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باا   ة حاضار، مطالها  ،اساا   ایان  . بار دارد روسااییان یفراوان برا یشغل یها فرصت جادیا اجاماعی و نیز

از طریا  مطالهاه    تاوان  یچگونه م»ود که ی پاسخ بدین پرس  ب، در پهدف توسهه کارففرینی روساایی

در فضاای   و توسهه کاارففرینی  بوم زیستعملکرد موجب بهبود  ،روسااییاننق  میانجی توانمندسازی 

ساازی   مدل راهبرد وروش کمی  گیری از بهره با کاربردی حاضر، پژوه «. ؟کشور ایران شدروساایی 

 هاای  داده گاردفوری  انجاام شاد.   PLSل مربهات جزیی باا رویکارد   به روش حداق ،مهادالت ساخااری

ای در باازه   گیاری خوشاه   ساخت روا و پایا با روش نموناه  پرسشنامه محق  102 تکمیلاز طری   پژوه 

 ی شاامل دو جریاان توانمندسااز شاناخا    کاه  دادناایج تحقی  نشاان  . صورت گرفت 1398-1399زمانی 

پاذیری از  تأثیر باا  شناخای روانگاهی و جریان توانمندساز عاطفی یا فردی، گروهی و بن هایتوانمندساز

کارهاای   و کار روساایی، حمایات و پشاایبانی از کساب    و رفع موانع و بهبود محیط کسب ابهادی همچون

توانند منجر به توسهه  می ،های کارففرینی روساایی اهداف و ارزش و روساایی، طرح و برنامه روساایی،

روسااایی و یاا    کارهاای  و د و یا حفظ و توساهه کساب  هایی همچون ایجا اایی با شاخصکارففرینی روس

پیشانهاد کااربردی از   چناد   ،پاژوه   یهاا  افاهی اسا  بردر پایان، . شوندکارففرینی اجاماعی روساایی 

و بنگاااه بااه هااای توانمندساااز در سااه سااطر فاارد، گااروه    لفااهؤافزایاای در خصااو  م جملااه فگاااهی

هاای   ففرینای  کارهاای روسااایی، نقا     و ففرینی مربیان و مرشدان کسب نق  ساایی،کارهای رو و کسب

 .شدففرینی کلیدی و حیاتی جوامع محلی ارائه  چندگانه دولت کارففرین و نق 

، شناخای روانتوانمندسازی شناخای، توانمندسازی ، توسهه کارففرینی روساایی :ها کليدواژه
 .توسهه کارففرینی روساایی بوم زیست

 مقدمه

توسهه ، ماندگار گانه توسهه اقاصادی بر تهامل ابهاد سه ،در تبیین نظری مفهوم توسهه پایدار

هدف غایی تأمین  ،. در توسهه اقاصادیدشو می تأکید درست محیطیتوسهه و  مقبول اجاماعی

 ،محیطی در توسهه ها، هزینه سازی کمینه سازی منافع، گسارش بازار و بیشینه رشد اقاصادی پایدار،

 مندی از رضایتهدف  نیز کاه  ضایهات و در توسهه اجاماعیو  حفاظت و بازیافت منابعهدف 

 . (Atkisson and Hatcher, 2001) استافزایی  افزای  خوداتکایی و توان ،نیازها تأمین
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نق  مهمی در  ،ینظام سکونت و فهالیت ملّ ةقاعد ، در قالبییهای روساا ه اساساً حوز

عنوان  به ییپایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روساا ةکنند، چراکه توسه ایفا می یملّ ةتوسه

در ابهاد مخالف  یینظام سرزمین است، و پایداری فضاهای روساا ةدهند لتشکی نظامزیر

  .داشاه باشد یای و ملّ منطقه ةدر توسه مؤثری تواند نق  می

جمهیت،  کاه نیافاگی روساایی مانند فقر گسارده، نابرابری فزاینده،  پیامدهای توسهه

ارجحیت فن نشینی شهری موجب توجه به توسهه مناط  روساایی و  بیکاری، مهاجرت و حاشیه

 و چهیك مفهوم کلی  صورت به هچ ،پایدار ةتوسه ،در این مفهوم .استتوسهه مناط  شهری  به

خود،  یپیرامون محیط این ابهاد با ةرابط ،و همچنین یانیدر ارتباط با ابهاد مخالف زندگی روساا

توان  می ،ایران و عشایری کشور ییدر بررسی وضهیت مناط  روساا .دارای اهمیّت ویژه است

ای و شهری با  اساانی، ناحیه ،یدر سطر ملّ ههای توسه با سرمش  مقایسه در ،این مناط  که گفت

 3/3)کاه   کاه  تهداد و نرخ رشد جمهیّت به پدیدفمدهشکاف این . نداشکاف مواجه

 1390درصدی جمهیت شهری از سرشماری  3/10درصدی جمهیت روساایی در مقابل افزای  

 یدرصد 5/35) پذیری و حای تثبیت جمهیّت جمهیّت ، عدم امکان(1395 سرشماری تا

درصدی  3/7)کاه   ، مهاجرت به مناط  شهری(1395ای خالی از سکنه در سال روسااه

، عدم (1395نفر بیکار در سال  735583با  1390-1395های  جمهیت فهال اقاصادی طی سال

درصدی درفمد مناط   چهل)شکاف بی  از  و عشایری ییمناط  روساا در رضایت از زندگی

افزای  سن و حای  و برابر مناط  شهری( پنجبی  از  انهکسری ماه روساایی نسبت به شهری با

 . بر این اسا ،یده استانجامبرداری از زمین  ه بهر بخ  ویژه در هجمهیّت فهال ب سالخوردگی

شود و  می هر کشور محسوبای  توسهههای  جزیی از برنامه ریزی برای توسهه روسااها برنامه

، طور کلی ؛ و بهدرو می کار امهه روساایی بهاصادی جساخت اجاماعی و اقسازی  برای دگرگون

نخواهد بود. در مورد توسهه پذیر  بدون توجه به مقوله توسهه روساایی امکان تحق  توسهه ملی

، (اکولوژِیكشناخای ) بومتوسهه  اند: از فن جملهوجود دارد که  مخالفهای  نظریه ،روساایی

 توسهه ظرفیای، ظرفیت نهادی محلی/ فضایی، نهادگرایی،های  توسهه پایدار محلی، شبکه
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گرایی جدید، برقراری ارتباط راهبردی برای  ای، تهاون منطقه روایی محلی/ای، حکم منطقه

از نظریه توانمندسازی  حاضر، پژوه  . درنهادهای حاکمیای فراسازمانی ای و توسهههای  برنامه

 (Rural Development Document, 2017) اسافاده شده است

 را کارفمدترین« توانمندسازی»، پایدار توسهة به دسایابی اغلب کشورها برای ،هامروز

 شیوه سه به توان می را پایدار توسهه با توانمندسازی رابطه .(Parsons, 2001) اند روش یافاه

مثابه  به ازیتوانمندس -2، پایدار توسهه اجزای ازمثابه یکی  به توانمندسازی -1 :کرد بررسی

 .(Mirzaei et al, 2011) پایدار توسهه مهلولمثابه  به توانمندسازی -3و  ،پایدار توسهه عامل

 .دکراسافاده  ماهدد اقدامات و مخالف ابزارهای ازتوان  می ،توانمندسازی به دسایابی رایب

 و درفمد شغل، افزای  با روسااییان به خدمت در اقاصادی توسهة مدل عنوان به کارففرینی

 پایدار توسهةتحق   برای مهم ابزاری است و مؤثر فنها زندگی کیفیت بهبود در ثروت ایجاد

 در جدید راهکاری روساایی کارففرینی که گرفت نایجه توان می ،بنابراین .فید می شمار به

 الگوی تغییر منظور به روساایی مناط  درسازی  ظرفیت و توانمندسازی برای توسهه های نظریه

 برابری ایجاد و روساا، -شهر شکاف کاه  انسانی، شایساة و مطلوب الگوی به کنونی زندگی

 این بر شود؛ می خام کارففرینی به توانمندسازی .است نهادی و محیطی اجاماعی، اقاصادی،

 گرفاه کار به اقاصادی توسهه در توانند می که هساند منابهی و کار نیروی روسااییان ،اسا 

در  کننده های توسهة کارففرینی روساایی شناسایی عوامل تسهیل راهیکی از  ،براینبنا .شوند

 فردی و خانوادگی، عوامل عوامل اند از عبارتکه  ،است کارففرینی روساایی بوم زیست

 گذاری، عوامل پشایبانی مالی، نق  دولت و سیاست و اقاصادی اجاماعی، عوامل –فرهنگی

 کارففرینی روساایی بوم زیستها در  وفوری و زیرساختحمایای، فموزش، فناوری، ن و

(Sigler and Pearson, 2000.) 

/ چرایی»یا  «چیسای»به موضوعاتی همچون  بارها ،های پیشین پژوه در  ،هرچند

سنج  خصو   در که رسد نظر می شده، اما به توسهه کارففرینی روساایی پرداخاه« ضرورت

که  ارائه نشده است،زیادی های  پژوه  ،وساایی ایرانتوسهه کارففرینی ر بر مؤثرعوامل 
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 برایارائه مدلی یکپارچه حاضر  پژوه  هدف ،رو نیا ازین نیاز است. دب یتحقی  حاضر پاسخ

و سنج  میزان اثرگذاری فنهاست و  های مهم توسهه کارففرینی روساایی لفهؤتبیین ابهاد و م

از طری  مطالهه نق  میانجی  توان یچگونه م»که پاسخ داده خواهد شد  پرس ین دب

و توسهه کارففرینی در فضای  بوم زیستموجب بهبود عملکرد  روسااییانتوانمندسازی 

 «.؟روساایی کشور ایران شد

 پيشينة پژوهشو نظري مباني 
 توسعه روستایي

ادی، تحق  رفاه اقاص راساایها در  رویکرد جامع بهبودبخشی به کیفیت زندگی انسان

شود.  می نامیده «روساایی ةتوسه» در مناط  روساایی انسانیهای  گاهمحیطی سکونااجاماعی و 

ابطه انسان و محیط و دهی و تنظیم ر یندی است که با سازمانف، توسهه روساایی فرسخن به دیگر

برداری از منابع و محیط زیست، دسایابی به تولید فزاینده و مسامر، زندگی  مدیریت بهره

 کند می یی، عدالت و ثبات اجاماعی و مشارکت مردم در روساا را تسهیلمطمین، امنیت غذا

(Rural Development Document, 2017 .) 

مدل  -1ند از: ا عبارت های توسهه روساایی ترین مدل مهم ،در مطالهه ادبیات توسهه روساایی

ل مد -4، مدل روسااهای عشایری -3، مدل روسااهای اشاراکی -2، روسااهای مامرکز

مدل روساای  -7، مدل روساای سالم -6، مدل روساای پایدار -5، اومقروسااهای مشارکای م

مدل  -10، مدل روساای مبانی بر حکم روایی خوب -9، مدل بوم روساا -8، گردشگری

برخی از  دارایبه دو مدل  ،مدل هر روساا یك محصول. در ادامه -11، و روساای کارففرین

برخی تجارب کشورهای مخالف در خصو  توسهه همچنین،  شود. ها اشاره می این ویژگی

 .فمده است 1در جدول روساایی 



 96شمارة   ،24روستا و توسعه، سال 

146 

 تجارب کشورهاي مختلف در خصوص توسعه روستایي -1جدول 

 راهبردهاي توسعه روستایي کشور

 هند
ی روساانشاینان، ایجااد فرصات شاغل    هاای   هاا و توانمنادی   افزای  سطر درفمد روسااییان، ارتقای سطر مهاارت 

 جدید

 فمریکا
کارهاای  و جدید، حفظ و توساهه کساب  های  فناوریتوسهه بر جذب و  تأکیدغیرکشاورزی، های  توجه به بخ 

 موجود

 جدید تولیدهای  کار گیری فناوری کشاورزی، بهمنابع برداری بهینه از  زراعی، بهرههای  افزای  اندازه زمین چین

 اتری 

انادازهای فرهنگای و    یی، اسافاده پایدار از منابع طبیهای و حغاظ چشام   توسهه روسااهای  خالصه اهداف سیاست

یط اقاصاادی و رفااه جواماع    کشاورزی، حفاظ و توساهه منااط  روسااایی پرجاوباه و مهام از طریا  بهباود شارا         

 روساایی

 ترکیه
یی، رفت امنیت غذازمان با افزای  پیش هدف همهای  گذاری سازی بخ  کشاورزی از طری  سرمایهکمك به نو

 محیطی مربوط به اتحادیه اروپا با دیگر اساانداردها دامپزشکی و زیست

 های پژوه  أخذ: یافاهم

 بوم زیستدر بستر  کارآفریني روستایي

را  ییروساا ینیکارففر (Khatoonabadi and Andadeh, 2008) و انداده یفباد خاتون

از  یریگ کار با بهرهو کسب جادیعبارت است از ا ییروساا ینیاند: کارففر کرده تهریف نیچن

و  یروح، یمال یخطرها رشیو پذ ادیو تالش و پشاکار ز یهمراه با نوفور یمحل یها فرصت

 یود مالاساقالل و کسب س ،یبخش تیرضا ،یطلب  یجمله توف مخالف ازهای  زهیبا انگ که ،یاجاماع

 ،(Levitas, 2000) لویاا  و (Petrin and Gannon, 1997) به باور پارین و گانون شود. یانجام م

، مگر ندارد یتفاوت یشهر ینیاساساً با کارففر ییروساا ینیدر دو پژوه  جداگانه، کارففر

و  یتنها به کشاورز ییروساا ینیتصور کرد. مفهوم کارففر وساار یفن را در فضا دیبا نکهف

پوش   زیرا ن یبلکه توسهه صنها ،شود یحدود نمم ییغذا عیمانند صنا مرتبط یهاتیفهال

 یکوچك و نواح یشود و شهرها یمفهوم تنها به روسااها محدود نم نیا همچنین، دهد. یم

  .ردیگ میدربر زیمجاور را ن
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که برنامه توسهه کارففرینی با  بر این است فرض ،پارادایم سنای توسهه کارففرینیدر 

 شود می منظور شناسایی و توسهه کارففرینان بالقوه انجام هب تمرکز بر کارففرینان و عمدتاً

(Movahedi and Yaghoubi, 2012.) توسهه  ،با تغییر در پارادایم سنای ،اما بهد از مدتی

حمایت از کارافرینان  رایکارففرینی روساایی عالوه بر تمرکز بر کارففرینان روساایی، ب

 تمرکز کرده است. نیز کارففرینی روسااییی برای توسهه بوم زیستبه ایجاد  ،روساایی

 توانمندسازي

 مهادل واژة التین ه ویافا بیشار رواج ،در دهه اخیر ،«توانمندسازی»واژه 

empowerment  منظور  و محول کردن انجام کاری مهین به ی کسب قدرت یا واگذاریمهنبه

 زمینة مفاهیم مخالف رنظران د اندیشمندان و صاحبهای  برخی از دیدگاه. است هدفی مشخص

 فمده است. 2توانمندسازی در جدول 

 توانمندسازي در زمينة هاي مختلف دیدگاه -2جدول 

 منبع توانمندسازي مفهوم

 (Rahmanpour, 2002پور ) رحمان پذیری در ساخاار وهنی روسااییان پذیری و انهطاف ایجاد تغییرات ریسك

 افاازای  بااا بااه نیازهااای فقاارا در راساااای پاسااخ باااال بااه پااایین از فرفیناادی

   اقاصادیهای  قابلیت
 (Drolet, 2011)درولت 

 (Mafi, 2009مافی ) افراد در نفس به اتکا و خودباوری ایجاد

 های پژوه   مأخذ: یافاه

اسات.   دار بودن و مؤثر بودن مل خوداثربخشی، خودسازمانی، مهنیابهاد توانمندسازی شا

هاای   هاا و تواناایی   ی اعاقاد فرد به مهارتیا احسا  خودکارفمدی به مهن احسا  خوداثربخشی

کنناد یاا    مای  شوند، احسا  خوداثربخشای  می خوی  برای انجام امور است. وقای افراد توانمند

 Whetten) فمیز یك کار را دارناد  ت و تبحر الزم برای انجام موفقیتقابلی که کنند می احسا 

and Cameron, 2004 .)شاده اسات، کاه     اثربخشای افاراد پیشانهاد   احسا  خودرط برای سه ش
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کاار   الف( باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند، ب( بااور باه اینکاه ظرفیات باه      اند از: عبارت

که مانهی خارجی فنها را از انجام کاار ماورد نظار بااز     ، و ج( باور به اینبسان تالش الزم را دارند

احسا  خودسازمانی به احسا  اناخاب شخصی (. Verdinejad et al., 2008) نخواهند داشت

جای اینکه با اجبار در کاری درگیر شاوند   اشاره دارد. هنگامی که افراد به و درسای ح  اناخاب

در وظااایف خااوی  درگیاار شااوند، احسااا     یااا دساات از فن کااار بکشااند، خااود داوطلبانااه  

بینند که قادرند به میل خود، اقدامات  می زگرخود را افرادی خودفغا . فنهاکنند می مانیزخودسا

 Sigler and) و افکار جدید را به فزمون بگذارند انجام دهند، تصمیمات مساقل بگیرند اباکاری

Pearson, 2000). عبارت است از اعاقادات فرد در یك مقطع مشاخص   پذیرفان شخصی نایجه

داشاان احساا  پااذیرفان    اش بارای ایجااد تغییاار در جهات مطلاوب.     ة تواناایی از زماان در زمینا  

کااامالً بااه احسااا  خااودکنارلی مربااوط اساات. باارای اینکااه افااراد احسااا       شخصاای نایجااه

دنباال دارد، بلکاه    ، اثاری باه  دهند می فنچه انجام تنها باید احسا  کنند که نهتوانمندسازی کنند، 

ساا   برای اینکه فن نایجه باا اح  ،وجود فورند؛ یهنی توانند فن اثر را به می باید احسا  کنند که

شاده را   کنارل نایجه تولید یا خادمت ارائاه  باید احسا  کنند که  توانمندسازی همراه باشد، فنها

 احسا  اهمیت شخصای و خودارزشای فنهاا   با  دار ارِ مهنیاینکه ک . افراد به علتدر دست دارند

افارادی کاه باا احساا       ،در اشاغال بدان هیجان و شاو  بیشااری دارناد. همچناین     ،همراه است

 Whetten) گذارتر هساندتأثیرباالتر های  اند، نوفورتر و بر رده دار بودن شغل، توانمند شده مهنی

and Cameron, 2004 .) باه اناخااب   خاود های  شرایط، اولویت ها و ویژگیکشورها ماناسب با 

رب جهاانی در  ابادون در نظار گارفان تجا     ند. قطهاًپرداز می توسهه روساایی مافاوتهای راهبرد

توساهه   راهبارد بادون در نظار گارفان     ،زایای در روسااا   زمینه و با تمرکز صارف بار اشااغال    این

زایای و کاارففرینی در فضاایی     اشااغال دست فورد، چراکاه   ی بهتوفیقچندان توان  ، نمیروساایی

 یافات. موفقیات پایادار دسات    به یك توان  نمی دهد و بدون وجود فن فضا، عمالً می رخ مساهد

ساه راهبارد    شاامل  ،رویکردهای اقاصادی اند از: عبارترویکردها و راهبردهای توسهه روساایی 

شاامل   ،ی اجامااعی رویکردهاا  ؛روساااها ساازی   اصالحات اراضی، توسهه کشاورزی و صانهای 
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در توساهه   راهبردهای تاأمین نیازهاای اساسای، توساهه اجاماعاات روسااایی و مشاارکت ماردم        

شامل راهبردهاای   ،کالبدی -فضایی رویکردهای گری و توانمندی(؛ روساایی )محرک، میانجی

پیراماون و راهبارد    -مراکز رشد روساایی، اگروپلیان یا توسهه روسااایی مساامری، مادل مرکاز    

ل سه راهبارد  شام ،جامع رویکردو  ؛مراتب روساایی( اکز روساایی )تقویت سلسلهریزی مر امهبرن

روسااای  ای  جانبگی روساایی، توساهه پایادار روسااایی و الگاوی توساهه      توسهه یکپارچه و همه

ال اساسای پاساخ   ؤباید به سه سا  ،در مورد توسهه هر کشور ،پروفسور دادلی سیرز به گفاة نمونه.

ناابرابری چاه    -3و  ؛بیکاری چه تغییاری کارده اسات؟    -2چه تغییری کرده است؟؛ فقر  -1 اد:د

بادتر شاده باشاند،     یادشدهاگر یك یا دو مورد از مسائل اساسی  ،تغییری کرده است؟ در نهایت

 توسهه اتفا  افااده است.   که توان گفت مد سرانه دو برابر شده باشد، نمیحای اگر درف

 ستایيکارآفریني روهاي  مدل

در خصو  ابهاد مخالف کارففرینی روساایی، تحقیقات مخالفی انجام گرفاه که در 

در  ،(Elena et al., 2015) النا و همکارانپرداخاه شده است.  برخی از فنهابه  ة حاضر،مقال

 شاملمفهومی  یمدل ، به ارائة«بینی نوفوری در کارففرینی روساایی مدل پی »تحقیقی با عنوان 

  .ندپرداخاخارجی شرکت و مکان  و های داخلی ویژگی های کارففرینی و ویژگی ،نوفوری

کارففرینی  ، با بررسی(Muñoz and Kimmitt, 2000)ت مونوز و کیمیهمچنین، در مطالهة 

 هبه پویایی کارففرینی روساایی پرداخا ،چارچوب منسجمیك روساایی بر اسا  مکان در قالب 

؛ فرهنگی، توانمندی سرزمینی و محصوالت حسا  به مکان است که شامل سه بخ  موقهیت ،شده

 کنندگان اجاماعی و فرهنگی است.  امل هدایتش نیز کنندگان کارففرینی روساایی و هدایت

مهام توساهه کاارففرینی    هاای   لفاه ؤزماان ابهااد و م   با توجه به اهمیت در نظر گارفان هام  

هاای یکپارچاه    یکی از مدل ،ینی روسااییکارففر بوم زیست ،روساایی، توانمندسازی و همچنین

 ،ارائاه شاده   (Zandieh et al., 2020زندیاه و همکااران )   توسهه کارففرینی روساایی که توسط

هاای مادل    یکای از ویژگای   .(1)شکل  ه شده استکار بسا به حاضر عنوان مدل مبنای پژوه  هب
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بنگاه فهال در  هر ،که در فن هبودها برای ساخت مدل  پیشنهادی اسافاده از نظریه عمومی سیسام

 مثابه سیسام در حال تهامل با محیط است. به کارافرینی روساایی

 
 (zandieh et al., 2020)مأخذ: زندیه و همکاران

 مدل مفهومي پژوهش -1شکل 

توسهه خروجی فن و کارففرینی روساایی  بوم زیستابهاد ورودی این سیسام 

 را دارد که گری میانجی مؤلفهتوانمندسازی نق   مؤلفه ،لاست. در این مدکارففرینی روساایی 

  .تأثیرگذار استبر توسهه کارافرینی روساایی  بوم زیست تأثیرسازوکار  روی

است. منظور از بهد  شناخای روانتوانمندسازی شامل دو بهد شناخای و  ،در این مدل

ردی، گروهی و بنگاهی نوعی تحول شناخای است که موجب توانمندی ف توانمندسازی شناخای

 یساگی( احسا  شا1شامل  شناخای رواننوعی تحول  نیز شناخای روانتوانمندسازی د. شو می

بودن  مؤثر( احسا  3 ،(یسازمان( احسا  کنارل بر سرنوشت )خود2 ،(یاثربخش)خود

( احسا  اعاماد 5 ، ودار بودن )ارزشمند بودن( ی( احسا  مهن4 ،(جهینا یشخص رفانی)پذ

 گونه نیا یاریشومپ یلیبا تحل شناخای روان یسازه توانمندساز گاهیجااست.  (یشخص تی)امن

 زمینةدر  یپس از کسب شناخت کاف ،(ییروساا نی)کارففر اریکه مرد عمل شومپ است
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غلبه  یبرا ،یو بنگاه یگروه ،یدر سه سطر فرد ییروساا ینیبر توسهه کارففر مؤثر یها مؤلفه

 ازیگانه ن پنج یها شاخص نیدب ،شوند یو توسهه م یه موجب نوفورک شناخای روانبر عوامل 

در  فرادا یباورها ای تجارببلکه  ساند،ین یایریها از جنس اقدامات خا  مد شاخص نیدارد. ا

 .دهند را بازتاب میگروه  ایدر سازمان  خودمورد نق  

 یکارها و کسبتوسهه  استیدر س یبانی: خدمات پشاکارها و از کسب یبانیو پشا تیحما

وکار است.  کسب یها فغاز به کار و ارائه طرح برای هیمشاور پا کوچك و ماوسط مامرکز بر

 ر،یخطرپذ یگذار هیسرما بر یمبان یهای هیتوص ینیتوسهه کارففر استیخدمات در س نیا

 یها از خوشه یا حرفه تیحما، نوظهور یها از شرکت تیحما ،یسازمانو رشد سازی  یالملل نیب

 .است (نگیمناور) راهنما همچون بانیپشا یها سامیو س یندسمه

 یبهبود مجموع عوامل کارو کسب طی: منظور از بهبود محکار و کسب طیموانع و بهبود مح رفع

سهولت در   یبه افزا توانیم نمونه، یکه برا دگذار یسازمان اثر م یها تیاست که بر فهال

ثبات و  جادیکار و او حقو  صاحبان کسب نیتضم ،یداقاصا یتجارت یهاتیانجام و اداره فهال

 (.Das, 2014) کردو مقررات مرتبط اشاره  نیدر حوزه قوان تیشفاف

 روش پژوهش

 یساز مدل راهبردبا  بوده وکمی و روش فن  یکاربرد ،از نظر هدف حاضر، پژوه 

جامهه فماری  .ه استانجام شد PLS کردیبا رو ییجز تبه روش حداقل مربها یمهادالت ساخاار

گیر حوزه  ساز و تصمیم های تصمیم پژوه  کلیه مدیران، سرپرساان، کارشناسان سازمان

 فهال در حوزه کارففرینی روساایی و نیز کارففرینی روساایی، کارففرینان حقیقی و حقوقی

؛ ندا ویژه کارففرینی روساایی بوده هنظران دانشگاهی حوزه کارففرینی و اشاغال ب اساتید و صاحب

 :شد ترین مقدار حاصل از دو قاعده زیر اسافاده بزرگروش  از ،برای تهیین حجم نمونههمچنین، 

گیری دارای بیشارین شاخص در میان  های مدل اندازه در تهداد شاخص ضرب 10عدد ( 1

در بیشارین روابط موجود در  ضرب 10عدد ( 2 ، وگیری مدل اصلی پژوه  های اندازه مدل
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بیشارین تهداد  ،مبنا بر این شوند. دل اصلی پژوه  که به یك ماغیر مربوط میبخ  ساخااری م

کار و کسب پویاییاسا   ریزی نوفور بر برنامه مؤلفهالف(  شود: ها مربوط می بدین مؤلفهشاخص 

حمایت و  مؤلفهب(  و ؛رح و برنامه روساایی با هشت شاخصروساایی از زیرمجموعه جریان ط

 .ر سطر دولای از زیرمجموعه جریان طرح و برنامه روساایی با هشت شاخصپشایبانی با اقدام د

بیشارین ارتباط با ماغیرهای  بوده ونمونه نیاز  ، به هشااد(80=8×10اول ) ةمطاب  قاعد ،بنابراین

مطاب   رو، و از این ففرینی روساایی با پنج پیوند استکار بوم زیست مؤلفهدیگر مدل مربوط به 

نمونه  هشاادحداقل نمونه الزم  ،بنابراین است. بوده نمونه نیاز به پنجاه(، 50=10×5قاعده دوم )

پس از وصول  شد؛ وپرسشنامه توزیع  ، دویستبرای اطمینان حاضر، که در پژوه  بوده

. ایی قرار گرفتپرسشنامه مورد تحلیل نه 102تهداد  ،های ناقص ها و حذف پرسشنامه پرسشنامه

 .ه استفوری شد جمع 1398-1399ها در بازه زمانی  و داده بوده ای ری خوشهیگ روش نمونه

اسافاده  1روایی محاوا نسبت، از پرسشنامه منظور اطمینان از روایی به حاضر، در پژوه 

 ،نفر در پانل فزمون روایی پانزدهتحلیل پاسخ  بر اسا  ة این شاخصمحاسببا توجه به شد. 

CVR  که حاکی از  بوده،مرجع  600/0ر از مقدار بحرانی باالت 657/0کل پرسشنامه با عدد

 74با  پرسشنامه ییایسنج  پا یبرا ،روایی محاوای مناسب ابزار کمی پژوه  است. همچنین

که مقدار کل  ،کرونباخ اسافاده شده یاز فزمون فلفا ای، گزینه ؤال با طیف لیکرت هفتس

افزار  نرم از نیز تحلیل اطالعاتو تجزیهمنظور  . بهاست پرسشنامهمناسب  پایاییحاکی از  971/0

Smart PLS  .اسافاده شده است 

 نتایج و بحث
 شناختي توصيف جمعيت

و گاروه   مرد بوده درصد 81زن و  نوزده درصد حاضر، ی پژوه گو پاسخ 102از میان 

 39ساال )  چهال تاا   31( و درصاد  41ساال )  پنجااه تاا   41در باازه   شوندگان عمدتاً سنی مصاحبه

                                                                                                                                               
1. Content Validity Ratio (CVR) 
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( و سرپرست یاا رئایس   درصد 28مدیر عالی ) است. موقهیت این افراد در سازمان عمدتاً( درصد

اسات. همچناین،   درصاد   نُهکارففرینان روساایی در بخ  روساایی  و فراوانی( بوده درصد 29)

ساال   49تاا   ، دهاند هایی که افراد در فن اشاغال داشاه ها/ شرکت سازمان درصد 63سابقه فهالیت 

 .استفنها انواع سهامی عام و خا   درصد 24ها ادارات دولای و  این سازمان رصدد 55و  بوده

 ها تحليل داده

 شود که با راهبرد میسهی  ،شد، در بخ  کمی پژوه  تر گفاه گونه که پی  همان

 ، از شیوةمنظور بدین یابد؛توسهه مدل بهارین برازش مدل را با شرط رعایت مبانی نظری بهبود 

PLS-SEM های عملکردی فن را  ی سازهبار عاملساخاار مدل و  2است. شکل  شده ادهاساف

 دهد. نشان می

 

 مدل ساختاري اجراشده همراه با ضرایب بارهاي عاملي -2شکل 

های  از دو بخ  مربوط به مدل ،PLS روش دریی روای و یبررسی پایا منظور به
ی یبرازش بخ  اول، شاخص پایا شود. برای بررسی گیری و مدل ساخااری اسافاده می اندازه
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و  یی همگرا و واگراروا و بر فلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضرایب بارهای عاملی( )مشامل
قرار  مطالهه مورد GOF ( وt-value) tمقدار  داری ، ضرایب مهنیدر بخ  دوم همچنین،

 فمده است. 5تا  3در جداول  هاکه ناایج فن ،گیرند می

 گيري سه معيار مدل دازهنتایج ان -3جدول 

 عنوان 
 در مدل

 متغيرهاي مکنون
 ضریب پایایي 

 آلفا ترکيبي
> 7/0 

 ضریب آلفاي 
 کرونباخ

> 7/0 

 ميانگين واریانس 
 استخراجي

>5/0 

(PE) 652/0 563/0 607/0 توانمندسازی فردی 

(TE) 900/0 924/0 791/0 یگروه یتوانمندساز 
(OE) 564/0 630/0 594/0 یبنگاه یتوانمندساز 

(RS) 610/0 859/0 741/0 یبانیو پشا تیحما 

(RE) 746/0 874/0 868/0 کارو کسب طیبهبود مح 

(RP) 711/0 901/0 778/0 ییطرح و برنامه روساا 

(AE) 892/0 940/0 961/0 شناخای روان یتوانمندساز 

(RET) 697/0 565/0 821/0 ییروساا ینیاهداف کارففر 

(REV) 675/0 872/0 910/0 ییروساا ینیففرکار یها ارزش 

(RED) 740/0 825/0 895/0 ییروساا ینیتوسهه کارففر 

 های پژوه   مأخذ: یافاه

 AVEو  (7/0(، پایائی ترکیبی )7/0ه مقدار مناسب برای فلفای کرونباخ )توجه ب با
 مقدار مناسبمورد ماغیرهای مکنون تمامی این مهیارها در ، 3های جدول  مطاب  با یافاه ،(5/0)

یی همگرای پژوه  روای و یتوان مناسب بودن وضهیت پایا می رو، اند؛ و از این دهتخاو کررا ا
فورنل و الرکر  برگرفاه از روش 4که جدول  گونه همان دیگر، یاز سو. کردید أیحاضر را ت

(Fornell and Larker, 1981) مقدار جذر  ،دهد نشان میAVE ر ماغیرهای مکنون پژوه  حاض
، از مقدار همبساگی گرفاه قرارهای موجود در قطر اصلی ماتریس  ( که در خانه3)ساون فخر جدول 

توان  می ،رو نیا از، بیشار است؛ اند شده مرتبهای زیرین و چپ قطر اصلی  که در خانه هافنمیان 
 خود های ها )ماغیرهای مکنون( در مدل تهامل بیشاری با شاخص سازه ،ت که در پژوه  حاضرگف

  است. یی واگرای مدل در حد مناسبروا، به دیگر سخنهای دیگر.  تا با سازه دارند
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 یي واگرا(رواي )نتایج ريگ اندازهگزارش معيار مدل  -4جدول 

 PE TE OE RS RE RP AE RET REV RED ها سازه
توانمندسازی 

 (PEفردی )
779/0          

 یتوانمندساز

 (TE) یگروه
713/0 885/0         

 یتوانمندساز

 (OE) یبنگاه
576/0 806/0 752/0        

و  تیحما

 (RS) یبانیپشا
571/0 707/0 746/0 780/0       

 طیبهبود مح

کار و کسب

(RE) 

633/0 772/0 682/0 755/0 860/0      

طرح و برنامه 

 (RP) ییروساا
564/0 762/0 693/0 736/0 832/0 840/0     

 یتوانمندساز

 (AE) یعاطف
563/0 780/0 638/0 655/0 754/0 817/0 944/0    

اهداف 

 ینیکارففر

 ییروساا

(RET) 

499/0 664/0 585/0 607/0 613/0 743/0 819/0 831/0   

 یها ارزش

 ینیکارففر

 ییروساا

(REV) 

469/0 646/0 549/0 597/0 644/0 765/0 740/0 771/0 822/0  

 ینیتوسهه کارففر

 ییروساا

(RED) 

447/0 602/0 566/0 616/0 588/0 689/0 663/0 653/0 779/0 860/0 

 860/0 822/0 831/0 944/0 840/0 860/0 780/0 752/0 885/0 779/0 بیشینه

 های پژوه   مأخذ: یافاه
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 هاي پژوهش گزارش نتایج فرضيه -5جدول 

 نتيجه 

 آزمون

 ضریب 

 مسير
 هاي پژوهش فرضيه

 دارد. یشناخا یبر توانمندساز یمهنادار فمار تأثیر یفرد یازتوانمندس راتییتغ. 1 784/0 پذیرش

 دارد. یشناخا یبر توانمندساز یمهنادار فمار تأثیر یگروه یتوانمندساز راتییتغ. 2 989/0 پذیرش

 دارد. یشناخا یبر توانمندساز یمهنادار فمار تأثیر یبنگاه یتوانمندساز راتییتغ. 3 861/0 پذیرش

 دارد. یبر توانمندساز یمهنادار فمار تأثیر شناخای یتوانمندساز راتییتغ. 4 988/0 پذیرش

 دارد. یبر توانمندساز یمهنادار فمار تأثیر شناخای روان یتوانمندساز راتییتغ. 5 855/0 پذیرش

 915/0 پذیرش
 باوم  زیسات بار   یمهناادار فماار   تاأثیر کساب و کاار    طیدر رفع موانع و بهباود محا   راتییتغ. 6

 دارد. روساایی کارففرینی

 885/0 پذیرش
باار  یمهنااادار فمااار تااأثیر ییروساااا یکارهااا و از کسااب یبانیو پشااا تیاادر حما راتییااتغ. 7

 دارد. کارففرینی روساایی بوم زیست

 940/0 پذیرش
 کاارففرینی روسااایی   باوم  زیستبر  یمهنادار فمار تأثیر ییدر طرح و برنامه روساا راتییتغ. 8

 دارد.

 895/0 پذیرش
تحق  اصول توسهه کاارففرینی  بر  یمهنادار فمار تأثیر ییروساا ینیکارففر توسهه راتییتغ. 9

 دارد.روساایی 

 967/0 پذیرش
هاای کاارففرینی    تحق  ارزشبر  یمهنادار فمار تأثیر ییروساا ینیکارففر توسهه راتییتغ. 10

 دارد.روساایی 

 858/0 پذیرش
تحقاا  اهااداف توسااهه باار  یمهنااادار فمااار تااأثیر ییروساااا ینیکااارففر توسااهه راتییااتغ. 11

 دارد.کارففرینی روساایی 

 322/0×856/0 پذیرش
کاارففرینی روسااایی از طریا  میاانجی گاری ماغیار توانمندساازی بار توساهه           بوم زیست .12

 مهنی دار دارد. تأثیرکارففرینی روساایی 

 های پژوه   مأخذ: یافاه

 ،بیشار است 96/1از عدد  tدر مواردی که فماره ، 5در جدول  یادفوری است کهشایان 

نظر  وردم فرضیه ،و همچنین است دار یمهن مسیر مربوط بیضرا درصد، 95در سطر احامال 

مهیار کوهن که اندازه  ،در ادامه مطالهه .فمده استبخ  بهد  درکه تحلیل فن  شود، پذیرفاه می

f) ریتأث
فوری  بزرگ تاب تأثیرد، حاکی از اندازه ده های مدل بر یکدیگر را نشان می ( سازه2
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 ،ماوسط برخوردارند. همچنین تأثیرها از اندازه  سازه است و بقیةارزشی بر رفااری  -عاطفی

Qمهیار اساون و گیزر 
های اصلی مدل  های سازه مؤلفهدهد که این مهیار برای کلیه  نشان می 2

که قدرت  است، 33/0 یشار از عددب توانمندسازی شناخای )فردی، گروهی و بنگاهی(یهنی، 

که با توجه  بوده 672/0مدل نیز مهادل  GOFدهد. مهیار  ها را نشان می ی قوی این سازهنیب  یپ

  .برازش قوی مدل است ةدهند نشان ،36/0از عدد  فن به بیشار بودن

مساقیم توان تبیاین و یاا    صورت بهبر اسا  فرضیه اول تحقی ، سازه توانمندسازی فردی 

تاوان تبیاین و    غیرمساقیم اوالً صورت بهسازه توانمندسازی شناخای و  درصد 78بینی مقدار  پی 

تااوان تبیااین و یااا  ( سااازه توانمندسااازی و ثانیااا988/0ً×784/0) درصااد 77بیناای مقاادار  یااا پاای 

سازه توساهه کاارففرینی روسااایی را دارد.     (322/0×988/0×784/0درصد ) 25بینی مقدار  پی 

فرهنگاای و صاافرزاده  (،Spreitzer, 1996) اسااپریزر بااا ناااایج تحقیقااات حاضاار حقیاا ناااایج ت

(Farhangi and Safarzadeh, 2007) ( و نهمایNemati, 2013) های  همسو است. مطاب  یافاه

هاای   ویژگای  ،د و همچناین پیشینه دانشی فر مؤلفهتوانمندسازی فردی شامل دو  حاضر، پژوه 

. این افاراد یاا در در   استشخصیای فرد است. منظور از فرد کارففرینان بالقوه و بالفهل روساایی 

های شخصیای فرد شاامل دو   ویژگی مؤلفه. ستساند و یا محل فهالیت فنها روسااروساا ساکن ه

عازت نفاس   منظاور از  شاخص افرای  عزت نفس و تقویت کاانون کناارل درونای فارد اسات.      

منظور از  است.  یخو یپندار عاقل و یپندارتوانا ،یپندارارزشمند  یاز طر یخودباور  یافزا

خاود   یژگا یو ایا رفااار   جاه ینا شاامدها یباور در فرد اسات کاه پ   نیا تیتقو یکانون کنارل درون

پیشاینه دانشای فارد     مؤلفه است. بودن یشناخت و منطق ،ینیب واقع تیتقو ؛ به دیگر سخن،ستاو

و شااخص افازای  ساطر     اسات شامل دو شاخص دان  تجربی پیشین فرد و دانا  باومی فارد    

های پژوه  مورد حمایت  شاخصی برای توانمندسازی فردی مطاب  یافاه عنوان بهتحصیلی افراد 

ناژادی فارد کاارففرین باا منطقاه فهالیات روسااایی         هاای پاژوه  هام    قرار نگرفت. مطاب  یافااه 

دگاه . بار اساا  دیا   کناد برداری بیشار و بهاار از دانا  باومی کماك      هتواند به کشف و بهر می

دو دسااه  ها و ابهااد توانمندسااز مادل باه      مؤلفهها،  شاخص ةدهند های تشکیل اعضای پانل، سنجه
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. باا کماك   2ساویه  یاك  تاأثیر های دارای  سنجه و 1دوسویه تأثیرهای دارای  : سنجهبندی شد طبقه

شااخص تقویات    ،دان  بومی و تجربی فارد و همچناین   شاخص دو، اعضای پانل طیف لیکرت

هاای   شااخص عازت نفاس را جازو شااخص      وسویه قاوی و  های د شاخص وکنارل درونی را جز

تجربای و  اهمیات ساه شااخص دانا  باومی، دانا         ،ترتیاب  دند. بدینبندی کر سویه طبقه تك

موفقیات و تحقا    تنهاا بارای    توانمندساازی فاردی ناه    مؤلفاه  ةدهند تقویت کنارل درونی تشکیل

اهداف کارففرینی روساایی الزامی است، بلکه فقدان فنها موجب شکسات یاا عادم تحقا  ایان      

 اهداف خواهد شد.

 صاورت  باه ، ساازه توانمندساازی گروهای    حاضار  بر اسا  فرضیه دوم تحقیا  همچنین، 

 صاورت  باه ساازه توانمندساازی شاناخای و     درصاد  99بینای مقادار    مساقیم توان تبیین و یا پای  

( سازه توانمندسازی و 988/0×989/0) درصد 98بینی مقدار  توان تبیین و یا پی  غیرمساقیم اوالً

( سازه توسهه کاارففرینی  322/0×988/0×989/0) درصد 31بینی مقدار  توان تبیین و یا پی  ثانیاً

 Moghimi and)مقیمای و رضاوان   باا نااایج تحقیقاات     حاضار  روساایی را دارد. نااایج تحقیا   

Rezvan, 2011 هاللای  (، ماؤمنی  ( و ماؤونMomeni Helali and Moazen, 2015) اُتیماان   و

(Otiman, 2011) توانمندسازی گروهی شامل سه  حاضر، های پژوه  همسو است. مطاب  یافاه

. اسات  گروهای ففرینای   ارزشگروهای و  افزایای   کیفیات  گروهای، افزایی  مشارکت و هم ةمؤلف

مشاارکت در  گروهای و  افزایای   شاامل دو شااخص هام    روهای گافزایای   مشاارکت و هام   ةمؤلف

 گروهای و ی شامل دو شاخص ناوفوری  گروهافزایی  کیفیت ةمؤلفی است. گروهافزایی  مهارت

هاای اقاصاادی و    ی شامل دو شاخص ارزشگروهافزایی  ارزش مؤلفهی است. گروهکیفیت کار 

هاای   شااخص ارزش  ةدهناد  ، که الباه دو سانجه تشاکیل  ی استگروههای فرهنگ  ارزش و مالی

                                                                                                                                               
یت و تحق  اهداف توسهه کارففرینی و که حضور فنها در مدل موجب موفق  هایی  سنجه اند از عبارت های دوسویه سنجه -1

 .شود فقدان فنها موجب شکست یا عدم تحق  اهداف می

حضور فنها موجب موفقیت و تحق  اهداف توسهه کارففرینی  هایی که صرفاً سنجه اند از عبارت سویه های یك سنجه -2

 .شود می
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های بخ  کمای   تحلیل Zداری  در نایجه، این شاخص در مرحله فزمون مهنیاقاصادی و مالی و 

 از مدار تحلیل خارج شدند. ،پژوه 

مساقیم تاوان تبیاین و    صورت بهسازه توانمندسازی بنگاهی  بر اسا  فرضیه سوم تحقی ،

تاوان تبیاین    غیرمساقیم اوالً صورت بهخای و سازه توانمندسازی شنا درصد 86بینی مقدار  یا پی 

تاوان تبیاین و یاا     ( ساازه توانمندساازی و ثانیااً   988/0×861/0) درصاد  85بینای مقادار    و یا پی 

( سازه توساهه کاارففرینی روسااایی را دارد.    322/0×988/0×861/0درصد ) 27 بینی مقدار پی 

هاای ایان    مطااب  یافااه   همسو است.( Otiman, 2011اُتیمان ) با ناایج تحقی  حاضر ناایج تحقی 

توانمندسااازی  و گاارا توانمندسااازی فرصاات ةمؤلفااپااژوه  توانمندسااازی بنگاااهی شااامل دو  

بارداری و کشاف    شاامل ساه شااخص بهاره     گارا  توانمندساازی فرصات   مؤلفاه . سات گرا مهارت

مشاارکت فهاال در حال مساائل      و یاك فرصات   عناوان  باه ارزیابی تغییارات محیطای    ،ها فرصت

شامل دو شاخص مهارت وحدت  نیزگرا  توانمندسازی مهارت مؤلفهکار روساایی است؛ و بکس

کار همچون و های اداره کسب یادگیری مهارت و فرماندهی و نق  فن در توانمندسازی بنگاهی

 است.مانند اینه وسازی  مدیریت مالی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت اطالعات، مدیریت شبکه

 تاأثیر  شاناخای  یتوانمندسااز  راتییا تغ، حاضار  فرضیه چهارم تحقیا   بر اسا همچنین، 

وان تبیاین و یاا   مسااقیم تا   صاورت  باه سازه توانمندساازی   دارد. یبر توانمندساز یدار فمار یمهن

 باا نااایج تحقیقاات   حاضار  دارد. نااایج تحقیا    را سازه توانمندسازی  درصد 98بینی مقدار  پی 

نیز با ناایج  و (Otiman, 2011اُتیمان ) و (Nemati, 2013ی )نهما (،Spreitzer, 1996اسپریزر )

 همسو است. (Farhangi and Safarzadeh, 2007پژوه  فرهنگی و صفرزاده )

مسااقیم تاوان    صاورت  باه  شناخای روانسازه توانمندسازی بر اسا  فرضیه پنجم تحقی ، 

غیرمساقیم تاوان تبیاین و یاا     تصور بهسازه توانمندسازی و  درصد 85بینی مقدار  تبیین و یا پی 

( ساازه توساهه کاارففرینی روسااایی را دارد. ساازه      322/0×855/0) درصاد  27بینی مقدار  پی 

 راساازه توانمندساازی    درصد 85بینی مقدار  مساقیم توان تبیین و یا پی  صورت بهتوانمندسازی 

، (Sigler and Pearson, 2000)و پیرساون   سایگلر  با نااایج تحقیقاات   حاضر ناایج تحقی دارد. 
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 ,Whetten and Cameronو وتان و کاامرون )  (Petrin and Gannon, 1997) پارین و گاانون 

، اثربخشای( حسا  شایساگی )خودا دربرگیرندة شناخای رواندسازی همسو است. توانمن (2004

، باودن )پاذیرفان شخصای نایجاه(     ماؤثر احساا    ،ساازمانی( احسا  کنارل بر سرنوشات )خود 

اسات. مجموعاه ایان     احسا  اعاماد )امنیت شخصی( و دار بودن )ارزشمند بودن( احسا  مهنی

افااراد اساات. شاااید جایگاااه سااازه   یشااناخا روانتوانمندسااازی  ةکننااد هااا نیااز تضاامین شاااخص

د کاه مارد عمال    گونه توصیف کار  این باوان ،را با تحلیلی شومپیاری شناخای روانتوانمندسازی 

 زمینااةپااس از کسااب شااناخت کااافی در  (کااارففرین روسااااییدر پااژوه  حاضاار، شااومپیار )

ی بارای غلباه   بر توسهه کارففرینی روساایی در سه سطر فردی، گروهی و بنگاه مؤثرهای  مؤلفه

هاای   ین شااخص د، با شوند( که موجب نوفوری و توسهه میهایی  )مؤلغه شناخای روانبر عوامل 

 ایا  تجاارب بلکاه   سااند، ین یایریاقادامات خاا  ماد    ها از جانس  شاخص نیاگانه نیاز دارد.  پنج

 .کنند را منهکس مییا گروه  سازمان در خوددر مورد نق   افراد یباورها

کار و سازه رفع موانع و بهبود محیط کسب، حاضر رضیه ششم تحقی بر اسا  فهمچنین، 

کارففرینی  بوم زیستسازه  درصد 91بینی مقدار  مساقیم توان تبیین و یا پی  صورت بهروساایی 

( 915/0×486/0درصاد )  44بینای مقادار    غیرمساقیم توان تبیاین و یاا پای     صورت بهروساایی و 

زاده  شاریف  با نااایج تحقیقاات   حاضر ناایج تحقی این  دارد. سازه توسهه کارففرینی روساایی را

 ,Hosseininia and Fallahiنیاا و فالحای )   ، حساینی (Sharifzadeh et al., 2010)و همکاران 

 ,Pourrajab) پوررجبو  (Alidoust and Lashgarara, 2013)علیدوست و لشگرفرا  (،2017

 مؤلفاه کاار روسااایی باه تحلیال ساه      و سازه رفع موانع و بهبود محیط کسبهمسو است.  (2011

 و اجاماعی -بهبود محیط فرهنگی ،فن شامل بهبود محیط قانونی و حقو  مالکیت ةدهند تشکیل

 د. پرداز می های محیطی بهبود زیرساخت

کارهاای روسااایی   و یات و پشاایبانی از کساب   ساازه حما  بر اسا  فرضیه هفاام تحقیا ،  

کارففرینی روساایی  بوم زیستسازه  درصد 89بینی مقدار  مساقیم توان تبیین و یا پی  صورت به

( ساازه توساهه   885/0×486/0درصد ) 43بینی مقدار  غیرمساقیم توان تبیین و یا پی  صورت بهو 
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احمادپور داریاانی و    ا نااایج تحقیقاات  با  حاضار  نااایج تحقیا   این کارففرینی روساایی را دارد. 

 ؛همسو اسات ( Young, 2010و یونگ ) (Ahmadpour Daryani and Maleki, 2015ملکی )

افزایی زنان  های هدف که به مهارت افزایی گروه حمایت و پشایبانی از طری  مهارتهای  مؤلفهو 

محوریات جواماع محلای باا     ایبانی با و پش های حمایت اجرا و ارزیابی سیاست ،روساایی و عشایر

ای در تولید محصوالت روساایی مانند مناطقی باا مزیات تولیاد پسااه،      های منطقه توجه به مزیت

هاای حمایات و پشاایبانی از ماولیاان محلای و       اخذ بازخورد اثربخشای سیاسات  و  خرما یا کف 

افزایی جوامع محلای   مشارکت .. و نیز به.ها و ها، دهیاری داری ها، بخ  ای مانند فرمانداری منطقه

نقا  جواماع محلای در تارویج     نق  مهم نخبگان روساایی در توسهه کارففرینی روسااایی و  با 

کااران، دانا  باومی زناان روسااایی،       تجربه و دان  بومی روساایی )مانند دان  باومی زعفاران  

 وبمحسا حاضار  تحقیا   هاای   نااایج و یافااه   ، ازدانجاما  مای  ..(.شااگردی و  -تقویت نظام اسااد

 شود.   می

 صاورت  باه ، سازه طرح و برناماه روسااایی   حاضر بر اسا  فرضیه هشام تحقی همچنین، 

کاارففرینی روسااایی و    باوم  زیسات ساازه   درصاد  94بینای مقادار    مساقیم توان تبیین و یاا پای   

( ساازه توساهه   940/0×486/0درصاد )  46بینی مقادار   غیرمساقیم توان تبیین و یا پی  صورت به

ثبااتی در   در زمیناه بای   یباا نااایج تحقیقاات    حاضار  ناایج تحقی این روساایی را دارد.  کارففرینی

ای، محادودیت   های ارزی دولت، ضاهف نظاام بیماه    های دولت، نامناسب بودن سیاست سیاست

کشااورزی در برناماه توساهه کاارففرینی      راهبردیهای قوانین کار/ اجرای طرح تجدید ساخاار 

ساازی و   فن شاامل یکپارچاه   ةدهناد  تشاکیل  مؤلفاه زه باه تحلیال دو   چین همسو است و ایان ساا  

 پویاایی اساا    ریازی ناوفور بار    برناماه  و های توسهه کاارافرینی روسااایی   سازگارپذیری برنامه

مالحظاات جغرافیاایی منااط  روسااایی باا      پیشاینه و   مؤلفاه  پردازد. می وکارهای روساایی کسب

کیفیات و  أمین ماواد اولیاه با  فریناان روسااایی بارای تا    ریزی برای دسارسی کارف برنامههای  سنجه

 شود. می محسوب حاضر تحقی  های جزو ناایج و یافاه اسا  اقلیم روساایی ریزی بر برنامه

مسااقیم تاوان    صاورت  باه اهداف کارففرینی روساایی  مؤلفهبر اسا  فرضیه نهم تحقی ، 
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 تحقیا   نااایج این ی روساایی را دارد. سازه توسهه کارففرین درصد 86بینی مقدار  تبیین و یا پی 

 ،(Otiman, 2011) اشااغال  (،Das, 2014) در زمیناه اشااغال عماومی    یبا نااایج تحقیقاات   حاضر

هااای کشاااورزی و   اشاااغال در بخاا  ایجاااد (، Mohammadi Elias, 2009د )مولاااشاااغال 

اشااغال مفیاد   ایجااد   وبیکااری  کااه    و (Faraji Sabokbar et al., 2011 )کشااورزی  غیر

(Petrin and Gannon, 1997) اهداف کارففرینی روساایی در بخ  کیفی  مؤلفه ؛همسو است

کااه  شاکاف    و ایجااد ثاروت مشاروع    ،زایی و کاه  بیکااری  پژوه  با سه شاخص اشاغال

از مادار   Zدار نباودن فمااره    دلیال مهنای   ، که شاخص ایجااد ثاروت مشاروع باه    بیین شدطبقاتی ت

 تحلیل خارج شد.

هاای کاارففرینی روسااایی     ارزش مؤلفاه ، حاضار  بر اسا  فرضیه دهم تحقیا  همچنین، 

سازه توسهه کاارففرینی روسااایی را    درصد 97بینی مقدار  مساقیم توان تبیین و یا پی  صورت به

 ,Das) هاای شاغلی   فوری فرصت فراهمدر زمینه  یبا ناایج تحقیقات حاضر اایج تحقی ن این دارد.

 مؤلفاه  ؛همساو اسات   (Mohammadi Elias, 2009) توانمندساازی فقارای روسااایی    ( و2014

 ،محااوری عادالت  هاای کاارففرینی روسااایی در بخاا  کیفای پاژوه  باا پاانج شااخص        ارزش

و  فظ سالمت جسمی و روانی جامهه روسااایی ح ،حفاظت از محیط زیست ،خالقیت و نوفوری

دار  دلیال مهنای   خوداتکایی جامهه روساایی بهکه شاخص  ،خوداتکایی جامهه روساایی تبیین شد

 از مدار تحلیل خارج شد. Zنبودن فماره 

مساقیم توان  صورت بهاصول کارففرینی روساایی  مؤلفهبر اسا  فرضیه یازدهم تحقی ، 

 نااایج تحقیا   این سازه توسهه کارففرینی روساایی را دارد.  درصد 97قدار بینی م تبیین و یا پی 

 های هدف کارهای جدید توسط گروهو تشوی  به ایجاد کسبدر زمینه  یبا ناایج تحقیقات حاضر

(Otiman, 2011)جامهاه محلای    ةشاد  هالیت ماناسب با نیازهای شناساایی ، ایجاد ف(Dabson et 

al., 2003)روسااایی  یکارهای جدید در فرفیند توسهه کاارففرین و ، ایجاد کسب (Yasouri et 

al., 2015 )های کارففرینی روساایی در بخ  کیفای پاژوه  باا ساه      ارزش مؤلفه ؛همسو است

کارهاای موجاود   و حفاظ و توساهه کساب    ،کارهاای روسااایی  و سیس کساب أص ایجاد و تشاخ



  .....در ايران از یروستاي یينتوسعة مدل کارآفر

163 

 کارففرینی اجاماعی روساایی تبیین شد. و روساایی

کاارففرینی روسااایی از    باوم  زیسات ، حاضار  بر اسا  فرضیه دوازدهم تحقیا  سرانجام، 

 دار دارد. یمهنا  تاأثیر گاری ماغیار توانمندساازی بار توساهه کاارففرینی روسااایی         طری  میانجی

 یید است.  أکه مورد ت بوده، 322/0×856/0 ین فرضیهدضریب مسیر مربوط ب

( را شناخای روانماغیر میانجی توانمندسازی )شناخای و  حاضر که پژوه  از فنجا

کارففرینی روساایی بر توسهه کارففرینی  بوم زیستابهاد سازوکار اثر  ةتغییردهند عنوان به

 (Lavidge and Steiner, 1961)مراتب الویج و اساینر  لهیه سلسروساایی مهرفی و از نظر

اسا   ده است، برکرارائه تبیینی جدید برای مهرفی سازه توانمندسازی اسافاده  منظور هب

، میزان (Colquitt and Zapata-Phelan, 2007) فالن -کولکوئیت و زاپاتا شناسی سنخ

گونه فثار  که این ،گیرد دهندگان قرار می حاضر در رده توسههمشارکت نظری پژوه  

این  مان دارند.أتو صورت بهساخت نظریه و فزمون نظریه را  حد بسیار باالیی از فهالیت پژوهشی

پردازی  هموضوع نظرینوع فثار پژوهشی موجب توسهه و گسارش نوشاارهای علمی مرتبط با 

کنند که موضوع  ها، روابط یا فرفیندهایی توجه می دهندگان به برساخاه شوند. بسط می

 از مشارکت نظری ،بنابراین ؛ و(Mohammadi Elias, 2009) اند های پیشین نبوده پردازی نظریه

رویداد توانمندسازی « چگونگی»در حوزه  حاضر پژوه ، رو این  از ند.برخوردار در سطوح باال

 کند میکارهای روساایی در ایران، فرفیندها و راهبردهایی ارائه و محیط کسب« بسار و زمینه»در 

 است. فنکه حاکی از نوفوری و مشارکت نظری 

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

تمرکز بر ده ، یك تا چهارهای  در خصو  فرضیه حاضر، های پژوه  اهیافاسا  بر  

حس مشارک در یك گروه  ( تقویت1 اند از: بارتعکه  ،ضرورت دارد گروهیفرمان کار 

( تقویت 3، گروه، ارتباطات اثربخ  در گروه( رهبری مناسب و اثربخ  در 2نفره یا تیم، چند

( یادگیری از 5، گروهمحور در  ( تقویت اعاماد صداقت4، گروهفرهنگ همکاری و تههد افراد 
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( 7های مکمل یکدیگر،  با مهارت وهگر( نحوه اناخاب افراد 6مل در تجارب گذشاه، أمسیر ت

( نحوه اسافاده 9( نحوه توجه الزم به مسائل، 8یادگیری نحوه حل نوفورانه مسائل و مشکالت، 

گی هم ؛ها و خدمات اساانداردسازی فهالیت( 10 و در اخایار، مادیبهینه از تجهیزات و منابع 

در نهایت،  خواهد شد. (تیمی) گروهی افزایی افزایی و ارزش افزایی، کیفیت موجب هم اینها

مدیریت مالی، مدیریت  هایی همچون داشان مهارت ،کارهای روسااییو اگرچه برای کسب

کار دیگری الزم و مانند هر کسب ...وسازی  منابع انسانی، مدیریت اطالعات، مدیریت شبکه

نوادگی، نژادی، خاهای  ها و نزاع دلیل اجاناب از اخاالف سلیقه هاما شرط کافی نیست و ب ،است

های شهری است، فموخان مهارت وحدت  تر از محیط محیط روساا شایع.. که در .قومی و

مبنی بر  در خصو  فرضیه پنجم فرماندهی و تبهیت از فن در حال حاضر بسیار ضروری است.

به مشاوران یا  ،یبر توانمندساز شناخای روان یتوانمندساز راتییتغ دار بودن تأثیر مهنی

 ،ند. همچنینکنتا باوانند به تحق  این فرفیندها کمك  استکار )مناورها( نیاز و های کسب مربی

های کارففرینی روساایی برای  ارزش ،نخست ،ین تغییردگیری تههد ب الزم است برای شکل

توان بدین  ، چگونه مید تا بدانند در سایه این تغییرشوو کارففرینان روساایی تبیین  روسااییان

ح  ، سوم ؛گیری ح  مالکیت و تصمیم ،دوم ؛حسا  ارزشست یافت: اول، ااهداف د

 ،پنجم؛ و کنارل زندگی خود در محیط اجاماعی روساا ،چهارم ؛ها دسارسی برابر به فرصت

 گذاری بر تغییرات اجاماعی.تأثیرقدرت 

کارففرینی روساایی )حمایت و پشایبانی از  بوم زیستدر مورد تغییرات ابهاد 

توان  می ،کار روساایی(و ، طرح و برنامه روساایی و رفع موانع و بهبود محیط کسبکارو کسب

 -کار روساایی بهبود محیط فرهنگیو ترین اقدام در حوزه بهبود محیط کسب گفت که مهم

 ،کارهای روساایی یهنیو فرهنگی مهم در حوزه توسهه کسب مؤلفهاجاماعی است. ترویج دو 

ویژه عر  به روساای  هترویج فرهنگ فبادانی روساایی ب ،مچنینترویج خالقیت و نوفوری و ه

که نق  مهمی  ،محل زندگی نیازمند تربیت و اعزام سفرای فرهنگی کارففرینی روساایی است

، کاه  ی و کاه  بیکاری و همچنینیزا اشاغال ،در تحق  اهداف کارففرینی روساایی یهنی



  .....در ايران از یروستاي یينتوسعة مدل کارآفر

165 

غییرات ابهاد توسهه کارففرینی روساایی ت در زمینة و ؛دشکاف درفمدی ایفا خواهد کر

کارففرینی روساایی، اهداف کارففرینی روساایی و اصول توسهه کارففرینی های  )ارزش

م نیازمند پای  و نظامثابه یك  که توسهه کارففرینی روساایی بهتوان گفت  می ،روساایی(

زایی و کاه   دف اشاغالتحق  ه ،ای است. در این راساا طور مسامر و دوره هارزیابی ناایج ب

.. و شاخص .سازی شغلی و هایی همچون نرخ رشد اشاغال، نرخ فرصت بیکاری از طری  سنجه

توسهه و رشد ماوازن شهر و روساا، کاه   هایی همچون طبقاتی از طری  سنجه کاه  شکاف

رویج و ترویج فرهنگ کارففرینی روساایی در گرو ت شود پای  می ...انواع فقر، درفمدزایی و

د. این کربه ما کمك خواهد  ،هایی است که در تحق  اهداف کارففرینی روساایی ارزش

( خل  و توسهه 3 ،( خالقیت و نوفوری2 محوری، ( عدالت1اند از:  ها عبارت ارزش

ی ( حفظ سالمت جسمی و روان5 ( حفاظت از محیط زیست، و4، کارهای روسااییو کسب

پرورش  یك ارزش در کارففرینی روساایی عنوان بهحوری م جامهه روساایی. منظور از عدالت

هرگونه  ،های کارففرینانه است. همچنین اساهدادها و دسارسی عادالنه جامهه روساایی به موقهیت

سالمت جسمی  نیز بهاقدام در حوزه توسهه کارففرینی روساایی نباید به محیط زیست روساایی و 

 بزند. فسیبخا   صورت بهففرینان روساایی صورت عام و کار به روسااییانو روانی 

 شود:  پیشنهاد میشرح زیر  بههای فتی  پژوه  هایی برای در پایان، زمینه

های  شاخص الباه ماغیر جنسیت در ابادا جزو؛ بررسی نق  جنسیت در فرفیند توانمندسازی -1

؛ با ذف شدح ،بنا به نظر اعضای پانل ،بود، اما در مرحله اول دلفی حاضر نظر پژوه  مد

محور نباشد  اشاغال مدل توسهه کارففرینی زنان روساایی الزاماًکه رسد  نظر می این همه، به

نق   بسا چههای دیگر در این حوزه نق  داشاه باشند و  و ممکن است برخی ارزش

 ،بنابراین تر باشد.مؤثرمافاوت و  در خصو  زنان کامالً شناخای روانتوانمندسازی 

 یادفورینظر قرار گیرد. شایان  های فتی مد این موضوع در پژوه  که شود پیشنهاد می

از مجموع  ،(1398های مجلس شورای اسالمی ) مطاب  گزارش مرکز پژوه که است 
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فن به  درصد نوزدهزایی روساایی، تنها  طرح تسهیالت گرفاه در بخ  اشاغال 109200

  باالیی برخوردار است. شناسی این موضوع از اهمیت که فسیب زنان مربوط بوده،

که مطاب  گزارش مرکز  فنجا از؛ های کارففرینی روساایی فزمون اثرات ماهیت فهالیت -2

 ة یادشدهگرفا های تسهیالت از مجموع طرح ،(1398های مجلس شورای اسالمی ) پژوه 

در بخ   ، شالزده درصددر بخ  کشاورزی درصد 71زایی روساایی،  در بخ  اشاغال

حوزه  مؤلفهنق   مطالهه و فزمون اند، در بخ  خدماتی بوده ه درصدسیزدصنهای و 

 شود.  پیشنهاد میگر یا میانجی  یك ماغیر تهدیل عنوان بههای روساایی  فهالیت

جامهه هدف افراد  ،که در پژوه  حاضر فنجا ؛ ازتوسهه جامهه هدف بخ  کمی پژوه  -3

در  که شود د، پیشنهاد میگیر حوزه کارففرینی روساایی بودن ساز و تصمیم تصمیم

در  های اناخابی از کارففرینانی اناخاب شوند که منحصراً تمامی نمونه ،های فتی پژوه 

 ،ین ترتیبدند و ناایج موجود با ناایج پژوه  فتی مقایسه شود. بکن روساا فهالیت می

 بندی کرد.شده را دساه کشف ماغیرهای پنهان، عوامل یافت توان عالوه بر می
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