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ABSTRACT
Nowadays, the empowerment of rural people is an important development objective in any country.
Accordingly, rural micro-credit fund plans have been introduced as an initiative to improve the quality of
life for men and women in rural areas. Therefore, the present study is conducted to evaluate the efficacy
of rural micro-credit funds as a financing initiative in improving the quality of life and empowerment of
villagers in Ghale Ganj County, Kerman province during 2015-2018. It aims to evaluate the influence of
empowering the members of rural micro-credit funds on their willingness to start up new businesses.
The statistical population includes all villagers who are a member of the micro-credit funds. The sample
size was estimated about 577 people based on using Cochran formula and through random and cluster
sampling. The research instrument is a questionnaire, which its validity is confirmed by experts, and its
reliability is estimated with coefficient alpha, 0.85, 0.92, and 0.91 for empowerment, self-efficacy, and
starting businesses, respectively. These numbers are indicative of the high potential of instruments for
data gathering. Data analysis is done through SPSS 25 and LISREL 8.8. Findings approve the goodness
of fit of the structural model of the research. Besides, it is found that empowerment dimensions have
a positive, direct, and significant impact on the inclination to start businesses. Furthermore, empowerment dimensions through the self-efficacy mediator variables have positive and significant effects.

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

N

1. Introduction
owadays, environments and the rule of
competition have become increasingly
brutal, complex, dynamic, and uncer-

tain that communities can no longer ensure their longterm sustainability and life through merely superficial
changes such as changing methods, systems, structures,
technology, etc. Accordingly, micro-credit funds have
been introduced as a solution for accelerating investment
processes, strengthening the financial foundations, saving
opportunities in rural regions, the empowerment of rural
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communities, and addressing poverty through improving
self-efficacy. Micro-credit funds finance people who typically can not take advantage of the services provided by
conventional formal institutions. It mainly seeks to accumulate capacities and capabilities for generating wealth
among underresourced entrepreneurs and providing sustainable livelihood resources for villagers. Whereas the
human resource is the most precious among production
factors, it is the rarest one as well.
A lack of attention to the efficiency of human forces and
merely concentrating on other factors not only lessens the
efficiency and effectiveness, but it also increases losses
and creates dissatisfaction among the members of society.
Various studies have found that one of the most important
strategies for economic development, both in cities and
villages, is creating job and entrepreneurship opportunities. Entrepreneurship reduces unemployment, increases
the efficiency of people and resources, and enhances the
income levels. The literature on entrepreneurship in developing countries shows that entrepreneurs differ from
each other based on how they have started their businesses
or what has driven them to establish their businesses. On
the other hand, beginning businesses make a significant
part of job creation policies and can solve unemployment
problems. Despite substantial attempts in addressing unemployment, this problem is still persistence.
Several studies have shown that there are various factors affecting the inclination to entrepreneurship, one of
which is psychological nature. People who join in microcredit funds bring along a range of desires, needs, wishes,
and previous experiences that form occupational expectations. Of these expectations are self-efficacy and empowerment. Moreover, self-efficacy beliefs are a prerequisite
for entrepreneurship motivation, and any attempt to do
entrepreneurial activities is necessary. Although other
factors drive human behaviors, they are all a function of
individual beliefs.
Many experts argue that one way for improvement is
paying attention to entrepreneurship, particularly in villages as human forces and resources available in villages are a window of opportunity for creating entrepreneurship. According to the natural features of Chahdad
Khoda, this rural district has historically been faced with
many challenges and problems. Recent droughts are of
numerous natural disasters that have left many negative
impacts on water and agricultural resources of the region.
Since the economy of the study area is dependent on agriculture, the large population of farmers and their agricultural potentials and talents are negligible. Agriculture
plays an important role in the economy of this district.
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Therefore, inattention to the economy of villagers can
bring about detrimental consequences such as reducing
agricultural production and income, lack of interest to stay
in the village, intensification of migrants, and evacuation
of villages. Overall, regarding the high population of this
region, especially the young group, appropriate planning
through developing entrepreneurship and home-based occupations lays the foundations for their occupation within
the region and prevents evacuating the village. What has
mainly drawn the attention of the author is investigating
whether the empowerment of micro-credit funds members can make it easier for entrepreneurs to starting businesses in Chahdad Khoda rural district.

2. Methodology
The objective, function, and data collection of the present study are based on a descriptive method. The role of
empowerment in the desire of micro-credit funds members in the Chahdad Khoda rural district to start businesses is investigated. Based on a simple random sampling
and a Daniel formula, the statistical population includes
all members of micro-credit funds, which are about 3389
persons, out of which 577 persons are chosen as the research sample. The research methodology is structural
equation modeling, and data is analyzed using Liserel 8.8
and SPSS 25.

3. Results
Findings show that empowerment has a positive and
significant effect on the inclination to start businesses
with a path coefficient of 0.18 and a T of 12.54. Besides,
with a path coefficient of 0.49% and a T equal to 8.87,
the self-efficacy of studied individuals has a positive and
significant effect on the inclination to start businesses.

4. Discussion
A survey of self-efficacy based on the ISDM test showed
that the majority of individuals with 34% has the highest frequency. This finding is consistent with some of the
previous studies, including Gloria, 2013; sharf, 2001; Karimi,
2018. According to the obtained results, the majority of
people have a good and desirable tendency to start-up
businesses. This is in line with the findings of Mitchelmore
and Rowley, 2010; Anderson et al., 2008; Fayolle et al., 2014.

5.Conclusion
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It can be concluded that empowerment affects people's
self-efficacy, and self-efficacy has a positive and meaningful impact on business startups.
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تأثیر ابعاد توانمندسازی و نقش میانجیگری خودکارآمدی بر تمایل به راهاندازی کسبوکار پایدار
روستایی
*مهدی قربانی ،1احمد حاج علیزاده ،2مسعود حیدروند
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 -1دانشیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.
 -2استادیار ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گرمی ،گرمی ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 15 :فروردین 1398
تاریخ پذیرش 13 :مرداد 1398

کلیدواژهها:

توانمندسازی،
خودکارآمدی ،تمایل
به کارآفرینی ،صندوق
اعتبارات ،دهستان چاه
دادخدا

امروزه توانمندسازی روستاییان یکی از اهداف توسعهای در هر کشور قلمداد میشود .در همین راستا ،طرح صندوق اعتبارات خرد روستایی
با هدف بهبود کیفیت زندگی زنان و مردان روستایی مطرح شده است .بر این اساس ،این پژوهش با هدف کلی اثربخشی صندوق اعتبارات
خرد روستایی در بهبود زندگی و توانمندسازی آنان در استان کرمان ،شهرستان قلعه گنج که بین سالهای  1394 -1397تشکیل شدهاند
بهعنوان یکی از طرحهای تأمین مالی برای مبارزه با فقر روستاییان بررسی شده است .لذا پژوهش حاضر ،با هدف ارزیابی میزان اثر ابعاد
توانمندسازی اعضای صندوق اعتبارات خرد روستایی بر تمایل به راهاندازی کسبوکار بررسی شد .جامعه آماری شامل تمام روستاییان
عضو صندوق اعتبارات خرد است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری خوشهای و تصادفی  577نفر تخمین زده
شد .ابزار تحقیق پرسشنام ه است که روایی آن بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان امر اصالح و تأیید شد و پایایی آن نیز توسط ضریب
آلفای کرونباخ در بخش ابعاد توانمندسازی ( ،)α =0/85خودکارآمدی ( α =0/92درصد) و در بخش راهاندازی کسبوکار (α =0/91
درصد) به دست آمد که قابلیت باالی ابزار را جهت جمعآوری اطالعات نشان میدهد .جهت انجام تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار SPSS25
ل ساختاری تحقیق را تأیید نمودند .همچنين ابعاد توانمندسازی دارای
و  LISREL8.8استفاده شده است .یافتهها برازش عالی و مناسب مد 
تأثیر مثبت و مستقیمی و معنيداري بر راهاندازی کسبوکاراست .عالوه بر این ابعاد توانمندسازی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی
نیز دارای تأثیر مثبت و معنیداری است.

مقدمه
باوجود همه تالشهای صورت گرفته در زمین ه حل بحران
بیكاری ،این مسئله همچنان به قوت خود باقی است .نتیجه
بررسیها مختلف نشان داده که ازجمله راهکارهای مهم توسعه
اقتصادی و رفع فقر ،ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن،
کارآفرینی است .امروزه نقش کارآفرینی بهعنوان محرک توسعه
اقتصادی بهطور گستردهای در بسیاری از کشورها ازجمله ایران
به رسمیت شناخته شده است (Nik raftar, et al, 2011; Karimi et
).al, 2012
زماني كه افراد به تشکلهایی چون صندوقهای اعتباری خرد
ميپيوندند ،مجموعهاي از خواستها ،نيازها ،آرزوها و تجربههاي
گذشته را كه انتظارهاي شغلي را ايجاد ميكنند ،با خود به همراه
دارند؛ برخی از اين انتظارهاي شغلي عبارتاند از :خودكارآمدي،

توانمندسازي .خودکارآمدي مفهومی است که آلبرت بندورا آن را
براي تبیین نظریه شناختی  -اجتماعی خود در نظر گرفته است
و آن را پیششرط اساسی براي آزادسازي استعدادهاي پنهان
کارآفرینی افراد میداند ) .(Bandura, 2006باورهاي خودکارآمدي
در زمینه کارآفرینی یکی از ملزوماتی است که براي داشتن انگیزه
کارآفرینی و نیز تالش براي انجام دادن فعالیتهاي کارآفرینانه
الزم و حتمی به شمار میآید ).(Luthans et al., 2000
بهطورکلی به نظر ميرسد جامعهاي كه افراد آن از مهارتهاي
اجتماعي مطلوب برخوردارند و با داشتن مهارت و توانمندی
ميتوانند در مقابل انواع مشكالت و مسائل زندگي ،فشارهاي
رواني ،تهديدها و حوادث ناگوار مقاومتر و پايدارتر خواهند بود.
ازاینرو ،گام نخست در زمینه حل مشکالت ،ایجاد جوي خالق و
کارآفرین است ).(Gloria et al., 2013
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در این میان ،دهستان چاه دادخدا بهعنوان یکی از دهستانهای
شهرستان قلعه گنج استان کرمان است که باتوجهبه جمعیت زیاد
خصوصاً نسل جوان این محدوده میتوان با یک برنامهریزی صحیح
بهوسیله توسعه کارآفرینی و مشاغل خانگی زمینه اشتغال آنان را
در همین شهرستان ایجاد نمود و از این طریق ثبات جمعیت
روستاها و توسعه روستاها و درنهایت توسعه منطقهای و ملی را
فراهم نمود .باتوجهبه مطالب اشارهشده در باال ،مسئله اصلي كه
توجه محقق را به خود معطوف نموده بررسي اين موضوع است
كه آيا توانمند نمودن اعضای صندوقهای اعتباری خرد روستایی
دهستان چاه دادخدا میتواند موجبات راهاندازی کسبوکار را
فراهم آورد و تأثیر بر آن دارد یا خیر؟

مروری بر ادبیات موضوع
الف) توانمندسازی

توانمندسازي به منزله بخشي از زبان توسعه مطرح است و حق
اساسی هر انسان و اصلی بنیادین در توسعه است
) and Worley, 2014که در قالب فرایندی با ابعاد گسترده (Mitra
) and Kundu, 2012افراد را قادر میسازد خودمختاری ،کنترل و
اعتمادبهنفس کسب کنند و با احساس قدرت فردی و جمعی
برای تفوق بر شرایط اجتماعی مسلط و تبعیضگرا اقدام کنند
) .(Khani, 2012 ;Kefela, 2011ازاینرو ،میتوان آن را قدرت
افراد برای تغییر زندگی دانست ) .(Dudwick et al., 2006در
برداشتی جامعتر ،میتوان توانمندسازی را به معنای ایجاد قدرت
تصمیمگیری ،انتخاب ،سازماندهی خود ،مشارکت و همچنین
ایجاد قدرت فردی ،گروهی و جمعی برای تغییر وضعیت موجود
(Cummings

در نظر گرفت ).(Fukuyama, 2000
ازجمله برنامههایی که براي توسعه در نظر گرفته شده است،
تخصیص اعتبارات خرد بهویژه در جوامع روستایی است .اعتبارات
خرد بهعنوان یک گزینه میتواند سرمایه الزم را براي آنان
ایجاد کند و همچنین عاملی براي حمایت از واحدهاي کوچک
بهرهبرداري ،ایجاد فرصتهاي شغلی براي نیروي کار عظیم
موجود در روستاها ،جلوگیري از مهاجرت روستاییان و نهایتاً
تعمیم عدالت اجتماعی باشد ).(Mollashahi, 2012
ب) خودکارآمدی

خودکارآمدی به منزله یکی از متغیرهای مهم پیشبینیکننده
تنظیم ،استمرار و دستیابی به هدفهای چالشبرانگیز (Stajkovic
) and Luthans, 1998ازجمله راهاندازی و توسعه کسبوکارها
به شمار میرود ).(Wilson et al., 2007; Gloria et al., 2013
خودکارآمدی نقش تعیینکنندهای در ایجاد تمایل به کارآفرینی
و تبدیل آن به رفتار و فعالیتهای کارآفرینانه دارد (Gloria et
) .al., 2013نظریهپردازان متعددی در حوزه کارآفرینی بر این
نکته تأکید دارند که خودکارآمدی نقش کلیدی در فرایند ایجاد
کسبوکارها ایفا میکند ) .(Muller, 2008خودکارآمدی بر توسعه
و تقویت تمایل به کارآفرینی تأثیر داشته و بنابراین ،احتمال ایجاد
کسبوکار را افزایش میدهد.
در پژوهش حاضر بر اساس مبانی نظری و پیشینه بررسیشده
و مطالعه میدانی نگارندگان ،چارچوب مفهومی به شرح تصویر
شماره  1در ذیل ارائه شده است:

توانمندسازی
دسترسی به منابع (توانمندی اقتصادی)
قدرت تصمیمگیری اقتصادی و اجتماعی
تحرک (آزادی) اقتصادی

راهاندازی کسبوکار
امکانپذیری درکشده
مطلوبیت درکشده
تمایل به کارآفرینی

خودکارآمدی
تصویر  .1مدل مفهومی تحقیق .منبع :یافتههای پژوهش1397 ،
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بر اساس مدل نظری پژوهش ،سه فرضیه اصلی این تحقیق
عبارتاند از:
بین ابعاد توانمندسازی و تمایل به راهاندازی کسبوکارهای
پایدار روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین متغیر خودکارآمدی و تمایل به راهاندازی کسبوکار پایدار
روستایی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین متغیر خودکارآمدی و توانمندسازی رابطه معنیداری
وجود دارد.

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ گردآوری
دادهها ،غیرآزمایشی است .جامعه آماري اين پژوهش را کليه
خانوارهای روستایی عضو صندوقهای خرد روستایی در
دهستان چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج استان کرمان تشکيل
میدهند که بعد از انجام مطالعه مقدماتي و با استفاده از فرمول
نمونهگيري کوکران با خطای  5درصد نمونه آماری انتخاب و
از روش نمونهگيري بهصورت تصادفي متناسب با تعداد اعضای
صندوقهای خرد روستايي در هر روستا انتخاب که از بین آنان
 577نفر بر پایه فرمول دانیل موردمطالعه قرار گرفتند (جدول
شماره 1؛ تصویر شماره .)2
متغیرهایی که در این پژوهش بررسی شدند شامل یک
متغیر مستقل توانمندسازی ،یک متغیر میانجی خودکارآمدی و
متغیر وابسته تمایل به راهاندازی کسبوکار بود .ابزار اندازهگیری

پرسشنام ه است .بخش اول شامل پرسشنامه استاندارد
خودکارآمدی است و براي سنجش باورهاي خودکارآمدي از
آزمون خودکارآمدي عمومی شرر استفاده شد؛ بخش دوم و سوم
پرسشنامه محقق ساخته بود که توانمندسازی را با  18گویه و
تمایل به راهاندازی کسبوکار را با  8گویه میسنجد .در بخش
چهارم نیز ویژگیهای فردی با  4گویه سنجش شد .هریک از
ی کم= 1تا خیلیزیاد=)5
ابعاد در قالب طیف پنج سطحی (خیل 
پرسیده شد .روايي آن ازطريق نظرات اعضاي هیئتعلمی
متخصص و همچنين کارشناسان تأييد شد و نظرات اصالحي و
تكميلي آنها در تكميل پرسشنامه مدنظر قرار گرفت .بهمنظور
اندازهگیری پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد
که مقدار ضریبهای پایایی برای هر سه متغیر باالتر از  0/7به
دست آمد .روش غالب دادهپردازی مدلسازی معادالت ساختاری
بود که با استفاده از  ،Lisrel8.8همچنین بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS25استفاده شد.
معرفی منطقه موردمطالعه

شهرستان قلعهگنج ،دارای پنج دهستان و منطقهای دارای
آبوهوای نیمهمرطوب و اقلیم بیابانی است که در سالهای اخیر
به علت کاهش بارندگی شاهد خشکسالی بودهایم .به علت نبود
معادن و کارخانجات و مراکز مهم اقتصادی در این شهرستان
عمده مردم به کشاورزی و دامداری مشغول هستند .در تصویر
شماره  2موقعیت دهستان چاه داد خدا و روستاهای موردمطالعه
در شهرستان قلعه نشان داده شده است.

جدول  .1عملکرد صندوقهای اعتباری خرد دهستان چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج.
نام دهستان

چاه داد خدا

تعداد کل روستا

42

تعداد کل جمعیت دهستان

13346

تعداد روستاهای دارای صندوق اعتبارات خرد

31

جمعیت کل روستاهای دارای صندوق اعتبارات خرد

12182

تعداد کل اعضای صندوقها

3389
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تصویر  .2موقعیت جغرافیایی دهستان چاه داد خدا .منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

فرایند راهاندازی یک کسبوکار جدید را کنترل کنم» اولویت اول
و دوم را داشتند و دارای بیشترین اهمیت و تأثیر در بعد مطلوبیت
درکشده راهاندازی کسبوکار بودند.

یافتهها
یافتههای توصیفی

یافتهها نشان میدهد که افراد موردمطالعه در محدوده سنی
 14تا  80سال هستند و افراد در گروه سنی کمتر از  30سال با
 53/7درصد و کمترین آنها در گروه سنی  61سال به باال با 3/1
درصد قرار دارند .همچنین بر اساس درصد تجمعی (در حالت
بدون دستهبندی گروه سنی) مشخص شد که  70/5درصد از
افراد کمتر از  35سال سن دارند .همچنین نتايج تحقيق حاکي
از آن است که از مجموع افراد موردبررسی تنها  294نفر (0/51
درصد) مرد بودند .طبق نتایج جدول شماره  ،2سواد  5/7درصد
از افراد موردمطالعه در حد خواندن و نوشتن بوده و  20/3درصد
آنها نیز دارای تحصیالت ابتدایی هستند که بیشترین فراوانی
( 117نفر) را به خود اختصاص دادند.
اولويتبندي عاملهای مؤثر بر راهاندازی کسبوکار
نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که ازنظر افراد موردمطالعه
متغیرهای «فکر کردن به اینکه مالکیت یک کسبوکار را نداشته
باشم برایم ناراحتکننده است» و «همواره دیگران را تشویق
میکنم که برای کسبوکار آینده خود فکر کنند» به ترتیب
اولویت اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به سایر
متغیرها دارای تأثیر بیشتری در امکانپذیری راهاندازی کسبوکار
هستند.
همچنین در بعد مطلوبیت درکشده راهاندازی کسبوکار نیز
متغیرهای «من برای راهاندازی یک کسبوکار آمادگی الزم را
از جنبههای مختلف در خود احساس میکنم» و «من میتوانم
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طبق نتایج جدول شماره  ،1در بعد تمایل به راهاندازی
کسبوکار ازنظر افراد موردمطالعه متغیرهای «هر تالشی الزم
باشد برای اجرای کسبوکار خود انجام میدهم فکر کردن به
اینکه مالکیت یک کسبوکار را نداشته باشم برایم ناراحتکننده
است»« ،خانوادهام مرا برای شروع یک کسبوکار فردی قابل
میدانند» و «اگر من برای شروع یک کسبوکار تالش کنم،
شانس زیادی برای موفقیت در آن در خود احساس میکنم» به
ترتیب اولویت اول دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و نسبت
به سایر متغیرها دارای تأثیر بیشتری در بعد تمایل به راهاندازی
کسبوکار هستند (جدول شماره .)3
وضعیت متغیرهای پژوهش برحسب ISDM1

الف) وضعیت توانمندسازی افراد موردمطالعه
بر اساس نتایج بهدستآمده حدود  15/9درصد از افراد
موردمطالعه در وضعیت ضعیفی از توانمندسازی قرار داشتند و
تنها  10/4درصد از آنها در وضعیت عالی بودند (جدول شماره
 .)4همچنین  45/4درصد از اکثریت افراد در وضعیت متوسط
توانمندسازی بیشترین فراوانی ( 255نفر) را به خود اختصاص
دادند .باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که افراد
موردمطالعه در سطح مطلوبی از توانمندی هستند.

)1. Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM
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جدول  .2توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگیهای فردی  -حرفهای.
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

زن

278

51/4

51/4

مرد

294

48/6

100

کل

577

100

گروههای سنی(سال)

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 30و کمتر

310

53/7

53/7

31تا 40

165

28/6

82/3

 41تا 50

57

9/9

92/2

 51تا 60

27

4/7

96/9

 61به باال

18

3/1

100/0

کل

577

100

میزان تحصیل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بیسواد

116

20/1

20/1

خواندن و نوشتن

33

5/7

25/8

ابتدایی

117

20/3

46/1

سیکل

90

15/6

61/7

دیپلم

74

12/8

74/5

فوقدیپلم و باالتر

33

5/7

80/2

بدون پاسخ

114

19/8

100

کل

577

100

وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مجرد

136

23/6

23/6

متأهل

393

68/1

91/7

بدون پاسخ

48

8/3

100

کل

577

100
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جدول  .3اولويتبندی عوامل مؤثر بر راهاندازی کسبوکار برحسب ضریب تغییرات.1
بعد

فکر کردن به اینکه مالکیت یک کسبوکار را نداشته باشم برایم ناراحتکننده است.

3/77

1/16

0/31

1

معیارهای شخصی از یک کارآفرین ایدئال در ذهنم دارم.

3/66

1/12

0/31

2

همواره دیگران را تشویق میکنم که برای کسبوکار آینده خود فکر کنند.

3/64

1/18

0/33

3

همواره داستان زندگی افراد کارآفرین و موفق را موردمطالعه قرار میدهم.

3/71

1/26

0/34

4

تبدیل شدن به یک کارآفرین برایم بسیار مطلوب است.

4/00

1/98

0/50

5

من برای راهاندازی یک کسبوکار آمادگی الزم را از جنبههای مختلف در خود احساس میکنم.

3/86

1/08

0/23

1

میتوانم فرایند راهاندازی یک کسبوکار جدید را کنترل کنم.

3/70

1/17

0/32

2

جزئیات عملی الزم برای راهاندازی یک کسبوکار را میدانم.

3/68

1/17

0/32

3

از نحوه توسعه و گسترش یک کسبوکار اطالع دارم.

3/67

1/18

0/32

4

راهاندازی و نگهداشتن یک کسبوکار برای من کار آسانی خواهد بود.

3/62

1/23

0/34

5

اگر من برای راهاندازی یک کسبوکار تالش کنم به احتمال زیاد موفق میشوم.

3/83

2/04

0/53

6

هر تالشی الزم باشد برای اجرای کسبوکار خود انجام میدهم.

3/86

1/05

0/27

1

خانوادهام مرا برای شروع یک کسبوکار فردی قابل میدانند.

3/85

1/09

0/28

2

اگر من برای شروع یک کسبوکار تالش کنم ،شانس زیادی برای موفقیت در آن در خود
احساس میکنم.

3/81

1/09

0/29

3

ال قادر به شروع یک کسبوکار هستم.
خود نیز اعتقاد دارم که کام ً

3/85

1/11

0/29

4

آشنایان از تصمیمم برای شروع یک کسبوکار استقبال میکنند.

3/85

1/12

0/29

5

سایر اعضای صندوق مرا برای شروع یک کسبوکار تأیید میکنند.

3/84

1/12

0/29

6

اگر چندین راه برای موفقیت در پیش رو داشته باشم ،راهی را میروم که به کارآفرینی ختم
شود.

3/81

1/14

0/30

7

ال جذاب است.
کارآفرین بودن برای من کام ً

3/57

1/15

0/32

8

تمایل به کارآفرینی

مطلوبیت درک شده

امکانپذیری

گویهها

ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغییرات

اولويت

خيلي كم=  1كم=  2متوسط= 3

زياد=  4خيلي زياد= 5
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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1. Cofficient Variation,

جدول  .4توزیع فراوانی وضعیت توانمندسازی افراد موردمطالعه برحسب .ISDM
گروهبندی متغیر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

وضعیت

کمتر از 10/768

92

15/9

15/9

ضعیف

بین  10/768تا 14/715

170

29/5

45/4

متوسط

بین  14/715تا 18/661

255

44/2

89/6

خوب

بیشتر از 18/661

60

10/4

100

عالی

کل

577

100

-

انحراف معیار14/384 :
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ل تمایل به راهاندازی کسبوکار
ب) وضعیت عام 
همانگونه که باتوجهبه یافتههای جدول شماره  14/6 ،5درصد
از افراد موردمطالعه در وضعیت ضعیفی از تمایل به راهاندازی
کسبوکار 43/6 ،درصد از آنها در حد متوسط 97/9 ،درصد در
سطح خوب و تنها  2/1درصد از آنها در حد عالی قرار داشتند.
باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که وضعیت تمایل به
راهاندازی کسبوکار اکثریت افراد موردمطالعه در سطح خوب و
مطلوبی است.
ج) وضعیت خودکارآمدی افراد موردمطالعه
همانگونه که در جدول شماره  6مشاهده میشود،
خودکارامدی تنها  13/7درصد از افراد موردمطالعه در وضعیت
ضعیفی است و اکثریت افراد با بیشترین فراوانی ( 197نفر) 34/1
درصد را به خود اختصاص دادند .همچنین  32/2درصد از آنها
در سطح متوسط 54/1 ،درصد از افراد در سطح خوب و عالی قرار
داشتند .باتوجهبه نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که وضعیت
خودکارآمدی افراد موردمطالعه در سطح باالیی است.
مدل ساختاري تحقيق

در اين مرحله به برآورد مدل ساختاری تحقیق پرداخته شد.
برآورد مدل ساختاري يا آزمون معنيداري ضرايب مسير فرض

شده در مدل تحقيق و واريانس تشريح شده يا ضريب تبييني است
كه بهوسیله هر مسير برآورد ميشود .درواقع مدل ساختاري ،روابط
علي بين متغيرهاي مكنون را مشخص كرده و اثرات علي و ميزان
واريانس تبيين شده را شرح ميدهد .به عبارتی معادله ساختاري
تحقيق تبيينكننده روابط بين متغيرهاي مستقل برونزا (ابعاد
توانمندسازی) و متغيرهاي وابسته درونزا (راهاندازی کسبوکار)
و (خودکارآمدی) در سطح جامعه آماري موردمطالعه شامل متغير
آشکار و متغير پنهان است .جدول شماره  ،7توضيحات بيشتر
مربوط به متغيرهاي پنهان درونزا و برونزای معادله ساختاري
تحقيق را نشان ميدهد.
نتايج بهدستآمده از تحليل مسير تأییدی در قالب مدل
معادالت ساختاري در تصویر شماره  3نمايش داده شده است.
باتوجهبه مدل استاندارد ارائهشده میتوان بیان داشت که در مدل
بیرونی تحقیق قدرت رابطه بین عوامل اصلی (متغیرهای پنهان) و
متغیرهای قابلمشاهده با بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی
مقداری بین صفر و يک است که باید بیشتر از  0/3باشد .بر
اساس مدل تحقیق در حالت استاندارد (تصویر شماره )3 ،بار
عاملی مشاهدهشده در تمام عاملها مقداری بزرگتر از  0/3دارد
که نشان میدهد همبستگی معقولی بین متغیرهای پنهان (ابعاد
هريک از سازههای اصلی) با متغیرهای قابلمشاهده وجود دارد؛
که نشاندهنده رابطه قوی است و مورد تأیید قرار گرفت.

جدول  .5توزیع فراوانی عامل تمایل به راهاندازی کسبوکار افراد موردمطالعه برحسب .ISDM
گروهبندی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

وضعیت

کمتر از 56/42

84

14/6

14/6

ضعیف

بین  56/42تا 71/58

167

28/9

43/6

متوسط

بین  71/58تا 86/73

313

54/2

97/9

خوب

بیشتر از 86/73

13

2/1

100

عالی

کل

557

100

-

میانگین 71/581 :

انحراف معیار15/156 :
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جدول  .6توزیع فراوانی خودکارآمدی افراد موردمطالعه برحسب .ISDM
گروهبندی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

وضعیت

کمتر از 59/459

79

13/7

13/7

ضعیف

بین  59/459تا 76/666

186

32/2

45/9

متوسط

بین  76/666تا 93/873

197

34/1

80/1

خوب

بیشتر از 93/873

115

19/9

100

عالی

کل

557

100

-

میانگین 76/661 :

انحراف معیار17/206 :
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .7مشخصات مربوط به متغيرهاي پنهان درونزا و برونزای معادله ساختاري تحقيق.
متغیر مستقل (برونزا)

متغيرهاي پنهان برونزا
ابعاد
توانمندسازی
EMPO

متغیر وابسته (درونزا)

متغيرهاي مشاهدهپذیر

نماد

توانمندی اقتصادی

ECO

قدرت تصمیمگیری

NSU

تحرک اقتصادی

MOB

متغيرهاي پنهان درونزا
راهاندازی کسبوکار
)(STBU

خودکارآمدی )(SEEF

امکانپذیری درکشده

POSS

مطلوبیت درکشده

DESI

تمایل به کارآفرینی

TREN

متغیر خودکارآمدی 1

KN

متغیر خودکارآمدی 2

TW

متغیر خودکارآمدی 3

EM

متغیر خودکارآمدی 4

JO

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،
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تصویر  .3مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد .منبع :یافتههای پژوهش1397 ،
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باتوجهبه شاخصهاي برازندگي كه در جدول شماره  8آورده
شده است ،ميتوان نتيجه گرفت كه مدل ساختاري طراحیشده
(تصویر شماره  ،)4بهمنظور برازش و بررسي روابط بين سازهها
معتبر و قابلقبول است.
نتایج مدل ساختاری تحقیق نشان میدهد ابعاد توانمندسازی
بهطور مستقیم دارای ضریب مسیری بهاندازه  0/18بر راهاندازی
کسبوکار تأثیر مثبتی دارد .این ضریب دارای مقدار  tمعادل
 3/46است که به لحاظ آماری معنیدار است زیرا که بزرگتر
از  1/96است و با اطمینان  99درصد میتوان گفت یک واحد
تغییر در انحراف معیار ابعاد توانمندسازی سبب تغییری به بزرگی
 0/032در میانگین راهاندازی کسبوکار خواهد شد .کمیت
خطای مدل نیز در این حالت  0/96درصد است که نشاندهنده
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متغيرهاي مشاهدهپذیر

نماد

مقدار واریانس متغیری است که متغیر توانمندسازی مدل
آن را تبیین نکرده است .همچنین ،نتایج مدل نشان میدهد
ابعاد توانمندسازی دارای ضریب مسیری به بزرگی  0/61بر
خودکارآمدی دارد .این ضریب دارای مقدار  tمعادل  12/54است
که به لحاظ آماری معنیدار است و با اطمینان  99درصد میتوان
گفت یک واحد تغییر در انحرافمعیار ابعاد توانمندسازی سبب
تغییری به بزرگی  0/37در میانگین خودکارآمدی خواهد شد.
مدل ارائهشده نشاندهنده این است که ابعاد توانمندسازی بهطور
غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی قادر پیشبینی
 61درصد تغییرات واریانس متغیر راهاندازی کسبوکار است .لذا
میتوان تکرارپذیری مدل را به لحاظ آماری قابلقبول دانست.
کمیت خطای مدل در این حالت  0/39درصد است.
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جدول  .8شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقیق.
شاخص

x2/ df

NFI

NNFI

CFI

GFI

CFI

RMSEA

معیار پیشنهادشده

≤3

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/08

مقدار گزارششده

1/532

0/97

0/98

0/97

0/92

0/98

0/069

منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .4مدل ساختاری تحقیق در حالت معنیداری .منبع :یافتههای پژوهش1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

بحث و نتیجهگیری
باتوجهبه تغییر و تحوالت سریع و پویای محیطی در عصر
اطالعات ،یکی از الزامات ضروري جهت تداوم حیات روستاها
توسعه صندوقهای اعتباری خرد و کسبوکارهاي کارآفرینانه
است که بهواسطه ایجاد اشتغال و تولید ثروت نقش مهمی در
توسعه روستایی دارد .در این راستا ،آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر
گرایش و تمایل به راهاندازی کسبوکار و خودکارآمدی افراد برای
راهاندازی کسبوکار یکی از ضرورتها است .درصورتیکه افراد
از خودکارآمدی باالیی برخوردار باشند ،بدون تردید راهاندازی
کسبوکار را بهعنوان امری امکانپذیر درککرده و نیت این
کار در آنها ایجاد میشود .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیر ابعاد توانمندسازی و میانجیگری خودکارآمدی بر
راهاندازی کسبوکار روستایی بهعنوان دو متغیر کلیدی تأثیرگذار
بر شکلگیری رفتار ایجاد کسبوکار و کارآفرینی دهستان چاه
دادخدا صورت گرفت.

ن است که ابعاد توانمندسازی بر تمایل به راهاندازی کسبوکار
ای 
با ضریب مسیر 0/18درصد تأثیر مثبت و معنيداري T=12/54
دارد .با نتایج تحقیق آندرسون 2و همکاران ( )2008همخوانی
داشت .همچنین ،نتايج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد
كه ابعاد توانمندسازی بر خودکارآمدی با ضریب مسیر 0/61
3
درصد تأثیر مثبت و معنیدار  T= 3/46است .با نتایج مطالعه چن
و همکاران ( )2008که نشان دادند توانمندسازي بر خودکار آمدی
تأثیر دارد مطابقت دارد .همچنین خودکارآمدی افراد موردمطالعه
بر راهاندازی کسبوکار با ضریب مسیر 0/49درصد ،تأثیر مثبت و
معنيداري T= 8/87دارای تأثیر مثبت و معنیداری است .با نتایج
تحقیقات چن و گرین )1998( 4که نشان دادند خودکارآمدی
بر راهاندازی کسبوکار تأثیر دارد؛ همسو است .عالوه بر این ابعاد
توانمندسازی از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی نیز با ضریب
ی است .نتایج تحقیق
مسیر 0/61درصد دارای تأثیر غیرمستقیم 
نشان داد که خود کارآمدی بر راهاندازی و توسعه کسبوکارها

نتایج حاصل از شاخصهای نیکویی برازش ،برازش عالی و
مناسب مدل ساختاری تحقیق را تأیید نمودند .یافتهها بیانگر
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مؤثر و اثرگذار است و این نتیجه با نتایج تحقیقات محققان
مختلفی همخوانی داشت؛ استاجکویس و اوتنس،)1998( 5
گلوریا 6و همکاران ( ،)2013ویلسون 7و همکاران (.)2007
یافتههای پژوهش بر اساس آزمون  ISDMنشان داد که وضعیت
توانمندیهای  44/2درصد از اکثریت افراد در سطح باالیی بوده
و بیشترین فراوانی ( 255نفر) را به خود اختصاص دادند .بر این
اساس میتوان گفت که ابعاد توانمندی آنها باال و در حد مطلوبی
است .باتوجهبه وجود زمینه فردی و روانشناختی مناسب در بین
اعضای صندوقهای خرد برای راهاندازی کسبوکار جدید و
کارآفرینی ،نهادهایی مانند شوراها و دهیاریها میتوانند اقداماتی
جهت تشویق ورود آنها به فعالیتهای کارآفرینانه انجام دهند.
همینطور بررسی وضعیت خودکارآمدی بر اساس آزمون ISDM
نشان داد که اکثریت افراد با بیشترین فراوانی ( 197نفر) 34/1
درصد جامعه آماری را به خود اختصاص دادند .این یافته با نتایج
پژوهش شارف ،)2001( 8گلوریا و همکاران ( )2013و کریمی
( )2018همخوانی دارد .ازاینرو باور خودکارآمدي اعتقادي است
که باعث افزایش توانایی اعضای صندوقهای اعتباری خرد برای
حفظ برتری رقابتی و همچنین پیشی گرفتن از رقیبان و نیز براي
دستیابی به نتایج دلخواه نسبت به ظرفیتها و توانمندیهای
خود است .همچنین ،نتایج حاصل از  ISDMبیانگر این است که
وضعیت تمایل به راهاندازی کسبوکار بیشتر افراد موردمطالعه
( 54/2درصد) در سطح باالیی است .بهطورکلی عاملهای
بسیاری بر بهبود گرایش به کارآفرینی افراد مؤثر هستند .باتوجهبه
نتایج بهدستآمده ،وضعیت تمایل به راهاندازی کسبوکار اکثریت
افراد موردمطالعه در سطح خوب و مطلوبی است .که با نتایج
بهدستآمده از تحقیقات میتچلمور ،)2010( 9آندرسون
و همکاران ( )2008و فایولی 10و همکاران ( )2014که بر
این باورند که گرایش به کارآفرینی اشاره به گرایش یک فرد
یا سازمان برای پذیرفتن و استفاده از فرصتهای جدید و
همچنین مسئولیتپذیری برای ایجاد تغییری خالقانه دارد و
پیشبینیکننده و عاملی مؤثر بر رفتار کارآفرینی است؛ همسو
است.

شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین و بهکارگیری تجارب
آنان در راستای تقویت و توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه.
تشکیل گروههای پسانداز خودگردان برای تأمین بخشی از
نیازهای مالی پروژههای کارآفرینی.
ایجاد مراکز آموزشی تلفیقی بهمنظور ارائه خدمات آموزش و
مشاوره در زمینههای مختلف بازاریابی ،مراقبت از حیوانات اهلی،
صنایعدستی و سایر مهارتهای موردنیاز.
تشکر و قدردانی

این مقاله با حمایت مالی پروژه توانافزایی جوامع محلی توسط
بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و با
همکاری دانشگاه تهران اجرا و تدوین گردیده است.

در ادامه این مطالب ذکرشده در باال بهمنظور فعالیت روستاییان
در کسبوکارها و کارآفرینی باتوجهبه شرایط و فرهنگ جوامع
روستایی موردمطالعه پیشنهادهایی در ذیل ارائه شده است:
تدوین برنامهها و کارگاههای آموزشی در جامعه روستایی
موردمطالعه با هدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانوادهها و
جامعه روستایی نسبت به توانمندیشان در فعالیتهای اقتصادی.
5. Stajkovic and Luthans
6. Gloria
7. Wilson
8. sharf
9. Mitchelmore and Rowley
10. Fayolle
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