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چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر شایستگیها و عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان
روستایی شهرستان کرمانشاه است .جامعه آماری مورد مطالعه شامل  110نفر از کارآفرینان
روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،حجم نمونه  86نفر تعیین شد و برای
دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای استفاده شد .به منظور
گردآوری دادهها ،از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل یافتهها از تحلیل همبستگی و
رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد .نتایج نشان داد که شایستگیهای سازماندهی و رهبری،
فرصت و روابط از مهمترین شایستگی های مؤثر بر موفقیت هستند .از دیدگاه کارآفرینان
روستایی ،محیط کسب و کار فعلی محیطی پویا و متخاصم است که در چنین محیطی کارآفرین
برای کسب موفقیت نیازمند انعطاف پذیری باالیی است و ماندگاری کسب و کار ،بیشتر از
سودآوری ارزشمند است .نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیر محیط در
رابطه بین شایستگی و موفقیت ،نقش تعدیل کننده را ایفا میکند .بنابر یافتهها میتوان گفت که
بخشی از اثر شایستگی بر موفقیت کارآفرینان از طریق محیط تبیین میشود .بنابراین ،در یک
محیط پویا و متخاصم ،کارآفرینانی که سطح باالیی از شایستگی ها را دارند بهتر از کارآفرینانی
با سطح پایین شایستگی عمل میکنند.
واژههای كلیدی :کارآفرینی ،کارآفرینی روستایی ،شایستگی ،موفقیت ،عوامل محیطی
مقدمه
با وجود تجارب بين المللی مفيد در زمينه توسعه
كارآفرينی در سطح روستاها براي رفع مشکالتی از قبيل
بهرهوري پايين ،مهاجرت و چالش اشتغال ،در كشور ما
در چند برنامه اخير توسعه ،توجه خاصی به اين موضوع
مهم نشده است و به همين دليل برنامه ريزي و بسترسازي
مناسبی در حوزههاي اقتصادي ،اجتماعی و نظام آموزشی
* نويسنده مسئول :بهروز راسخی

كشور براي تشويق و توسعه كارآفرينی در سطح روستاها
صورت نگرفته است .در حالی كه توسعه كارآفرينی
روستايی پتانسيلی براي كمك به تنوع بخشی به درآمد و
ميزان توليدات كشاورزي و غيركشاورزي است كه فرصت-
هاي مناسبی را براي كاهش مخاطرات معيشتی و افزايش
امنيت غذايی پايدار در مناطق روستايی فراهم میكند.
بنابراين ،با توجه به درصد قابل توجه بيکاري روستاييان
E-mail: rezvangh20007@yahoo.com
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جوان و وجود منابع انسانی و طبيعی در سطح روستاها،
اين تحقيق در صدد است تا به بررسی عوامل مؤثر بر
موفقيت كارآفرينان روستايی بپردازد.
تا كنون مطالعات زيادي در رابطه با موفقيت
كارآفرينان انجام گرفته است اما كمتر به نقش شايستگی-
ها بر ميزان موفقيت كارآفرينان پرداخته شده است .در
بسياري از مطالعات از ويژگیهاي شخصيتی به عنوان
پيشگوكننده هاي موفقيت كارآفرينان استفاده شده است.
اين در حالی است كه تحقيقات ديگر نشان داده است كه
ويژگیهاي شخصيتی ،پيشگوكنندههاي مناسبی براي
رفتار و موفقيت كارآفرينان نيستند ( & Shane
 .)Venkataraman, 2000انتقاد اصلی كه به رهيافت
ويژگیها شده است اين است كه پتانسيل انسانی را ايستا
تصور میكند كه به موجب محدوديت ظرفيت در مداخله
كردن ،عاجز از توسعه و تغيير میباشد .مشکل ديگر در
رابطه با تعداد زيادي از ويژگیهاست كه در ارتباط با

صالحيتهاي رهبري مؤثر ،مهارتهاي تصميمگيري،
بازاريابی و مديريت مالی دارد.
البته آن چه كه مسلم است اين است كه انسان براي
موفقيت بايد شايستگیهاي هاي فردي مختلفی را دارا
باشد .اما چنان چه تمامی شرايط و عوامل فردي هم
مساعد باشد ،موفقيت حاصل نخواهد شد مگر آن كه
عوامل محيطی به شکل مطلوبی فراهم شوند ( Moghimi,
 .)2001به تعبيري وجود شايستگیها همراه يك محيط
حمايتی مطلوب میتواند به موفقيت افراد در زمينه كسب
و كارهاي نو منجر گردد.
واضح است كه كارآفرينی به يك محيط مستعد جهت
پرورش نياز دارد و محيطی كه با فعاليتهاي كارآفرينانه
سازگار نباشد ،بزرگترين مانع ،براي كارآفرينی خواهد بود
در حالی كه يك فضاي حمايتی ،كارآفرينان را تشويق می-
كند كه به تعقيب فرصتهاي كسب و كار بپردازند و در
كسب و كار خود موفق باشند .بنا به اعتقاد محققان درك

كارآفرينان موفق تشخيص داده شدهاند .عالوه بر مسايل
فوق ،بینهايت مشکل وجود دارد كه به توان روابط علی
بين ويژگیها و رفتارها برمیگردد .بنابراين ،شواهد نشان
میدهد كه ويژگیهاي شخصيتی بهطور كلی
پيشگوكننده هاي معتبري از رفتار آينده نيستند
( .)Ahmad, 2007لذا ،ارزيابی مجدد از نقش برجسته
نظريه ويژگیهاي شخصيتی منجر شد كه انواع ديگري از
متغيرهاي روانشناختی مانند شايستگیها مورد توجه قرار
گيرند (.)Gatewood et al., 2002
توجه و عالقه محققان به استفاده از مفهوم شايستگی
در مطالعات كارآفرينی بر اين فرض متکی است كه
شايستگی ها قابل تشخيص ،قابل ارزيابی ،و وابسته به عمل
هستند و میتوانند توسعه يابند ،يادگرفته شوند و در
سطوح مختلف توصيف شوند .
اين فرض وجود دارد كه رابطه قوي بين شايستگی و
اثربخشی سازمانی وجود دارد ( .)Ahmad, 2007اين در
حالی است كه توجه كمی به شايستگیها ،به عنوان
متغيرهاي كليدي مؤثر بر موفقيت كارآفرينان پرداخته
شده است .در حالی كه كارآفرين ،جهت موفقيت در كسب
و كارش نياز به شايستگیهايی در زمينه مديريت زمان،

يك محيط حمايتی و پر از منبع در تصميم كارآفرينان
جهت پيگيري فرصت هاو موفقيت آنان بسيار حياتی است.
كارآفرينان بايد حوزهاي را براي فعاليت انتخاب نمايند كه
يا همه عناصر كليدي براي موفقيت وجود دارند يا اينکه
فعاالنه در حال توسعه هستند .بنابراين ،هر بحثی از اثر
شايستگیها بر موفقيت كارآفرينان نمیتواند جدا از عوامل
محيطی در نظر گرفته شود .لذا ،هدف اين تحقيق ،بررسی
تأثير شايستگیهاي كارآفرينانه بر موفقيت كارآفرينان
روستايی شهرستان كرمانشاه و نيز تعيين نقش تعديل
كننده محيط كسب و كار بر رابطه شايستگیها و موفقيت
كارآفرينان است ،زيرا باور براين است كه كارآفرين
شايسته بايد قادر باشد از دانش ،نگرشها و مهارتها
استفاده كند به گونه اي كه بتواند با وظايف ،مشکالت،
معضالت و تضادها برخورد مناسب داشته باشد.

ارتباطات ،مديريت منابع انسانی،مسئوليت اجتماعی،

مروري بر ادبيات تحقيق

بيشتر تحقيقات موجود ،شايستگیهاي كارآفرينانه را
بهطور ضمنی فرض كردهاند كه كارآفرينان را از
غيركارآفرينان بر حسب شايستگیهايی كه آن ها دارند،
متمايز میكند ( .)Baum et al., 2001مطالعات زيادي به
بررسی رابطه شايستگیهاي كارآفرينانه و عملکرد كسب
و كار پرداختهاند و نتايج رابطه معنیداري بين آنها
گزارش كرده است ( Baum et al., 2001; Sony & Iman,
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 .)2005مطالعه  (2005) Dixon & et alدر جامائيکا نشان
داد كه بين موفقيت كارآفرينان و سطح شايستگیهاي
آنها ر ابطه مثبتی وجود داردMorris & et al (2005) .
معتقدند كه بيشتر سياستها ،برنامهها و استراتژيهاي
كسب و كارها بهطور اساسی به شايستگی شخصی
كارآفرينان وابسته هستند كه به نوبه خود سودآوري كسب
و كار را تحت تأثير قرار میدهد (2005) Bergevoet .با
استفاده از دادههاي به دست آمده از كشاورزان لبنياتی
هلند ،شايستگی هاي كارآفرينی ،مديريتی و صنعتگري را
در رابطه با متغيرهاي روانشناسی و موفقيت كسب و كارها
بررسی كرد .نتايج مطالعه آنان نشان داد كه رابطه مثبتی
بين نمرههاي باالتر در اين حوزههاي شايستگی و موفقيت
كسب وكار كارآفرينانه وجود داردAhmad & et al .
) (2010معتقدند كه ويژگیهاي دموگرافی ،شايستگیهاي
رفتاري ،فنی و مديريتی اغلب به عنوان مهمترين عامل-
هاي موثر بر عملکرد كسب وكارهاي كارآفرينانه كوچك

صحبت از موفقيت و ماندگاري كسب و كارها به ميان
می آيد ،پاسخ به اين سئوال كه موفقيت و معيار سنجش
آن چيست ،ضروري مینمايد .تعريف شغلی از موفقيت بر
اساس شاخص هاي سختی چون سود ،برگشت سرمايه و
رشد كارمندان اگرچه صحيح است اما مطالعات نشان می-
دهد كه رسيدن به ثروت ،رشد مداوم و گسترش بازار در
ت عريف موفقيت كارآفرينان ناكافی است ( & Baum
 .)Locke, 2004بسياري از كارآفرينان براي آزادي ،تعادل
بين كار و زندگی و پيشرفت و رضايت شخصی بيشتر از
برگشت سرمايه ارزش قائلند ( .)Miner, 1997بنابراين،
میتوان گفت كه كارآفرينان ضرورتاً پيشرفت كاريشان را
بر اساس شاخصهاي مادي ارزشيابی نمیكنند .آنها
غالبا به تعريف شخصی از موفقيت اشاره دارند كه ارزشها
و اهداف آنها را منعکس مكند (.)Orser et al., 2005
 (2001) Kyroطبق تحقيقی كه بر روي كارآفرينان
زن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه كارآفر ينان زن در

و متوسط ذكر شدند (2013) Krishnan .در مطالعه خود
در هند به بررسی روابط ويژگیهاي شخصيتی و
شايستگی ها در موفقيت كارآفرينان پرداخت .يافتهها
آشکار كرد كه شايستگیها و ويژگیهاي شخصيتی
كارآفرينان ساختارهاي بی نظيري هستند كه بر موفقيت
كارآفرينان اثر دارند .مطالعه Freiling & Laudien
) (2013در رابطه با توضيح شکست كسب و كارهاي
كارآفرينانه تازه راه اندازي شده نشان داد كه تفسير غلط
از اطالعات بر اساس فقدان شايستگیها و اطمينان بيش
از حد و درك ناكافی از بازار از مهمترين داليل شکست
كارآفرينان میباشند .با توجه به مطالب فوق ،در مطالعه
حاضر تعريف  (2002) Man & et alاز شايستگیها مورد
استفاده قرار گرفت .بر مبناي اين تعريف ،شايستگیها
شامل ويژگیهاي شخصيتی ،مهارتها و دانشی هستند
كه توانايی كارآفرين را جهت اجراي موفقيت آميز شغلش
نمايش می دهند .بنابراين ،با توجه به مدل ،(2001) Man
نه طبقه از شايستگی هاي كارآفرينانه براي استفاده در
مطالعه حاضر فرض شده است شامل :شايستگیهاي
راهبردي ،تعهد ،مفهومی ،فرصت ،رهبري و سازماندهی،
روابط ،يادگيري ،شخصی و فنی .هدف اصلی اين پژوهش،

اندازهگيري موفقيتشان از شاخصهاي مالی استفاده نمی-
كنند و بيشتر شاخصهايی همچون ،رضايت مشتري و
پيشرفت حرفه اي و زندگی خوب را مد نظر قرار میدهند.
در مطالعه ديگري كه توسط (2000) Fenwick & Hattun
انجام شده است ،كارآفرينان موفقيت خود را در واژههاي
غير مالی همچون ،رضايت و فعاليت روزانه ،فرزندان،
كيفيت رابطه با شبکه كاري ،توانايی انتخاب فعاليت
روزانه ،شركت در جامعه و كيفيت زندگی ،تعريف كردهاند.
 (2005) .Gorgiveski & et alدر مطالعهاي كه بر روي
كارآفرينان هلندي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه
موفقيت كارآفرينان میتواند با استفاده از ده شاخص زير
ارزيابی شود :رشد ،تعادل بين كار و زندگی ،نوآوري،
شركت در جامعه ،تصديق اجتماعی ،مطلوبيت ،ماندگاري،
رضايت ارباب رجوع و كارمندان ،سودآوري ،رضايت
شخصی .بنابراين ،با توجه به ساختار چند بعدي موفقيت،
در مطالعه حاضر از  12شاخص به عنوان شاخصهاي
موفقيت كارآفرينان استفاده شد كه شامل كسب درآمد،
رشد ،نوآوري ،تعادل بين كار و خانواده ،ماندگاري ،شركت
در جامعه ،پايبندي به ارزش هاي اخالقی ،لذت از كار،
رضايت مشتري ،شهرت ،خدمت به جامعه و كيفيت

بررسی اثر شايستگی ها و عوامل محيطی بر موفقيت
كارآفرينان روستايی شهرستان كرمانشاه میباشد .وقتی

توليدات میباشند (.)Ghambarali et al., 2008
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موفقيت كسب و كار به ناچار محدود میشود به
واسطه تهديدها و فرصتهايی كه از طريق محيط در
فرايند اداره كسب و كار ارايه میشوند .در بررسی شکست
كسب و كارهاي كارآفرينانه بايد به محيط نيز در كنار
عوامل ديگر توجه داشت .بنابراين ،اين حقيقت روشنی
است كه هر بحثی از اثر شايستگیهاي كارآفرينانه در
موفقيت كسب و كار نمیتواند جدا از محيط در نظر گرفته
شود .در همين رابطه ،چندين محقق نشان دادند چطور
اين دو متغير در تعامل با يکديگر بر موفقيت كسب و كار
تاثير میگذارند .براي مثال Herun and Robinson
پيشنهاد كردند كه اقدامات و تصميمات كارآفرين تعيين
میشوند بهواسطه اين كه چطور او محيط كسب و كار را
درك كرده است ( .)Baum et al., 2001لذا ،براي كاهش
اثر منفی چالش هاي محيط كسب و كار اين مهم است كه
كارآفرين با محيط به طور فعاالنه درگير شود .استفاده از
چنين رهيافت پيش فعاالنهاي ،شايستگیهاي كارآفرينانه
را به داخل بازي میآورد .تحقيق اثربخش (1991) Porter

نيز نشان داد عوامل خارجی همچون قدرت توزيع
كنندگان و خريداران ،ميزان رقابت ،وجود توليدات
جايگزين موانع ورود هستند و بر مزيت نسبی سازمانها
تاثير میگذارند .جهت مقابله با تهديدات ايجاد شده به
واسطه محيط Porter ،پيشنهاد میكند كه سازمانها بايد
درگير در فعاليت راهبردي مناسب شوند .بنابراين ،در
مورد كسب و كارها توانايی انجام چنين اقداماتی وابسته
به شايستگی هاي مالکين كسب و كارهاي كارآفرينانه
است.
محيط كسب و كارها میتواند در دو بعد ماليم و
متخاصم و همينطور پايدار در مقابل ديناميك توصيف
شود .در ادبيات كارآفرينی هر دو ساختار براي مشخص
كردن محيط كسب و كار استفاد شدهاند ( Entrialgo et
 .)al., 2001محيط ماليم مجموعه بخشندهاي را منعکس
میكند كه به واسطه تفاوت سود باال ،شدت رقابت پايين

و وفاداري باالي مشتري مشخص میشودCovin & et .

 (1999) alمحيط ماليم را با ويژگیهايی همچون تفاوت
سود باال ،مشتريان وفادار ،شدت رقابت پايين و تحمل كلی
براي تصميمات مديريتی ضعيف توصيف میكنند .بهطور
كلی ،نرخ شکست در محيط ماليم نسبتا پايين است و
موفقيت بهطور كلی آسانتر بدست میآيد و محيط
متخاصم با ويژگیهاي متضاد مشخص میگردد .پويايی
محيط فراوانی تغيير و حجم معامالت در محيط خارجی
را در بر می گيرد ،و شامل تغييرات در تکنولوژي،
ترجيحات مشتري و اقدامات رقيبان میباشد .برطبق نظر
 (1996) Sohiتغييرات در تکنولوژي ،ترجيحات مشتري،
اقدام رقيبان نمونه هايی از پويايی محيط هستند .برطبق
نظر  (2006) Lindelof & Lofstenعدم قطعيت و تالطم
محيط ويژگی منظمی از محيط كسب و كارهاي
كارآفرينانه است كه اين ضرورت را براي كارآفرين ايجاب
میكند كه داراي شايستگیهاي خاصی باشد .در مجموع،
اين روشن است كه سازمانها نمیتوانند در خال و مجزا از
محيط فعاليت كنند .اگرچه اثر محيط میتواند حداقل
شود اگر كارآفرين شايستگیهاي مناسبی داشته باشد كه
آن ها را قادر كند با تهديدهاي محيطی مقابله كنند و از
فرصتهاي محيطی بهره بگيرند (.)Wasilcczuk, 2000
با توجه به موارد اشاره شده ،در چارچوب مفهومی كه
براي اين تحقيق طراحی شده است ،فرض شد كه
شايستگی هاي كارآفرينانه بر موفقيت كارآفرينان تاثير
دارند و محيط كسب و كار نيز نقش تعديل كننده در
رابطه بين اين دو متغير دارد( .شکل شماره  .)1بهطور
كلی يك متغير تعديل كننده متغيري است كيفی يا كمی
كه جهت يا قدرت رابطه بين متغير پيش بين با متغير
مالك را تحت تأثير قرار میدهد .در اين چارچوب
شايستگیهاي كارآفرينانه به عنوان متغير مستقل ،محيط
كسب و كار به عنوان متغير تعديل كننده و موفقيت
كارآفرينان به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
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شايستگی فنی
محيط كسب و

شايستگی تعهد

كار

شايستگی رهبري
موفقيت
كارآفرينان

شايستگی
هاي
كارآفرينانه

شايستگی شخصی

شايستگی يادگيري
شايستگی فرصت

شايستگی روابط
شايستگی راهبردي

شايستگی مفهومی

شکل  : 1چارچوب مفهومی تحقيق

روش تحقیق
اين تحقيق توصيفی همبستگی از نظر ماهيت ،كمّی
و از نظر هدف ،كاربردي بود .كارآفرينان روستايی استان
كرمانشاه كه در زمينه كشاوزي و در زير بخشهاي
پرورش قارچ ،گاوداري ،مرغداري ،زنبورداري ،پرورش
ماهی و گلخانه در سطح روستاهاي شهرستان كرمانشاه
مشغول به فعاليت میباشند ،جامعه آماري پژوهش را
تشکيل دادند .حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسی و
مورگان 86 ،نفر تعيين و از روش نمونه گيري تصادفی
طبقهاي (برحسب زمينه شغلی كارآفرينان) استفاده شد.
شاخصهاي ميزان موفقيت كارآفرينان كه در اين
مطالعه مورد استفاده قرار گرفت عبارتند از :رشد ،تعادل
بين كار و زندگی ،نوآوري ،شركت در جامعه ،تصديق
اجتماعی ،مطلوبيت ،ماندگاري ،رضايت ارباب رجوع و
كارمندان ،سودآوري ،رضايت شخصی.
با توجه به هدف پژوهش از سه پرسشنامه به عنوان
ابزار تحقيق استفاده شد .براي سنجش محيط كسب و كار
از پرسشنامه محقق ساختهاي شامل  15گويه با طيف
ليکرت استفاده شد .در رابطه با سنجش موفقيت
كارآفرينان نيز با توجه به شاخصهاي موفقيت در نظر
گرفته شده ،پرسشنامه محقق ساختهاي شامل  14گويه
در قالب مقياس ليکرت طراحی گرديد.

جهت بررسی شايستگیهاي كارآفرينان روستايی
شهرستان كرمانشاه از مقياس  74گويه اي 2001( Man
) بهره گرفته شد .در اين مقياس كه قبال روايی و پايايی
آن در مطالعه  )2001( Manمورد سنجش قرار گرفته
است شايستگیها شامل نه بعد (شايستگیهاي راهبردي،
تعهد ،مفهومی ،فرصت ،رهبري و سازماندهی ،روابط،
يادگيري ،شخصی و فنی) میباشد .اين مقياس با توجه به
شاخصهايی هم چون جامعيت مدل ،اعتبار صوري ،قابليت
تکرار پذيري و خواص روان سنجی مقياسها در شرايط
كارآفرينان روستايی شهرستان كرمانشاه مناسب تشخيص
داده شد.
براي بررسی روايی از روش پانل متخصصان شامل
اعضاي هيات علمی رشتههاي كارآفرينی و توسعه
كشاورزي استفاده شد .جهت تعيين پايايی سازه هاي
مربوط به شاخص هاي موفقيت و محيط كسب و كار،
ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه به ترتيب 0/85
و  0/88به دست آمد .با توجه به اينکه ضرايب آلفاي
محاسبه شده براي هر دو پرسشنامه باالتر از  0/70بوده
میتوان نتيجه گرفت اين پرسشنامهها از پايايی مناسبی
برخوردار میباشند .به منظور تحليل توصيفی ،از ميانگين،
انحراف معيار و در بخش تحليل استنباطی نيز از تحليل
همبستگی و رگرسيون سلسله مراتبی استفاده شد.
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یافتهها
اولويتبندي شايستگیهاي مؤثر بر موفقيت از ديدگاه
کارآفرينان روستايی

شايستگی هاي مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی با
استفاده از مدل  )2001( Manدر نه بعد با استفاده از
 74گويه در طيف  5سطحی ليکرت مورد بررسی قرار
گرفت .نتايج بدست آمده در جدول ( )1آورده شده است.
جدول ( :)1شايستگیهاي مؤثر بر موفقيت از ديدگاه
كارآفرينان روستايی
مولفه
سازماندهی
رهبري
فرصت
روابط
راهبردي
فنی
تعهد
يادگيري
شخصيتی
مفهومی

و

ميانگين از 5
()M

انحراف معيار
( )SD

رتبه

4/79

0/86

1

4/65
4/47
4/34
4/20
4/01
3/89
3/75
3/52

0/78
0/95
0/95
0/88
0/93
0/97
0/79
0/94

2
3
4
5
6
7
8
9

مقياس ليکرت ( =1كمترين امتياز و  =5بيشترين امتياز)

در ميان شايستگیها بيشترين ميانگين مربوط به
شايستگی سازماندهی و رهبري ( ،)4/79فرصت ( )4/65و
روابط ( )4/47است .به عبارت ديگر با توجه به خوشههاي
رفتاري تشکيل دهنده شايستگیهاي سازماندهی و
رهبري ،فرصت و روابط " ،برنامهريزي"" ،سازماندهی"" ،
نمايندگی و هماهنگی"" ،كنترل و نظارت بر منابع مالی"،
" شناسايی و استخدام" و "ايجاد انگيزه"" ،ايجاد
اعتماد""،استفاده از مهارتهاي بين فردي"" ،توسعه و
حفظ روابط با ديگران"" ،ايجاد شبکه و تماسها"" ،بحث
و مذاكره" " ،مديريت تضادها"" ،تشخيص فرصت" ،
"پاسخ و اقدام به فرصتها" و "جستجوي فرصتهاي
كسب و كار" براي موفقيت كارآفرينان بسيار مهم است.
اولويتبندي عوامل محيطی مؤثر بر موفقيت از ديدگاه
کارآفرينان روستايی

عوامل محيطی مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی
با استفاده از نتايج مطالعات صورت گرفته قبلی ،در دو بعد
ماليم و متخاصم و همينطور پايدار در مقابل ديناميك
در نظر گرفته شد .سپس با استفاده از  14گويه در قالب
طيف  5سطحی ليکرت در بين كارآفرينان روستايی مورد
سنجش قرار گرفت كه نتايج بدست آمده در جدول ()2
آورده شده است.

جدول ( :)2عوامل محيطی مؤثر بر موفقيت از ديدگاه كارآفرينان روستايی
ميانگين از )M( 5

انحراف معيار ( )SD

رتبه

پويايی و ثبات
محيط

تغيير شيوه هاي بازاريابی
تغيير تکنولوژي توليدات و خدمات
نرخ منسوخ شدن توليدات و خدمات
وجود فرصت هاي سرمايه گذاري و بازاريابی
توانايی پيشگويی تقاضا و ساليق مشتري
قابل پيش بينی بودن اقدامات رقيبان

4/82
4/75
4/53
2/36
2/12
1/98

0/95
0/73
0/85
0/93
1/05
0/73

1
2
3
4
5
6

ماليمت و
تخاصم محيط

مخاطره آميز بودن محيط
حاشيه سود باال
شدت رقابت
وجود جنگ قيمت
نرخ شکست كسب و كار
وفاداري مشتري

4/85
4/70
4/62
4/31
3/89
2/11

0/98
0/77
0/84
0/97
1/12
0/80

7
8
9
10
11
12

بعد

مولفه

مقياس ليکرت ( =1كمترين امتياز و  =5بيشترين امتياز)

در بعد پويايی و ثبات محيط ،ميانگين تغيير شيوههاي
بازاريابی ( ،)4/82نرخ تغيير تکنولوژيها ( ،)4/75نرخ
منسوخ شدن توليدات و خدمات ( )4/53باالست و در

مقابل فرصتهاي سرمايهگذاري و بازاريابی (،)2/36
توانايی پيشگويی تقاضا و ساليق مشتري ( )2/12و قابليت
پيشگويی اقدامات رقيبان ( )1/98پايين میباشد .به
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عبارت ديگر ،از ديدگاه كارآفرينان روستايی ،محيط كسب
و كار فعلی محيطی پويا میباشد .در محيط پويا تغييرات
محيط قابل پيشبينی نيست و در چنين محيطی
كارآفرين براي كسب موفقيت نيازمند انعطافپذيري
بااليی است .همچنين ،در بعد ماليمت و تخاصم محيط،
يافتهها نشان می دهد كه ميانگين مخاطرهآميز بودن
محيط ( ،)4/85حاشيه سود ( ،)4/70شدت رقابت
( ،)4/62جنگ قيمت ( )4/31و نرخ شکست كسب و كار
( ) 3/89باالست ،در حالی كه ميانگين وفاداري مشتري
( )2/11پايين میباشد .به عبارت ديگر ،از ديدگاه
كارآفرينان روستايی ،محيط كسب و كار فعلی ،محيطی
متخاصم است .محيط متخاصم محيطی است كه
تهديدهاي پايداري را براي اقدامات و فعاليتهاي
راهبردي كارآفرينان ارايه میدهد و در چنين محيطی
ماندگاري كسب و كار بيشتر از سودآوري ارزشمند است.

از آنجا كه رابطه معنی داري بين زمينه فعاليت با
شايستگیها ،محيط و موفقيت كارآفرينان وجود ندارد،
اين متغير از تحليلهاي بعدي حذف شد.
نتايج رگرسيون سلسله مراتبی كه نقش تعديل كننده
محيط و سابقه فعاليت را در رابطه بين شايستگیها و
موفقيت كارآفرينان مورد بررسی قرار داده در جدول ()4
منعکس است .در گام نخست متغير شايستگی توانست
بهطور معنیداري  45درصد واريانس متغير وابسته
موفقيت كارآفرينان را پيش بينی كند ( P < 0/01وFchange 90
=) .عالمت مثبت همراه با ضريب رگرسيون استاندارد
متغير موفقيت كارآفرينان حاكی از وجود رابطه مثبت بين
شايستگی و موفقيت كارآفرينان است.
در گام دوم ،هنگامی كه متغير محيط به معادله اضافه
شد ،ميزان واريانس تبيين شده در متغير مالك به طو ر
معنی داري ( P < 0/01و )Fchange = 66/02افزايش يافت و به
 50درصد رسيد .نتايج نشان میدهد كه متغير محيط

در ابتدا براي بررسی رابطه پيش بينها و متغير مالك
موفقيت كارآفرينان ،ماتريس ضرايب همبستگی استفاده
شد .جدول ( )3همبستگی بين موفقيت كارآفرينان،
شايستگی ها ،محيط ،سابقه فعاليت و زمينه فعاليت را
نشان میدهد .رابطه مثبت و معنی داري بين شايستگیها،
محيط ،سابقه فعاليت و موفقيت كارآفرينان وجود دارد
(.)P < 0/01

توانسته است  5درصد واريانس متغير موفقيت كارآفرينان
را پس از كنترل اثر شايستگی بر موفقيت تبيين كند .در
گام سوم متغير سابقه فعاليت به معادله اضافه شد ،ميزان
واريانس تبيين شده در متغير مالك بهطور معنیداري
( P < 0/01و )Fchange =54افزايش يافت و به  58درصد رسيد.
سرانجام در گام چهارم و هنگامی كه تعامل بين
شايستگیها و محيط به معادله اضافه شد ،ميزان واريانس
تبيين شده در متغير مالك به طور معنیداري (P < 0/01
و  )Fchange = 22افزايش يافت و به  64درصد رسيد.
اين نتايج نشان می دهد كه تعامل بين شايستگی و
محيط توانسته است  3درصد واريانس متغير موفقيت را
پس از كنترل اثر محيط و شايستگی بر موفقيت
كارآفرينان ،تبيين كند .نتايج اين رگرسيون از نقش
تعديل كننده متغير محيط در رابطه بين شايستگی و
موفقيت كارآفرينان حمايت كرد (نمودار .)1

بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت کارآفرينان

جدول ( :)3ماتريس همبستگی متغيرهاي پيش بين و مالك
متغيرها

موفقيت

شايستگی ها

محيط

موفقيت
شايستگی ها
محيط
سابقه فعاليت
زمينه فعاليت

*0/36
*0/45
*0/38
0/12

*0/55
*0/30
0/01

0/11
0/01

< 0/01

*P
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جدول ( :)4نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی
متغيرهاي پيش بين
گام اول
گام دوم
گام سوم

گام چهارم

شايستگی
شايستگی
محيط
شايستگی
محيط
سابقه فعاليت
شايستگی
محيط
سابقه فعاليت
محيط ×
شايستگی

Total R2
0/45
0/50

R2 Change
0/45
0/05

Change F
*90
*66/02

0/58

0/08

*54

0/64

0/06

*22

Ba
1/51
1/34
1/12
1/21
1/27
0/17
1/11
1/32
0/19
0/89

SEBb
0/13
0/15
0/11
0/18
0/15
0/06
0/16
0/14
0/06
0/09

Betac
*0/56
*0/49
*0/45
0/30
0/47
0/15
0/51
0/48
0/16
0/14

ضريب رگرسيون غير استانداردBa -
انحراف استاندارد ضريب رگرسيون غيراستانداردSEBb -
ضريب رگرسيون استاندارد Betac
<0/01

*P

نمودار (.) 1نقش تعديل كننده محيط بر شايستگی در پيش بينی موفقيت كارآفرينان

نتيجهگيري

نتايج اولويتبندي شايستگیها از ديدگاه كارآفرينان
روستايی نشان داد كه شايستگیهاي سازماندهی و
رهبري ،فرصت و روابط نسبت به ساير شايستگی هاي
تاثير بيشتري بر موفقيت كارآفرينان دارند .شايستگی
سازماندهی و رهبري در كسب و كار كارآفرينان نقش
مؤثري ايفا میكند .اين يافته با مطالعات انجام شده توسط
 (2001) Brush et al ،(2000) Bickerdyke et alو
 (2012) Solesvikكه شايستگی سازماندهی و رهبري را
براي ماندگاري كسب و كارها حياتی میدانند ،همخوانی

دارد .كارآفرين بايد بتواند منابع انسانی ،فيزيکی ،مالی و
فنی ،خارجی و داخلی را به خوبی سازماندهی كند.
همچنين ،رهبري و انگيزش كاركنان نيز از جمله وظايف
ديگركارآفرين است .او بايد بتواند ضمن رهبري و نظارت
بر كاركنان ،انگيزه الزم را در جهت همکاري بين كاركنان
به عنوان يك تيم ايجاد نمايد .بنابراين ،مهم است كه
كارآفرين براي موفقيت در كسب و كارش از شايستگی
سازماندهی و ره بري خوبی برخوردار باشد .از سوي ديگر،
پيشگام بودن در جستجو براي فرصتها جنبه مهمی از
مديريت كسب و كار میباشد .كارآفرين نبايد منتظر بماند
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تا فرصتی بهوجود آيد؛ بلکه بايد پيوسته در جستجوي
فرصت هاي مناسب باشد .او بايد به دنبال كسب بازخورد
از مشتريان و جستجوي نيازها و عاليق آنها باشد و نسبت
به تغييرات در مسير حركت كسب و كار هوشيار باشد،
چرا كه هسته كارآفرينی تشخيص و بهره برداري از
فرصتهاست .در همين رابطه(2003) Ardichvilli et al ،
بيان كردند كه تشخيص فرصت براي كسب و كارهاي
جديد يکی از مهمترين توانايی هاي كارآفرينان موفق
است .درك فرصتهاي كارآفرينانه مهم است زيرا ويژگی-
هاي فرصت بر فرايند كارآفرينانه اثر میگذارد .بنابراين،
تشخيص فرصتهاي درست منجر میشود كارآفرينان
كسب و كارهاي جديد را شروع كنند و اصالحات مهمی
را در كسب و كارهاي موجود انجام دهند ( Sambasivan
.)et al., 2009
توانايی ارتباط مؤثر با ديگران براي كارآفرين مهم
است .كارآفرين نياز دارد با بسياري از افراد شامل توزيع

حال انجام اقدامات جديد جهت باال بردن مزيت نسبی
خود در بازار میباشند ،تفاوت سو د باال است ،وفاداري
مشتري پايين است ،نرخ شکست و شدت رقابت باال است.
بنابراين ،در چنين محيطی كارآفرين جهت موفقيت
نيازمند شايستگیهاي قوي است تا بتواند بر چالشهاي
موجود در محيط غلبه كند .همانطور كه نتايج تحليل
رگرسيون سلسله مراتبی نيز نشان داد كه محيط اثر
تعديل كننده بر رابطه بين شايستگیها و موفقيت
كارآفرينان روستايی دارد .در همين راستا ،نتايج مطالعه
 (2004) Choi & Shepheredنشان داد كه در يك محيط
پويا و متخاصم ،كارآفرينانی كه سطح بااليی از شايستگی-
ها را دارند بهتر از كارآفرينانی با سطح پايين شايستگی
عمل میكنند .به عبارت ديگر ،به نظر میرسد در روبرويی
با محيط هاي كسب و كار آشفته و متغير ،كارآفرينانی با
شايستگی هاي كارآفرينانه بيشتر ،از موقعيت بهتري
نسبت به كارآفرينانی با شايستگی كمتر برخوردار هستند.

كنندگان ،مشتريان ،عامالن دولتی ،رقيبان و ديگر
ذينفعان تعامل داشته باشد .اين تماسها به كارآفرين
امکان دسترسی به اطالعات و ديگر منابع را می دهد.
نتايج مطالعه  (2005) Ramsden & Bennettنيز نشان
می دهد كه كسب و كارهاي كوچك بهطور حياتی به
روابطشان وابسته هستند زيرا از اين طريق است كه آنها
میتوانند توصيه و حمايت را از حرفهايها و متخصصانی
مانند وكيالن ،حسابداران و مشاوران ،اعضاي دولت،
موسسات تحقيقاتی و آموزشی و حتی توزيع كنندگان و
مشتريان بدست آورند .اين همراستاست با تئوري
وابستگی منابع ( )Barringer & Harrison, 2000كه
پيشنهاد می كند كارآفرينان از روابط اجتماعی خود براي
به دست آوردن منابع استفاده میكنند ،آنها نياز دارند از
كسب و كار خود حمايت كنند .بنابراين ،كارآفرينان نياز
است مهارت هاي ارتباطی و ميان فردي را در برداشته و
بهدست آورند.
نتايج اولويتبندي عوامل محيطی از ديدگاه
كارآفرينان روستايی نشان داد كه از ديدگاه كارآفرينان
روستايی ،محيط كسب و كار فعلی محيطی پويا و
متخاصم است .به عبارت ديگر ،در حال حاضر در محيط

آنها معتقدند كه بهرهبرداري موفق از فرصتها يا منابع در
محيط پويا بهطور اساسی وابسته به توانايی مديريت
كارآفرينان است .بنابراين ،كامال بديهی است كه در
قسمت قبل شايستگی سازماندهی و رهبري به عنوان
مهمترين شايستگی مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی
مشخص گردد .چون خود كارآفرينان نيز به خوبی
تشخيص میدهند در چنين محيطی تنها كارآفرينانی با
قابليت سازماندهی و رهبري قوي میتوانند ماندگار بمانند
و به فعاليت خود ادامه دهند.
نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون سلسله مراتبی
نيز نشان داد كه متغيرهاي شايستگی ،محيط و سابقه
فعاليت بر موفقيت كارآفرينان روستايی تأثير گذارند.
سابقه فعاليت میتواند نقش تأثيرگذاري بر موفقيت
كارآفرينان روستايی داشته باشد .اين يافته با نتايج تحقيق
 )2008( Man et al.و  )1990( Covin et al.همسو
است .با افزايش سابقه كارآفرينان ،تجربه آنها افزايش
می يابد و در حين اداره كسب و كار به مهارتها و توانايی-
هاي مختلفی دست میيابند .بنابراين ،با توسعه
شايستگی هاي كارآفرينان در طی سالهاي فعاليت،
احتمال دستيابی آنها به موفقيت در كسب و كار خويش

فعلی سرعت تغييرات تکنولوژي باالست ،ساليق و نيازهاي
مشتريان مدام در حال تغيير میباشد ،رقيبان مدام در

افزايش میيابد.
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از سوي ديگر ،نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی
نشان داد كه محيط نقش تعديل كننده را در رابطه بين
شايستگی ها و موفقيت كارآفرينان دارد .محيط كسب و
كار بر اساس ميزان تغيير میتواند در دو بعد پويايی و
ثبات بر موفقيت كارآفرينان مؤثر باشد .محيط پايدار
بواسطه فقدان تغييرات غيرقابل پيش بينی و فراوانی
پايينتر تغيير و حجم معامالت در بازار مشخص میشود
و همانطور كه  (2001) Baum et alپيشنهاد میكنند
به دليل عدم تغيير ،اغلب هدايت محيط پايدار براي
كارآفرين آسانتر است و اين نوع از محيط ارتباط مثبتی
با موفقيت كسب و كارها دارد .همچنين ،در محيط پايدار
به دليل اينکه نرخ تغيير پايين است و رقابت قوي نيست،
محيط سالمتري جهت فعاليت كارآفرينان فراهم میگردد
و حتی كارآفرينانی با شايستگیهاي ضعيف تر نيز می-
توانند موفق عمل كنند چون چنين محيطی از آنها
حفاظت میكند .در مقابل ،محيط ديناميك نيازمند كسب

و نيز تغييرات مداوم در تقاضــاي بازار روبرو میباشند؛
لذا دارا بودن شايستگیهاي مناسب براي كارآفرينان می-
تواند نقش مهمی را در موفقيت كسب و كار آنها بازي
كند.
بر پايه نتايج بدست آمده موارد زير جهت افزايش
موفقيت كارآفرينان روستايی به عنوان پيشنهاد ارايه می
شود:
برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشی در جهت
تقويت شايستگی سازماندهی و رهبري؛ بهطوري كه
كارآفرينان بتوانند به سازماندهی منابع انسانی ،فيزيکی،
مالی و فنی خود بپردازند و كاركنان خود را به خوبی
هدايت نمايند و بتوانند استراتژي هايی را توسعه دهند كه
به آنها اجازه دهد فرصت هاي تشخيص داده شده را به
نتايج سودمند تبديل كنند.
با توجه به اهميت شايستگی فرصت در موفقيت
كارآفرينان ،و از آنجا كه شناسايی فرصتها نياز به نوآوري

و كار قوي و پرواكتيو میباشد و در اين محيط كارآفرين
با چالشهايی همچون تغييرات تکنولوژي ،اقدامات رقيبان
و تقاضاي مشتري روبرو است .لذا ،در چنين محيطی
كارآفرين جهت موفقيت نيازمند رفتارهاي نوآورانه تر و
تهاجمیتر است .
ماليمت و تخاصم محيط نيز میتواند در موفقيت
كارآفرينان تأثيرگذار باشد .در همين رابطهLindelof & ،
 (2006) Lofstenبحث م یكنند كه شركتهايی كه با
محيط متخاصم روبرو هستند ،رفتارهاي كارآفرينانه
بيشتري ،به ويژه گرايش سازماندهی و راهبردي ،از خود
بروز میدهند كه بهطور محسوس به اجراي كسب و
كاركمك میكند .در مقابل ،در محيطهاي پايدار و ماليم،
كارآفرينان تمايل دارند اندكی بيشتر در مديريت كسب و
كارشان آرامش داشته باشند ،شايد در نتيجه درك
تهديدهاي كمتر و ريسكهاي ماندگاري پايينتر باشد.
دركل میتوان گفت از آنجا كه در حال حاضر محيط
كسب و كار كارآفرينان محيطی پويا و متخاصم است،
كارآفرينان میتوانند اثر منفی محيط را بواسطه مجهز
كردن خود به شايستگیهاي مورد نياز به حداقل برسانند.
همچنين ،با توجه به روند جهانی شدن ،كارآفرينان با

و خالقيت بااليی دارد ،پيشنهاد میگردد كالسها و
كارگاههايی با هدف يادگيري "دگرگونه انديشيدن" براي
كارآفرينان بالقوه و بالفعل برگزار گردد زيرا نگاه كردن به
مسايل از ابعاد و راههاي جديد به عنوان يکی از ابزارها و
شيـوههاي تفکر خالق شناخته شده است.
با توجه به اهميت محيط در موفقيت كارآفرينان،
دولت میتواند از طريق تقويت احساس امنيت ميان
سرمايهگذاران ،ارايه مشوقهاي سرمايهگذاري ،حمايت از
محصوالت داخلی ،حذف واسطهها و داللها ،ثبات
سياست ها ،قوانين و مقررات و ايجاد زمينه مناسب و
حمايت براي كمك به صادرات محصوالت توليد شده
توسط كارآفرينان محيط با ثبات و ماليمی را جهت
فعاليت كارآفرينان فراهم نمايد.
با توجه به اهميت شايستگی روابط در موفقيت
كارآفرينان ،پيشنهاد میگردد با ايجاد شبکههاي اجتماعی
مؤثر بين كارآفرينان در قالب تشکيل انجمنها و تشکل-
هاي كارآفرينی ،زمينه ايجاد روابط بين كارآفرينان با
همتايان و مشتريان فراهم شود؛ چرا كه موجب عملکرد
بهتر و كارآمدتر از آنان میگردد.
از طريق ايجاد روابط بين كارآفرينان با همتايان و

چالشهايی همچون رشد شتابان رقابت ،پيچيده ترشدن
سليقه و ترجيحات مصرف كنندگان و استانداردهاي بازار

مشتريان در قالب تشکيل انجمن ها و تشکلهاي
كارآفرينی افزايش ميزان تعامل و ارتقاء مؤثر و سطح
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ارتباط تعاملی و به دور از تعارض با ديگران؛ بهطوري كه
 مشتريان و مشاوران،بتوانند به راحتی با همتايان
، تجاري،متخصص و مؤسسات و انجمنهاي تخصصی
صنفی مرتبط ارتباط برقرار كنند و از منافع آنها در جهت
.موفقيت كسب و كار خويش بهره بگيرند

اعتماد در بين آنها؛ كه بدين وسيله به پر رنگ كردن
ابعاد سرمايه اجتماعی در جامعه كارآفرينان كمك
میشود؛ چرا كه موجب عملکرد بهتر و كارآمدتر از آنان
.می گردد
ارايه آموزشهاي الزم به كارآفرينان در جهت ايجاد
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