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 چکیده

 
 کارآفرینان بر موفقیتمؤثر ها و عوامل محیطی اثر شایستگی بررسی پژوهش این از هدف

نفر از کارآفرینان  110شامل . جامعه آماری مورد مطالعه است کرمانشاهشهرستان  روستایی
و برای  نفر تعیین شد 86روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 

 منظور هاستفاده شد. ب ایطبقهگیری تصادفی نمونهدستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش 

و  همبستگیها از تحلیل تجزیه و تحلیل یافته ابزار پرسشنامه و برای از ها،داده گردآوری
بری، سازماندهی و رههای استفاده شد. نتایج نشان داد که شایستگی سلسله مراتبیرگرسیون 

از دیدگاه کارآفرینان های مؤثر بر موفقیت هستند. ترین شایستگیمفرصت و روابط از مه
ین که در چنین محیطی کارآفر استمحیطی پویا و متخاصم محیط کسب و کار فعلی روستایی، 

پذیری باالیی است و ماندگاری کسب و کار، بیشتر از برای کسب موفقیت نیازمند انعطاف
حیط در م نشان داد که متغیر سلسله مراتبی نیز نتایج تحلیل رگرسیونسودآوری ارزشمند است. 

توان گفت که یها مبنابر یافته کند.را ایفا می و موفقیت، نقش تعدیل کنندهشایستگی رابطه بین 
در یک  ،راینبنابشود. بخشی از اثر شایستگی بر موفقیت کارآفرینان از طریق محیط تبیین می

رینانی ها را دارند بهتر از کارآفرینانی که سطح باالیی از شایستگیمحیط پویا و متخاصم، کارآف
 کنند.با سطح پایین شایستگی عمل می

 ، کارآفرینی روستایی، شایستگی، موفقیت، عوامل محیطیکارآفرینی های كلیدی:واژه
 

 مقدمه
 توسعه زمينه در مفيد تجارب بين المللی وجود با

رفع مشکالتی از قبيل  در سطح روستاها براي كارآفرينی

 ما در كشور شتغال،چالش ا  وري پايين، مهاجرت وبهره

 موضوع اين به خاصی توجه توسعه، اخير برنامه چند در

 بسترسازي و برنامه ريزي دليل به همين و است نشده مهم

 نظام آموزشی و اجتماعی اقتصادي، هايحوزه در مناسبی

 كارآفرينی در سطح روستاها توسعهتشويق و  براي كشور

 كارآفرينی است. در حالی كه توسعه نگرفته صورت

 و درآمد به به تنوع بخشی كمك براي پتانسيلی روستايی

-فرصت كه است غيركشاورزي و كشاورزي توليدات ميزان

 افزايش و معيشتی اتمخاطر كاهش براي را هاي مناسبی

 كند.می فراهم مناطق روستايی در پايدار غذايی امنيت

 روستاييان بيکاريدرصد قابل توجه   به با توجه بنابراين،
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در سطح روستاها،  طبيعی و انسانی منابع وجود و جوان

 بر عوامل مؤثر بررسی به تا است صدد در تحقيق اين

 بپردازد. كارآفرينان روستايی موفقيت

تا كنون مطالعات زيادي در رابطه با موفقيت  

-یما كمتر به نقش شايستگكارآفرينان انجام گرفته است ا

موفقيت كارآفرينان پرداخته شده است. در ميزان بر  ها

شخصيتی به عنوان هاي بسياري از مطالعات از ويژگی

هاي موفقيت كارآفرينان استفاده شده است. پيشگوكننده

اين در حالی است كه تحقيقات ديگر نشان داده است كه 

راي بمناسبی هاي هاي شخصيتی، پيشگوكنندهويژگی

 & Shaneرفتار و موفقيت كارآفرينان نيستند )

Venkataraman, 2000 انتقاد اصلی كه به رهيافت .)

شده است اين است كه پتانسيل انسانی را ايستا  هاويژگی

كند كه به موجب محدوديت ظرفيت در مداخله تصور می

 رباشد. مشکل ديگر دكردن، عاجز از توسعه و تغيير می

هاست كه در ارتباط با رابطه با تعداد زيادي از ويژگی

ل مساياند. عالوه بر كارآفرينان موفق تشخيص داده شده

كه به توان روابط علی وجود دارد مشکل  نهايتفوق، بی

ان شواهد نش ،. بنابراينگرددبرمیها و رفتارها بين ويژگی

طور كلی هاي شخصيتی بهد كه ويژگیدهمی

هاي معتبري از رفتار آينده نيستند پيشگوكننده

(Ahmad, 2007لذا .)،  ارزيابی مجدد از نقش برجسته

ز نواع ديگري اهاي شخصيتی منجر شد كه انظريه ويژگی

ر ها مورد توجه قراشايستگی مانندروانشناختی متغيرهاي 

 (. Gatewood  et al., 2002گيرند )

به استفاده از مفهوم شايستگی محققان توجه و عالقه 

در مطالعات كارآفرينی بر اين فرض متکی است كه 

ها قابل تشخيص، قابل ارزيابی، و وابسته به عمل شايستگی

توانند توسعه يابند، يادگرفته شوند و در می و هستند

 .سطوح مختلف توصيف شوند

اين فرض وجود دارد كه رابطه قوي بين شايستگی و 

(. اين در Ahmad, 2007اثربخشی سازمانی وجود دارد )

ها، به عنوان حالی است كه توجه كمی به شايستگی

موفقيت كارآفرينان پرداخته بر متغيرهاي كليدي مؤثر 

. در حالی كه كارآفرين، جهت موفقيت در كسب شده است

هايی در زمينه مديريت زمان، و كارش نياز به شايستگی

مسئوليت اجتماعی، ارتباطات، مديريت منابع انسانی،

گيري، هاي تصميمهاي رهبري مؤثر، مهارتصالحيت

 بازاريابی و مديريت مالی دارد. 

 براي انسان كه است اين است مسلم كه چه آنالبته 

 دارا را فردي مختلفی هاي هايشايستگی بايد موفقيت

 هم فردي عوامل و شرايط تمامی چه چنان اما. باشد

 كه آن مگر شد نخواهد موفقيت حاصل باشد، مساعد

 ,Moghimiشوند ) فراهم مطلوبی شکل به محيطی عوامل

حيط مها همراه يك به تعبيري وجود شايستگی(. 2001

تواند به موفقيت افراد در زمينه كسب حمايتی مطلوب می

 و كارهاي نو منجر گردد.

جهت  مستعد محيط يك به كارآفرينی كه است واضح

 كارآفرينانه هايفعاليت با كه محيطی دارد و نياز پرورش

 بود خواهد كارآفرينی مانع، براي ترينبزرگ نباشد، سازگار

-می تشويق را كارآفرينان حمايتی، فضاي يك كه در حالی

بپردازند و در  كار و هاي كسبفرصت تعقيب به كه كند

 درك محققان اعتقاد به كسب و كار خود موفق باشند. بنا

 كارآفرينان تصميم در منبع پر از و حمايتی محيط يك

است.  حياتی بسيار هاو موفقيت آنان فرصت جهت پيگيري

 كه انتخاب نمايند فعاليت براي را ايحوزه بايد كارآفرينان

 اينکه يا دارند وجود موفقيت براي كليدي عناصر همه يا

هر بحثی از اثر  ،بنابراينهستند.  توسعه حال در فعاالنه

وامل تواند جدا از عها بر موفقيت كارآفرينان نمیشايستگی

 سیبررتحقيق،  هدف اين ،لذامحيطی در نظر گرفته شود. 

ان نهاي كارآفرينانه بر موفقيت كارآفريتأثير شايستگی

يل نقش تعدتعيين و نيز روستايی شهرستان كرمانشاه 

قيت ها و موفكننده محيط كسب و كار بر رابطه شايستگی

، زيرا باور براين است كه كارآفرين كارآفرينان است

ها ها و مهارتشايسته بايد قادر باشد از دانش، نگرش

اي كه بتواند با وظايف، مشکالت، استفاده كند به گونه

 و تضادها برخورد مناسب داشته باشد. معضالت
 مروري بر ادبيات تحقيق

ه را هاي كارآفرينانبيشتر تحقيقات موجود، شايستگی

از اند كه كارآفرينان را طور ضمنی فرض كردهبه

هايی كه آن ها دارند، غيركارآفرينان بر حسب شايستگی

ات زيادي به (. مطالعBaum et al., 2001كند )متمايز می

هاي كارآفرينانه و عملکرد كسب بررسی رابطه شايستگی

ها داري بين آناند و نتايج رابطه معنیو كار پرداخته

 ,Baum et al., 2001; Sony & Imanگزارش كرده است )
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در جامائيکا نشان  Dixon & et al  (2005) (. مطالعه2005

اي هداد كه بين موفقيت كارآفرينان و سطح شايستگی

 Morris & et al (2005)  ابطه مثبتی وجود دارد.ها رآن

اي هها و استراتژيها، برنامهمعتقدند كه بيشتر سياست

طور اساسی به شايستگی شخصی كسب و كارها به

كارآفرينان وابسته هستند كه به نوبه خود سودآوري كسب 

با  Bergevoet (2005)دهد. و كار را تحت تأثير قرار می

دست آمده از كشاورزان لبنياتی ههاي باستفاده از داده

هاي كارآفرينی، مديريتی و صنعتگري را هلند، شايستگی

در رابطه با متغيرهاي روانشناسی و موفقيت كسب و كارها 

بررسی كرد. نتايج مطالعه آنان نشان داد كه رابطه مثبتی 

هاي شايستگی و موفقيت هاي باالتر در اين حوزهبين نمره

 Ahmad & et al ارآفرينانه وجود دارد. كار ككسب و

اي ههاي دموگرافی، شايستگیمعتقدند كه ويژگی (2010)

-ترين عاملرفتاري، فنی و مديريتی اغلب به عنوان مهم

كارآفرينانه كوچك كارهاي هاي موثر بر عملکرد كسب و

در مطالعه خود  Krishnan (2013)ند. و متوسط ذكر شد

هاي شخصيتی و ويژگیدر هند به بررسی روابط 

ا هها در موفقيت كارآفرينان پرداخت. يافتهشايستگی

هاي شخصيتی ها و ويژگیآشکار كرد كه شايستگی

كارآفرينان ساختارهاي بی نظيري هستند كه بر موفقيت 

 Freiling & Laudienكارآفرينان اثر دارند. مطالعه 

در رابطه با توضيح شکست كسب و كارهاي  (2013)

اندازي شده نشان داد كه تفسير غلط رينانه تازه راهكارآف

ها و اطمينان بيش از اطالعات بر اساس فقدان شايستگی

ترين داليل شکست از حد و درك ناكافی از بازار از مهم

باشند. با توجه به مطالب فوق، در مطالعه می كارآفرينان

ها مورد از شايستگی Man & et al  (2002)حاضر تعريف 

ا هفت. بر مبناي اين تعريف، شايستگیاستفاده قرار گر

ها و دانشی هستند هاي شخصيتی، مهارتشامل ويژگی

كه توانايی كارآفرين را جهت اجراي موفقيت آميز شغلش 

، Man (2001)با توجه به مدل  ،دهند. بنابرايننمايش می

هاي كارآفرينانه براي استفاده در نه طبقه از شايستگی

هاي حاضر فرض شده است شامل: شايستگیمطالعه 

 راهبردي، تعهد، مفهومی، فرصت، رهبري و سازماندهی،

روابط، يادگيري، شخصی و فنی. هدف اصلی اين پژوهش، 

ها و عوامل محيطی بر موفقيت بررسی اثر شايستگی

تی باشد. وقكارآفرينان روستايی شهرستان كرمانشاه می

و كارها به ميان  صحبت از موفقيت و ماندگاري كسب

آيد، پاسخ به اين سئوال كه موفقيت و معيار سنجش می

نمايد. تعريف شغلی از موفقيت بر آن چيست، ضروري می

هاي سختی چون سود، برگشت سرمايه و اساس شاخص

-رشد كارمندان اگرچه صحيح است اما مطالعات نشان می

كه رسيدن به ثروت، رشد مداوم و گسترش بازار در  دهد

 & Baumعريف موفقيت كارآفرينان ناكافی است )ت

Locke, 2004 بسياري از كارآفرينان براي آزادي، تعادل .)

زندگی و پيشرفت و رضايت شخصی بيشتر از  بين كار و

 ،(. بنابراينMiner, 1997برگشت سرمايه ارزش قائلند )

را  پيشرفت كاريشان كارآفرينان ضرورتاًكه گفت  توانمی

ها آن .كنندهاي مادي ارزشيابی  نمیبر اساس شاخص

ا هغالبا به تعريف شخصی از موفقيت اشاره دارند كه ارزش

 (. Orser et al., 2005كند )ها را منعکس مو اهداف آن

Kyro (2001)  طبق تحقيقی كه بر روي كارآفرينان

ينان زن در زن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه كارآفر

-هاي مالی استفاده نمیگيري موفقيتشان از شاخصاندازه

هايی همچون، رضايت مشتري و كنند و بيشتر شاخص

دهند. اي و زندگی خوب را مد نظر قرار میپيشرفت حرفه

 Fenwick & Hattun (2000) توسط در مطالعه ديگري كه

 هايواژه در را خود موفقيت كارآفرينان شده است،انجام 

 روزانه، فرزندان، فعاليت و رضايت چون،هم مالی غير

 فعاليت انتخاب توانايی كاري، شبکه با رابطه كيفيت

اند. كرده تعريف زندگی، كيفيت جامعه و در شركت روزانه،

.Gorgiveski & et al (2005) اي كه بر روي در مطالعه

كارآفرينان هلندي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه 

تواند با استفاده از ده شاخص زير موفقيت كارآفرينان می

 ارزيابی شود: رشد، تعادل بين كار و زندگی، نوآوري،

 شركت در جامعه، تصديق اجتماعی، مطلوبيت، ماندگاري،

رضايت ارباب رجوع و كارمندان، سودآوري، رضايت 

با توجه به ساختار چند بعدي موفقيت،  ،بنابراين شخصی.

هاي شاخص به عنوان شاخص 12از حاضر در مطالعه 

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 

 . (Ghambarali et al., 2008) باشندتوليدات می
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شود به موفقيت كسب و كار به ناچار محدود می

هايی كه از طريق محيط در واسطه تهديدها و فرصت

 در بررسی شکستشوند. ه میيفرايند اداره كسب و كار ارا

كسب و كارهاي كارآفرينانه بايد به محيط نيز در  كنار 

 یاين حقيقت روشن ،عوامل ديگر توجه داشت. بنابراين

هاي كارآفرينانه در كه هر بحثی از اثر شايستگی است

تواند جدا از محيط در نظر گرفته موفقيت كسب و كار نمی

شود. در همين رابطه، چندين محقق نشان دادند چطور 

ار گر بر موفقيت كسب و كاين دو متغير در تعامل با يکدي

 Herun and Robinsonارند. براي مثال گذتاثير می

كه اقدامات و تصميمات كارآفرين تعيين  پيشنهاد كردند

واسطه اين كه چطور او محيط كسب و كار را شوند بهمی

براي كاهش  ،(. لذاBaum et al., 2001درك كرده است )

هاي محيط كسب و كار اين مهم است كه اثر منفی چالش

اده از فكارآفرين با محيط به طور فعاالنه درگير شود. است

ينانه كارآفر هاياي، شايستگیاالنهچنين رهيافت پيش فع

 Porter (1991)آورد. تحقيق اثربخش را به داخل بازي می

چون قدرت توزيع نيز نشان داد عوامل خارجی هم

كنندگان و خريداران، ميزان رقابت، وجود توليدات 

ا هجايگزين موانع ورود هستند و بر مزيت نسبی سازمان

گذارند. جهت مقابله با تهديدات ايجاد شده به تاثير می

ها بايد كند كه سازمانپيشنهاد می Porterواسطه محيط، 

ر د ،درگير در فعاليت راهبردي مناسب شوند. بنابراين

مورد كسب و كارها توانايی انجام چنين اقداماتی وابسته 

هاي مالکين كسب و كارهاي كارآفرينانه به شايستگی

 . است

تواند در دو بعد ماليم و ب و كارها میمحيط كس

طور پايدار در مقابل ديناميك توصيف متخاصم و همين

 شود. در ادبيات كارآفرينی هر دو ساختار براي مشخص

 Entrialgo etاند )كردن محيط كسب و كار استفاد شده

al., 2001اي را منعکس (. محيط ماليم مجموعه بخشنده

سود باال، شدت رقابت پايين كند كه به واسطه تفاوت می

 Covin & etشود. و وفاداري باالي مشتري مشخص می

al (1999) هايی همچون تفاوت محيط ماليم را با ويژگی

سود باال، مشتريان وفادار، شدت رقابت پايين و تحمل كلی 

طور هكنند. ببراي تصميمات مديريتی ضعيف توصيف می

نرخ شکست در محيط ماليم نسبتا پايين است و  ،كلی

آيد و محيط طور كلی آسانتر بدست میموفقيت به

گردد. پويايی هاي متضاد مشخص میمتخاصم با ويژگی

و حجم معامالت در محيط خارجی محيط فراوانی تغيير 

در بر می گيرد، و شامل تغييرات در تکنولوژي، را 

 باشد. برطبق نظرن میترجيحات  مشتري و اقدامات رقيبا

Sohi (1996)  ،تغييرات در تکنولوژي، ترجيحات مشتري

هايی از پويايی محيط هستند. برطبق اقدام رقيبان نمونه

عدم قطعيت و تالطم  Lindelof & Lofsten (2006)نظر 

محيط ويژگی منظمی از محيط كسب و كارهاي 

ب اكارآفرينانه است كه اين ضرورت را براي كارآفرين ايج

هاي خاصی باشد.  در مجموع، كند كه داراي شايستگیمی

توانند در خال و مجزا از ها نمیاين روشن است كه سازمان

تواند حداقل محيط فعاليت كنند. اگرچه اثر محيط می

ه هاي مناسبی داشته باشد كشود اگر كارآفرين شايستگی

 زها را قادر كند با تهديدهاي محيطی مقابله كنند و اآن

 (. Wasilcczuk, 2000هاي محيطی بهره بگيرند )فرصت

با توجه به موارد اشاره شده، در چارچوب مفهومی كه  

براي اين تحقيق طراحی شده است، فرض شد كه 

هاي كارآفرينانه بر موفقيت كارآفرينان تاثير شايستگی

و محيط كسب و كار نيز نقش تعديل كننده در  دارند

طور به(. 1)شکل شماره  رابطه بين اين دو متغير دارد.

كلی يك متغير تعديل كننده متغيري است كيفی يا كمی 

كه جهت يا قدرت رابطه بين متغير پيش بين با متغير 

چوب در اين چاردهد. مالك را تحت تأثير قرار می

حيط م به عنوان متغير مستقل، هاي كارآفرينانهشايستگی

و موفقيت تعديل كننده  كسب و كار به عنوان متغير

 كارآفرينان به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد.
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 : چارچوب مفهومی تحقيق1شکل 

 

 روش تحقیق

مّی ك ،از نظر ماهيتصيفی همبستگی تواين تحقيق 

ان استكارآفرينان روستايی  بود.كاربردي  ،از نظر هدفو 

هاي در زمينه كشاوزي و در زير بخشكه  كرمانشاه

پرورش قارچ، گاوداري، مرغداري، زنبورداري، پرورش 

ماهی و گلخانه در سطح روستاهاي شهرستان كرمانشاه 

، جامعه آماري پژوهش را باشندمشغول به فعاليت می

. حجم نمونه با استفاده از جدول كرجسی و تشکيل دادند

روش نمونه گيري تصادفی و از  نفر تعيين 86مورگان، 

 د. استفاده ش )برحسب زمينه شغلی كارآفرينان( ياطبقه
كه در اين  ميزان موفقيت كارآفرينانهاي شاخص

رشد، تعادل از:  دعبارتن مطالعه مورد استفاده قرار گرفت
شركت در جامعه، تصديق  بين كار و زندگی، نوآوري،

ارباب رجوع و رضايت  اجتماعی،  مطلوبيت، ماندگاري،
 كارمندان، سودآوري، رضايت شخصی.

پرسشنامه به عنوان سه با توجه به هدف پژوهش از 
براي سنجش محيط كسب و كار  . استفاده شد تحقيقابزار 

گويه با طيف  15اي شامل از پرسشنامه محقق ساخته
 ليکرت استفاده شد. در رابطه با سنجش موفقيت

هاي موفقيت در نظر كارآفرينان نيز با توجه به شاخص
گويه  14اي شامل گرفته شده، پرسشنامه محقق ساخته

 در قالب مقياس ليکرت طراحی گرديد. 

هاي كارآفرينان روستايی جهت بررسی شايستگی
 Man (2001گويه اي  74شهرستان كرمانشاه از مقياس 

ی روايی و پاياي ( بهره گرفته شد. در اين مقياس كه قبال
( مورد سنجش قرار گرفته 2001) Manآن در مطالعه 
ي، هاي راهبردها شامل نه بعد )شايستگیاست شايستگی

تعهد، مفهومی، فرصت، رهبري و سازماندهی، روابط، 
باشد. اين مقياس با توجه به يادگيري، شخصی و فنی( می

چون جامعيت مدل، اعتبار صوري، قابليت هايی همشاخص
ها در شرايط تکرار پذيري و خواص روان سنجی مقياس

كارآفرينان روستايی شهرستان كرمانشاه مناسب تشخيص 
 داده شد. 

از روش پانل متخصصان شامل روايی  براي بررسی
هاي كارآفرينی و توسعه اعضاي هيات علمی رشته

هاي  پايايی سازه جهت تعيين كشاورزي استفاده شد.
هاي موفقيت و محيط كسب و كار، مربوط به شاخص

 85/0به ترتيب  محاسبه گرديد كهآلفاي كرونباخ  ضريب
. با توجه به اينکه ضرايب آلفاي به دست آمد 88/0و 

بوده   70/0محاسبه شده براي هر دو پرسشنامه باالتر از 
بی مناس ها از پايايیتوان نتيجه گرفت اين پرسشنامهمی

، ر تحليل توصيفی، از ميانگينبه منظوباشند. برخوردار می
يل تحلدر بخش تحليل استنباطی نيز از  وانحراف معيار 

 استفاده شد. سلسله مراتبیو رگرسيون  همبستگی

شايستگی 
هاي 

 كارآفرينانه

موفقيت 

 كارآفرينان

محيط كسب و 

 كار

 شايستگی فنی

 شايستگی راهبردي

 شايستگی روابط

 شايستگی يادگيري

 شايستگی تعهد

 شايستگی رهبري

 شايستگی شخصی

 شايستگی فرصت

 شايستگی مفهومی
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 هایافته
هاي مؤثر بر موفقيت از ديدگاه بندي شايستگیاولويت

 کارآفرينان روستايی

هاي مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی با شايستگی

( در نه بعد با استفاده از 2001) Manاستفاده از مدل 

سطحی ليکرت مورد بررسی قرار  5گويه در طيف  74

 ( آورده شده است. 1گرفت. نتايج بدست آمده در جدول )

 
هاي مؤثر بر موفقيت از ديدگاه (: شايستگی1جدول )

 كارآفرينان روستايی

 5ميانگين از  مولفه

(M) 

  انحراف معيار

(SD) 

 رتبه

سازماندهی و 

 رهبري

79/4 86/0 1 

 2 78/0 65/4 فرصت 

 3 95/0 47/4 روابط

 4 95/0 34/4 راهبردي 

 5 88/0 20/4 فنی 

 6 93/0 01/4 تعهد

 7 97/0 89/3 يادگيري

 8 79/0 75/3 شخصيتی

 9 94/0 52/3 مفهومی

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

ها بيشترين ميانگين مربوط به در ميان شايستگی

( و 65/4(، فرصت )79/4شايستگی سازماندهی و رهبري )

 هاي( است. به عبارت ديگر با توجه به خوشه47/4روابط )

هاي سازماندهی و دهنده شايستگیرفتاري تشکيل

 "، "سازماندهی"، "ريزيبرنامه "رهبري، فرصت و روابط، 

،  "نترل و نظارت بر منابع مالیك"، "نمايندگی و هماهنگی

ايجاد "، "ايجاد انگيزه"و  "شناسايی و استخدام"

توسعه و "، "هاي بين فردياستفاده از مهارت"،"اعتماد

ث بح"، "هاايجاد شبکه و تماس"، "حفظ روابط با ديگران

، "فرصتتشخيص "، "مديريت تضادها "،"و مذاكره

هاي جستجوي فرصت"و  "هاپاسخ و اقدام به فرصت"

 .تاسبراي موفقيت كارآفرينان بسيار مهم  "كسب و كار
بندي عوامل محيطی مؤثر بر موفقيت از ديدگاه اولويت

 کارآفرينان روستايی

عوامل محيطی مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی 

در دو بعد  لی،با استفاده از نتايج مطالعات صورت گرفته قب

طور پايدار در مقابل ديناميك ماليم و متخاصم و همين

گويه در قالب  14در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از 

سطحی ليکرت در بين كارآفرينان روستايی مورد  5طيف 

( 2سنجش قرار گرفت كه نتايج بدست آمده در جدول )

 آورده شده است. 

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

 رتبه (SD)  انحراف معيار (M) 5يانگين از م مولفه بعد

پويايی و ثبات 

 محيط

 1 95/0 82/4 تغيير شيوه هاي بازاريابی 

 2 73/0 75/4 تغيير تکنولوژي توليدات و خدمات

 3 85/0 53/4 نرخ منسوخ شدن توليدات و خدمات

 4 93/0 36/2 سرمايه گذاري و بازاريابیوجود فرصت هاي 

 5 05/1 12/2 توانايی پيشگويی تقاضا و ساليق مشتري

 6 73/0 98/1 قابل پيش بينی بودن اقدامات رقيبان 

ماليمت و 

 تخاصم محيط

 7 98/0 85/4 مخاطره آميز بودن محيط

 8 77/0 70/4 حاشيه سود باال 

 9 84/0 62/4 شدت رقابت

 10 97/0 31/4 قيمتوجود جنگ 

 11 12/1 89/3 نرخ  شکست كسب و كار 

 12 80/0 11/2 وفاداري مشتري

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

 

اي هدر بعد پويايی و ثبات محيط، ميانگين تغيير شيوه

(، نرخ 75/4ها )(، نرخ تغيير تکنولوژي82/4بازاريابی )

( باالست و در 53/4و خدمات )منسوخ شدن توليدات 

(، 36/2گذاري و بازاريابی )هاي سرمايهمقابل فرصت

( و قابليت 12/2توانايی پيشگويی تقاضا و ساليق مشتري )

باشد. به ( پايين می98/1گويی اقدامات رقيبان )پيش
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از ديدگاه كارآفرينان روستايی، محيط كسب  ،عبارت ديگر

 . در محيط پويا تغييراتباشدو كار فعلی محيطی پويا می

و در چنين محيطی  نيستبينی محيط قابل پيش

 پذيريبراي كسب موفقيت نيازمند انعطاف كارآفرين

در بعد ماليمت و تخاصم محيط،  ،. همچنيناستبااليی 

آميز بودن دهد كه ميانگين مخاطرهها نشان میيافته

(، شدت رقابت 70/4(، حاشيه سود )85/4محيط )

( و نرخ شکست كسب و كار 31/4نگ قيمت )(، ج62/4)

( باالست، در حالی كه ميانگين وفاداري مشتري 89/3)

از ديدگاه  ،باشد. به عبارت ديگر( پايين می11/2)

كارآفرينان روستايی، محيط كسب و كار فعلی، محيطی 

متخاصم است. محيط متخاصم محيطی است كه 

هاي تهديدهاي پايداري را براي اقدامات و فعاليت

و در چنين محيطی  دهده میيراهبردي كارآفرينان ارا

 ماندگاري كسب و كار بيشتر از سودآوري ارزشمند است.

 کارآفرينان موفقيت بر مؤثر عواملبررسی 

ك ها و متغير مالدر ابتدا براي بررسی رابطه پيش بين

موفقيت كارآفرينان، ماتريس ضرايب همبستگی استفاده 

بين موفقيت كارآفرينان،  همبستگی( 3شد. جدول )

 و زمينه فعاليت را شايستگی ها، محيط، سابقه فعاليت

ا، هداري بين شايستگیرابطه مثبت و معنیدهد. نشان می

 وجود داردكارآفرينان و موفقيت محيط، سابقه فعاليت 

(01/0 P <.) 

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

 محيط شايستگی ها موفقيت متغيرها

   - موفقيت

  - 36/0* شايستگی ها
 - 55/0* 45/0* محيط

 11/0 30/0* 38/0* سابقه فعاليت

 01/0 01/0 12/0 زمينه فعاليت

01/0 <P * 

 

با  داري بين زمينه فعاليتاز آنجا كه رابطه معنی

و موفقيت كارآفرينان وجود ندارد، ها، محيط شايستگی

 .هاي بعدي حذف شداز تحليل اين متغير

نتايج رگرسيون سلسله مراتبی كه نقش تعديل كننده 

ا و همحيط و سابقه فعاليت را در رابطه بين شايستگی

( 4موفقيت كارآفرينان مورد بررسی قرار داده در جدول )

ت توانس شايستگیمتغير منعکس است. در گام نخست 

وابسته درصد واريانس متغير  45داري طور معنیبه

change F 90و  P> 01/0موفقيت كارآفرينان را پيش بينی كند )

عالمت مثبت همراه با ضريب رگرسيون استاندارد  (.=

متغير موفقيت كارآفرينان حاكی از وجود رابطه مثبت بين 

 و موفقيت كارآفرينان است. شايستگی 

به معادله اضافه  محيطهنگامی كه متغير  ،در گام دوم

 رواريانس تبيين شده در متغير مالك به طو، ميزان دش

( افزايش يافت و به change F= 02/66و  P> 01/0معنی داري )

 متغير محيطدهد كه درصد رسيد. نتايج نشان می 50

درصد واريانس متغير موفقيت كارآفرينان  5توانسته است 

د. در بر موفقيت تبيين كن شايستگیرا پس از كنترل اثر 

يزان م به معادله اضافه شد، سابقه فعاليتگام سوم متغير 

 داريطور معنیواريانس تبيين شده در متغير مالك به

(01/0 <P  54و=change F)  درصد رسيد.  58افزايش يافت و به 

و هنگامی كه تعامل بين  چهارمسرانجام در گام 

محيط به معادله اضافه شد، ميزان واريانس ها و  شايستگی

  P> 01/0)داري متغير مالك به طور معنیه در تبيين شد

 درصد رسيد. 64افزايش يافت و به  (change F= 22 و

دهد كه تعامل بين شايستگی و اين نتايج نشان می

درصد واريانس متغير موفقيت را  3محيط توانسته است 

موفقيت پس از كنترل اثر محيط و شايستگی بر 

 رگرسيون از نقشكارآفرينان، تبيين كند. نتايج اين 

تعديل كننده متغير محيط در رابطه بين شايستگی و 

 (.1موفقيت كارآفرينان حمايت كرد )نمودار 
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 نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی (: 4)جدول 

 2Total R hangeC2 R F Change aB bSEB cBeta  متغيرهاي پيش بين
 56/0* 13/0 51/1 90* 45/0 45/0 شايستگی گام اول

 49/0* 15/0 34/1 02/66* 05/0 50/0 شايستگی گام دوم

 45/0* 11/0 12/1    محيط 

 30/0 18/0 21/1 54* 08/0 58/0 شايستگی گام سوم

 47/0 15/0 27/1    محيط 

 15/0 06/0 17/0    سابقه فعاليت 

 51/0 16/0 11/1 *22 06/0 64/0 شايستگی گام چهارم
 48/0 14/0 32/1    محيط 

 16/0 06/0 19/0    سابقه فعاليت 

× محيط  

 شايستگی

   89/0 09/0 14/0 

Ba -ضريب رگرسيون غير استاندارد  

SEBb -انحراف استاندارد ضريب رگرسيون غيراستاندارد 

Betac ضريب رگرسيون استاندارد 
*P <0/01 

 
 

  
 (.نقش تعديل كننده محيط بر شايستگی در پيش بينی موفقيت كارآفرينان1نمودار )

 
 گيرينتيجه

ان ها از ديدگاه كارآفرينبندي شايستگینتايج اولويت

هاي سازماندهی و روستايی نشان داد كه شايستگی

رهبري، فرصت و روابط نسبت به ساير شايستگی هاي 

تگی شايستاثير بيشتري بر موفقيت كارآفرينان دارند. 

سازماندهی و رهبري در كسب و كار كارآفرينان نقش 

كند. اين يافته با مطالعات انجام شده توسط مؤثري ايفا می

Bickerdyke et al  (2000)، Brush et al (2001)  و

Solesvik (2012)  كه شايستگی سازماندهی و رهبري را

دانند، همخوانی براي ماندگاري كسب و كارها حياتی می

 منابع انسانی، فيزيکی،  مالی و دارد. كارآفرين بايد بتواند

فنی، خارجی و داخلی را به خوبی سازماندهی كند. 

رهبري و انگيزش كاركنان نيز از جمله وظايف  ،همچنين

ديگركارآفرين است. او بايد بتواند ضمن رهبري و نظارت 

بر كاركنان، انگيزه الزم را در جهت همکاري بين كاركنان 

مهم است كه  ،به عنوان يك تيم ايجاد نمايد. بنابراين

كارآفرين براي موفقيت در كسب و كارش از شايستگی 

 ،بري خوبی برخوردار باشد. از سوي ديگرسازماندهی و ره

ها جنبه مهمی از پيشگام بودن در جستجو براي فرصت

باشد. كارآفرين نبايد منتظر بماند مديريت كسب و كار می
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بلکه بايد پيوسته در جستجوي  ؛وجود آيدهتا فرصتی ب

هاي مناسب باشد. او بايد به دنبال كسب بازخورد فرصت

 ها باشد و نسبتنيازها و عاليق آنريان و جستجوي از مشت

به تغييرات در مسير حركت كسب و كار هوشيار باشد، 

چرا كه هسته كارآفرينی تشخيص و بهره برداري از 

 Ardichvilli et al  (2003)هاست. در همين رابطه، فرصت

تشخيص فرصت براي كسب و كارهاي  كردند كهبيان 

آفرينان موفق ترين توانايی هاي كارجديد يکی از مهم

-هاي كارآفرينانه مهم است زيرا ويژگیاست. درك فرصت

 ،نگذارد. بنابرايهاي فرصت بر فرايند كارآفرينانه اثر می

شود كارآفرينان هاي درست منجر میتشخيص فرصت

كسب و كارهاي جديد را شروع كنند و اصالحات مهمی 

 Sambasivanرا در كسب و كارهاي موجود انجام دهند )

et al., 2009 .) 

توانايی ارتباط مؤثر با ديگران براي كارآفرين مهم 

است. كارآفرين نياز دارد با بسياري از افراد شامل توزيع 

كنندگان، مشتريان، عامالن دولتی، رقيبان و ديگر 

ها به كارآفرين ذينفعان تعامل داشته باشد. اين تماس

امکان دسترسی به اطالعات و ديگر منابع را می دهد. 

نيز نشان  Ramsden & Bennett (2005)نتايج مطالعه 

طور حياتی به دهد كه كسب و كارهاي كوچك بهمی

روابطشان وابسته هستند زيرا از اين طريق است كه آنها 

 ها و متخصصانیايتوانند توصيه و حمايت را از حرفهمی

وكيالن، حسابداران و مشاوران، اعضاي دولت،  مانند

موسسات تحقيقاتی و آموزشی و حتی توزيع كنندگان و 

مشتريان بدست آورند. اين همراستاست با تئوري 

( كه Barringer & Harrison, 2000وابستگی منابع )

پيشنهاد می كند كارآفرينان از روابط اجتماعی خود براي 

كنند، آنها نياز دارند از ستفاده میدست آوردن منابع اهب

كسب و كار خود حمايت كنند. بنابراين، كارآفرينان نياز 

هاي ارتباطی و ميان فردي را در برداشته و است مهارت

 دست آورند. هب

بندي عوامل محيطی از ديدگاه نتايج اولويت

كارآفرينان روستايی نشان داد كه از ديدگاه كارآفرينان 

ط كسب و كار فعلی محيطی پويا و روستايی، محي

در حال حاضر در محيط  ،متخاصم است. به عبارت ديگر

فعلی سرعت تغييرات تکنولوژي باالست، ساليق و نيازهاي 

باشد، رقيبان مدام در مشتريان مدام در حال تغيير می

حال انجام اقدامات جديد جهت باال بردن مزيت نسبی 

د باال است، وفاداري باشند، تفاوت سوخود در بازار می

، نرخ شکست و شدت رقابت باال است. استمشتري پايين 

در چنين محيطی كارآفرين جهت موفقيت  ،بنابراين

اي هتا بتواند بر چالش استهاي قوي نيازمند شايستگی

طور كه نتايج تحليل همانموجود در محيط غلبه كند. 

 محيط اثر نيز نشان داد كه رگرسيون سلسله مراتبی

 موفقيتها و تعديل كننده بر رابطه بين شايستگی

در همين راستا، نتايج مطالعه  د.يی داركارآفرينان روستا

Choi & Shephered (2004)  نشان داد كه در يك محيط

-پويا و متخاصم، كارآفرينانی كه سطح بااليی از شايستگی

ها را دارند بهتر از كارآفرينانی با سطح پايين شايستگی 

 رسد در روبرويیبه نظر می ،كنند. به عبارت ديگرعمل می

هاي كسب و كار آشفته و متغير، كارآفرينانی با با محيط

هاي كارآفرينانه بيشتر، از موقعيت بهتري شايستگی

ار هستند. دنسبت به كارآفرينانی با شايستگی كمتر برخور

ر ها يا منابع دبرداري موفق از فرصتآنها معتقدند كه بهره

طور اساسی وابسته به توانايی مديريت يط پويا بهمح

كامال بديهی است كه در  ،كارآفرينان است. بنابراين

قسمت قبل شايستگی سازماندهی و رهبري به عنوان 

ترين شايستگی مؤثر بر موفقيت كارآفرينان روستايی مهم

خود كارآفرينان نيز به خوبی  مشخص گردد. چون

در چنين محيطی تنها كارآفرينانی با دهند تشخيص می

 توانند ماندگار بمانندقابليت سازماندهی و رهبري قوي می

 و به فعاليت خود ادامه دهند. 

بی سلسله مرات نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون

، محيط و سابقه متغيرهاي شايستگی نشان داد كهنيز 

. ندتأثير گذارموفقيت كارآفرينان روستايی  فعاليت بر

گذاري بر موفقيت تواند نقش تأثيرمیسابقه فعاليت 

حقيق . اين يافته با نتايج تكارآفرينان روستايی داشته باشد

Man et al. (2008 و )  Covin et al. (1990 همسو )

 ها افزايشاست. با افزايش سابقه كارآفرينان، تجربه آن

-توانايیها و يابد و در حين اداره كسب و كار به مهارتمی

با توسعه  ،يابند. بنابراينهاي مختلفی دست می

هاي فعاليت، هاي كارآفرينان در طی سالشايستگی

به موفقيت در كسب و كار خويش ها آن احتمال دستيابی

 يابد.یافزايش م
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نتايج تحليل رگرسيون سلسله مراتبی  ،از سوي ديگر

 نشان داد كه محيط نقش تعديل كننده را در رابطه بين

محيط كسب و ها و موفقيت كارآفرينان دارد. شايستگی

تواند در دو بعد پويايی و كار بر اساس ميزان تغيير می

ثبات بر موفقيت كارآفرينان مؤثر باشد. محيط پايدار 

بواسطه فقدان تغييرات غيرقابل پيش بينی و فراوانی 

د شوتر تغيير و حجم معامالت در بازار مشخص میپايين

كنند پيشنهاد می Baum et al    (2001)ور كه طو همان

به دليل عدم تغيير، اغلب هدايت محيط پايدار براي 

كارآفرين آسانتر است و اين نوع از محيط ارتباط مثبتی 

در محيط پايدار  ،با موفقيت كسب و كارها دارد. همچنين

به دليل اينکه نرخ تغيير پايين است و رقابت قوي نيست، 

دد گرتري جهت فعاليت كارآفرينان فراهم میمحيط سالم

-هاي ضعيف تر نيز میو حتی كارآفرينانی با شايستگی

توانند موفق عمل كنند چون چنين محيطی از آنها 

كند. در مقابل، محيط ديناميك نيازمند كسب حفاظت می

باشد و در اين محيط كارآفرين و كار قوي و پرواكتيو می

رات تکنولوژي، اقدامات رقيبان تغييهايی همچون با چالش

در چنين محيطی  ،روبرو است. لذا و تقاضاي مشتري

كارآفرين جهت موفقيت نيازمند رفتارهاي نوآورانه تر و 

 .استتر تهاجمی

تواند در موفقيت ماليمت و تخاصم محيط نيز می

 & Lindelofدر همين رابطه،  .كارآفرينان تأثيرگذار باشد

Lofsten (2006) هايی كه با كنند كه شركتیبحث م

محيط متخاصم روبرو هستند، رفتارهاي كارآفرينانه 

ويژه گرايش سازماندهی و راهبردي، از خود بيشتري، به

طور محسوس به اجراي كسب و دهند كه بهبروز می

هاي پايدار و ماليم، كند. در مقابل، در محيطكاركمك می

ب و مديريت كس كارآفرينان تمايل دارند اندكی بيشتر در

كارشان آرامش داشته باشند، شايد در نتيجه درك 

 تر باشد.هاي ماندگاري پايينتهديدهاي كمتر و ريسك
توان گفت از آنجا كه در حال حاضر محيط دركل می

كسب و كار كارآفرينان محيطی پويا و متخاصم است، 

توانند اثر منفی محيط را بواسطه مجهز كارآفرينان می

هاي مورد نياز به حداقل برسانند. به شايستگی كردن خود

با توجه به روند جهانی شدن، كارآفرينان با  ،همچنين

پيچيده ترشدن  ،رشد شتابان رقابتهايی همچون چالش

سليقه و ترجيحات مصرف كنندگان و استانداردهاي بازار 

؛ باشندروبرو می و نيز تغييرات مداوم در تقاضــاي بازار

-هاي مناسب براي كارآفرينان مین شايستگیلذا دارا بود

تواند نقش مهمی را در موفقيت كسب و كار آنها بازي 

 كند.  

افزايش  جهت بر پايه نتايج بدست آمده موارد زير

به عنوان پيشنهاد ارايه می  موفقيت كارآفرينان روستايی

 شود:

هاي آموزشی در جهت ها و دورهبرگزاري كارگاه

طوري كه ماندهی و رهبري؛ بهتقويت شايستگی ساز

 سازماندهی منابع انسانی، فيزيکی،كارآفرينان بتوانند به 

مالی و فنی خود بپردازند و كاركنان خود را به خوبی 

هدايت نمايند و بتوانند استراتژي هايی را توسعه دهند كه 

هاي تشخيص داده شده را به ها اجازه دهد فرصتبه آن

 كنند.نتايج سودمند تبديل 

با توجه به اهميت شايستگی فرصت در موفقيت 

ري ها نياز به نوآوشناسايی فرصتكارآفرينان، و از آنجا كه 

ها و گردد كالسپيشنهاد می، و خالقيت بااليی دارد

راي ب "دگرگونه انديشيدن"هايی با هدف يادگيري كارگاه

 هكارآفرينان بالقوه و بالفعل برگزار گردد زيرا نگاه كردن ب

ه عنوان يکی از ابزارها و هاي جديد بل از ابعاد و راهيمسا

 . هاي تفکر خالق شناخته شده استشيـوه

با توجه به اهميت محيط در موفقيت كارآفرينان، 

تقويت احساس امنيت ميان تواند از طريق دولت می

 از گذاري، حمايتسرمايه هايمشوق هارايگذاران، سرمايه

ها، ثبات ها و داللواسطهداخلی، حذف  محصوالت

ها، قوانين و مقررات و ايجاد زمينه مناسب و سياست

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 

اعی هاي اجتمگردد با ايجاد شبکهكارآفرينان، پيشنهاد می

-ها و تشکلكارآفرينان در قالب تشکيل انجمن بين مؤثر

هاي كارآفرينی، زمينه ايجاد روابط بين كارآفرينان با 

 عملکرد موجب همتايان و مشتريان فراهم شود؛ چرا كه

 گردد.می آنان از كارآمدتر و بهتر

از طريق ايجاد روابط بين كارآفرينان با همتايان و  

هاي مشتريان در قالب تشکيل انجمن ها و تشکل

 و سطح مؤثر ارتقاء و تعامل ميزان كارآفرينی افزايش
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 كردن پر رنگ كه بدين وسيله به ها؛آن بين در اعتماد

 كارآفرينان كمك جامعه در اجتماعی سرمايه ابعاد

 آنان از كارآمدتر و بهتر عملکرد موجب چرا كه شود؛می 

 می گردد.

 ايجاد جهت به كارآفرينان در الزم هايشآموز هيارا

طوري كه تعارض با ديگران؛ به از دور به و تعاملی ارتباط 

 بتوانند به راحتی با همتايان، مشتريان و مشاوران

 تجاري، تخصصی، هايانجمن و مؤسسات و متخصص

 ها در جهتكنند و از منافع آنمرتبط ارتباط برقرار  صنفی

 .موفقيت كسب و كار خويش بهره بگيرند
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