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ABSTRACT
One of the important strategies for sustainable rural development is developing self-employment
among villagers. Empowerment facilitates the process of starting up business by villagers and
accelerates rural development. This study investigated the impact of empowerment through microcresit funding upon establishing sustainable rural business in Kerman province, Ghale Ganj
County, Sorkh Ghale rural district. This research is applied in terms of purpose and it is descriptive
in terms of data collection. The statistical population includes members of micro-credit funds
members, out of which 518 persons were chosen as research sample through simple random
sampling and based on Daniel formula. Research methodology was structural equation modeling
and data was analysed applying Liserel8.8 and SPSS25. The research tool is questionnaire which its
validity was corrected and confirmed by experts and experts and its reliability was confirmed by
Cronbach's alpha coefficient in the empowerment dimension (α = 0.75) and in the business
perspective part (α = 0.92) which indicates the high capability for gathering information. Data was
analysed applying Liserel8.8 and SPSS25. Findings showed that the dimensions of empowerment
have a positive and significant effect, t= 8.64 on inclination to start business with a path coefficient
of 0.72. The results showed empowerment dimensions have a positive and direct impact on
businesses. In other hand, starting businesses makes a major part of job creation policies and can
solve unemployment problems in of local communities.
Keywords: inclination to entrepreneurship, credit fund, Sorkh Galeh rural district.
Extended Abstract
Objectives
The socio-economic situation of different countries depends on the empowerment of individuals;
therefore, over the past two decades, empowerment has become one of the most important issues in
human resource development institutions. Therefore, it seems necessary to pay attention to
empowering the villagers to achieve development. Given that in rural areas of Iran, as in other
developing countries, there is a deep gap between men and women. Empowerment of both rural
women and men in Third World countries reduces gender inequality and improves their social
status. One of the important strategies for sustainable rural development is the development of selfemployment among villagers, especially rural youth. Therefore, one of the areas in which villagers
can use their intellectual capacities and potential abilities and benefit the rural community from the
fruits of their efforts in entrepreneurship. Regardless of how empowerment is defined, this
phenomenon has a multidimensional concept that can be realized in different areas and be
influenced by several factors. To improve the economic situation of the villagers and increase their
ability in related decisions, several theories have been proposed, including poverty alleviation,
equality, welfare, efficiency, and empowerment. Looking at the research, it can be said that
although each of the studies has evaluated the issue from different aspects, they have not addressed
the impact of these dimensions of empowerment on the tendency to start small businesses.
Accordingly, in the present study, based on the theoretical foundations and background of field
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research and study, one of the effective factors on starting a business; Factors such as the
dimensions of empowerment are required which were considered in the conceptual model of the
research.
Method
This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection, which
examines the role of empowerment dimensions in the development of the desire to start a business
of members of micro-funds in Sorkh-Ghaleh rural district in Ghale-Ganj county of Kerman
province. The statistical population of the study consists of members of micro-funds of the SorkhGhaleh district, from which 518 people were selected based on Daniel's formula with 5% error and
randomly selected as a statistical sample and information was obtained in person.
Results
The results of excellent and appropriate fit confirmed the structural model of the research. The
results showed that the dimensions of empowerment had a positive effect on the tendency to start a
business with a path coefficient of 0.72% and a significant t = 8.64. Dimensions of empowerment
have a positive, direct, and significant impact on starting a business. In fact, the results showed that
the establishment of these businesses can be an important part of employment policies and address
the problem of unemployment in the local communities under study.
Discussion
The participation of villagers in various activities has an effective role in rural development;
therefore, rural men and women must be empowered in various fields in order to be able to play
their role in society. One of the appropriate strategies to use their participation is the creation of
organizations and micro-credit funds that provide the possibility of integrating human resources
and creating employment and income and empowerment in various dimensions. The results
indicate those good fit indices confirmed excellent fit and appropriate structural model of the
research. In other words, the results of modeling the structural equations of the research showed a
significant relationship between these variables of the structural model of the research with each
other. In fact, it can be said that empowerment gives a person a sense of usefulness and fruitfulness
in life, and these feelings in relation to other villagers, lead to the creation and strengthening of
empathy, unity, and the spirit of participation and trust between them. Therefore, due to the many
advantages and capabilities of home-based businesses and their prominent role in the country's
economy, and given the issues and problems that this group of firms faces, various support is
needed from these firms to increase their efficiency and growth, and it was their prosperity. Based
on this, it is suggested that financial support, infrastructure support, support for internship and
advanced training programs, support of government institutions and authorities, and legislation and
support through the creation of consulting services can empower villagers to enter the field of
employment and start home-based businesses.
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چکیده

یکی از راهکارهای مهم در جهت توسعه پایدار روستایی ،توسعه خوداشتغالی در بین
روستاییان است .توانافزایی با تقویت شرایط و عوامل ،فرآیند راهاندازی کسب و کار را برای
روستاییان تسهیل و روند توسعه روستایی را تسریع مینماید .پژوهش حاضر ،با هدف کلی
واکاوی اثرات توانافزایی از طریق تامین مالی خرد بر راهاندازی کسب و کار پایدار روستایی
در استان کرمان ،شهرستان قلعه گنج و در دهستان سرخ قلعه مورد بررسی قرار گرفت .این
تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها ،از نوع توصیفی است .حجم
نمونه با استفاده فرمول دنیل و روش نمونهگیری تصادفی  518نفر تخمین زده شد .ابزار تحقیق
پرسشنامه بود که روایی آن براساس نظر کارشناسان و متخصصان امر اصالح و تایید شد و
پایایی آن هم به وسیله ضریب آلفای کرونباخ در بخش ابعاد توانمندسازی ( )α=0/75و در

بخش راهاندازی کسب و کار ( α =0/92درصد) به دست آمد که نشان دهندهی قابلیت باالی
ابزار برای جمعآوری اطالعات بود .برای انجام تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS25و
 LISREL8.8استفاده شده است .نتایج برازش عالی و مناسب مدل ساختاری تحقیق را تایید
کرد .نتایج نشان داد ابعاد توانمندسازی بر تمایل به راهاندازی کسب و کار با ضریب مسیر
0/72درصد تاثیر مثبت و معنیداری  t=8/64داشت .ابعاد توانمندسازی دارای تاثیر مثبت،
مستقیمی و معنیداری بر راهاندازی کسب و کار است .در واقع نتایج نشان داد که ایجاد کسب
و کارهای یاد شده میتواند بخش مهمی از سیاستهای اشتغالزایی را به خود اختصاص دهد
و پاسخگوی مشکل بیکاری اجتماعات محلی مورد مطالعه باشد.
واژههای کلیدی :تمایل به کارآفرینی ،صندوق اعتبارات خرد ،دهستان سرخ قلعه.
مقدمه
بسياری از نظريهپردازان و صاحبنظران بر اين باورند
که دستيابی به توسعه پايدار بدون مشارکت فعال مردم
در عرصههای سياسی ،اجتماعی و اقتصادی امکانپذير
نيست ( .)Monfared, 2016بنابر تحقيقات انجام شده در
فائو ،بيش از  75درصد از جمعيت فقرای کشورهای
جهان در مناطق روستايی زندگی میکنند ( Anabestani

 .)et al., 2018از سويی اوضاع اقتصادی-اجتماعی
کشورهای مختلف در گرو توانمندسازی افراد است؛ لذا،
در طول دو دهه گذشته توانمندسازی به يکی از
مهمترين مباحث نهادهای توسعه نيروی انسانی تبديل
شده است ( .)Monfared, 2016بنابراين ،توجه به
توانمندسازی روستاييان برای دستيابی به توسعه
ضروری به نظر میرسد .نظر به اينکه در جوامع
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روستايی ايران همانند ساير کشورهای درحالتوسعه،
شکاف عميقی بين زنان و مردان هست ( Fatemi et al.,
 .)2011توانمندسازی هم زنان و هم مردان روستايی در
کشورهای جهان سوم نابرابری جنسيتی را کاهش می-
دهد و اوضاع اجتماعی آنان را بهبود میبخشد ( Islam et
.)al., 2012
در اين راستا ،يکی از راهکارهای مهم در جهت
توسعه پايدار روستايی توسعه خوداشتغالی در بين
روستاييان و بهويژه جوانان روستايی است ( Alambaigi
 .)et al., 2017بنابراين ،يکی از زمينههايی که روستاييان
میتوانند از ظرفيتهای فکری و توانايیهای بالقوه خود
استفاده کنند و جامعه روستايی را از ثمرات تالشهای
خود بهرهمند سازند ،کارآفرينی است ( Anabestani et
 .)al., 2018از اينرو ،از عمدهترين موضوعاتی که زنان و
مردان کارآفرين برای کسب موفقيت در انجام فعاليت-
های خوداشتغالی بدان نياز دارند ،ايجاد توانمندی در
خويش است ( .)Monfared, 2016: 18بهگونهای که
امروزه بحث کارآفرينی از مهمترين سازوکارهای حوزۀ
مديريت در ايجاد زمينههای اشتغال و توسعه است؛ به
طوری که گيدنز دوران کنونی را به عصر کارآفرينی
تعبير میکند (.)Mokhet et al., 2013
اين در حالی است که بسياری از صاحبنظران بر اين
باورند که توسعهی کارآفرينی راهکاری اثربخش برای حل
اين چالش بيکاری است .بهگونهای که امروزه ،نقش
کارآفرينی به عنوان موتور توسعه اقتصادی به طور
گستردهای در بسياری از کشورها از جمله ايران به
رسميت شناخته شده است (Nik Raftar, 2011؛ Karimi
 .)et al., 2012به نظر میرسد جامعهای که افراد آن از
مهارتهای مطلوبی برخوردارند؛ در مقابل انواع مشکالت
و مسائل زندگی ،فشارهای روانی ،تهديدها و حوادث
ناگوار مقاومتر و پايدارتر خواهند بود .از اينرو ،گام
نخست در زمينه حل مشکالت ،ايجاد جوی خالق و
کارآفرين است ( .)Gloria et al., 2013در نتيجه تحوالت
ساختاری محيط فعاليتهای اقتصادی ،توجه به مفاهيم
کارآفرينی و راهاندازی کسب و کارهای کوچک ،مورد
استقبال متخصصان رشتههای مختلف علمی نظير
اقتصاد ،روانشناسی ،جامعهشناسی و مديريت قرار گرفته
است (.)Saeidi Mehrabad and Mohtadi, 2009

سؤالی که مطرح میگردد اين است که ،آيا میتوان
شرايط محيطی و انسانی حاکم بر روستاييان را به
گونهای تغييـر داد که انگيزههای کارآفرينانه در آنان
تقويتشده و راه کارآفرين شدن را برگزينند؟ يا اينکه
دست اندرکاران برنامه ريـزی برای توسعه ،قبل از اعمال
هر گونه تغيير ،با دقّت نظر شرايط مفيد مؤثّر بر تصميم
به ايجاد کسب و کار و توسعه کارآفرينی را شناسايی
کنند و با تقويت آن شرايط و عوامل ،فرايند کارآفرينی را
برای روستاييان تسهيل و روند توسعهی روسـتايی را
تسريع نمايند .با اين توضيحات ،روشنسازی مفهوم
توانمندسازی ضروری به نظر میرسد .توانافزايی ابزاری
است بسيار کارآمد بر پايه نگرش تحولساز ،به گونه ای
که با به کارگيری آن افراد میتوانند گامهای بسيار بلند
و سريعی را در مسير توسعه ،بهبود و رشد بردارند
( .)Hoseini and Hoseini, 2012توانمندسازی عبارت
است اعطای اختيارات بيشتر به افراد برای اتخاذ
تصميمات الزم ( .)Chanell et al., 2016در واقع،
اعطای قدرت تصميمگيری به افرادی که آن را ندارند
( .)Zongchao, 2016در جريان توانافزايی افراد به
گونهای از خود آگاهی دست میيابند که میدانند چه
میکنند و در کجا هستند .اين فرآيند و نتايج آن توان-
افزايی ناميده میشود.
در اين ميان دهستان سرخ قلعه در شهرستان قلعه-
گنج استان کرمان واقع شده است و با توجه به اينکه
اقتصاد محدوده مورد مطالعه وابسته به کشاورزی است و
جمعيت زياد اين محدوده میتوان با توسعه کارآفرينی و
راهاندازی کسبوکارخانگی زمينه اشتغال آنان را فراهم
نمود.
مساله اصلی تحقيق اين است که تامين مالی خرد
اعضای دهستان سرخ قلعه (از طريق اجرای پروژه
توانافزايی جوامع محلی) ،چه تاثيری بر راهاندازی کسب
و کار پايدار روستايی دارد؟
با توجه به اهميت نقش زنان و مردان در توسعة
روستايی ،شناسايی عوامل تأثيرگذار بر ايفای نقش مؤثر
آنان در زمينههای مختلف و توانمندسازی اين قشر از
جامعه به يکی از موضوعات مهم مورد تأکيد محققان
مبدل شده است ( Majedi And LahSayyazadeh,
2006؛.)Kefela, 2011
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توانمندسازی به منزلة بخشی از زبان توسعه مطرح
است و حق اساسی هر انسان و اصلی بنيادين در توسعه
است ( )Cummings and Worley, 2014که در قالب
فرايندی با ابعاد گسترده ()Mitra and Kundu, 2012
افراد را قادر میسازد خودمختاری ،کنترل و اعتماد به
نفس کسب کنند و با احساس قدرت فردی و جمعی
برای تفوق بر شرايط اجتماعی مسلط و تبعيضگرا اقدام
کنند ( .)Kefela, 2011با جمعبندی ديدگاههای مختلف
توانمندسازی را به اقتضای هدف تحقيق میتوان از ابعاد
مختلف بررسی کرد .بنابراين ،توانمندی عبارت است از
قدرت افراد برای تسلط بر شرايط زندگی و تغيير آن ،که
اين مفهوم کلی متشکل از احساس شايستگی ،احساس
قدرت ،عزت نفس ،خود اثربخشی ،قدرت تصميمگيری،
تحرک اقتصادی و درآمد است ( Jalilian and Saadi,
.)2016
صرفنظر از چگونگی تعريف توانمندسازی ،اين
پديده مفهومی چندبعدی دارد که میتواند در عرصههای
مختلف تحقق يابد و از عوامل متعددی تاثير پذيرد .برای
بهبود وضعيت اقتصادی روستاييان و افزايش توان آنها
در تصميمگيریهای مرتبط ،نظريههای متعددی از
جمله فقرزدايی ،برابری  ،رفاه ،کارايی و توانمندسازی
مطرح شده است ( .)Saadi et al., 2014لذا ،اين نياز
احساس میشود که بايد افراد در زمينههای مختلفی
توانمند شوند .تا از اين طريق بتوانند نقش خود را در
جامعه بيشتر نمايان کنند .زيرا توانمندسازی با کيفيت
زندگی و مسائل اساسی حقوق بشر در ارتباط است .بر
اين اساس اگر تواناسازی با يک اصول و قاعده کلی صورت
گيرد نقش تعيينکنندهی آنان در جامعه و خانواده بيشتر
خواهد شد و نقش اساسی را در اقتصاد خانوار و توسعه
روستايی در راستايی اشتغالزايی ،جلوگيری از مهاجرت و
در نهايت توسعه پايدار روستايی ايفاء خواهند نمود
(.)Jalilian and Saadi, 2016
در بسياری از کشورها با اتخاذ برنامههای مناسب و
حمايت از بخش خوداشتغالی و ايجاد کسب و کارهای
کوچک توانستهاند فرصتهای منايب شغلی را خلق
کنند و از سيل عظيم بيکاران تاحدودی بکاهند ( Savari
 .)et al., 2013از جمله برنامههايی که برای توسعه در
نظر گرفته شده است ،تخصيص اعتبارات خرد به ويژه در

359

جوامع روستايی میباشد .اعتبارات خرد به عنوان يک
گزينه میتواند سرمايه الزم را برای آنان ايجاد کند و
همچنين عاملی برای حمايت از واحدهای کوچک بهره-
برداری ،ايجاد فرصتهای شغلی برای نيروی کار عظيم
موجود در روستاها ،جلوگيری از مهاجرت روستاييان و در
نهايت تعميم عدالت اجتماعی باشد ( Mollashahi,
 .)2012بنابراين ،نظريه تواناسازی ترکيبی از نظريههای رفاه،
برابری و فقرزدايی است با اين تفاوت که طرفداران اين نظريه بر
عينيت بخشيدن به تغييرات بلندمدت به اميد آغاز و ايجاد آن
در سطوح باالی تصميمگيری سازمانهای دولتی باقی -
نمانده ،بلکه تالش سازمانهای غيردولتی زنان و گروههای
مشابه برای بسيج سياسی ،آگاهسازی و آموزش همگان )زن
و مرد) را ضروری میدانند (.)Jalilian and Saadi, 2016
در واقع ،محققان توانمندسازی را شاخصی میدانند
که موقعيت فرد در جامعه را نشان میدهد.
شاخصهايی که جهت سنجش توانمندی مورد استفاده
قرار میگيرد متفاوت هستند .به طوری که برخی در
خصوص توانمندسازی اقتصادی؛ شاخصهای کسب يا
افزايش درآمد ،توانايی بازپرداخت وام ،قدرت پسانداز
کردن ،مشارکت اجتماعی و استقالل فکری را مورد
استفاده قرار دادهاند؛ و برخی براساس داشتن شغل
درآمدزا ،ميزان درآمد ،سطح تحصيالت و ميزان
تملک و دارايی سنجيدهاند ( Saadi et al., 2012:

 .)113نکتهی مهم در استفاده ضمنی از شاخصهای
مختلف برای اندازهگيری توانمندسازی اين است که
هر شاخص توانمندسازی همواره در روابط درونیاش
با متغيرهای ديگر بستگی دارد (.)Saadi et al., 2014
برخی نيز شاخصهای چون درآمد ،قدرت تصميمگيری-
های اقتصادی و تحرک و پويايی اقتصادی را به عنوان
شاخص به کار میگيرند (.)Saadi et al., 2012
به طور کلی ،مطالعات متعدد بيانگر اين است که
عوامل متعددی بر راهاندازی کسب و کار تأثير دارند .در
پژوهشی ديگر چن و همکاران ( )Chen et al, 2009آثار
سودآور توانمندسازی را بر عملکرد شخصی مطالعه
کردند ،نتايج پژوهش نشاندهندۀ تأثير سودمند
توانمندسازی بر عملکرد شخصی بود.
با نگاهی به پژوهشهای صورت گرفته میتوان گفت،
با وجود اينکه هر يک از اين بررسیها موضوع را از جنبه-
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های متفاوتی ارزيابی کردهاند ،ولی به تاثير اين ابعاد
توانمندسازی بر گرايش به راهاندازی کسب و کارهای
خرد نپرداختهاند .از طرفی تحقيقات بسيار معدودی در
زمينة بررسی ميزان توانمندی و روابط آنها با تمايل به
کارافرينی در راهاندازی کسب و کارها انجام شده است.

براين اساس ،در پژوهش حاضر براساس مبانی نظری و
پيشينه تحقيق و مطالعهی ميدانی ،از عوامل موثر بر راه-
اندازی کسب و کار؛ عواملی همچون ابعاد توانمندسازی
مورد نياز است که در مدل مفهومی تحقيق مد نظر قرار
گرفت (شکل .)1

توانمندسازي
راهاندازي کسب و کار

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

امکانپذيری درک شده
مطلوبيت درک شده
تمايل به کارآفرينی

شکل  .1مدل مفهومی تحقيق

براساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضيهی اصلی اين
تحقيق عبارت است از:
 -1بين ابعاد توانمندسازی و راهاندازی کسب و کار
پايدار روستايی رابطه معنیداری وجود دارد.

اين پژوهش برای تعيين روايی از روش روايی صوری
استفاده شد .به منظور اندازهگيری پايايی ابزار
اندازهگيری نيز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که
مقدار ضريبهای پايايی برای هر سه متغير باالتر از 0/7
به دست آمد .متغيرهايی که در اين پژوهش بررسی

روششناسی تحقیق

شدند شامل يک متغير مستقل توانمندسازی و يک

اين تحقيق از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ

متغير وابستة تمايل به راهاندازی کسبوکار بود .روش

گردآوری دادهها ،از نوع توصيفی است ،که به بررسی

غالب دادهپردازی مدلسازی معادالت ساختاری بود که

نقش ابعاد توانمندسازی در توسعة تمايل به راه اندازی

با استفاده از نرمافزار  ،Liserel8.8همچنين به منظور

کسب و کار اعضای صندوقهای خرد دهستان سرخ قلعه

تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSS25استفاده شد.

در شهرستان قلعه گنج استان کرمان پرداخته است.

معرفی مناطق تحت پوشش پروژه توان افزايی جوامع

جامعه آماری تحقيق را اعضای صندوقهای خرد

محلی (منطقه مورد مطالعه)

دهستان سرخ قلعه تشکيل میدهند که از بين آنان

قلعه گنج شهری است در استان کرمان در جنوب

 518نفر بر پايه فرمول دانيل با خطای  5درصد و به

شرقی ايران .اين شهر مرکز شهرستان قلعهگنج اين

صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب و

استان است .مساحت شهرستان  14200کيلومتر مربع

اطالعات به صورت حضوری به دست آمد.

معادل  3/3درصد از کل مساحت استان و فاصله تا مرکز

ابزار اندازهگيری در اين پژوهش پرسشنامه بود که

استان  420کيلومتر است .شهرستان قلعهگنج دارای 2

شامل  3بخش بود .بخش اول پرسشنامهی محقق

بخش مرکزی و چاه دادخدا و  5دهستان به نامهای

ساخته توانمندسازی را با  18گويه و در بخش دوم بعد

دهستان رمشک ،دهستان مارز ،دهستان چاه دادخدا،

تمايل کارآفرينی به راهاندازی  8گويه با استفاده از

دهستان قلعه گنج و دهستان سرخ قلعه میباشد .اين

پرسشنامه محقق ساخته میسنجد .در بخش سوم نيز

منطقه دارای آب و هوای نيمهمرطوب و اقليم

ويژگیهای فردی با  4گويه سنجش شد .ديدگاههای

بيابانی میباشد و در سالهای اخير به علت کاهش

افراد در قالب طيف  5گزينهای ليکرت گردآوری شد .در

بارندگی شاهد خشکسالی بوده است .به علت نبود معادن
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و کارخانجات و مراکز مهم اقتصادی در اين شهرستان

دارد .در شکل  2موقعيت دهستان سرخ قلعه در

عمده مردم به کشاورزی و دامداری مشغول هستند.

شهرستان قلعه گنج نشان داده شده است.

درآمد اکثر مردم به کشت محصوالت ساالنه اختصاص

شکل  -2موقعيت جغرافيايی دهستان سرخ قلعه

یافتهها
الف -يافتههاي توصيفی

يافتهها نشان میدهد که افراد مورد مطالعه در
محدوده سنی  16تا  76سال بوده (ميانگين30/637 :
سال ،انحرافمعيار 8/612 :سال) .همچنين ،نتايج تحقيق
حاکی از آن است که از مجموع افراد مورد بررسی تنها
 231نفر ( 44/9درصد) مرد بودند .طبق نتايج حاصل از

تحقيق و مندرج در جدول  ،1نشان میدهد که اکثريت
افراد دارای تحصيالت ديپلم ( 188نفر) که  36/3درصد
جامعه آماری را به خود اختصاص دادند .عالوه بر اين
نتايج تجزيه تحليل دادهها نشان داد که وضعيت تاهل،
 73/4درصد از افراد مورد مطالعه متأهل و  22/8درصد
آنها مجرد هستند و مابقی يعنی  3/8درصد از آنان
هيچگونه پاسخی مشخص نکردند.

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،52-2شماره 1400 ،2

362

جدول  .1توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس ويژگیهای فردی -حرفهای
جنسيت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

231

44/9

44/9

زن

284

55/1

100

کل

518

100

ميزان تحصيل
بی سواد
خواندن و نوشتن
ابتدايی
سيکل
ديپلم
فوق ديپلم و باالتر
بدون پاسخ
کل
وضعيت تاهل
مجرد
متاهل
بدون پاسخ
کل

فراوانی
62
31
67
70
188
82
18
518
فراوانی
118
379
18
518

درصد
12/0
6/0
12/9
13/5
36/3
15/8
3/5
100
درصد
22/8
73/4
3/8
100

درصد تجمعی
12
18
30/9
44/4
80/7
96/5
100
درصد تجمعی
22/8
96/2
100

(منبع :يافتههای تحقيق)1397 ،
 وضعيت متغيرهاي پژوهش بر حسب ضريب تغييراتالف) اولويتبندي عاملهاي موثر بر راه اندازي کسب و
کار

نتايج جدول  ،2نشان میدهد که از نظر افراد مورد
مطالعه متغيرهای "معيارهای شخصی از يک کارافرين
ايده آل در ذهنم دارم ".و "همواره ديگران را تشويق می
کنم که برای کسب و کار آينده خود فکر کنند" به ترتيب
اولويت اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به
ساير متغيرها دارای تاثير بيشتری در بعد امکانپذيری
راهاندازی کسب و کار میباشند.
همچنين در بعد مطلوبيت درک شده راهاندازی
کسب و کار نيز متغيرهای " میتوانم فرايند راه اندازی
يک کسب و کار جديد را کنترل کنم ".و " اگر برای راه

اندازی يک کسب و کار تالش کنم به احتمال زياد موفق
میشوم" اولويت اول و دوم را داشتند و دارای بيشيرين
اهميت و تاثير در بعد مطلوبيت درکشده راهاندازی
کسب و کار بودند (جدول.)3 ،
طبق نتايج جدول ،3در بعد تمايل به راهاندازی
کسب و کار از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهای " اگر
چندين راه برای موفقيت در پيشرو داشته باشم ،راهی
را میروم که به کارآفرينی ختم شود" و "خانواده ام مرا
برای شروع يک کسب و کار فردی قابل می دانند ".به
ترتيب اولويت اول و دوم را به خود اختصاص دادند و
نسبت به ساير متغيرها دارای تاثير بيشتری در بعد
تمايل به راهاندازی کسب و کار میباشند (جدول.)3 ،
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1

جدول  .2اولويتبندی عاملهای موثر بر راهاندازی کسب و کار برحسب ضريب تغييرات

تمايل به کارآفرينی

مطلوبيت درک شده

امکانپذيری

ابعاد

ضريب تغييرات

رتبه
بندی

فکرکردن به اينکه مالکيت يک کسب و کار را نداشته باشم برايم ناراحت
کننده است.

3/79

1/19

0/32

4

معيارهای شخصی از يک کارافرين ايده آل در ذهنم دارم.

3/79

1/03

0/27

1

همواره ديگران را تشويق میکنم که برای کسب و کار آينده خود فکر
کنند.

3/61

0/99

0/28

2

همواره داستان زندگی افراد کارافرين و موفق را مورد مطالعه قرار می
دهم.

3/72

2/48

0/67

5

تبديل شدن به يک کارآفرين برايم بسيار مطلوب است.

3/63

1/05

0/29

3

برای راهاندازی يک کسب و کار آمادگی الزم را از جنبههای مختلف در
خود احساس می کنم.

3/80

1/13

0/30

5

میتوانم فرايند راه اندازی يک کسب و کار جديد را کنترل کنم.

3/74

0/95

0/26

1

جزئيات عملی الزم برای راه اندازی يک کسب و کار را میدانم.

3/51

1/04

0/30

6

از نحوه توسعه و گسترش يک کسب و کار اطالع دارم.

3/55

1/01

0/28

3

راهاندازی و نگه داشتن يک کسب و کار برای من کار آسانی خواهد بود.

3/61

1/05

0/29

4

اگر برای راه اندازی يک کسب و کار تالش کنم به احتمال زياد موفق
میشوم.

3/58

1/01

0/28

2

هر تالشی الزم باشد برای اجرای کسب و کار خود انجام می دهم.

3/70

1/11

0/30

7

خانواده ام مرا برای شروع يک کسب و کار فردی قابل میدانند.

3/92

0/97

0/25

2

اگر من برای شروع يک کسب و کار تالش کنم ،شانس زيادی برای
موفقيت در آن در خود احساس می کنم.

3/84

1/01

0/26

4

خود نيز اعتقاد دارم که کامالً قادر به شروع يک کسب و کار هستم.

3/92

2/98

0/76

8

آشنايان از تصميمم برای شروع يک کسب و کار استقبال میکنند.

3/73

0/86

0/26

5

ساير اعضای صندوق مرا برای شروع يک کسب و کار تأييد می کنند.

3/74

0/94

0/25

3

اگر چندين راه برای موفقيت در پيشرو داشته باشم ،راهی را می روم که
به کارآفرينی ختم شود.

3/87

0/91

0/24

1

کارآفرين بودن برايم کامالً جذاب است.

3/74

0/98

0/26

6

ميانگين

گويهها

انحراف
معيار

خيلیکم=  1کم=  2متوسط=  3زياد=  4خيلیزياد= ( 5منبع :يافتههای پژوهش)1397 ،

1.Cofficient Variation,

ب) اولويتبندي ابعاد توانمندسازي افراد مورد مطالعه

براساس نتايج به دست آمده در جدول ،3از نظر افراد
مورد مطالعه متغيرهای " افزايش و بهبود درآمد مستقل
" و " افزايش دارايیها و توسعه آن " به ترتيب اولويت
اول و دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير
متغيرها دارای تاثير بيشتری در بعد توانمندی اقتصادی
میباشند

همچنين در بعد قدرت تصميمگيری نيز متغيرهای
" تصميمگيری بهتر در رابطه با ادامه تحصيل خود و يا
فرزندان" و " تصميمگيری اسان تر و معقوالنه تر در
مورد اموال" اولويت اول و دوم را داشتند و دارای
بيشترين اهميت و تاثير در بعد توانمندی اقتصادی
بودند( .جدول .)3
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مراسم مذهبی و غيرمذهبی" به ترتيب اولويت اول و
دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها
دارای تاثير بيشتری میباشند (جدول .)3

طبق نتايج جدول ،3در بعد تحرک اقتصادی از نظر
افراد مورد مطالعه متغيرهای " شرکت منظم و فعال
در جلسات صندوق" و " شرکت منظم و فعالتر در

جدول .3اولويتبندی ابعاد توانمندسازی برحسب ضريب تغييرات
گويهها
افزايش استقالل مالی

3/71

1/20

0/32

6

افزايش قدرت بازپرداخت وام

3/59

1/01

0/28

5

افزايش ميزان پس انداز

3/77

1/03

0/27

3

سهولت دسترسی به اعتبارات

3/64

0/97

0/27

4

افزايش دارايی ها و توسعه آن

3/67

0/96

0/26

2

افزايش و بهبود درآمد مستقل

3/83

0/95

0/25

1

تصميمگيری اسان تر و معقوالنه تر در مورد اموال

3/76

0/98

0/26

2

تصميمگيری بهتر در زمينه تربيت فرزندان

3/81

1/02

0/27

3

تحرک

تصميمگيری در مورد بهبود وضعيت محل سکونت

3/77

1/04

0/28

6

تصميم گيری بهتر در مورد ازدواج خود و يا فرزندان

3/81

1/06

0/28

5

تصميمگيری بهتر در زمينه رعايت مسائل بهداشتی  -روانی خود و
فرزندان

3/83

1/02

0/27

4

تصميم گيری بهتر در رابطه با معاشرت با ديگران

4/00

2/86

0/72

8

تصميم گيری بهتر در رابطه با اشتغال خود و يا فرزندان

4/06

2/42

0/60

7

تصميم گيری بهتر در رابطه با ادامه تحصيل خود و يا فرزندان

4/03

0/95

0/24

1

شرکت منظم و فعالتر در مراسم مذهبی و غيرمذهبی

3/91

0/93

0/24

2

شرکت منظم و فعال در جلسات صندوق

3/95

0/86

0/22

1

شرکت در انتخابات و ترغيب ديگران به اين امر

3/67

1/08

0/29

4

3/65

0/94

0/26

3

اقتصادي

قدرت تصميمگيري

توانمندي اقتصادي

ابعاد

ميانگين

انحراف
معيار

ضريب تغييرات

اولويت

بهبود ازادی در رفت و آمد

خيلیکم=  1کم=  2متوسط= 3

زياد=  4خيلیزياد= 5

مدل ساختاري تحقيق

در اين مرحلهی به برآورد مدل ساختاری تحقيق
پرداختهشد .برآورد مدل ساختاری يا آزمون معنیداری
ضرايب مسير فرض شده در مدل تحقيق و واريانس
تشريح شده يا ضريب تبيينی است که به وسيلهی هر
مسير برآورد میشود .در واقع مدل ساختاری ،روابط علی
بين متغيرهای مکنون را مشخص کرده و اثرات علی و
ميزان واريانس تبيين شده را شرح میدهد .به عبارتی

(منبع :يافتههای پژوهش)1397 ،

معادله ساختاری تحقيق تبيينکننده روابط بين
متغيرهای مستقل برونزا (ابعاد توانمندسازی) و
متغيرهای وابسته درونزا (راهاندازی کسب و کار) در
سطح جامعه آماری موردمطالعه شامل متغير آشکار و
متغير پنهان میباشد .جدول  ،4توضيحات بيشتر مربوط
به متغيرهای پنهان درونزا و برونزای معادله ساختاری
تحقيق را نشان میدهد.
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جدول  .4مشخصات مربوط به متغيرهای پنهان درونزا و برونزای معادله ساختاری تحقيق
متغير مستقل (برونزا)
متغيرهای پنهان
برونزا

متغير وابسته (درونزا)

متغيرهای مشاهدهپذير

ابعاد
توانمندسازی

متغيرهای پنهان
درونزا

نماد

توانمندی اقتصادی

ECO

قدرت تصميمگيری

NSU

تحرک اقتصادی

MOB

EMPO

متغيرهای مشاهدهپذير
امکانپذيریدرک
شده

راهاندازی کسب و
کار )) STBU

نماد
POSS

مطلوبيت درکشده

DESI

تمايل به کارآفرينی

TREN

(منبع :يافتههای تحقيق)1397 ،

نتايج به دست آمده از تحليل مسير تاييدی در قالب
مدل معادالت ساختاری در شکل  3نمايش داده شده
است .با توجه به مدل استاندارد ارائه شده میتوان بيان
داشت که در مدل بيرونی تحقيق قدرت رابطهی بين
عوامل اصلی (متغيرهای پنهان) و متغيرهای قابل
مشاهده با بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی
مقداری بين صفر و يک است که بايد بيشتر از  0/3باشد.

براساس مدل تحقيق در حالت استاندارد (شکل  )3بار
عاملی مشاهده شده در تمام عاملها مقداری بزرگتر از
 0/3دارد که نشان میدهد همبستگی معقولی بين
متغيرهای پنهان (ابعاد هريک از سازههای اصلی) با
متغيرهای قابل مشاهده وجود دارد؛ که نشاندهنده
رابطهی قوی است و مورد تاييد قرار گرفت.

شکل  .3مدل ساختاری تحقيق در حالت استاندارد

با توجه به شاخصهای برازندگی که در جدول
(جدول  )5آورده شده است ،میتوان نتيجه گرفت که

مدل ساختاری طراحی شده ،به منظور برازش و بررسی
روابط بين سازهها معتبر و قابل قبول است.

جدول  .5شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تحقيق
شاخص

df /x 2

NFI

NNFI

CFI

GFI

CFI

RMSEA

معيار پيشنهاد شده
مقدار گزارش شده

≤3
1/532

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/08

0/97

0/97

0/98

0/92

0/98

0/069

(منبع :يافتههای پژوهش)1397 ،
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نتايج مدل ساختاری تحقيق نشان میدهد ابعاد
توانمندسازی به طورمستقيم دارای ضريب مسيری به
اندازه  0/72بر راهاندازی کسب و کار تاثير مثبتی دارد.
اين ضريب دارای مقدار  tمعادل  8/64است که به لحاظ
آماری معنیدار میباشد زيرا که بزرگتر از  1/96است و
با اطمينان  99درصد میتوان گفت يک واحد تغيير در
انحرافمعيار ابعاد توانمندسازی

سبب تغييری به بزرگی  0/52در ميانگين راه اندازی
کسب و کار خواهد شد .کميت خطای مدل نيز در اين
حالت  0/48درصد میباشد که نشاندهنده مقدار
واريانس متغيری است که متغير توانمندسازی مدل آن
را تبيين نکرده است .لذا میتوان تکرارپذيری مدل را به
لحاظ آماری قابل قبول دانست.

شکل  .4مدل ساختاری تحقيق در حالت معنیداری

بحث و نتیجهگیری
مشارکت روستاييان در فعاليتهای مختلف در
راستای توسعه روستايی نقش موثری دارد ،از اينرو،
زنان و مردان روستايی بايد در زمينههای مختلف
توانمند شوند تا از اين طريق بتوانند نقش خود را در
جامعه ايفا کنند .يکی از راهکارهای مناسب در جهت
بکارگيری مشارکت آنان ،ايجاد تشکلها و صندوقهای
اعتباری خرد است که امکان يکپارچه کردن منابع
انسانی و ايجاد اشتغال و درآمد و توانمندسازی را در
ابعاد مختلف فراهم میکنند .در واقع ،اشتغال روستاييان
با توانمندی و توانمندسازی آنان عجين است به طوری
که توانمندیهای آنان پيش نيازی برای ورود به يک
کسب و کار است در عين حال اشتغال و کسبوکار آنان
راهکاری موثر جهت توانمندسازی اين قشر محسوب
میگردد .به عبارت ديگر خوداشتغالی آنان به
توانمندسازی اقتصادی آنان انجاميده و از آسيبپذيری
آنان میکاهد .لذا ،توانمندسازی زنان و مردان روستايی
از طريق راهکارهای حمايتی ،از جمله صندوقهای
اعتباری خرد زمينه را برای بهبود کيفيت زندگی اين
قشر از اين جامعه فراهم میسازد .لذا ،اين پژوهش با

هدف تحليل و بررسی اثرات تامين مالی خرد بر کسب و
کار پايدار روستايی در راستای توانافزايی اجتماعات
محلی در دهستان سرخ قلعه واقع در شهرستان قلعه
گنج صورت گرفته است.
نتايج تحقيق حاکی از اين است که شاخصهای
نيکويی برازش ،برازش عالی و مناسب مدل ساختاری
تحقيق را تاييد نمودند .به عبارتی نتايج حاصل از مدل-
سازی معادالت ساختاری تحقيق نشاندهنده رابطهی
معنیدار بين اين متغيرهای مدل ساختاری تحقيق با
يکديگر بود .در واقع میتوان گفت توانمندسازيی به فرد
احساس مفيد بودن و مثمر ثمر واقعشدن در زندگی
میبخشد و اين احساسات نيز در ارتباط با ديگر
روستاييان ،منجر به ايجاد و تقويت همدلی ،وحدت و
روحيهی مشارکت و اعتماد بين آنها میشود .يافتهها
بيانگر اين است که ابعاد توانمندسازی با ضريب مسير
0/72درصد تاثير مثبت و معنیداری  t=8/64بر تمايل
به راهاندازی کسب و کار دارد .اين يافته با نتايج پژوهش
آندرسون و همکاران ( )Anderson et al., 2008و چن و
همکاران ( )Chen et al, 2007همخوانی داشت.
همچنين ،با يافتههای استاجکويس و اوتنس ( Stajkovic
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 ،)and Luthans, 1998گلوريا ) (Gloria et al., 2013که
نشان دادند احساس توانمند بودن بر راهاندازی و توسعه-
ی کسب و کارها اثرگذار است نيز همسو میباشد.
همچنين ،نتايج حاصل از ضريب تغييرات بيانگر
اين است که از نظر افراد مورد مطالعه متغيرهای
"معيارهای شخصی از يک کارآفرين ايدهآل در ذهنم
دارم ".و "همواره ديگران را تشويق میکنم که برای
کسب و کار آينده خود فکر کنند" به ترتيب اولويت اول
و دوم را به خود اختصاص دادند و نسبت به ساير
متغيرها دارای تاثير بيشتری در بعد امکانپذيری راه-
اندازی کسب و کار میباشند .با نتايج به دستآمده از
تحقيقات فايولی ( ،)Fayolle, 2014آندرسون و همکاران
( )Anderson et al., 2008و ميتچلمور و راولی
( )Mitchelmore & Rowley, 2010براين باورند که
گرايش به کارآفرينی اشاره به گرايش برای پذيرفتن و
استفاده از فرصتهای جديد برای ايجاد تغييری خالقانه
دارد؛ همخوانی داشت .از اينرو ،با ايجاد انگيزه و فراهم-
سازی فرصتهای کارآفرينانه که نقش حياتی در پيشبرد
و رشد دارد؛ میتوان منجر به پايداری اقتصاد و توسعه
کسب و کارهای پايدار روستايی گرديد.
همچنين ،در بعد مطلوبيت درکشده راهاندازی
کسب و کار نيز متغيرهای "میتوانم فرايند راهاندازی
يک کسب و کار جديد را کنترل کنم" و " اگر برای راه-
اندازی يک کسبوکار تالش کنم به احتمال زياد موفق
میشوم" اولويت اول و دوم را داشتند و دارای بيشترين
اهميت و تاثير در بعد مطلوبيت درکشده راهاندازی
کسب و کار بودند .با نتايج پژوهش صادقی و ملکینيا
( ،)Sadeghi & Malekinia, 2011هيلس (Hills,
) 1998و چن و همکاران ) (Chan et al., 2012که
دريافتند تأثير آگاهی بر راهاندازی کارآفرينی در ميان افراد
میشود ،همراستا میباشد.
در بعد تمايل به راهاندازی کسب و کار از نظر افراد
مورد مطالعه متغيرهای "اگر چندين راه برای موفقيت
در پيشرو داشته باشم ،راهی را میروم که به کارآفرينی
ختم شود ".و "خانوادهام مرا برای شروع يک کسب و کار
فردی قابل میدانند" به ترتيب اولويت اول و دوم را به
خود اختصاص دادند و تاثير بيشتری در بعد تمايل به
راهاندازی کسب و کار بودند .فايولی ( )Fayolle, 2014و
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ملکینيا ( )Sadeghi & Malekinia, 2011نيز در
پژوهش خود به اهميت متغيرهای اين بعد تاکيد کردند.
در همين زمينه نودا ) (Noda, 2010نيز از جمله عوامل
مؤثر را تشويق و تنبيه معرفی میکند .به عالوه اين
يافته با نتايج تحقيق ( )Schwaningeer, 2008مطابقت
دارد .به عبارتی ،حمايت خانواده نقش مهمی در تشويق
و ترغيب اعضای خانواده به اشتغال دارد ،چرا که
خانواده به عنوان مهمترين نهاد و رکن اجتماعی نقش
فعالی در تربيت شغلی افراد دارد ،و به عنوان بزرگترين
پشتوانه شغلی افراد شناخته میشود.
در بعد تحرک اقتصادی از نظر افراد مورد مطالعه
متغيرهای "شرکت منظم و فعال در جلسات صندوق" و
" شرکت منظم و فعالتر در مراسم مذهبی و
غيرمذهبی" به ترتيب اولويت اول و دوم را به خود
اختصاص دادند و نسبت به ساير متغيرها دارای تاثير
بيشتری در تحرک و آزادی اقتصادی میباشند .آندرسون
و همکاران ( ،)Anderson et al., 2008فايولی ( Fayolle,
 ،)2014صادقی و ملکینيا ( Sadeghi & Malekinia,
و ميتچلمور و راولی ( & Mitchelmore
،)2011
 )Rowley, 2010نيز در پژوهش خود بر اهميت و تاثير
اين بعد دست يافتند.
امروزه کشورها و سازمانهای بينالمللی به اين نتيجه
رسيدهاند که توسعة مشاغل خانگی و افزايش مهارت افراد
در اين بخش ،تأثيری مثبت و مستقيم در ساير جنبه ها
نيز داشته است؛ زيرا از يک طرف سبب توسعة اقتصادی و
ايجاد فرصتهای شغلی میشود و از طرف ديگر ،میتواند
سبب بهبود وضعيت اجتماعی ،فرهنگی و بهداشتی افراد
و خانوادههای آنان شود ( Hashemi and Pour
 .)Aminzad, 2011به عبارت ديگر اشتغال روستاييان با
توانمندی و توانمندسازی آنان پيوند خورده است ،به
طوریکه توانمندیهای آنان پيشنيازی برای ورود به
يک کسب و کار است در عين حال اشتغال و کسب و کار
آنان راهکاری موثر جهت توانمندسازی اقشار آسيبپذير
روستايی محسوب میگردد ،براساس نظريه حمايت
اجتماعی در زمينه توانمندسازی ،موانع متعدد توسعهای
و غيرتوسعهای بر توانمندسازی مؤثرمی باشد .لذا،
حمايت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط بخش
خصوصی ،يک بخش اصلی از سياستهای کلی
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 بر اين اساس پيشنهاد میشود که از.شکوفايی آنها بود
 حمايت از، حمايت زيرساختی،جمله حمايتهای مالی
 حمايت،برنامههای کارآموزی و آموزش های پيشرفته
نهادها و مراجع دولتی و قانونگذاری و حمايت از طريق
ايجاد خدمات مشاورهای میتواند روستاييان را برای ورود
به عرصه اشتغال و راهاندازی مشاغل خانگی توانمند
.سازد
تشکر و قدردانی

اين مقاله با حمايت و همکاری بنياد علوی به
نمايندگی از بنياد مستضعفان انقالب اسالمی و معاونت
- لذا از حمايت،پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است
.های صورت گرفته تشکر مینماييم
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اقتصادهای توسعه يافته است از طرفی در جامعهای که
 بيشترين سهم،بخش عظيم منابع در اختيار دولت است
در فعاليتهای اقتصادی اعم از توليدی و خدماتی و مالی
 در چنين وضعيتی.نيز در دست دولت قرار میگيرد
پرداختن اشخاص حقيقی و حقوقی به فعاليت های
-اقتصادی در خارج از چارچوب دولتی نيز بدون حمايت
های دولت چندان ثمربخش نيست و حمايت دولت برای
.راهاندازی چرخ مشاغل گوناگون امری ضروری است
- به علت مزايا و قابليتهای بسيار زياد مشاغل،بنابراين
خانگی و نقش برجسته آنها در اقتصاد کشور و با توجه
به مسائل و مشکالتی که اين گروه از بنگاهها با آن روبرو
 حمايتهای گوناگونی از اين بنگاهها مورد نياز،هستند
است تا کارايی آنها افزايش يافته و شاهد رشد و
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