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 چکیده

 
 یکی از راهکارهای مهم در جهت توسعه پایدار روستایی توسعه خوداشتغالی در بین

های کارآفرینی، نگرش و قصد از عوامل مؤثر در بروز ی است. ویژگیجوانان روستای
ینی، ارآفرهای کرفتارهای کارآفرینانه و خوداشتغالی هستند. بنابراین،  آگاهی از سطح ویژگی

های ای در برنامهویژه ها اهمیتنگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستایی و ارتباط آن
 سنجشپژوهش حاضر با هدف دارد.  در مناطق روستایی توسعه کارآفرینی و خوداشتغالی

 شیروش پیمایها بر نگرش و قصد خوداشتغالی بههای کارآفرینی و بررسی تأثیر آنویژگی
ه ک ادنددآباد غرب تشکیل . جامعه آماری تحقیق را جوانان روستایی شهرستان اسالمانجام شد

وایی رای بود که بزار تحقیق پرسشنامهصورت تصادفی انتخاب شدند. انفر از آنان به 200
از  ،منظور بررسی پایایی آنیید گردید و بهآن براساس نظر کارشناسان بررسی و تأ صوری

 سازی معادالت ساختاریمدلپردازی شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد. روش غالب داده
انه ارآفرینهای کویژگیود وج که یافته نشان دادمبتنی بر کوواریانس بود که نتیجه مدل برازش

 و مثبتآباد غرب اثر نگرش و قصد خوداشتغالی جوانان روستایی شهرستان اسالم بر
 ستند.ههای کارآفرینانه فردی و نگرش و قصد خوداشتغالی تحت تأثیر ویژگی دارد داریمعنی

 

 ویژگی کارآفرینی، قصد خوداشتغالی، نگرش، جوانان روستایی. : یکلیدهای واژه
 

 مقدمه

که در فرآيند یاری از اقتصاددانان توسعه معتقدند بس

خوداشتغالی نقش مهمی  ،جانبه يک اقتصادتوسعه همه

(. در مناطق Mohapatra et al., 2007: 163کند )ايفا می

اشتغالی عاملی مؤثر در افزايش تولید و روستايی نیز خود

و زايی و راهی برای مقابله با بحران بیکاری اشتغال

پاسخگويی به تقاضای متنوع جامعه روستايی بوده و به 

های توسعه های مهم و اساسی برنامهيکی از جنبه

 ,Higgins & Morganروستايی تبديل شده است )

های توسعه روستايی، که در نظريهطوری(. به117 :2000

-کارآفرينی راهکاری جديد برای توانمندسازی و ظرفیت

ی در جهت تغییر الگوی زندگی سازی در مناطق روستاي

کنونی به الگوی مطلوب و شايسته انسانی، کاهش شکاف 

شهر و روستا، ايجاد برابری اقتصادی، اجتماعی، محیطی 

-و نهادی و ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه پايدار می

 ،(. روستاهاFaraji sabokbar et al., 2011: 54) باشد
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جديد و کشف نشده های مملو از فرصت ،همچون شهرها

ها و ايجاد کسب و گیری از اين فرصتهستند که بهره

تواند مزايای اقتصادی زيادی داشته های جديد میکار

( و زمینه Lordkipanidze et al., 2005: 791باشد )

های مناسبی را بخشی به درآمد روستايیان و فرصتتنوع

برای کاهش ريسک معیشتی در مناطق روستايی فراهم 

 کند.

يکی از رويکردهای مهم در توسعه کارآفرينی رويکرد 

های شخصیتی است که با اين فرض شکل گرفته ويژگی

است که برای پرورش و افزايش کارآفرينان در جامعه 

های شخصیتی را در افراد تقويت کرد. چرا بايد ويژگی

که نتايج بسیاری از مطالعات بیانگر آن است که 

ی کارآفرينان نظیر مرکز کنترل های روانشناختويژگی

پذيری و غیره از طلبی، ريسکدرونی، تحمل ابهام، توفیق

 & Nega) ترين عوامل مؤثر بر قصد کارآفرينانهمهم

Shamuganathan, 2010:259 و بروز رفتار کارآفرينانه )

قصد و نیت  چهار مرحلهرفتار کارآفرينانه طی باشند. می

و  دانش در زمینه کسب کسب ،وکار اندازی کسبراه

اندازی کسب و راه کسب تجربه در خصوص فرآيند، ارک

ها آنبرداری از جستجو برای شناخت فرصت و بهره کار و

(. بنابراين، Heinonen et al., 2005:5گیرد )شکل می

-کارآفرينانه بهقصد و نیت گیری شکلدرک چگونگی 

 کارآفرينانه بسیار مهم است منظور درک رفتار

(Sardeshmukh & Smith, 2010:416 .) 

( در مناطق روستايی 2006) Markleyبه اعتقاد 

های مختلف وجود ای از افراد با توانمندیطیف گسترده

ها های ويژه برای آندارند که شناسايی و تدوين برنامه

تواند تأثیر بسزايی در بسیار حايز اهمیت است و می

روستايی داشته  وضعیت اقتصادی و اشتغال در مناطق

های های سازمان توسعه و همکاریباشد. بر پايه توصیه

هايی ترين گروه( جوانان از مهمOECD, 1996اقتصادی )

عنوان های توسعه کارآفرينی بايد بههستند که در برنامه

  ها مورد هدف واقع شوند.مخاطبین اصلی برنامه

Malatest et al. (2002نیز معتقدند فرصت ) های

اقتصادی برای جوانان روستايی نسبت به جوانان شهری 

های اشتغال برای جوانان روستايی ناچیز و افزايش زمینه

 باشد.ها میترين عامل برای بهبود زندگی آنمهم

با توجه به وضعیت بیکاری جوانان در  ،رواز اين

ها و واقعیت وجود قابلیت ،روستاهای کشور و نیز

ادی فراوان در مناطق روستايی، های انسانی و مظرفیت

های الزم برای توسعه خوداشتغالی ضرورت اتخاذ تصمیم

های موجود در اين مناطق گیری از فرصتو بهره

های شود. بنابراين، سنجش ويژگیاحساس می

کارآفرينی جوانان روستايی و تأثیر آن بر نگرش و قصد 

-تها و تالش در جهت تقويت اين قابلیخوداشتغالی آن

ی توسعه های اولیهها، از طريق فراهم نمودن زمینه

ای برخوردار است که هدف کارآفرينی از اهمیت ويژه

باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش حاضر می

 کلی پژوهش، اهداف اختصاصی عبارتند از:

های کارآفرينی بر نگرش بررسی تأثیر ويژگی -

 ؛ جوانان روستايی نسبت به خوداشتغالی

های کارآفرينی بر قصد بررسی تأثیر ويژگی -

 خوداشتغالی جوانان روستايی.

 مبانی نظري تحقيق

های اخیر، يکی از محورهای عمده در در سال

های های مرتبط با کارآفرينی، شناسايی ويژگیپژوهش

فردی و رفتاری کارآفرينان بوده و پژوهشگران بسیاری 

بر رفتارهای  گذاربه مطالعه عوامل شخصیتی تأثیر

اند. به اعتقاد کارآفرينانه از سوی افراد پرداخته

Morrison (1998 رفتار کارآفرينانه متشکل از عناصری ،)

نظیر پیشگامی در تغییر، تعهد به کارکنان، استفاده 

خالقانه از منابع، يادگیری کارآفرينانه، نوآوری و 

ها، خالقیت، دانش رهبری، هوشیاری نسبت به فرصت

ريت روابط، مديريت ريسک و عدم قطعیت، مدي

باشد می هاها و تنظیم استراتژیبندی فعالیتزمان

(Brizek, 2003روا .)های شناسان با بررسی ويژگین

طلبی، کارآفرين و غیرکارآفرين، توفیق افرادشناختی روان

طلبی، مرکز کنترل پذيری، تحمل ابهام، استقاللريسک

ترين گیزه و تعهد را از جمله مهمدرونی، انرژی زياد، ان

(. Glord, 2005: 106اند )ها دانستههای آنويژگی

به  يا گرايش براساس نتايج مطالعات انجام شده، تصمیم

 رفتارهای بروز نیازپیش کار و کسب يک اندازیراه

 Jones et al., 2011; Packham et)است ) کارآفرينانه

al., 2010کارآفرينانه و نیت اراده گیریشکل ،رواين . از 
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 است بسیار مهم کارآفرينانه رفتار درک منظور به

Sardeshmukh et al., 2010).) 

تواند بر سطح فعالیت نگرش افراد به کارآفرينی می

طوری که هر اندازه به ؛گذار باشدها در اين زمینه تأثیرآن

های کارآفرينانه تری نسبت به فعالیتافراد نگرش مثبت

ته باشند، بدون ترديد کارآفرينی را به عنوان امری داش

ها بیشتر کرده و احتمال موفقیت آنپذير درکامکان

(. نگرش Carr & Sequeira, 2007: 1090شود )می

حالتی روانی مبتنی بر تجربه است که تأثیری پويا بر فرد 

ها دارد و باعث واکنش او در برابر برخی اشیا و وضعیت

اندازی يک نگرش به راه(. Ajzen, 2001: 53) شودمی

گذاری مثبت يا منفی يک ی ارزشدرجهکسب و کار به 

بودن اشاره دارد و عامل اصلی تغییر فرد به کارآفرين

رفتار است. متغیر نگرش در خصوص رفتار يک متغیر 

فردی و شخصی است که طی آن رفتار از ديدگاه خود 

ش در تحقیقات کارگیری نگرشود. بهفرد ارزيابی می

کارآفرينی بدين صورت است که از نظر شخص کارآفرين 

تا چه انداره ايجاد کسب و کار جديد جذاب به نظر 

 (.Reilly et al., 2000آيد )می

Shariff & Saud (2009 ،)قصد کارآفرينانه را جهت-

افزا در های ارزشهای شخصی به سوی فعالیتگیری

های زيادی اند. پژوهشهآينده و خوداشتغالی تعريف نمود

های کارآفرينی انجام شده است ولی در خصوص ويژگی

های جوانان در اين بین پژوهشی که به سنجش ويژگی

ها اشتغالی آنروستايی و تأثیر آن بر نگرش و قصد خود

( و 2000) Lee & Petersonپرداخته باشد، يافت نگرديد. 

Krueger et al. (2000بر تأثیر نگرش ب ،) ر قصد

کارآفرينانه اذعان داشته و معتقدند که تأثیر گرايش بر 

 Gurol & Atsanرفتار کارآفرينانه نافذ و فراگیر است. 

( نیز در پژوهشی به اين نتیجه رسیدند 2006)

دانشجويانی که دارای گرايش کارآفرينانه هستند در 

های انگیزه پیشرفت، کانون کنترل درونی، ويژگی

پذيری به نفس، تحمل ابهام و ريسکنوآوری، اعتماد 

بهتر از دانشجويانی بودند که گرايش کارآفرينانه 

(، گرايش 2007) .Robinson et al  نداشتند. به اعتقاد

کننده رفتارهای کارآفرينانه است. بینیبهترين پیش

Luthje & Franke (2003 طی پژوهشی به اين نتیجه ،)

-مرکز کنترلپذيری و های ريسکرسیدند که ويژگی

مستقیم بر نگرش دانشجويان نسبت به طور غیردرونی به

گذارد و نگرش نیز دارای تأثیر کارآفرينی تأثیر مثبت می

 Howardمستقیم و مثبت بر قصد کارآفرينی افراد است. 

های (، در پژوهشی با عنوان توسعه قابلیت2004)

کارآفرينی در جوانان به اين نتیجه رسید که رابطه 

-طلبی، ريسکهای استقاللتقیم بین پرورش ويژگیمس

درونی، اعتماد به نفس، پذيری، انگیزه پیشرفت، کنترل

های جسارت و خالقیت جوانان با توسعه قابلیت

( در 2011) .Caliendo et alکارآفرينی آنان وجود دارد. 

های فردی بر تصمیم به خوداشتغالی بررسی تأثیر ويژگی

ترين یجه رسیدند که گرايش از مهمدر آلمان به اين نت

های است که نقش مهمی در خوداشتغالی ايفا ويژگی

از به که نی بیان نمودند Ferreira et al ((2012نمايد. می

موفقیت، اعتماد به نفس و نگرش شخصی تأثیر مثبتی 

Barani & Zarafshani(2010 ) بر قصد کارآفرينی دارند.

دادند بین نگرش دانشجويان نسبت به کارآفرينی و  نشان

اندازی يک کسب و کار رابطه مثبت و ها در راهقصد آن

ن هر اندازه دانشجويا ،عبارت ديگردار وجود دارد. بهمعنی

-نگرش مثبتی نسبت به کارآفرينی داشته باشند، مصمم

اندازی يک کسب و کار تری برای راهتر و با نیت قوی

( در 2011) .Ardakani et alکنند. جديد تالش می

بررسی ارتباط بین خالقیت و رفتار کارآفرينانه به اين 

داری بین خالقیت افراد ی معنینتیجه رسیدند که رابطه

 .Mokhet et alها وجود دارد. آفرينانه آنو رفتار کار

(، در بررسی نگرش جوانان روستايی شهرستان 2013)

گنبد کاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی به 

های اين نتیجه رسیدند که بیشترين میزان ويژگی

شخصیتی کارآفرينی جوانان روستايی به ترتیب در 

وفقیت، تحمل گرايی، کانون کنترل، نیاز به مويژگی عمل

 Motieeiطلبی بوده است. پذيری و چالشابهام، ريسک

Langroodi et al. (2012 در تبیین عوامل مؤثر بر ،)

توانمندسازی روستايیان در زمینه کارآفرينی به اين 

نتیجه رسیدند که ده عامل پشتکار، عامل سازمانی، مالی 

و اقتصادی، آموزش و الگوی نقش، استقالل فردی، 

های قبلی، خالقیت، احساس موفقیت و مرکز تجربه

کنترل درونی در افزايش توانمندی روستايیان برای 

 توسعه کارآفرينی مؤثر هستند.
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 نقش خالقیت زمینه در شدهبررسی انجام جديدترين

 به نسبت ترافراد خالق که است بیانگر آن کارآفرينی در

 و کسب هایفرصت دارد که احتمال بیشتری ديگر افراد

 اندازیراه را جديدی کار و کرده و کسب شناسايی را کار

 قصد های(. بررسیShane & Nicolaou, 2014کنند )

 قصد و خالقیت بین دهند کهمی هم نشان کارآفرينانه

دارد  مثبتی وجود رابطه کارآفرينانه دانشجويان

(Zampetakis & Moustakis, 2006مطالعات .) پیشین 

 شده درک رفتاری کنترل و شنگر دهند کهنشان می

 & Linan) کارآفرينی قصد با ذهنی از هنجارهای بیشتر

Chen, 2009; Karimi et al., 2014bهای ( و ويژگی

( Karimi et al., 2015; Zhao et al., 2005شخصیتی )

بندی نتايج مطالعات انجام شده جمع .ارتباط هستند در

در بهبود  های کارآفرينیحاکی از آن است که ويژگی

های کارآفرينانه و افزايش توانمندی افراد در جهت نگرش

 ،باشد. لذاتوسعه کارآفرينی و خوداشتغالی تأثیرگذار می

های کارآفرينانه جوانان در پژوهش حاضر ويژگی

های توسعه ترين مخاطبان برنامهعنوان مهمروستايی به

 ها بر نگرش و قصد خوداشتغالیکارآفرينی و تأثیر آن

 ها مورد مطالعه قرار گرفته است.آن

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مدل نظری تحقیق  -1 شکل

 

 روش تحقیق

کاربردی و از نظر  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف

باشد؛ که با هدف آزمايشی میغیر ،کنترل متغیرها

های کارآفرينی بر نگرش و قصد بررسی تأثیر ويژگی

است. جامعه  خوداشتغالی جوانان روستايی انجام شده

آماری تحقیق را جوانان روستايی ساکن در روستاهای 

. جهت برآورد دادندآباد غرب تشکیل شهرستان اسالم

تن از  30ی مقدماتی بر روی احجم نمونه ابتدا مطالعه

تن به صورت  200پاسخگويان انجام گرديد، سپس 

عنوان حجم نمونه مشخص گرديد. روش تصادفی به

ای ن تحقیق، انتساب متناسب طبقهگیری در اينمونه

از مجموع هفت دهستان  ،در اين مرحله .بوده است

صورت تصادفی انتخاب  روستا به 30آباد غرب، اسالم

ای شامل سه بخش شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه

های فردی جوانان روستايی؛ بود که در بخش اول ويژگی

ان در بخش دوم نگرش و قصد خوداشتغالی جوان

روستايی؛ و در بخش سوم هفت ويژگی تحمل ابهام، 

پذيری، روياپردازی، خالقیت، کانون کنترل، ريسک

عملگرايی و نیاز به موفقیت مورد سنجش قرار گرفت. 

های منظور تنظیم بخش سوم پرسشنامه، از گويهبه

 شخصیتی هایويژگی پرسشنامه استاندارد سنجش

متناسب  (Kord Naij & Zali, 2007)ايرانی  کارآفرينان

آوری اطالعات با جامعه مورد مطالعه استفاده شد. جمع

با استفاده از پرسشنامه بوده که پايايی آن در بخش 

نگرش نسبت به 

 خوداشتغالی

 قصد خوداشتغالی

 هاي کارآفرينیويژگی

 

 
 کنترلانونک

    نیاز به موفقیت

 خالقیت

 عملگرايی

 تحمل ابهام

 وياپردازیر

 پذيریريسک
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های کارآفرينی از طريق آلفای کرونباخ ويژگی

(82/0=αمحاسبه شد. بعد از گردآوری داده ،) ها پايايی

رسی های تحقیق با استفاده از پايايی ترکیبی برمتغیر

های کارآفرينی، برای ويژگی 949/0شد که مقادير 

برای قصد  839/0برای نگرش به خود اشتغالی و  768/0

خوداشتغالی نشان از پايايی قابل قبول ابزار داشت. روايی 

پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات متخصصان و 

ها با استفاده کارشناسان تايید شد. تجزيه و تحلیل داده

در قالب آمار  8.8LISRELو  21SPSSزارهای افاز نرم

توصیفی و مدل معادالت ساختاری انجام شد. در قالب 

ای و سازی معادالت ساختاری رويکرد دو مرحلهمدل

ترکیبی از تحلیل عاملی تايیدی و تحلیل مسیر مورد 

توجه قرار گرفت. قبل از اجرای آن نیز نرمال بودن چند 

 ار گرفت. متغیره توزيع مورد بررسی قر

 

 نتایج و بحث

جوانان روستايی دهد که های پژوهش نشان میيافته

سال قرار  28تا  18نظر در محدوده سنی جامعه مورد

درصد از جوانان  5/50از نظر جنسیت نیز  .داشتند

 .بودندنفر( مرد و بقیه زن  101روستايی موردمطالعه )

ن جوا 200نتايج تحقیق حاکی از آن است که از میان 

 00/4سوادند )نفر بی 8روستايی موردمطالعه تنها 

درصد( تحت آموزش نهضت  50/11نفر ) 23درصد(، 

 49سواد آموزی قرارگرفته )توانايی خواندن و نوشتن(، 

 5/27نفر ) 55درصد( ابتدايی و راهنمايی،  5/24نفر )

-درصد( آن 5/32نفر ) 65درصد( دارای مدرک ديپلم و 

، هايافتهباشند. بنابر عالی می ها نیز دارای تحصیالت

درصد از جوانان  50/15 توان اظهار داشت تنهامی

روستايی، تحصیالت قابل توجهی نداشته و در وضعیت 

نتايج نشان داد که  برند.سوادی به سر میسوادی و کمبی

-نفر( در راه 77درصد از جوانان روستايی ) 5/38تنها 

)و يا قبال اقدام به  اندازی کسب و کاری همکاری داشتند

ها بیانگر اين يافتهاندازی کسب و کاری کرده بودند(. راه

های درصد افراد مورد بررسی از مهارت 5/61است که 

ها فاقد مهارت درصد آن 38اقتصادی برخوردارند و تنها 

 (.1باشند )جدول، يا تخصص خاصی می
                             

 نی دانشجويان برحسب مشخصات فردی جوانان موردمطالعهتوزيع فراوا -1جدول
 درصد معتبر فراوانی گويه متغیر

 جنسیت

 5/49 99 زن

 5/50 101 مرد

 100 200 جمع

 تحصیالت

 00/4 8 سوادبی

 50/11 23 خواندن و نوشتن

 24/ 5 49 ابتدايی و راهنمايی

 50/27 55 ديپلم

 50/32 65 فوق ديپلم و باالتر

 00/100 200 معج

 سابقه راه اندازی يا همکاری در راه اندازی کسب و کاری

 50/38 77 بله

 00/52 104 خیر

 50/9 19 بدون پاسخ

 100 200 جمع

 دارای مهارت يا تخصص خاصی

 50/61 123 بله

 00/38 76 خیر

 50/0 1 بدون پاسخ

 100 200 جمع

 1395منبع يافته های تحقیق 
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ن کارآفرينی جوانا هایويژگی بندیاولويت (2) جدول

در  .دهدنشان می تغییرات ضريب بر پايه را روستايی

، تحمل ابهامکارآفرينی ) پژوهش حاضر هفت ويژگی

ه ب ازینيی، عملگرا، کنترل کانون، تیخالقی، اپردازيرو

  .گرفته است قرار پذيری( مورد سنجشو ريسک تیموفق

 هایويژگی بیشتر ،آمده دستبه براساس نتايج

تحمل  ويژگی .بودند به باال متوسط حد در کارآفرينی

 رد هاويژگی ديگر به نسبت 31/0ضريب تغییرات  ابهام با

ب با ضري ويژگی نیاز به موفقیت و دارد بااليی قرار حد

  دارد. قرار پايینی حد در 35/0تغییرات 

 
 ن روستايی برحسب ضريب تغییراتهای کارآفرينانه جوانابندی ويژگیاولويت -2جدول

 اولويت ضريب تغییرات انحراف معیار میانگین ويژگی

 1 31/0 805/8 02/29 تحمل ابهام

 2 31/0 828/4 53/15 پذيریريسک

 3 32/0 067/6 03/19 روياپردازی

 4 32/0 910/5 93/18 خالقیت

 5 33/0 642/4 46/14 کانون کنترل

 6 34/0 634/7 86/22 عملگرايی

 7 35/0 008/4 75/11 نیاز به موفقیت

 1395های تحقیق، منبع: يافته

 

و  های سنجش نگرشبندی گويه( اولويت3جدول )

قصد خوداشتغالی جوانان روستايی برحسب ضريب 

دهد. نتايج بیانگر اين است که تغییرات را نشان می

 جوان روستايی نگرش های سنجشگويه تمام میانگین

باشند. شتغالی در سطح متوسط میخودا نسبت به

در  است. 3 از باالتر میانگین هاگويه اکثر در که طوریبه

های خصوص قصد خوداشتغالی نیز میانگین اکثر گويه

 باشد.دهنده اين متغیر در حد متوسط میتشکیل

 
 ب تغییراتو قصد خوداشتغالی جوانان روستايی برحسب ضري های سنجش نگرشبندی گويهاولويت -3جدول

انحراف  میانگین گويه ها 

 معیار

ضريب 

 تغییرات

 اولويت

ی
غال

شت
ودا

 خ
ش

گر
ن

 
 1 36/0 213/1 42/3 راه اندازی کسب و کار و خوداشتغالی جوانان مشکل بیکاری در روستا را کاهش می دهد.

 2 41/0 345/1 33/3 کنم توانايی و مهارت الزم برای راه اندازی کسب و کار در روستا را دارم.فکر می

 3 42/0 289/1 13/3 راه اندازی کسب و کار را به کار دولتی ترجیح می دهم.

 4 42/0 297/1 11/3 اندازی کسب و کار را به کار برای ديگران ترجیح می دهم.راه

ی
غال

شت
ودا

 خ
صد

ق
 

 1 39/0 271/1 30/3 .مصم هستم در آينده يک کسب وکار راه اندازی کنم

 2 39/0 255/1 25/3 .ی زياد درآينده نزديک کسب وکارخودم را راه اندازی میکنمبه احتمال خیل

 3 44/0 437/1 31/3 من به طورجدی درباره راه اندازی کسب وکارفکر می کنم

 4 46/0 357/1 96/2 .برای راه اندازی کسب وکار نهايت تالشم را خواهم کرد

 1395 های تحقیق،منبع: يافته

 

 تحقيق يمدل ساختار

ی به برآورد مدل ساختاری تحقیق در اين مرحله

داری شد. برآورد مدل ساختاری يا آزمون معنیپرداخته

ضرايب مسیر فرض شده در مدل تحقیق و واريانس 

هر  یتشريح شده يا ضريب تبیینی است که به وسیله

شود. در واقع مدل ساختاری، روابط علی مسیر برآورد می

بین متغیرهای مکنون را مشخص کرده و اثرات علی و 

به عبارتی . دهدمیزان واريانس تبیین شده را شرح می

 بین روابط کنندهتبیین ساختاری تحقیق معادله

 های کارآفرينی جوانان(زا )ويژگیبرون مستقل متغیرهای
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خوداشتغالی( و )نگرش زا )قصدو متغیرهای وابسته درون

موردمطالعه شامل  آماری جامعه سطح خوداشتغالی( در

 توضیحات ،4جدول  باشد.می پنهان متغیر و آشکار متغیر

زای زا و برونپنهان درون متغیرهای به مربوط بیشتر

 .دهدنشان می را ساختاری تحقیق معادله

 

 ساختاری تحقیق زای معادلهونزا و برپنهان درون متغیرهای به مشخصات مربوط -4جدول
 نماد متغیرهای پنهان درونزا نماد پنهان برونزا متغیرهای

 ASE نگرش خوداشتغالی CON کانون کنترل درونی
 ISE قصد خوداشتغالی NSU نیاز به موفقیت

   CRE خالقیت

   OPE عملگرايی

   TOB تحمل ابهام

   VIS روياپردازی

   RIS پذيریريسک

 1395های تحقیق، افتهمنبع: ي

 

دست آمده از تحلیل مسیر تايیدی در قالب نتايج به

( نمايش داده شده 2ساختاری در شکل ) مدل معادالت

توان بیان ه شده میارد ارايبا توجه به مدل استاند .است

 بین یداشت که در مدل بیرونی تحقیق قدرت رابطه

 لقاب پنهان( و متغیرهای )متغیرهای اصلی عوامل

بار . (2)شکل،  شودداده می نشان عاملی بار با مشاهده

 3/0از  بیشتر است که بايد يک و صفر بین مقداری عاملی

 (2رد )شکل مدل تحقیق در حالت استاندا باشد. براساس

 تربزرگ مقداری هاعامل تمام در شده عاملی مشاهده بار

بین  معقولی همبستگی دهدمی که نشان دارد 3/0از 

اصلی( با  هایسازه از پنهان )ابعاد هريک هایمتغیر

دهنده وجود دارد؛ که نشان مشاهده قابل متغیرهای

 ی قوی است و مورد تايید قرار گرفت. رابطه

يافته تحقیق در حالت ضرايب استانداردمدل ساختاری برازش -2شکل   

 

( 5) های برازندگی که در جدولبا توجه به شاخص

توان نتیجه گرفت که مدل آورده شده است، می

ساختاری طراحی شده، به منظور برازش و بررسی روابط 

 .ها معتبر و قابل قبول استبین سازه
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 های برازندگی مدل  ساختاری تحقیقشاخص -5جدول

x 2 شاخص /  df IFI NNFI NFI CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 ≥90/0 ≥90/0 0≥/90 ≥0 /90 ≥90/0 ≥ 75/2 معیار مبنا

 057/0 93/0 99/0 98/0 98/0 99/0 66/1 ار گزارش شدهمقد

 1395های تحقیق، منبع: يافته

 
های ويژگی که دهدنتايج مدل اشباع شده نشان می

بر  77/0کارآفرينی دارای ضريب مسیری به بزرگی 

 tنگرش خوداشتغالی دارد. اين ضريب دارای مقدار 

باشد یدار ماست که به لحاظ آماری معنی 25/9معادل 

درصد  99است و با اطمینان  96/1زيرا که بزرگتر از 

-توان گفت يک واحد تغییر در انحراف معیار ويژگیمی

در  77/0های کارآفرينی سبب تغییری به بزرگی 

میانگین نگرش خوداشتغالی خواهد شد. همچنین، نتايج 

های کارآفرينی دهد ويژگیمیشده نشانمدل اشباع

بر قصد  85/0به بزرگی دارای ضريب مسیری 

معادل  tخوداشتغالی دارد. اين ضريب دارای مقدار 

دار است و با است که به لحاظ آماری معنی 97/11

توان گفت يک واحد تغییر در درصد می 99اطمینان 

های کارآفرينی سبب تغییری به معیار ويژگیانحراف

در میانگین قصد خوداشتغالی  خواهد شد.  77/0بزرگی 

قادر به  دهنده اين است کهه شده نشانارايدل با م

درصد تغییرات واريانس متغیر نگرش  60بینی پیش

درصد تغییرات واريانس متغیر قصد  93خوداشتغالی و 

ه شده بررسی توان آماری مدل اراي خوداشتغالی است.

نیز نشان از توان قابل قبول مدل و عبور توان آماری 

موردمطالعه  200ونه در حجم نم 8/0مدل از مقدار 

پذيری مدل را به لحاظ توان توان تکرارمی ،است. لذا

 آماری آن قابل قبول دانست.

 
Structural Equation Modeling: Power Calculation

Structural Equation Modeling (H0:  R >= R0)

Power vs. N (R = 0.057,  R0 = 0.05, Df = 69, Alpha = 0.05)

0 50 100 150 200 250
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 محاسبه قدرت مدل -3شکل 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

روی بخش کشاورزی، های پیشبا توجه به چالش

ستاها رو حیات تداومجهت  ضروری الزامات از يکی

است  و خوداشتغالی کارآفرينانه کارهای و کسب توسعه

نقش مهمی در  ثروت تولید و اشتغال ايجاد واسطه به که

مندی از منابع و توسعه روستايی دارد. بنابراين، برای بهره

های طبیعی موجود در روستاها در جهت ايجاد پتانسیل

مدت برای توسعه های بلندريزیاشتغال بايد برنامه

-خوداشتغالی در اين مناطق در دستور کار نهادهای ذی

گذار ربط قرار گیرد. در اين راستا، آگاهی از عوامل تأثیر

اندازی کسب و کار يکی از بر نگرش و قصد افراد برای راه

ها است. در صورتی که افراد نگرش مثبتی نسبت ضرورت

اندازی رديد راهبه خوداشتغالی داشته باشند، بدون ت

کرده و نیت پذير درکعنوان امری امکانو کار را به کسب
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شود. بنابراين، پژوهش حاضر ها ايجاد میاين کار در آن

های کارآفرينی بر نگرش و با هدف بررسی تأثیر ويژگی

قصد خوداشتغالی جوانان روستايی به عنوان دو متغیر 

گیری رفتار ايجاد کسب و کار گذار بر شکلکلیدی تأثیر

داد دست آمده نشانهشتغالی انجام شد. نتايج بو خودا

های کارآفرينی در بین جوانان روستايی در سطح ويژگی

باشد. بنابراين، با توجه به وجود زمینه حد متوسط می

-فردی و روانشناختی مناسب در بین جوانان برای راه

اندازی کسب و کار جديد و کارآفرينی، نهادهايی مانند 

توانند اقداماتی جهت تشويق ها میشوراها و دهیاری

 های کارآفرينانه انجام دهند. ها به فعالیتورود آن

های دست آمده از مقادير شاخصهبراساس نتايج ب

های برازندگی و مدل معادالت ساختاری بین ويژگی

کارآفرينی و نگرش جوانان روستايی نسبت به  

 داری وجود دارد.خوداشتغالی رابطه مثبت و معنی

ی های کارآفرينی و قصد خوداشتغالبین ويژگی ،همچنین

-هبدار وجود دارد. جوانان روستايی رابطه مثبت و معنی

ر دهای کارآفرينی وجود سطح مناسبی از ويژگی ،عبارتی

 هاتواند بر نگرش و در نهايت قصد و رفتار آنافراد می

-هه رابنگرش  گذار باشد.اندازی کسب و کار تأثیربرای راه

گذاری مثبت يا ارزش درجهاندازی يک کسب و کار به 

اند توکه می بودن اشاره داردمنفی يک فرد به کارآفرين

سوی های کارآفرينی تقويت شود. از از طريق آموزش

گیری نگرش در جوانان، قصد و همزمان با شکل ديگر،

 ود. شها نیز تقويت میاندازی کسب و کار در آننیت راه

های اهمیت ويژگی و تحقیق نتايج رگرفتندر نظ با

های اشتغال اهداف و طرح شودمی پیشنهاد کارآفرينانه

و  تقويت رفتارهای کارآفرينانه و ايجاد راستای در

 اين شود. در جوانان روستايی بازبینی خوداشتغالی در

پذيرش  خصیصه مثبت نظیر مواردی به توجه زمینه،

 ناپذيرای اجتنابسئلهم یمثابه به شکست ريسک، قبول

 و فعال جديد، هایايده از نوآوری، پشتیبانی فرآيند در

بستر  نو، فکرهای ارائه و پردازیبه ايده هاآن تشويق و پويا

 را جوانان روستايی در کارآفرينی یتوسعه برای الزم

 کند. می ايجاد

شود برای تقويت نگرش و قصد پیشنهاد می

های ستايی از طريق ويژگیخوداشتغالی در جوانان رو

 کارآفرينی اقدامات زير انجام گیرد:  

 هدف ارتقای با کاربردی آموزشی هایهبرگزاری دور

 ی جوانان روستايی؛های کارآفرينانهشايستگی سطح

اندازی کسب و تالش برای تقويت و ارتقاء فرهنگ راه

-یکار و خوداشتغالی در روستاها توسط شوراها و دهیار

 ها؛

ار کاندازی کسب و جاد مراکز مشاوره در زمینه راهاي

ای به جوانان و خوداشتغالی و ارايه خدمات مشاوره

 روستايی؛

های شناسايی جوانان مستعد از طريق تشکیل کمیته

های کارآفرينی در روستاها و حمايت از ارزيابی ويژگی

 اين جوانان در مسیر خوداشتغالی. 
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