)Kucera et al., 2012: 1125بنابراین ميتوان چنين عنوان کرد
که دسترسي و دستيابي افراد به شغل مناسب ،براي جوامع شهري و روستایي از الزامات دستيابي به توسعه ميباشد
( .)Gemini, 2015: 132بر اساس متون علمي نگارش یافته توسط محققان و اندیشمندان توسعه روستایي یکي از
مهمترین راهبردهاي رفع فقر ،توسعه اشتغال و در مجموع توسعه اقتصادي نواحي روستایي ،توسعه کارآفریني در
ميان ساکنان سکونتگاههاي روستایي است (.)Stel et al., 2004: 28, Thurik & Wennekers, 2004: 44
آموزش و ترویج کارآفریني راهبردي براي توانمندسازي افراد جامعه بهویژه جوانان در مقابل معضالتي مانند بيکاري،
مهاجرت ،مصرف مواد مخدر ،ایدز ،بزهکاري و  ...است ( .)Kasim et al., 2013: 323همچنين کارآفریني ميتواند
با تنوع بخشيدن به توليد محصوالت و توليدات و همچنين افزایش سطح اشتغال و کسب و کار در سطح جامعه،
نابرابري و شکاف اقتصادي و اجتماعي در سطح جوامع را کاهش دهد و بهعنوان یک عامل تسهيلگر در رسيدن به
توسعه پایدار ایفاي نقش نماید ( .)Oyku iyigun, 2015: 1230بهطور کلي تأثيرات کارآفریني بر توسعه از طریق
ایجاد شرکتهاي و موسسات جدید ،افزایش سطح توليد ،توسعه بازارهاي جدید ،ارائه محصوالت جدید ،افزایش
اشتغال و  ...مشهود است ()Stevanovic, 2016: 255؛ و توسعه کارآفریني از طریق افزایش رقابتپذیري و تحریک
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ميشود ( .)Elena et al., 2015: 472, Harpa, 2017: 966تجربه بسياري از کشورهاي فقير پرجمعيت که طيف
وسيعي از جمعيت آنها را روستایيان تشکيل ميدهند ،بيانگر این نکته است که توجه به مقوله کارآفریني ميتواند از
مهاجرت روستایيان به شهرها کاسته و زمينههاي اشتغال ،رفاه و پيشرفت آنان را در همان روستاي محل سکونتشان
فراهم نماید ( .)Zare Ahmad Abadi and Arabshahi, 2012: 50از طرف دیگر ،کارآفریني در مناطق محروم
روستایي به علت دسترسي اندک به منابع و امکانات و همچنين توسعه نيافتن روابط اجتماعي ،نسبت به کارآفریني
در مناطق و نواحي پيشرفته ،مشکلتر بوده و بنابراین نرخ اثرگذاري کارآفریني در اینگونه نواحي بيشتر است
) .)Arabian, 2011: 89سکونتگاههاي روستایي واقع در شهرستان بویراحمد از جمله بخشهاي روستایي کشور
است که به لحاظ برخورداري از شاخصهاي توسعه از جمله شاخصهاي اقتصادي ،آموزشي ،بهداشتي ،زیرساختي
و  ...بهویژه در زمينه اشتغال ،در وضعيت نامناسبي قرار دارد و ميتوان روستایيان ساکن در این منطقه را از جمله
محرومترین بخشهاي روستایي کشور قلمداد نمود .قرار گرفتن استان کهگيلویه و بویراحمد در رتبههاي اول تا سوم
کشور به لحاظ بيشترین ميزان بيکاري در بين استانهاي کشور ،مهر تأیيدي بر ادعاي فوق است (Statistical,

 .)2007, Center of Iran, 2017با توجه به اهميت توسعه و ترویج کارآفریني در بهبود وضعيت شاخصهاي رفاهي
روستایيان بهویژه نواحي روستایي محروم و اهميت نواحي روستایي در توليد مواد اوليه و خام مورد نياز کشور و
همچنين اهميت نگهداري جمعيت در نقاط روستایي ،انجام پژوهشهاي مرتبط با کارآفریني در مناطق روستایي
محروم کشور از جمله شهرستان بویراحمد ،ميتواند بهعنوان راهبردي موثر در جهت توسعه روستایي مورد استفاده
واقع گردد .در راستاي توسعه کارآفریني در محدوده مذکور ،محققان در پژوهش حاضر به دنبال تبيين سوالهاي زیر
هستند:
 ميزان برخورداري روستایيان شهرستان بویراحمد از شاخصهاي کارآفریني به چه صورتي است؟ مهمترین عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد کدامند؟ آیا عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد در قالب یک مدل تجربيقابل ترسيم خواهد بود؟
مباني نظري
مفهوم کارآفریني در نظامهاي اقتصادي را ،براي اولين بار ریچارد کانتيلون بهکار برد .او براي اولين بار کارآفریني را
چنين تعریف کرد« :کسي که ابزار مورد نياز براي توليد را با ارزشي معين خریداري و آنها را با هم ترکيب و کاالي
جدید توليد کند» ( .)Rotheroe & Richards, 2007اولين اقتصادداني که مدیریت را به کارآفرینان نسبت داد ژان
باتيستسي بود که کارآفریني را مهارتهاي مدیرت سرمایه و ثروت تعریف کرد است .شومپيتر در مدل اقتصادي
خود ،کارآفرینان را اولين موتور توسعه اقتصادي ميداند و به آنان ،به عنوان افرادي خالق و رهبر نگاه
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ایجاد کاالي جدید و ایجاد سازمانهاي جدید براي صنعت ( .)Mohapatra et al., 2007آدام اسميت ،نقش
کارآفریني را در صحنه فعاليت فراگير اقتصادي بسيار جزئي ميدانست و معتقد بود که کارآفرین فراهم کننده سرمایه
است و هرگز نقش پيشرو و هدایتگرانه ندارد ( .)Mccline, 2004بهطور کلي کارآفریني فرآیند ایجاد ،ارزیابي و
بهرهبرداري از فرصت به منظور توليد کاالها و خدمتهاي آتي ،همراه با صرف وقت ،تالش بسيار و پذیرش
خطرهاي مالي ،روحي ،اجتماعي براي بهدست آوردن منابع مالي ،رضایت شخصي و استقالل است & (Askun

 .)Yıldırım, 2011: 665از نظر احمدپورداریاني کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید که از طریق ایجاد
کسب و کار با بسيج منابع که توأم با مخاطرهپذیري مالي ،اجتماعي و حيثيتي است ،محصول یا خدمت جدید به
بازار ارائه ميدهد ( .)Ahmadpour and Mystics, 2009: 88در یک تقسيمبندي کلي ميتوان انواع کارآفریني و از
جمله کارافرین در نواحي روستایي را به دو گروه اصلي کارآفریني فردي (مستقل و سازماني) و کارآفریني گروهي
(شرکتي و اجتماعي) تقسيم نمود (شکل .)1

شکل  :1انواع کارآفریني در نواحي روستایي (سعيديکيا38 :1385 ،؛ رکنالدین افتخاري و سجاسي قيداري65 :1389 ،؛ صيدایي و صادقي،
45 :1393؛ جميني)58 :1394 ،
Figure 1: Types of entrepreneurship in rural areas

الف -کارآفریني فردي
-1کارآفریني مستقل :4فرآیندي است که از ایده اوليه تا ارائهي محصول خود به جامعه کليهي فعاليتهاي کارآفرینانه
را با ایجاد یک بنگاه اقتصادي جدید بهطور مستقل طي مينماید .درواقع فردي که مسئوليت اوليهي جمعآوري منابع
الزم براي شروع و یا رشد کسب و کاري را بسيج مينماید و تمرکز او بر نوآوري و توسعه فرآیند ،محصول یا
خدمات جدید ميباشد.
4- Entrepreneur
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ميرساند .ضرورتي ندارد که کارآفریني ،کار فيزیکي خاص باشد؛ بلکه هر محيط اجتماعي روش خاص خود را
براي کارآفریني دارد .بنابراین هر سازماني ميتواند محيطي را فراهم کند که در آن تمام افراد بتوانند در انجام امور
کارآفریني مشارکت کنند (.)Saeedi Kia, 2006: 38

ب -کارآفریني گروهي
 -1کارآفریني شرکتي :6فرآیندي است که یک شرکت طي ميکند تا همهي افراد آن را به کارآفریني تشویق شده و
تمام فعاليتهاي کارآفرینانه فردي و گروهي بهطور مستمر سریع و راحت در شرکت انجام پذیرد .در این فرآیند هر
یک از کارکنان در نقش کارآفرین انجام وظيفه ميکنند (.)Rokneddin Iftikhari and Sajjasi Ghaydari, 2010: 65
-2کارآفریني اجتماعي :7کارآفریني اجتماعي یک زمينه نوظهوري است که شامل سازمانهاي غيرانتفاعي است که این
سازمانها افراد را در شروع کسب وکارهاي انتفاعي یاري ميدهد .کارآفرین اجتماعي فردي است که یک مشکل
اجتماعي را تشخيص ميدهد و از مفاهيم کارآفریني براي سازماندهي ،ایجاد ،و مدیریت سرمایه براي ایجاد تغيير
استفاده ميکند (.(Gemini, 20016: 15

با وجود اهميت غيرقابل انکار کارآفریني و کارآفرینان در توسعه جوامع بشري ،بررسيها نشان ميدهد که محققان
براي کارآفرینان ویژگيها و صفات متعددي را مطرح کردهاند .به بياني دیگر کارآفرینان داراي مشخصههایي هستند
که آنها را از دیگر افراد جامعه متمایز ميسازد Littunen (2001).ویژگيها و یا صفات و مشخصههاي فرد کارآفرین
را شامل توانایي خطرپذیري ،نوآوري ،دانش در زمينه فنون کار ،بازار و بازاریابي ،مهارتهاي مدیریت کسبوکار،
توانایي براي همکاري ،برداشت خوب نسبت به کسبوکار و توانایي براي شکار فرصت ميداند (Littunen, 2000:

 .)75رکنالدینافتخاري و سجاسي قيداري در کتاب خود با عنوان "توسعه روستایي با تاکيد بر کارآفریني (تعاریف،

دیدگاهها و تجربيات)" مهمترین ویژگيها و صفات شخص کارآفرین را در موارد زیر عنوان کردهاند :نتيجهگرا ،نياز
به کاميابي ،ایستادگي ،پشتکار ،اراده ،سختکوشي ،شوق ،انرژي باال ،پيشقدمي ،مردمداري ،انتقادپذیري ،نوآوري،
خالقيت ،ابتکار ،انعطافپذیري ،خطرپذیري (ریسک) حساب شده ،منفعتشناسي ،خوداشتغالي(Rokneddin ،

 .)Iftikhari and Sajjasi Ghaydari, 2010: 65از نظر احمدپور و عرفانيان مهمترین ویژگيهاي کارآفرینان در شش

عامل زیر خالصه ميشود .1 :نياز به موفقيت؛  .2برخورداري از مرکز کنترل دروني؛  .3مخاطرهپذیري؛  .4استقالل-
طلبي؛  .5خالقيت و  .6تحمل ابهام ( .)Ahmadpour Daryani & Mystics, 2009: 89جميني در کتاب خود با
عنوان کارآفریني در سکونتگاههاي روستایي مهمترین صفات و مشخصههاي کارآفریني را در موارد زیر خالصه کرده
است :ابتکار ،نوآوري ،ایجاد کسب و کارهاي جدید ،کشف فرصتها ،بهرهگيري از منابع ،تحمل ابهام ،ریسکپذیر،
خالقيت ،استقالل ،رقابتجویي ،مردمداري و تحمل مشکالت ). (Gemini, 2016: 58
5- Entrepreneurship
6- Corporate entrepreneurship
7- Social Entrepreneurship
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به نتایج چند مطالعه اشاره خواهد شد Jamshidi )2016( .در یک مطالعه ميداني عوامل موثر بر توسعه کارآفریني در
تعاونيهاي توليد کشاورزي در شهرستان مينودشت را مورد بررسي قرار دادهاند .در این پژوهش از چهار شاخص
نوگرایي ،پيشقدمي براي ایجاد تغيير ،ریسکپذیري و رقابتپذیري براي سنجش مشخصههاي کارآفریني در ميان
روستایيان استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد ميانگين نمره کلي کارآفریني در محدوده مورد مطالعه 2/585
بوده و اکثر افراد مورد مطالعه به لحاظ مشخصههاي کارآفریني در طبقات بسيار ضعيف و ضعيف قرار گرفتهاند.
همچنين نتایج نشان داد متغيرهاي سطح تحصيالت ،تعداد سهام ،تجربه قبلي در زمينه کارآفریني ،ميزان درآمد و
سابقه فعاليت در شرکت تعاوني توليد کشاورزي ،داراي تأثير مثبت بر متغير وابسته پژوهش بودهاند .یافتههاي
پژوهش ) Roomi and Parrott (2008در ارتباط با عوامل موثر بر توسعه و پيشرفت کارآفریني در پاکستان نشان داد
که عدم دسترسي به سرمایه ،زمين ،محل کسبوکار ،فناوري اطالعات ،آموزش و کمبود سرمایههاي اجتماعي،
مهمترین موانع پيشروي توسعه کارآفریني در محدوده مطالعاتي هستند .نتایج پژوهش ) Folmer et al (2010با
هدف شناسایي تعيينکنندههاي کارآفریني در روستاهاي غرب بنگال با استفاده از رویکرد معادالت ساختاري نشان
داد سن ،تحصيالت ،وضعيت تأهل ،تعداد فرزندان ،تعداد محصوالت ،پشتيباني مالي خانواده ،نوآوري ،ثروت و
وضعيت شغلي از مهمترین تعيينکنندههاي توسعه کارآفریني در محدوده مورد مطالعه هستند .نتایج مطالعه
) Chakraborty (2014با هدف بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر توسعه کارآفریني در یکي از بخشهاي
منطقه آسام در هند نشان داد سن ،جنس و درآمد ساالنه تأثير مستقيمي را بر روي توسعه کارآفریني در محدوده
مورد مطالعه دارند .نتایج پژوهش ) Nagler and Naude (2017با هدف تحليل کارآفریني غيرکشاورزي در مناطق
روستایي جنوب صحراي آفریقا نشان داد بيمه کردن افراد در برابر شوکهاي اقتصادي و حمایتهاي اجتماعي و در
مجموع پشتيباني پایدار از شخص کارآفرین و خانواده او موجب توسعه کارآفریني در بخش غيرکشاورزي و رونق
اقتصادي و اجتماعي در نواحي روستایي ميشود .نتایج چند مطالعه دیگر نشان ميدهد سياستها و قوانين سازماني
و دولتي و سياستهاي بانکي ،دسترسي به سرمایه و پول ،و ميزان ارتباط با بازار ،توانایي کنترل ریسک ،آموزش و
دسترسي به اطالعات ،دورههاي آموزش کارآفریني و دانش کسب و کار ( ،Nawaz (2009موانع بازاریابي براي
توليدات ( ،Sathiabama (2010دانش و مهارت ،دسترسي به امکانات و خدمات ،عوامل مالي و اقتصادي؛ عوامل
نهادي و سازماني؛ عوامل قانوني و حقوقي ،شرایط جغرافيایي و محيط روستا (Movahedi and Yaghoubi Farani,

 ،)2010از دیگر عوامل مرتبط و موثر بر توسعه کارآفریني هستند .مرور کلي بر مطالعات انجام گرفته نشان ميدهد
در فضاهاي مختلف جغرافيایي عواملي متعدد و مختلفي در توسعه کارآفریني دخيل هستند و این عوامل متناسب با
شرایط طبيعي و انساني حاکم بر مناطق مختلف ،داراي تفاوتهایي با یکدیگر ميباشد .با این وجود در ميان
مطالعات انجام گرفته ،به سنجش وضعيت برخورداري و بهرهمندي روستایيان از صفات و مشخصههاي کارآفریني
پرداخته نشده است .سنجش وضعيت برخودراري از  23مشخصه اصلي کارآفریني و همچنين شناسایي عوامل موثر
بر کارآفریني در قالب یک مدل تجربي ،مهمترین وجه تمایز پژوهش حاضر در مقایسه با سایر مطالعات انجام گرفته
در زمينه موضوع مورد بررسي ميباشد .این مهم و همچنين ،وضعيت نامناسب روستایيان محدوده مطالعاتي به لحاظ
برخورداري از مولفههاي توسعه بهویژه در زمينه شاخصهاي اقتصادي بهویژه در زمينه اشتغال ،ارزش پژوهش
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عوامل موثر بر آن ترسيم کردهاند (شکل .)2
مردم واري
سختکوشي
اراده

عوامل موثر بر کارآفریني

ایستادگي

عوامل اقتصادي

پشتکار

عوامل آموزش

خود اشتغالي

عوامل محيطي

انرژي باال

عوامل زیرساختي

منفعتشناسي

عوامل مدیریتي

مدیریت کسب و کار

عوامل حمایتي

پيشقدمي

شاخصهاي کار آفریني

نياز به کامياني

عوامل ارتباطي
و ......

انتقادپذیري
نتيجهگرا
شوق
انعطافپذیري
فرصتشناسي
رقابتجویي
توجه به بازار و بازاریابي
ابتکار
ریسکپذیري (خطرپذیري)
خالقيت
دانش در زمينه فنون کار نو آوري
شکل  :2مدل مفهومي پژوهش (احمدپور داریاني و عرفانيان89 :1388 ،؛ رکنالدین افتخاري و سجاسيقيداري22-24 :1389 ،؛ جميني:1394 ،
25-28؛ جمشيدي و همکاران1394 ،؛ ليتونن75 :2000 ،؛ رومي و پاروت2008 ،؛ نواز2009 ،؛ فولمر و همکاران2010 ،؛ ساتياباما2010 ،؛
موحدي و یعقوبي فراني2012 ،؛ چاکرابورتي 2014 ،و نگلر و ناوده)2017 ،
Figure 2: Conceptual model of research

معرفي محدوده مطالعاتي
شهرستان بویراحمد از توابع استان چهارمحال و بختياري بوده (شکل  )3که بر اساس آخرین نتایج سرشماري نفوس
و مسکن در سال  299825 ،1395نفر جمعيت داشته است که از این ميزان جمعيت ،حدود  47/5درصد در نقاط
روستایي ساکن هستند .با وجود برخوداري شهرستان بویراحمد از پتانسيلهاي متعدد طبيعي از جمله منابع آب،
خاک و مراتع حاصلخير و جاذبههاي گردشگري قابل توجه ،شواهد نشان ميدهد ميزان بيکاري در این شهرستان با
نرخ حدود  17درصد ،بيشتر از ميانگين کشوري بوده است.
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 موقعيت شهرستان بویراحمد:3 شکل
Figure 3: Location of Boyerahmad county
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با توجه به اهداف در نظر گرفته شده ،پژوهش حاضر از نوع کمي و کاربردي بوده که با روش توصيفي-تحليلي و
علي به انجام رسيده است .جامعه آماري پژوهش را کليه سرپرستان خانوار روستایي ساکن در شهرستان بویراحمد
تشکيل ميدهد که تعداد آنها  26483نفر بوده که در  218روستا سکونت دارند .ابزار اصلي پژوهش جهت
گردآوري اطالعات مورد نياز ،پرسشنامه محقق ساخته بود که روایي آن با کسب نظرات اساتيد دانشگاهي و پس از
انجام اصالحات الزم به تأیيد نهایي رسيده است .جهت بررسي پایایي پرسشنامه مذکور ،از پيش آزمون استفاده شده
است .به این صورت که تعداد  30پرسشنامه در یکي از روستاهاي خارج از محدوده مطالعاتي تکميل گردید و
ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه براي دو بخش اصلي پژوهش بيشتر از  0/7بهدست آمد (جدول  )1و نشانگر پایا
بودن ابزار مورد استفاده بود .پرسشنامه مذکور در سه بخش اصلي طراحي شده است .بخش اول مربوط به متغيرهاي
جمعيتشناختي بوده و متغيرهایي مانند سن ،درآمد ،تحصيالت و  ،...را در برگرفته است .بخش دوم پرسشنامه
مربوط متغير وابسته پژوهش و مشخصههاي کارآفریني بوده و بخش سوم پرسشنامه مربوط به متغيرهاي مستقل
پژوهش و عوامل موثر بر کارآفریني ميشود که در جدول ( )1شرح داده شدهاند.
جدول  -1معرفي شاخصها و متغيرهاي تحقيق و ميزان پایایي آنها
Table 1- Introduction to the indicators and variables of the research and their reliability

متغير

شرح شاخص

وابسته

خالقيت (پایایي=  ،)0/892انعطافپذیري (پایایي=  ،)0/817سختکوشي (پایایي=  ،)0/845مردمداري (پایایي=

(کارآفریني)

 ،)0/798مهارتهاي مدیریت کسب و کار (پایایي=  ،)0/789توجه به بازار و بازاریابي (پایایي=  ،)0/810پشتکار
(پایایي=  ،)0/765فرصتشناسي(پایایي=  ،)0/817منفعتشناسي (پایایي=  ،)0/784نوآوري (پایایي= ،)0/762

آلفاي کرونباخ
0/856

دانش در زمينه فنون کار (پایایي=  ،)0/776اراده (پایایي=  ،)0/836شوق (پایایي=  ،)0/823پيشقدمي (پایایي=
 ،)0/834نياز به کاميابي (پایایي=  ،)0/775انتقادپذیري (پایایي=  ،)0/861رقابتجویي (پایایي= ،)0/883
ایستادگي (پایایي=  ،)0/911انرژي باال (پایایي=  ،)0/897ابتکار (پایایي=  ،)0/726ریسکپذیري حساب شده
(پایایي=  ،)0/764خود اشتغالي (پایایي=  )0/862و نتيجهگرا (پایایي= )0/783
مستقل

موقعيت مناسب منطقه براي صدور محصوالت به استانهاي همجوار بهویژه استان فارس و اصفهان ،پتانسيل

(متغيرهاي

باالي منطقه در خصوص توسعه فعاليتهاي گردشگري ،برقراري ارتباط صميمانه ميان مدیران محلي و

مربوط به عوامل

روستایيان ،وجود مراتع انبوه ،احداث انبارها ،کارگاهها و صنایع تبدیلي و تکميلي توليدات کشاورزي بهویژه براي

اثرگذار بر

فصل تابستان ،در نظر گرفتن مزایا و تخفيفهاي ویژه براي شروع فعاليتهاي گروهي کارآفرینانه ،ترویج مزایاي

کارآفریني)

حاصله از فعاليتهاي کارآفرینانه ،ریزش جوي مناسب ،سهولت شرایط وثيقه و ضامن معتبر جهت دسترسي به
تسهيالت بانکي ،بازاریابي مناسب براي محصوالت توليد شده ،نشر و توزیع مجالت و پوسترهاي کارآفریني در
ميان روستایيان ،تشکيل صندوقهاي قرضالحسنه روستایي ،تشکيل انجمنها و تعاونيهاي کارآفریني در نواحي
روستایي ،توسعه خدمات زیرساختي از قبيل گاز ،آب ،جاده و  ،...در نظر گرفتن جوایز و هدایاي ویژه براي افراد
کارآفرین ،سهولت شرایط بازپرداخت وام ،واقع شدن در محور ارتباطي جنوب به مرکز و شمال کشور ،تضمين
خرید محصوالت توليدي ،برقراري ارتباط آموزشي بين کارآفرینان نمونه و روستایيان ،احداث و یا توسعه
بازارهاي محلي ،ارتقاي توان مالي خانوارها ،دسترسي به منابع آب فراوان ،برگزاري کالسها و دورههاي آموزشي
کارآفریني ،اختصاص تسهيالت بانکي با بهره پایين ،پرهيز مدیران از بهکار بستن سياستهاي حمایتي مقطعي و
زودگذر ،جلب اعتماد روستایيان توسط مدیران روستایي در خصوص برنامههاي توسعه کارآفریني.

0/814
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العبور) ،با استفاده از جدول ) ،Bartlett et al (2010که یکي از روشهاي متداول برآورد حجم نمونه ميباشد209 ،
نفر از سرپرستان خانوار روستایي بهعنوان نمونه آماري برآورد گردید .الزم به ذکر است براي کاهش خطاهاي آماري
و تخصيص نمونه بيشتر به بعضي از دهستانهاي شهرستان بویراحمد 5 ،درصد به حجم نمونه اضافه گردید و
تعداد  220پرسشنامه در محدوده مطالعاتي توزیع و تکميل گردید .در ادامه جهت توزیع پرسشنامهها ،از روش
نمونهگيري طبقهاي چند مرحلهاي استفاده شد (جدول  .)2به این صورت که ابتدا متناسب با تقسمات سياسي ـ
اداري انجام گرفته در شهرستان بویراحمد ،فضاهاي جغرافيایي شهرستان از هم تفکيک شدهاند .به این صورت که
بخشهاي  3گانه شهرستان بویر احمد (بخش مرکزي ،بخش مارگون و بخش لوداب) به عنوان طبقات اصلي
انتخاب شد و در مرحله بعد دهستانهاي  9گانه شهرستان (دهستانهاي زیالیي ،مارگون ،دشت روم ،سپيدار،
سررودجنوبي ،سررود شمالي ،کاکان ،لوداب و چين) به عنوان زیرطبقات در نظر گرفته شدهاند .در ادامه متناسب با
تعداد سرپرست خانوار واقع در هر طبقه و زیر طبقه ،تعدادي پرسشنامه به هر یک از آنها اختصاص یافت .در
نهایت در ميان  218سکونتگاه روستایي واقع در شهرستان بویراحمد ،با توجه به آشنایي نگارندگان با محدوده
مطالعاتي و با در نظر گرفتن بنيانهاي جغرافيایي حاکم بر منطقه (جمعيت ،معيشت ،فاصله ،شرایط توپوگرافي و ،)...
 29روستا به صورت هدفمند انتخاب شدهاند .این روستاها به نوعي انتخاب شدهاند که بتوانند نماینده قابل قبولي
براي دهستانها باشند .براي تجزیه و تحليل دادههاي گردآوري شده از جدول توزیع فراواني ،آزمون  tتکنمونهاي و
تحليل عاملي اکتشافي در نرمافزار  SPSSو تحليل عاملي تأیيدي و مدلسازي معادالت ساختاي در نرمافزار Amos

استفاده شده است.
جدول  -2نحوه توزیع پرسشنامهها در محدوده مطالعاتي
Table 2- Directions to distribute the questionnaires in the study area

بخش

تعداد خانوار

تعداد پرسشنامه

مارگون

3416

27

مرکزي

21048

172

لوداب

2049

21

مجموع

26483

220

دهستان

تعداد خانوار

تعداد روستا

تعداد پرسشنامه

روستاي نمونه

زیالیي

2080

27

16

3

مارگون

1336

30

11

2

دشت روم

2129

25

17

3

سپيدار

1391

24

11

2

سررودجنوبي

10700

45

84

8

سررودشمالي

6395

18

50

5

کاکان

433

8

10

2

لوداب

1355

26

11

2

چين

664

15

10

2

9

26483

218

220

29
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 بررسي ویژگيهاي شخصي پاسخگویاندر ارتباط با وضعيت سني پاسخگویان ،نتایج پژوهش نشان داد ميانگين سني آنها  46/56سال بوده که در این ميان
جوانترین و مسنترین فرد بهترتيب  27سال و  68سال سن داشتهاند .در ارتباط با وضعيت تحصيلي پاسخگویان،
نتایج پژوهش نشان داد  17درصد بيسواد 22 ،درصد داراي تحصيالت ابتدایي 32 ،درصد سيکل 18 ،درصد
تحصيالت متوسطه و دیپلم و  11درصد داراي تحصيالت دانشگاهي بودهاند .بررسي وضعيت شغلي سرپرستان
خانوار مورد مطالعه نشان داد که از ميان آنها  16درصد بيکار بوده و در ميان شاغالن اکثراً در بخش کشاورزي و
خدمات مشغول به فعاليت بودهاند .نتایج حاصل از بررسي وضعيت درآمد ماهيانه افراد مورد مطالعه نشان داد
ميانگين حدود  600هزار تومان بوده که در این ميان کمترین و بيشترین درآمد ماهيانه ،بهترتيب  300هزار تومان و
 5ميليون تومان بوده است.
 بررسي وضعيت برخورداري روستایيان شهرستان بویراحمد از شاخصهاي کارآفرینينتایج حاصل از بررسي وضعيت برخورداري روستایيان شهرستان بویراحمد از شاخصهاي کارآفریني با استفاده از
جدول توزیع فراواني نشان ميدهد (جدول  3و ) 4سطح برخورداري حدود  53درصد روستایيان از شاخصهاي
کارآفریني در سطوح بسيار ضعيف و ضعيف 36 ،درصد در سطح متوسط و حدود  11درصد در سطح زیاد و بسيار
زیاد بوده است .همچنين نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهاي با در نظر گرفتن عدد  3به عنوان مبنا ،نشان ميدهد
حدهاي پایين و باال و ميزان  tمنفي شدهاست .منفي شدن این سه پارامتر دليلي محکمي بر پایينتر بودن ميانگين
محاسبه شده از ميانگين مبنا ميباشد .همانطور که مالحظه ميشود ،ميانگين نمره کل کارآفریني در محدوده
مطالعاتي  2/8بوده و پایينتر از حد متوسط ميباشد .بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده از جدول توزیع فراواني و
آزمون  tتکنمونهاي ،ميتوان چنين عنوان کرد که به صورت کلي برخورداري روستایيان محدوده مطالعاتي از

شاخصهاي کارآفریني در وضعيت مناسبي قرار ندارد و ميتوان دليل اصلي آن را به ضعفي روستایيان از مشخصه-
هاي 23گانه کارآفریني نسبت داد که در ادامه این موضوع بيشتر بررسي شده است.
جدول  -3بررسي وضعيت برخورداري روستایيان شهرستان بویراحمد از شاخصهاي کارآفریني
Table 3- the status of the Boyerahmad rural residents of entrepreneurial indices

سنجش وضعيت شاخصهاي کارآفریني

سطح

فراواني

درصد

درصد فراواني تجمعي

بسيار ضعيف

26

11/8

11/8

ضعيف

91

41/4

53/2

متوسط

80

36/4

89/5

مناسب

18

8/2

97/7

بسيار مناسب

5

2/3

100

220

100

-

کل
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Table 3- Results from the t-test

مبناي آزمون = 3
برخورداري از

درجه

t

آزادي

شاخصهاي کارآفریني

219

-8/71

معنيداري

ميانگين

0/000

2/80

اختالف از

فاصله اطمينان در سطح  95درصد

ميانگين

حد پایين

حد باال

0/196

-0/231

-0/148

براي تبيين بيشتر موضوع مورد بررسي و روشن شدن این مهم که کمترین و یا به عبارتي دیگر ضعيفترین و
همچنين بهترین شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد کدامند؟ ،از آماره ضریب تغييرات
استفاده شد .نتایج نشان ميدهد (جدول  )5در ميان شاخصهاي مورد بررسي شاخصهاي مردمداري ،سختکوشي،
اراده ،ایستادگي و پشتکار بهترتيب با ضریب تغييرات  0/219 ،0/208 ،0/198 ،0/197و  ،0/227در ميان روستایيان
شهرستان بویراحمد در بهترین وضعيت قرار گرفتهاند و ميزان برخورداري روستایيان از این شاخصها نسبت به
دیگر شاخصهاي مورد بررسي در وضعيت مناسبي قرار گرفته است .دقت در ماهيت این شاخصهاي مبين این
مطلب است که روستایيان محدوده مطالعاتي بيشتر در زمينه شاخصهاي فردي که جنبه جسمي و اجتماعي دارند
در وضعيت مناسبي قرار دارند .اما طرف مقابل موضوع مورد بررسي نشان ميدهد شاخصهاي نوآوري ،دانش در
زمينه فنون کار ،خالقيت ،ریسکپذیري و ابتکار بهترتيب با ضریب تغييرات  0/615 ،0/650 ،0/678 ،0/819و
 ،0/605در بدترین وضعيت قرار دارند .دقت در ماهيت این شاخصها مبين این مطلب است که ضعف نظام
آمورزشي و ترویج کارآفریني و همچنين شرایط اقتصادي ضعيف روستایيان (همانطور که عنوان شد ميانگين درآمد
ماهيانه در محدوده مطالعاتي حدود  600هزارتومان بوده است) در ضعيف بودن این شاخصها ميتواند نقش اساسي
داشته باشد.
جدول  -5اولویتبندي شاخصهاي کارآفریني در سکونتگاههاي روستایي شهرستان بویراحمد
Table 5- Preference of entrepreneurial index in rural settlements of the Boyerahmad county

شاخص

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه

مردمداري

3/98

0/785

0/197

1

سختکوشي

3/80

0/754

0/198

2

اراده

3/63

0/758

0/208

3

ایستادگي

3/2

0/702

0/219

4

پشتکار

3/62

0/823

0/227

5

خوداشتغالي

3/58

0/856

0/239

6

انرژي باال

3/31

0/862

0/260

7

منفعتشناسي

3/55

1/041

0/293

8

مدیریت کسب و کار

3/35

1/043

0/311

9

پيشقدمي

3/2

1/016

0/317

10

نيازبه کاميابي

3/36

1/104

0/328

11
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شاخص

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه

انتقادپذیري

2/79

0/949

0/340

12

نتيجهگرا

2/65

0/925

0/349

13

شوق

2/68

0/952

0/355

14

انعطافپذیري

2/63

0/991

0/376

15

فرصتشناسي

2/74

1/260

0/459

16

رقابتجویي

2/01

1/074

0/534

17

توجه به بازار و بازاریابي

1/75

1/041

0/594

18

ابتکار

1/99

1/205

0/605

19

ریسکپذیري (خطرپذیري)

1/89

1/163

0/615

20

خالقيت

1/5

0/976

0/650

21

دانش در زمينه فنون کار

1/9

1/290

0/678

22

نوآوري

1/31

1/074

0/819

23

ارائه مدل تجربي عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد
بریا دستيابي به هدف فوق ،ابتدا با توجه به تعدد متغيرهاي مورد بررسي ،با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي،
مهمترین عوامل موثر بر کارآفریني شناسایي شدهاند .هدف از این کار ،شناسایي مهمترین عواملي است که به صورت
پنهاني در مجموعه گویهها وجود دارد ولي به آساني قابلمشاهده نميباشند .در این پژوهش براي عوامل موثر بر
توسعه کارآفریني روستایيان شهرستان بویراحمد ،مقدار  KMOبرابر با ( )0/785بهدست آمد که نشاندهنده وضعيت
مناسب دادهها براي تحليل عاملي است و مقدار بارتلت نيز برابر با  1181/633بهدست آمد که در سطح  99درصد
اطمينان معنيدار بود .نتایج نشان ميدهد (جدول  )6شش عامل شناسایي شده در مجموع تواستهاند  70/42درصد از
واریانس کل متغيرهاي مربوط به عوامل موثر بر توسعه کارآفریني روستایيان محدوده مطالعاتي را تبيين نمایند .با
توجه به اینکه درصد مقدار ویژه بيانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغيرهاست و هرچه مقدار آن بزرگتر باشد،
نشاندهنده اهميت و تأثير بيش تر آن عامل است ،نتایج نشان ميدهد که ميزان تبيين هر یک از عوامل ششگانه
شناسایي شده بهترتيب  10/07 ،10/63 ،11/6 ،14/8 ،15/97و  7/34درصد بوده است.
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Table 6- The affecting factors of rural entrepreneurship of the Boyerahmad county

عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد تجمعي واریانس

اول

3/833

15/972

15/972

دوم

3/552

14/8

30/772

سوم

2/784

11/6

42/372

چهارم

2/553

10/639

53/010

پنجم

2/419

10/079

63/089

ششم

1/762

7/34

70/429

در پژوهش حاضر براي چرخش عاملها از روش وریمایکس استفاده شده است .در این مرحله متغيرهایي که بار
عاملي بزرگتر از  0/50دارند ،معنيدار فرض شده و در جدول ( )7نشان داده شدهاند.
نامگذاري عاملها
عامل اول :با توجه به جدول ( ،)7مالحظه ميشود که شش متغير در عامل اول بارگذاري شدهاند که شامل متغيرهاي
سهولت شرایط بازپرداخت وام ،سهولت شرایط وثيقه و ضامن معتبر جهت دسترسي به تسهيالت بانکي ،در نظر
گرفتن مزایا و تخفيفهاي ویژه براي شروع فعاليتهاي گروهي کارآفرینانه ،ارتقاي توان مالي خانوارها ،تشکيل
صندوقهاي قرضالحسنه روستایي و اختصاص تسهيالت بانکي با بهره پایين است .این متغيرها  15/972درصد از
واریانس کل عوامل موثر بر کارآفریني روستایيان در منطقهي مورد مطالعه را تبيين ميکنند .به طور کلي با توجه به
عوامل بارگذاري شده در این دسته ،این عامل اقتصادي نامگذاري شد.
عامل دوم :همانطور که مالحظه ميشود (جدول  ، )7پنج متغير ترویج مزایاي حاصله از فعاليتهاي کارآفرینانه ،در
نظر گرفتن جوایز و هدایاي ویژه براي افراد کارآفرین ،برگزاري کالسها و دورههاي آموزشي کارآفریني ،برقراري
ارتباط آموزشي بين کارآفرینان نمونه و روستایيان و نشر و توزیع مجالت و پوسترهاي کارآفریني در ميان روستایيان،
در یک گروه یا عامل بارگذاري شدهاند .این متغيرها در مجموع  14/8درصد از واریانس کل عوامل موثر بر توسعه
کارآفریني روستایيان شهرستان بویراحمد را تبيين ميکنند .متغيرهایي که در این عامل بارگذاري شدهاند بيشتر بر
وضعيت آموزشي تمرکز داشته ،از این رو عامل دوم در این مطالعه عامل آموزشي نامگذاري شد.

عامل سوم :با توجه به اینکه پنج متغير ،احداث انبارها ،کارگاهها و صنایع تبدیلي و تکميلي توليدات کشاورزي به-

ویژه براي فصل تابستان ،احداث و یا توسعه بازارهاي محلي ،توسعه خدمات زیرساختي از قبيل گاز ،آب ،جاده و
 ،...بازاریابي مناسب براي محصوالت توليد شده و تضمين خرید محصوالت توليدي (با تبيين  11/6درصد از
واریانس عوامل موثر بر توسعه کارآفریني در محدوده مورد مطالعه) ،وارد شده در گروه سوم هر کدام به نوعي
نشانگر عوامل زیرساختي و حمایتي در توسعه کارآفریني ميباشند ،لذا عامل فوق زیرساختي-حمایتي نامگذاري
گردید.
عامل چهارم :نتایج نشان ميدهد متغيرهاي واقع شده در عامل چهارم (برقراري ارتباط صميمانه ميان مدیران محلي و
روستایيان ،تشکيل انجمنها و تعاونيهاي کارآفریني در نواحي روستایي ،جلب اعتماد روستایيان توسط مدیران
روستایي در خصوص برنامههاي توسعه کارآفریني و پرهيز مدیران از بهکار بستن سياستهاي حمایتي مقطعي و
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متغيرهاي بارگذاري شده در این عامل (جدول  ،)7که تداعيکننده عامل مدیریتي در توسعه کارآفریني ميباشد ،از
این رو عامل چهارم در این مطالعه ،مدیریتي نامگذاري گردید.
عامل پنجم :واقعشدن سه متغير دسترسي به منابع آب فراوان ،وجود مراتع انبوه و پتانسيل باالي منطقه در خصوص
توسعه فعاليتهاي گردشگري ،که تبيينکننده  10/079درصد از واریانس عوامل موثر بر توسعه کارآفریني روستایيان
شهرستان بویراحمد ميباشند ،بيشتر مبين عوامل محيطي در توسعه کارآفریني هستند .لذا ،عامل مذکور منابع
محيطي نامگذاري شد.
جدول  -7نامگذاري عاملها ،ضرایب عاملي دوران یافته عوامل موثر بر توسعه کارآفریني روستاهاي شهرستان بویراحمد
Table 7- Naming effective factors on the rural entrepreneurship development of the Boyerahmad county

عامل

مولفهها

بارعاملي

اقتصادي

سهولت شرایط بازپرداخت وام

0/779

سهولت شرایط وثيقه و ضامن معتبر جهت دسترسي به تسهيالت بانکي

0/646

در نظر گرفتن مزایا و تخفيفهاي ویژه براي شروع فعاليتهاي گروهي کارآفرینانه

0/722

ارتقاي توان مالي خانوارها

0/538

تشکيل صندوقهاي قرضالحسنه روستایي

0/645

اختصاص تسهيالت بانکي با بهره پایين

0/705

ترویج مزایاي حاصله از فعاليتهاي کارآفرینانه

0/627

در نظر گرفتن جوایز و هدایاي ویژه براي افراد کارآفرین

0/579

برگزاري کالسها و دورههاي آموزشي کارآفریني

0/512

برقراري ارتباط آموزشي بين کارآفرینان نمونه و روستایيان

0/560

نشر و توزیع مجالت و پوسترهاي کارآفریني درميان روستایيان

0/569

احداث انبارها ،کارگاهها و صنایع تبدیلي و تکميلي توليدات کشاورزي بهویژه براي فصل تابستان

0/645

احداث و یا توسعه بازارهاي محلي

0/626

توسعه خدمات زیرساختي از قبيل گاز ،آب ،جاده و ...

0/642

بازاریابي مناسب براي محصوالت توليد شده

0/691

تضمين خرید محصوالت توليدي

0/752

برقراري ارتباط صميمانه ميان مدیران محلي و روستایيان

0/571

تشکيل انجمنها و تعاونيهاي کارآفریني در نواحي روستایي

0/578

جلب اعتماد روستایيان توسط مدیران روستایي در خصوص برنامههاي توسعه کارآفریني

0/775

پرهيز مدیران از بکاربستن سياستهاي حمایتي مقطعي و زودگذر

0/735

دسترسي به منابع آب فروان

0/713

وجود مراتع انبوه

0/557

پتانسيل باالي منطقه در خصوص توسعه فعاليتهاي گردشگري

0/566

موقعيت مناسب منطقه براي صدور محصوالت به استانهاي همجوار بهویژه استان فارس و اصفهان

0/509

واقع شدن در محور ارتباطي جنوب به مرکز و شمال کشور

0/513

آموزشي

زیرساختي-حمایتي

مدیریتي

منابع محيطي

ارتباطي
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استانهاي همجوار بهویژه استان فارس و اصفهان و واقع شدن در محور ارتباطي جنوب به مرکز و شمال کشور ،با
تبيين  7/34درصد از واریانس عوامل تأثيرگذار بر توسعه کارآفریني روستایيان مورد مطالعه ،آخرین عامل شناسایي
شده است .با توجه به ماهيت دو متغير مذکور ،این عامل ارتباطي نامگذاري گردید .در ادامه جهت طراحي مدل
تجربي عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در محدوده مطالعاتي ،مدل اندازهگيري مربوط به عوامل موثر
بر شاخصهاي کارآفریني در محيط نرمافزار  Amos Graphicترسيم شد (شکل  .)4همانطور که مالحظه ميشود
(شکل  ،)2بارهاي عاملي مربوط به هریک از شش متغير قرار گرفته در مدل در وضعيت مطلوبي قرار دارند .الزم به
ذکر است در مدل تحليل عاملي تأیيدي اگر ميزان بار عاملي هر متغير از  0/3بيشتر باشد ،نشانگر مناسب بودن متغير
براي استفاده در مدل تحليل عاملي تأیيدي است.

E1

اقتصادي

E2

آموزشي

.63

-.23

.56
.65

E3

زیرساختي –حمایتي

.17

عوامل موثر بر
.66

.38

E4

مدیریتي

E5

منابع محيطي

E1

ارتباطي

کار آفریني

.41

.39

شکل  :4مدل اندازهگيري مربوط به عوامل موثر بر کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد
Figure 4: The measurement model for effective factors on entrepreneurship of the Boyerahmad rural residents

براي بررسي برازش کليت مدل اندازهگيري مربوط به عوامل موثر بر شاخصهاي کارآفریني در محدوده مطالعاتي،
مهمترین شاخصهاي ارزیابي برازش مدل از منابع مستند ( )Ghasemi, 2010استخراج شده و مقادیر محاسبه شده با
معيارهاي پيشنهادي تطبيق داده شد .همانطور که مشاهده ميشود (جدول  ،)8وضعيت کليه معيارهاي برآورد شده با
مقادیر مطلوب (معيارهاي پيشنهادي) همخواني باالیي دارد و در مجموع ميتوان چنين عنوان کرد که عوامل
شناسایي در تحليل عاملي اکتشافي در خصوص عوامل موثر بر کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد از
اعتبار الزم برخوردار ميباشند.
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متغير

CMIN8

DF

عوامل موثر بر
کارآفریني
مقادیر پيشنهادي

3

CMIN/DF

4

CFI

5

6

RMSEA

HOELTER

7/851

6

1/309

0/993

0/038

352

-

-

>5

<0/9

>0/08

< 75

*

7

9

8

RMR

0/027

GFI

10

NFI

11

PRATIO

0/988

0/971

0/400

<0/9

<0/9

0-1

0

در ادامه مدل تجربي اثر عوامل شناسایي شده موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني ترسيم و اعتبارسنجي شد .در
وهلهي اول یافتهها نشان ميدهد (شکل  )5بارهاي عاملي در وضعيت قابل قبولي قرار دارند.

E1

اقتصادي

-.23

.61
E2

آموزشي

.61
.68

زیرساختي–حمایتي

E3

.38

E4

مدیریتي

E5

منابع محيطي

E6

عوامل موثر بر
.6

کار آفریني

شاخصهاي
کار آفریني

.67

.44
.38

ارتباطي

شکل  :5مدل تجربي معادله ساختاري عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در سکونتگاههاي روستایي شهرستان بویراحمد
Figure 5: Empirical model of the structural equation of factors affecting the development of entrepreneurial index in the Boyerahmad
rural settlements

نتایج تطابق مهمترین شاخصهاي ارزیابي برازش مدل با معيارهاي پيشنهادي نشان ميدهد (جدول  ،)9وضعيت
کليه معيارهاي برآورد شده با مقادیر مطلوب (معيارهاي پيشنهادي) همخواني قابل قبولي داشته و در مجموع ميتوان
چنين عنوان کرد که مدل ساختاري ترسيم شده در خصوص اثر عوامل شناسایي شده بر توسعه شاخصهاي
کارآفریني در سکونتگاههاي روستایي واقع در شهرستان بویراحمد اعتبار الزم را دارد.
 -8کاي اسکوئر؛  -3درجه آزادي؛  -4کاي اسکوئر نسبي؛  -5برازش تطبيقي؛  -6ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد؛  -7شاخص هلتر؛  -8ریشه
دوم مربع باقيمانده؛  -9شاخص نيکویي برازش؛  -10شاخص نرمان شده بنتلرـ بونت؛  -11نسبت صرفهجویي.

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 14:53 IRDT on Saturday August 13th 2022

جدول  -8شاخصهاي ارزیابي کليت مدل اندازهگيري شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد
Table 8- Index of the size generalization of the entrepreneurial entrepreneurship of the Boyerahmad rural residents
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Table 9- The evaluation indices of the factors affecting the development of entrepreneurial index in the Boyerahmad rural
settlements

متغير
تعيينکنندههاي
کارآفریني
مقادیر پيشنهادي

*

CMIN

DF

CMIN/DF

CFI

RMSEA

HOELTER

RMR

GFI

NFI

PRATIO

20/892

11

1/899

0/972

0/064

207

0/031

0/974

0/943

0/524

-

-

>5

<0/9

>0/08

< 75

0

<0/9

<0/9

0-1

پس از بررسي برازش کليت مدل اثرات عوامل شناسایي شده بر توسعه کارآفریني در ميان سرپرستان خانوار ساکن
در روستاهاي شهرستان بویراحمد و تأیيد آن ،اثرات عوامل شناسایي شده (بهعنوان متغيرهاي مستقل) بر متغير
وابسته پژوهش (شاخصهاي کارآفریني) مورد بررسي قرار گرفت .همانطور که مشاهده ميشود (جدول  )10عوامل
شناسایي شده با برآورد غيراستاندارد  0/442و برآورد استاندارد  0/667با ميزان نسبت بحراني  ،7/05توانستهاند
 0/667درصد از واریانس توسعه شاخصهاي کارآفریني در محدوده مطالعاتي را در سطح اطمينان  99درصد تبيين
نمایند .به این مفهوم که شش عامل اقتصادي ،آموزشي ،زیرساختي-حمایتي ،منابع محيطي و ارتباطي که بهعنوان
عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در محدوده مطالعاتي شناسایي شدهاند ،به لحاظ تجربي نيز اثر آنها
مورد تأیيد قرار گرفته و ميتوانند در توسعه شاخصهاي کارآفریني در محدوده مطالعاتي موثر باشند.
جدول  -10برآورد استاندارد ،غيراستاندارد و اثرکل مدل تجربي عوامل موثر بر توسعه کارآفریني در روستاهاي شهرستان بویراحمد
Table 10- The standard, substandard and the empirical model of the factors affecting the development of entrepreneurship of the
Boyerahmad rural settlements

متغير مستقل

متغير وابسته

عوامل موثر

شاخصهاي کارآفریني

برآورد

نسبت

غيراستاندارد

استاندارد

بحراني

0/442

0/667

7/05

اثر کل
0/667

سطح
معناداري
0/000

نتيجهگيري
توسعه فرهنگ کارآفریني یکي از مهمترین راهبردهاي غلبه بر مشکالت روزافزون سکونتگاههاي روستایي است که
باید در محور اصلي برنامههاي توسعه روستایي کشور قرار گيرد .در راستاي دستيابي به این مهم ،مطالعات ميداني
توسط محققان توسعه روستایي اعم از کارآفریني ،جغرافيا و برنامهریزي روستایي ،ترویج و توسعه روستایي و  ،...از
جایگاه ویژهاي برخوردار است .در همين راستا پژوهش حاضر با هدف اصلي ارزیابي شاخصهاي کارآفریني و
شناسایي عوامل موثر بر آن در سکونتگاههاي روستایي شهرستان بویراحمد انجام گرفته است .نتایج پژوهش در
خصوص وضعيت روستایيان محدوده مطالعاتي در برخورداري از شاخصهاي کارآفریني نشان داد حدود  90درصد
روستایيان به لحاظ برخورداري از شاخصهاي مذکور در سطح متوسط و پایينتر از آن قرار گرفتهاند .در یک
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کارآفریني در سطح نامناسبي قرار دارد .نتایج حاصل شده با یافتههاي پژوهش ) Jamshidi et al (2015در ارتباط با
وضعيت نامانسب شاخصهاي کارآفریني در تعاونيهاي توليد کشاورزي در شهرستان مينودشت ،مطابقت دارد.
جهت تبيين بيشتر موضوع مورد بررسي نتایج قابل توجهي حاصل شد .به این صورت که روستایيان محدوده
مطالعاتي به لحاظ برخورداري از شاخصهایي مانند مردمداري ،سختکوشي ،اراده ،ایستادگي و پشتکار در وضعيت
قابل قبولي قرار دارند و بلعکس شاخصهاي مانند نوآوري ،دانش در زمينه فنون کار ،خالقيت ،ریسکپذیري و
ابتکار در محدوده مطالعاتي در وضعيت نامناسبي قرار دارند .دقت در ماهيت و مفهوم شاخصها بيانگر این مهم
است که نقطه قوت روستایيان محدوده مطالعاتي در شاخصهاي کارآفریني است که که ماهيت جسمي و اجتماعي
دارند و روستایيان به لحاظ شاخصهایي که ماهيت اقتصادي و آموزشي دارند ،در وضعيت نامطلوبي قرار دارند.
وضعيت نامناسب سطح تحصيالت و همچنين درآمد ماهيانه پایين روستایيان از دالیل اصلي این وضعيت در
محدوده مطالعاتي ميباشد .در راستاي تکميل نتایج پژوهش ،محققان به شناسایي عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي
کارآفریني در محدوده مطالعاتي مبادرت نمودهاند .در این خصوص نتایج پژوهش نشان داد پنج عاملي کليدي به-
عنوان عوامل موثر بر توسعه شاخصهاي کارآفریني در شهرستان بویراحمد شناسایي شدهاند .این عوامل بهترتيب
اهميت عبارتاند از :اقتصادي ( 15/97درصد) ،آموزشي ( 14/8درصد) ،زیرساختي ـحمایتي ( 10/63درصد) ،منابع
محيطي ( 10/07درصد) و ارتباطي ( 7/34درصد).
از آنجایي که در پژوهشهاي انجام گرفته توسط Folmer et al (2010), Nawaz (2009)، Parrott (2008)،

) Nagler and Naude (2017), Chakraborty (2014)، Movahedi )2012(, Sathiabama (2010بر یک یا چند

عامل شناسایي شده در مطالعه حاضر ،به عنوان عوامل موثر بر توسعه کارآفریني تأکيد کردهاند ،بنابراین نتایج
پژوهش حاضر نيز تأیيد ميشود .با این تفاوت که با توجه به شرایط طبيعي و انساني حاکم بر شهرستان بویراحمد،
همه عوامل شناسایي شده با دیگر مطالعات انجام مشابه نبوده و عوامل شناسایي شده متناسب با شرایط بنيانهاي
جغرافيایي حاکم برسکونتگاههاي روستایي شهرستان بویراحمد هستند .در خصوص اینکه آیا عوامل شناسایي شده
به صورت مستقيم در توسعه شاخصهاي کارآفریني تأثيرگذار هستند یا نه؟ نتایج پژوهش نشان داد مدل تجربي
ترسيم شده معادالت ساختاري از برازش قابل قبولي برخوردار بوده و عوامل شناسایي شده توانستهاند  0/67درصد
از واریانس شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویراحمد را تبيين نمایند .با توجه به نتایج حاصل
شده ارتقاي وضعيت شاخصهاي کارآفریني در گرو عوامل شناسایي شده بهویژه تقویت شاخصهاي اقتصادي،
آموزشي و زیرساختي-حمایتي ميباشد .چراکه دو عامل منابع محيطي و ارتباطي به صورت بالقوه در محدوده
مطالعاتي وجود دارند و باید متناسب با این دو عامل و ارتباط آنها با دیگر عاملها شناسایي شده اقدام بسترهاي
توسعه کارآفریني در محدوده مطالعاتي را فراهم آورد .لذا سهولت شرایط دسترسي و استفاده روستایيان از وامهاي
بانکي ،در نظر گرفتن مزایا و تخفيفهاي ویژه براي شروع فعاليتهاي گروهي کارآفرینانه ،برگزاري کالسها و
دورههاي آموزشي کارآفریني ،احداث انبارها ،کارگاهها و صنایع تبدیلي و تکميلي توليدات کشاورزي بهویژه براي
فصل تابستان ،برقراري ارتباط آموزشي بين کارآفرینان نمونه و روستایيان ،پرهيز مدیران از بهکار بستن سياستهاي
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احداث و یا توسعه بازارهاي محلي ،توسعه خدمات زیرساختي از قبيل گاز ،آب ،جاده و  ،...از مهمترین راهکارهاي
عملياتي پژوهش حاضر در راستاي توسعه شاخصهاي کارآفریني در ميان روستایيان شهرستان بویر احمد ميباشد.
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حمایتي مقطعي و زودگذر ،تضمين خرید محصوالت توليدي و بازاریابي مناسب براي محصوالت توليد شده،
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