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  شرقی  شناختی در ارتقاي کارآفرینی روستایی استان آذربایجان روان نقش سرمایه
  

  .یران، اردبیل، ایلیدانشگاه محقق اردب ،ییروستا يزریو برنامه ایجغراف اریدانش؛  ساربان يدریح لیوک
  .دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ،ریزي روستاییدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه؛ توتاخانه یمجنون یعل

  
  16/7/1396: پذیرش نهایی      28/10/1395: دریافت مقاله

  چکیده
بخشی به منابع درآمد و اشتغال روستایی است که  ي کارآفرینی روستایی پتانسیلی براي کمک به تنوع توسعه
دراین . کند هاي مناسبی را براي کاهش مخاطرات معیشتی و ماندگاري در مناطق روستایی فراهم می فرصت

هدف این . هاي مهم در تقویت کارآفرینی روستایی استشناختی یکی از جنبه ي روانارتباط، سازوکار سرمایه 
. استان آذربایجان شرقی است شناختی در تقویت کارآفرینی روستایی در ي روانمقاله بررسی نقش سرمایه

. است شده انجامتحلیلی است که با استفاده از روش پیمایش  -این تحقیق از نوع کاربردي و به روش توصیفی
اداره کل توسط  1395روستا بوده که درسال  328کارآفرین روستایی ساکن در  2365ي آماري پژوهش جامعه

گیري با استفاده از روش نمونه. شناسایی شده است ن شرقیتعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجا
) نفر غیر کارآفرین 205نفر کارآفرین و  205( يعادکارآفرین روستایی و روستاییان  410تصادفی ساده، تعداد 

 40 راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد مطالعه پرسشنامه. عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدبه
صورت گرفته و در پی آن روایی صوري پرسشنامه توسط متخصصان مورد تأیید و پایایی آن نیز با پرسشنامه 

نتایج . محاسبه شد 91/0الی  89/0هاي مختلف پرسشنامه تحقیق استفاده از فرمول کرونباخ آلفا، براي بخش
ي مثبت آفرینی رابطهحاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که تمامی متغیرهاي تحقیق با تقویت کار

نفس،  ي خطی متغیرهاي امیدواري، اعتمادبههمچنین در آزمون رگرسیون چندگانه. داري داردو معنی
  . درصد از تغییرات متغیر تقویت کارآفرینی را دارد 88/0 آوري توانایی تبیینبینی و تابخودکارآیی، خوش

  
  .استان آذربایجان شرقی اقتصاد روستایی،ختی، شنا کارآفرینی روستایی، سرمایه روان: واژگان کلیدي

                                                
 vh.sareban@gmail.com 
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  مقدمه) 1
براي  )کارآفرینی اقتصادي(دهد که کارآفرینی از بعد اشتغال و تولید  بررسی اسناد و مدارك نشان می

به این دلیل که بر اساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و . جامعه روستایی و مدیریت روستایی اهمیت دارد
درصد  78/41درصد و نرخ مشارکت نیروي کار  04/15بیکاري مناطق روستایی برابر ، نرخ 1390مسکن سال 

نفر شاغل  6242144که از این تعداد   نفر بوده 7536542حدود  1390جمعیت فعال روستایی در سال . است
علت اشتغال پایین روستائیان در واقع به مسائلی همچون . نفر بیکار جویاي کار بوده است 1294398و 

هاي نوین، نبود روحیه کارآفرینی در گذاري، نبود فناوريهاي کشاورزي، کمبود سرمایه ازدهی کمتر فعالیتب
مجموع عوامل فوق منجر به این شده که  هرساله از جمعیت شاغل در روستاها  شود؛روستاها مربوط می

هاي صنعت و خدمات  شو به بخ) هزار نفر در کل روستاهاي کشور 14متوسط کاهش ساالنه (کاسته شود 
  ). هزار نفر 27و  18متوسط افزایش ساالنه به ترتیب (گردد  افزوده می

اضافه شدن جمعیت بیکار و مهاجر روستایی به جمعیت شهري موجب افزایش جمعیت شهرها و درنتیجه 
هاي تشدید مشکالت شهرنشینی مانند کمبود مسکن، توسعه مناطق حاشیه شهري و افزایش ناهنجاري

. رو حفظ جمعیت روستایی در روستاها داراي اهمیت زیادي است ازاین). 26: 1386امینی، (شود جتماعی میا
ناپذیري همه  کارآفرینی از منابع مهم و پایان. حدود زیادي نیازمند کارآفرینی است دستیابی به این امر نیز تا

سو ارزان و از سوي دیگر بسیار  از یک .گردد ها برمی منبعی که به توان خالقیت انسان. جوامع بشري است
و عالوه بر این، در دنیاي امروز، ایجاد مشاغل ) 10: 1392صباحی و همکاران، (ناپذیر است  ارزشمند و پایان

  ).Dahlstrand, 2010: 21( نوین براي ادامه حیات و پویایی اقتصاد کشورها بسیار ضروري است
ویژه توسعه روستایی، منجر به  رست از فرآیند توسعه و بهدر چند دهه اخیر در کشور ما برداشت ناد

گیري دولتی بزرگ گردیده که خود باعث نادیده گرفتن نقش مشارکتی، خالقیت و نوآوري مردم و  شکل
تبعیت از چنین تفکري از ). 117: 1384نیا، افتخاري و غریب(هاي آنان در فرآیند توسعه شده است  همکاري

و نوآوري در جوامع روستایی جلوگیري کرده که این خود از موانع اصلی رسیدن به بروز هرگونه خالقیت 
توان چنین نتیجه گرفت که کارآفرینی روستایی راهکاري جدید در  بنابراین می شود؛ توسعه پایدار قلمداد می

گی کنونی سازي در مناطق روستایی در جهت تغییر الگوي زند هاي توسعه براي توانمندسازي و ظرفیت نظریه
روستا، ایجاد برابري اقتصادي، اجتماعی، محیطی و  -به الگوي مطلوب و شایسته انسانی، کاهش شکاف شهر

  .آید حال ابزاري مهم دررسیدن به توسعه پایدار به شمار می نهادي است و درعین
دهد که کشورهاي موفق در حوزه توسعه متوازن شهري روستایی از طریق  متون توسعه نشان می

-هاي روستائیان را در محیطها و ظرفیتاند توانمنديشناختی توانسته ي رواناتخاذ راهبردهاي سرمایه

زعم  به. گرا دارد شناسی مثبت شناختی ریشه در نهضت روان سرمایه روان. هاي روستایی خود ارتقا بخشند
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هاي  بت روانی، خصلتگرا علم تجارب مث شناسی مثبت روان«، )2000( 2و سلیگمن 1میهالیاي سیگزنت
ها و گرا براي تمایل به پیشرفت و موفقیت از طریق استفاده از توانمندي هاي مثبت مثبت فردي و سازمان

  ). Csikszentmihalyi and Seligman, 2000: 116 (».هاي فردي و جمعی استظرفیت
- ي روانسرمایه سازي فردي و جمعی از طریق بهبود سطوح و ابعاد مختلفتوانمندسازي و ظرفیت

  3از نظر لوتانز .سازدهاي مادي و معنوي افراد فراهم میگذاري شناختی زمینه را براي مدیریت و سرمایه
- ها و سوء عملکردهاي افراد، گروه این دو راهبرد مانع از اشتغال ذهنی مداوم به ضعف) 2007(و همکاران

آوري را در  بینی، امیدواري و تاب نفس، خوش بهبه عبارتی منجر به افزایش اعتماد. شودها، نهادها می
نتایج ). Luthans and et al, 2007: 541. (شودویژه در افراد روستایی می هاي انسانی به سکونتگاه

 شناختی از طریق بهبود توانمندسازي و ي رواندهد که راهبرد سرمایه نشان می) 2010( 4مطالعات سیلوا
دهد و کسانی که در دوران پیش  نه را در مواجه با دوران رکود افزایش میسازي، موفقیت کارآفرینا ظرفیت

شناختی قابل قبولی برخوردار بودند، قابلیت بیشتري در جهت سازگاري و  از رکود از سطح سرمایه روان
بینی و امیدواري برآورد کننده بهتري  دهد خوش همچنین نتایج نشان می. غلبه با شرایط جدید دارند

  ).Silva, 2010: 6-10(بینی میزان موفقیت کارآفرینان روستایی است جهت پیش
شناختی باید همبستگی نزدیک و فراوانی با یکدیگر داشته باشد و  بنابراین کارآفرینی و سرمایه روان

در فرآیند تقویت  تواند بر تقویت کارآفرینی روستایی تأثیرگذار باشد؛ شناختی می درنتیجه سرمایه روان
کند؛  یمی نقش کلیدي ایفا شناخت روانیژه سرمایه و بهی شناخت رواننی روستایی، متغیرهاي کارآفری
نفعان و اجتماعات محلی  يذینی و امیدواري ب خوشي، آور تابي بدون خودکار آمدي، ا توسعههیچ  چراکه
ینی روستایی ی در تقویت کارآفرشناخت روانبه این خاطر در این تحقیق، راهبرد سرمایه ؛ گیرد ینمشکل 
  . گیرد یمو بررسی قرار  بحث مورد

شناختی در توانمندسازي کارآفرینان روستایی به این دلیل روان اهمیت توجه به نقش راهبرد سرمایه
سازي شود کارآفرینان روستایی بتوانند تصمیمات خود را در جهت پیادهاست که این راهبرد منجر می

عالوه بر این، با تکیه بر ). Unger et al, 2011: 343(اتخاذ کنندهاي بالقوه خود تفکرات و خالقیت
ي کارآفرینان و مخصوصاً کارآفرینان توان در جهت ارتقاي انگیزهشناختی میي روانراهبردهاي سرمایه

دست آوردن مزیت رقابتی در  هاي روستایی، افزایش اثربخشی و خالقیت آنان و راهی براي بهسکونتگاه
   .)Ma, 2002: 1766(نتخاب نمودبین آنان ا

                                                
1. Mihaly Sigzeit 
2. Seligman 
3. Luthans 
4. Silva 
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شناختی در تقویت کارآفرینی روان يدر مورد نقش و اهمیت راهبردهاي سرمایه) 2008(1موسکاردو
ها و جوامع محلی روستایی  روستایی اعتقاد دارد که این راهبرد از طریق ارتقاي توانایی افراد، سازمان

سازي ه اهداف است منجر به توانمندسازي و ظرفیتبراي انجام وظایف، حل مسائل، تدوین و دستیابی ب
آذربایجان شرقی نیز به  استان ).Moscardo, 2008: 169-171(گردددر بین کارآفرینان روستایی می

 بر اساسي که طور بههاي کشور که داراي تعداد زیاد سکونتگاه روستایی است؛ عنوان یکی از استان
روستا سکونت  2562نفر جمعیت روستایی بوده که در  1440124داراي  1390سرشماري عمومی سال 

ي روستایی هم به عنوان تهدید و هم به عنوان یک مزیت ها سکونتگاهوجود تعداد زیادي از . دارند
تهدید تعداد زیاد روستاها به صورت پراکندگی، موقعیت کوهستانی برخی از روستاها و . شودشناخته می

. کندی روستاها بروز میماندگ عقبهاي دولت و ر نهایت افزایش هزینهمشکل بودن احداث زیرساخت و د
توان با هاي انسانی و طبیعی است که میمزیت تعدد روستاها نیز بیشتر به دلیل تنوع امکانات و سرمایه

ها را ی خود روستائیان و تقویت روحیه کارآفرینی در آنان، این سرمایهشناخت روانهاي تکیه بر توانمندي
ی دریاچه ارومیه، سال خشکبه خصوص اینکه در طی چند سال اخیر و به دنبال . به بالفعل درآورد

ی به شغلی و منابع درآمدي آنان  جهت کاهش بخش تنوعاحساس نیاز به کارآفرینی روستایی به منظور 
  . استفاده از منابع آبی و محیطی بیشتر شده است

هاي اجتماعی و اقتصادي در روستاها صورت نگیرد در آینده نکه اقدام عملی براي تقویت بنیا یدرحال
کرده  یلتحصنه چندان دور تخلیه بیشتر روستاها از جمعیت و هجوم آنان و به خصوص جمعیت جوان و 

شناسایی عوامل مؤثر لوگیري از افزایش مشکالت روستاها، به منظور ج. صورت می گیردبه مراکز شهري 
جداي از ) کارآفرینی(اندازي کسب و کار جدیداز طرفی راه. ضروري است اییانبر تقویت کارآفرینی روست

به . هاي روحی و روانی خود افراد استفراهم بودن برخی از امکانات زیرساختی، وابسته به برخی از ویژگی
رسد که از بین تعداد کثیري از ساکنین روستاهاي آذربایجان شرقی، برخی از افراد داراي نظر می

در آنان به  فرد منحصربهشناختی متفاوتی از سایرین هستند که این خصوصیت بارز و وصیات روانخص
در این تحقیق تالش شده تا به این سوال . نمود یافته است وکار کسباندازي صورت ایجاد انگیزه براي راه

ي ینی روستایی رابطهی و تقویت کارآفرشناخت روانآیا بین راهبردهاي سرمایه ": مهم پاسخ داده شود که
   مثبت و معنادار وجود دارد؟

  
  مبانی نظري ) 2

گیري و موفقیت کارآفرینی در سطح عوامل مؤثر بر شکل صوتاکنون مطالعات متعدي در خص

                                                
1 Moscardo 
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شده است که این تحقیقات شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادي، محیطی، مدیریتی و روان روستاها انجام 
شناختی در روان شناختی و از آن جمله بررسی نقش سرمایهنبررسی عوامل روا. شناختی است

کارآفرینی روستایی یکی از مباحث جدیدي بوده که در طی یک دهه اخیر توجهات زیادي را به خود 
هاي داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه به صورت جدول ترین پژوهشمهم. جلب کرده است

  .بوده است) 1(
  

  شناختی در تقویت کارآفرینییشینه پژوهش در خصوص نقش سرمایه روانپ): 1(جدول شماره
  یافته هاي پژوهش  سال انجام  عنوان پژوهش

 روستایی کارآفرینی توسعه هايمؤلفه
  )کرمان شهرستان :موردي مطالعه(

ابراهیمی و 
  1393همکاران، 

زیرساختی  و فردي مهارتی، هاي روانشناختی،به ترتیب عامل
  اثرگذاري در کارآفرینی روستایی هستندداراي بیشتر 

زنان  ینیعوامل مؤثر بر کارآفر یلتحل
  ییروستا

موحدي، یعقوبی 
  1393فرانی، 

و  ياقتصاد یتوضع یتی،شخص هاي یژگیو ینمعنادار ب ۀرابط
نبود  یزها و ن آن ینیزنان با سطح کارآفر یفرهنگ -یاجتماع یطشرا
  .وجود دارد ینیح کارآفرو سط یخانوادگ یتوضع ینمعنادار ب ۀرابط

 در کارآفرین توسعه وضعیت سنجش
 دهستان :مورد ییروستا مناطق
  گرگان شهرستان در یجنوب استرآباد

کانی  و نجفی
  1394همکاران،

و خالقیت داراي  نگري، اعتماد به نفس نوآوريآیندهمؤلفه هاي 
  اثرگذاري مثبت و معناداري با کارآفرینی هستند

 ینیوسعه کارآفرعوامل مؤثر بر ت
مناطق : نمونه مطالعه( ییروستا

  )شهرستان منوجان ییروستا

حسینی نیا و 
  1396فالحی، 

به ترتیب عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی مهمترین 
اجتماعی، زیرساختی، طبیعی و  عوامل فردي، فرهنگی اند ازعبارت

. شناختی، قانونی، آموزشی، نهادي، سیاسی و اقتصادي بوم
  براین، سازوکار تعاملی ایشان افزون

صفات روان شناختی در کارافرینی 
  1992، 1باب  روستایی

باال رفتن سن، ثبات  یت،به موفق یابیبه دست یازنمتغیرهاي 
بیشتریت تاثیر را در  یژگیهاییو یو روابط شخص یاحساس

  .کارآفزینی داشته است

 يها یامو پ یتیشخص يها یژگیو یرتأث
  ینینده در کارآفرمتقاعد کن

دپیلیس و 
  2007، 2ررادون

تحمل  یشرفت،پ یزهانگ ی،شخص ییکارآ انگیزهاندازه مغیرهاي 
در کارایی  ینیو هدف کارآفر ینیابهام، نگرش نسبت به کارآفر

  .روستائیان اثرگذار است
 يها یژگیو یاآ: ینیمناطق کارآفر

 یمناطق کمک م یروانشناخت یفرهنگ
اقتصاد را » نشپارادوکس دا«کند تا 

  یم؟حل کن

و  3چانکاآبس 
  2015همکاران، 

متغیرهاي فرهنگی، روان شناختی، روحیه اقتصادي، انگیزه هاي 
فردي و جمعی، محیط خانواده بر شکل گیري انگیزه هاي 

  .کارآفرینی اثرگذار است

  
                                                
1 Babb 
2 De Pillis & Reardon 
3 Obschonka 
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گردآورند و با  توانند عوامل مختلف تولید را در جوامع روستایی افراد موفق در مقام کارآفرین، می
: 1396قدیري معصوم و همکاران، (ها را به موفقیت سوق دهند هاي خالقانه خود فعالیت تالش و کوشش

هاي کارآفرینی نفع شخصی است، اما ایجاد فضاي مناسب براي  بدیهی است انگیزه فعالیت). 143
به همین جهت امروزه . دارداي و ملی را نیز به دنبال  ، منافع منطقه)روستا(کارآفرینی در سطح محلی 

سازي جامعه نظران توسعه روستایی معتقد هستند که براي تحقق توانمندسازي و ظرفیت صاحب
گیري و مدیریت روستایی بایستی در داخل خود جامعه محلی صورت گیرد و عوامل  روستایی، تصمیم

  ).54: 1390فرجی سبکبار و همکاران، (بیرونی نقش تسهیل گر را ایفا کنند 
بینی کند که  یشپتواند نظمی نوین را براي کار در مناطق روستایی  یمکارآفرینی در بخش روستایی  

ي کاري در محیط ها گروهینکه عاقالنه است، یعنی افراد و انخست : از چندین جنبه داراي اهمیت است
جهت رفع نیازهاي  روستا توانایی کنترل بیشتري بر کار خود خواهند داشت و براي استفاده از آن در

تر  یانسانکه  یناخواهند آورد؛ دوم  به دستي بیشتري ها فرصتنیاز به رشد و توسعه سالم،  ازجملهخود، 
قرار  مورداستفادهن بیگانه است، آنادر زمینه اموري که با اهداف  تنها نه ها گروهاست، یعنی کار افراد و 

زیست سازگارتر است  یطمحینکه با انخواهد شد؛ و سوم گیرد بلکه موجب استثمار و زیان دیگران نیز  ینم
و بدین ترتیب، کار با محیط طبیعی و زیست انسانی هماهنگ خواهد بود و طبیعت را تخریب نخواهد 

  )221: 1394حیدري ساربان، . (کرد
صفري (دهد مفهوم کارآفرینی چیزي بیش از ایجاد شغل است بررسی ادبیات توسعه پایدار نشان می

هاي کارآفرینی است اما تنها  اگرچه ایجاد اشتغال نیز یکی از جنبه). 101: 1396علی اکبري، صادقی، 
ات، ها، پذیرش مخاطر وجوي فرصتدیدگاه کارآفرینی مشتمل برجست. یکی از کارکردهاي آن است

. )38: 1392رضایی میرقائد و همکاران،(دست است  ها و مفاهیمی ازاین پایداري براي محقق کردن ایده
هاي تجاري کنونی  کارآفرینی نماد کوشش و موفقیت در امور تجاري است، کارآفرینان پیشگامان موفقیت

عنوان  فیت آنان در موفقیت، بهها، نیروي آنان در نوآوري و ظر گیري از فرصت توانایی آنان در بهره. هستند
کارآفرینان به لحاظ رهبري، مدیریت، . شده است معیاري جهانی براي سنجش کارآفرینی نوین شناخته

وري و تشکیل صنایع جدید، سهم مهم در  نوآوري، کارآیی پژوهش و توسعه، ایجاد شغل، رقابت و بهره
  ).Kurotko and Hudgets, 2001: 41(رشد اقتصادي دارد 

ها بدون  آمده است و کارآفرینی به معنی تعقیب فرصت عمل تاکنون تعاریف متعددي از کارآفرینی به 
 ,Drake and copper(آفرینی از طریق نوآوري  ؛ ارزش)Forter, 2006: 19(توجه به منابع تحت کنترل 

هاي اقتصادي  بنگاه ؛ ایجاد)Harper,2003( وري از حداقل منابع اقتصادي ، ایجاد حداکثر بهره)31 :1946
 :Ashmore et al, 2004(چیز  چیز از هیچ ؛ توانایی خلق یک)Low and Macmillan, 1988: 141(جدید 
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آمیز همچون خوداشتغالی،  هاي جدید مخاطره وکار جدید یا فعالیت هر نوع کوشش در ایجاد کسب ؛)82

د، یک گروه و یا یک سازمانی که از قبل سازمانی یا استفاده از یک فر ایجاد یک سازمان جدید و یا توسعه
نظر از  ، فرآیند خلق یا تصاحب یک فرصت و دنبال کردن آن، صرف)Selling, 2003: 965(شده  تأسیس

. است )Shane, 2000: 25(مدیریت ابهام ) gerrio and Thimons, 1992: 49(شده  منابع جاري کنترل
. وري را ایجاد نماید ابع اقتصادي حداکثر بهرهنهایت اینکه کارآفرین کسی است که از حداقل من

در جهت » تخریب خالق«گیري از  آفرین بوده و نوآورانی هستند که با بهره کارآفرینان ارزش
و به باور ماکس وبر، کارآفرینان محصول شرایط خاص  کنند حداکثرسازي مزایاي اقتصادي عمل می

عنوان کارآفرین  و این جامعه است که افراد را به یابند اجتماعی هستند که در این شرایط پرورش می
  ).Mohanty, 2006: 3(دهد  شکل می

هاي مختلف داراي معانی  دهد مفهوم کارآفرینی در حوزه بررسی ادبیات توسعه پایدار نشان می
لید تو اند کارآفرینی بر رشد و مداران بر این عقیدهعنوان نمونه، اقتصاددانان و سیاست متفاوتی است؛ به

از دیدگاه جامعه شناسان، کارآفرینی ). Caree and Thurik,2003: 21-23(ناخالص داخلی اثر مثبت دارد 
تواند  شده است و این روابط اجتماعی می فرآیندي است که در شبکه متغیري از روابط اجتماعی واقع

و در کل در ) 1382داریانی،  احمدپور(ها، محدود و یا تسهیل نماید  رابطه کارآفرینی را با منابع و فرصت
ترین پیشران توسعه  خصوص اثرات کارآفرینی بر توسعه پایدار روستاها، اقتصاددانان کارآفرینی را مهم

اقتصادي روستاها، سیاستمداران آن را یک استراتژي کلیدي براي جلوگیري و اغتشاشات و ناآرامی در 
ي بهبود درآمد خویش و زنان آن را امکانی براي اشتغال روستاها، کشاورزان و روستاییان آن را ابزاري برا

تواند خودمختاري، استقالل و کاستن از نیازهاي اجتماعی آنان را  در مجاورت محل سکونت خود که می
  ).9- 8: 1382میرزا امینی، (دانند  در پی داشته باشد، می

از  .شناختی ی و رویکرد روانشناخت رویکرد جامعه: طورکلی دو رویکرد در کارآفرینی وجود دارد به
هاي مشترك میان  و به دنبال عدم موفقیت روان شناسان در دستیابی به ویژگی 1960اوایل دهه 

کارآفرینان، توجه جامعه شناسان و روان شناسان به دسته دیگري از متغیرهاي جمعیت شناختی معطوف 
در این رویکرد دالیل و چگونگی . شود یاد می 1گردید که از مطالعات آنان تحت عنوان رویکرد رفتاري

هاي جدید پا به عرصه وجود  وکار، یا شرکت نوپا و یا فرآیندي که طی آن شرکت تشکیل یک کسب
شناختی که بر  برخالف رویکرد روان). Drake, 2005: 25(گذارد، موردتوجه قرار گرفته است  می

کند  هاي کارآفرین تأکید می الیتهاي شخصیتی فرد تأکید دارد، رویکرد رفتاري بر فع ویژگی
)Wanderwerf and Brush,1989: 11.(  

                                                
1.Behavioral approach 
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هاي کلیدي، ده نکته اساسی راجع به کارآفرینی را بیان  اساس ترکیب یافته بر) 2001( 1تامپسون 
یابی و سازند؛ کارآفرینان موضع کارآفرینان افرادي هستند که خود را از دیگران متمایز می: کند می

ها را پیدا  برداري از فرصت دهند؛ کارآفرینان منابع موردنیاز براي بهرهها را انجام میاز فرصتبرداري  بهره
سازان اجتماعی و مالی خوب هستند؛ کنند؛ کارآفرینان شبکه افزوده ایجاد می کنند؛ کارآفرینان ارزش می

ی و هنري هستند؛ کارآفرینان داراي دانش عملی هستند؛ کارآفرینان داراي سرمایه مالی، اجتماع
 کارآفرینان مدیریت خطرپذیري دارند؛ کارآفرینان در مواجه با نامالیمات داراي قاطعیت و اراده هستند و

  ). Thpompson, 2001: 17( شود کارآفرینی نوآوري و خالقیت را شامل می
کوشا، سبک  رغم افراد، خالق، نوآور و دهد که در مناطق روستایی به بررسی اسناد و مدارك نشان می

هاي گوناگون مانند عدم پاسخ سریع به  زیرا موانع و محدودیت فعالیت کارآفرینانه نهادینه نشده است؛
ها و پیشنهادهاي جدید، ساختار مکانیکی، ناآگاهی در چگونگی استفاده از دانش، پایین بودن  ایده

که تقویت  روستاییان شده استآوري سبب اندك بودن تعداد افراد کارآفرین در بین  خودکارآمد و تاب
هاي روستایی تا حدود زیادي در ها و ظرفیتتواند از طریق تقویت توانمندي شناختی می سرمایه روان

شناختی را عامل تأثیرگذار در موفقیت  نظران عامل روان صاحب. ارتقاي کارآفرینی روستایی نقش ایفا کند
سادات (اند  جتماعی، نهادي و اقتصادي موردتوجه قرار دادهکارآفرینی تلقی نموده و آن را در کنار عامل ا

  ).115: 1392مرعشیان و نادري، 
شناختی با  اي مثبت روان شناختی یک وضعیت توسعه ، سرمایه روان)2007( به باور لوتانز و همکاران 

 برانگیز تعهد و تالش الزم براي موفقیت در کارها، وظایف چالش(الف : هاي زیر است مشخصه
؛ )بینی خوش(هاي حال و آینده  داشتن استناد مثبت درباره موفقیت) ؛ ب)خودکارآمدي/نفس اعتمادبه(
پایداري در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف براي دستیابی به موفقیت )ج
ها  ها و مشکالت براي دستیابی به موفقیت پایداري هنگام مواجه با سختی) ، د)امیدواري(
هاي فردي و ها و ظرفیتها، توانمندياحساس نیاز مداوم براي ارتقاي مهارت) ، و ح)پذیري نعطافا(

در نهایت با توجه به مباحث مطرح شده مدل مفهومی پژوهش ). Thpompson, 2001: 14-16( یجمع
  )1شکل . (گرددبدین صورت ترسیم می

                                                
1. Thpompson 
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  مدل مفهومی پژوهش): 1(شکل

  
  روش تحقیق) 3

تحلیل و پیمایشی و نیز از نوع  - ماهیت، توصیفی لحاظ ازو  يا توسعههدف،  لحاظ از این تحقیق
ها براي پاسخگویی به سؤاالت تحقیق، به دو صورت  در این تحقیق روش گردآوري داده. همبستگی است

امه و ابزار مورداستفاده درروش پیمایشی پرسشن) هاي اولیه داده( و پیمایشی) هاي ثانویه داده(اسنادي 
شناختی و  منظور بررسی ارتباط بین متغیرهاي پژوهش از دو نوع پرسشنامه سرمایه روان به .بوده است

پرسش به  10پرسش که  40شناختی شامل  پرسشنامه سرمایه روان. کارآفرینی روستایی استفاده گردید
به سنجش  پرسش به صورت سؤاالت استنباطی است که 30و ) سن، جنس، سواد و غیره(صورت کیفی 

  ).2جدول(نفس پرداخته است  بینی و اعتمادبه آوري، امیدواري، خوش هاي خود کارآمدي، تاب مؤلفه
  
  
  
  

بعد از هر مشکل موفقیت 
 است
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  )PCQ(شناختی لوتانزپرسشنامه سرمایه روان): 2(شماره  جدول
  هاگویه

هاي اساسی با اعتماد می توانم در بحث
 زندگی مشارکت کنم

عی با اعتماد کامل وظایفم را در کارهاي جم
 کنم معین می

با اعتماد یک مسئله طوالنی را بررسی 
 کنم تا به جواب برسم می

توانم اطالعات مفید به  با اعتماد می
  دیگران ارائه بدم

توانم در بیرون با مردم درباره  با اعتماد می
  موضوعات بحث کنم

ام را  توانم اهداف زندگیبا اعتماد می
  تعیین کنم

براي حل  هاي زیادکنم روش فکر می
توانم  اگر در کارها گیر کنم می  ام هستم حال حاضر به دنبال اهداف زندگی در  مشکالت وجود دارد

  راهکارهاي مختلفی پیدا کنم
کنم مشکالت بخشی از  من فکر می
  زندگی است

کنم تواناي الزم براي پیشرفت را  من فکر می
  دارم

اکنون من خودم را نسبت به  هم
  دانم دیگران موفق می

توانم مشکالت متنوعی را  معموالً می
  کنم مدیریت می

رو شوم خودم را  که با مشکلی روبه درصورتی
  کنم رو شدن با مشکل آماده می براي روبه

رو شدن با اهداف  من توانایی روبه
  زندگی خودم را دارم

همیشه انتظار بهترین عملکرد را دارم 
  حتی در صورت مشخص نبودن وظایف

یک وظیفه اصلی چند وظیفه  در حین انجام
  دهم فرعی را نیز انجام می

اگر مجبور باشم در حین انجام تکالیف 
  زنم با خودم حرف می

در صورت هرگونه اشتباهی سعی   بینم هاي مثبت کارم را می همیشه جنبه  بین هستم نسبت به آینده خوش
  کنم عملکرد عاقالنه داشته باشم می

رفت یک کنم تالش براي پیش من فکر می
  فرایند مداوم است

عنوان بهترین بعد زندگی  وکار به من به کسب
  کنم نگاه می

ممکن است همیشه کارها بر طبق 
  ها نباشد خواسته

تواند  تفکر در مورد یک موفقیت می
  هاي موفقیت آتی را فراهم سازد زمینه

هاي بزرگ از کارهاي کوچک  معتقدم موفقیت
  گیرد شکل می

استعداد کافی را معتقدم هر انسانی 
  براي موفقیت دارد

معتقدم به دنبال هر شکستی موفقیت 
  .وجود دارد

معتقدم موفقیت با کار جمعی بهتر انجام 
  شود می

یابی به موفقیت مشکل و  معتقدم دست
  نیازمند تالش است

  
به تهیه و تنظیم  براي سنجش تقویت کارآفرینی روستایی محقق با توجه به سؤاالت تحقیق

. مورد تأیید قرار گرفت 2پرسشنامه توسط پانل متخصصان 1روایی صوري. نامه مبادرت شده استپرسش
 پرسشنامه در سطح روستاهاي خارج از محدوده مورد مطالعه 40 ابتدا با تعداد 3مطالعه راهنما

وش روستاهاي داراي کارآفرین در استان آذربایجان شرقی بوده ولی هیچ یک از کارآفرینان آنجا در ر(
صورت گرفته و با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، ) تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه برگزیده نشد

جامعه آماري پژوهش شامل . دست آمد به 91/0الی  89/0هاي مختلف پرسشنامه تحقیق  بخش 4پایایی
نفر با  205از این تعداد نفر بوده که  2365کلیه روستاییان کارآفرین استان آذربایجان شرقی به تعداد 

ي شناسایی و انتخاب افراد نحوه. گیري تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیداستفاده روش نمونه
از سویی، براي برابري . کارآفرین بر اساس لیست اداره تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی بوده است

                                                
1. Face Validity 
2. Panel of Expert 
3. Pilot study 
4. Reliability 
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اند، با کارآفرین بوده تاها که غیرکارآفرین که غیرنفر از ساکنین همان روس 205در آزمون و نتیجه، 
  ).3 جدول( اندعنوان گروه شاهد استان انتخاب شده گیري تصادفی ساده بهاستفاده روش نمونه

  
  اسامی و موقعیت سیاسی روستاهاي مورد مطالعه): 3(شماره  جدول

  تعداد غیر کارآفرین  تعداد کارآفرین  شهرستان  روستا
 15 15  بناب  وته مهر، زاوشت بزرگ، قره چپقآلقو، زاوشت، ک

 22 22  مراغه  کش، چکاناشان، کردکندي، خرمازرد، ورجوي، سون
 9 9  عجبشیر  خضرلو، شیشوان

 8 8  ملکان  آباد، مجیدآبادلیالن، مبارك
 21 21  آذرشهر  قاضی جهان، شیرامین، خراجو، خانقاه، چراغیل، دیزج،

 9 9  سراب  آباد، قشالق، گنبداندولت
 10 10  شبستر  توپچی، سهرل، گل آباد، شیخولی

 15 15  اهر  ، دیزبین، ریحان، قزلجه، پالدرن، گاودلگرنگاه
 14 14  میانه  یان بالغ، قره قیه، کریم آباد، تجرق، کالله

 31 31  تبریز  خوانجان، کندرود، سفیدان، الوار، سهالن، نوجه ده، زرنق، سفیدهالهی
 10 10  اسکو  کندوان، آمقان

 7 7  هریس  صومعه، نهند، مرکید
 8 8  ورزقان  دستجرد، گشایش

 13 13  کلیبر  تازه، حسرتان، دایان، اوغاش، عطالو، طینخوش
 13 13  جلفا  زوایه، حیدرآباد، نوشیروان، قشالق ارامنه
 15 15  بستان آباد  قره بالغ، آقدره، آبریز، کلو، سرخه، زنگبار

 22 22  چاراویماق  یساول، ذاکر کندي، امیرآباد، پیک، اوچبالغ، حصار
 9 9  هشترود  عرقطو، احمدآباد، باشماق

  1395شرقی، .اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان آ :مأخذ
  

براي . وتحلیل قرار گرفت هاي آمار استنباطی مورد تجزیه یوهآمده با استفاده از ش دست اطالعات به
بینی  آوري، امیدواري، خوش شناختی خود کارآمدي، تاب هاي سرمایه روان تبیین رابطه بین هر یک مؤلفه

نفس و کارآفرین روستایی از ضرایب همبستگی اسپیرمن، آزمون یومن ویتنی و رگرسیون  و اعتمادبه
 . ، انجام گرفتSPSS افزار و همه عملیات آماري با استفاده از نرم چندمتغیره استفاده شد

 45درجه و  36بین مدارهاي شمالی غربی کشور و در  هاي یکی از استان استان آذربایجان شرقی
 22درجه و  48دقیقه تا  5درجه و  45النهارهاي  دقیقه عرض شمالی و نصف 26درجه و  39دقیقه تا 

 و آذربایجان هاي استان آذربایجان شرقی از سمت شمال به جمهوري. است  فتهدقیقه طول شرقی جاي گر
و از  استان اردبیل ، از سمت شرق بهاستان آذربایجان غربی ، از سمت غرب و جنوب غرب بهارمنستان

سرد کوهستانی بوده و  وهواي آباین استان داراي . است شدهمحدود  استان زنجان سمت جنوب شرق به
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 است کیلومترمربع 491/45 این استانمساحت . اند ها و ارتفاعات تشکیل داده محدوده استان را کوه کل
  ).2شکل ( شود که از این جهت، یازدهمین استان بزرگ ایران محسوب می

  

  
 مطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده مورد ): 2(شماره شکل 

  
استان  ترینو صنعتی ترین پرجمعیت ،ترین بزرگاز نظر اقتصادي و اجتماعی نیز این استان به عنوان 

رتبه اول صادرات غیرنفتی در کشور را  اساس آمار رسمی که بر شود سوب میمح ایرانشمال غربی  ناحیه
خورشیدي، جمعیت استان  1390بر پایه سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال  همچنین .ددار

را به  ایران درصد از جمعیت کل پنجنفر بوده که نزدیک  3724620آذربایجان شرقی در این سال بالغ بر 
اساس نتایج همین سرشماري استان  عالوه بر این براساس،  همین بر. است دادهخود اختصاص 

. نفر ساکن روستا است 1144452خانوار روستایی و  318764روستا،  3083آذربایجان شرقی برابر با 
از نظر وضعیت طبیعی نیز حدود . است) 4( انسانی روستاهاي استان مطابق جدولهاي برخی از ویژگی

درصد  50/3اي و حدود درصد به صورت کوهستانی یا کوهپایه 50/78درصد روستا به صورت دشتی  18
  .نیز به صورت جنگلی هستند

  
  مشخصات انسانی روستاهاي استان آذربایجان شرقی): 4(شماره  جدول

  اشتغال زنان  اشتغال مردان  باسوادي زنان  باسوادي مردان  ت زنجمعی  جمعیت مرد
55/50  45/49  65/78  36/72  64/98  45/98  

  .1390سرشماري عمومی نفوس و مسکن، : مأخذ        
  

عالوه بر این وضعیت، روستاهاي مورد مطالعه از نظر برخی از متغیرهاي اجتماعی، اقتصادي به 
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ها در درصد فعالیت 14/27اند؛ درصد مرد بوده 8/82کارآفرینان زن و  درصد 2/17. صورت زیر بوده است
درصد در بخش  33/11هاي در بخش صنعتی، درصد فعالیت 24/32بخش محصوالت کشاورزي، 

درصد نیز  5/10بندي درصد در بخش بسته 6/8درصد در بخش خدمات و  11/10استخراج مواد معدنی، 
درصد داراي  2/17سواد، درصد افراد بی 3نظر سطح تحصیالت نیز حدود  از. ها بوده استدر سایر فعالیت

درصد نیز داراي  18درصد داراي مدرك لیسانس و  3/33درصد دیپلم،  5/28مدرك ابتدایی و راهنمایی، 
ها مرتبط با تخصص دانشگاهی افراد و درصد فعالیت 5/43. اندمدارك تحصیلی باالتر از لیسانس بوده

 42سال با  40الی  30از نظر گروه سنی کارآفرینان نیز گروه سنی . ی ارتباط بوده استدرصد ب 5/56
  .درصد داراي بیشترین فراوانی بوده است

  
  هاي تحقیقیافته) 4

درصد  4/3دهد وضعیت امیدواري  نشان می) 2(هاي توصیفی در جدول  نتایج حاصل از یافته
در سطح زیاد و  2/39در سطح متوسط،  35و  سطح کم در 5/9کارآفرینان روستایی در سطح خیلی کم، 

درصد روستائیان غیرکارآفرینان  4/15 در مقابل وضعیت امیدواري. در سطح خیلی زیاد بوده است 9/12
در سطح  5/10در سطح زیاد و  5/19در سطح متوسط،  1/34در سطح کم،  5/20در سطح خیلی کم، 

  . خیلی زیاد برآورد شده است
در سطح متوسط،  3/30در سطح کم،  11گویان در سطح خیلی کم،  پاسخ 6/5ینی بکیفیت خوش

روستاهاي  نتایج همین متغیر در مورد. در سطح خیلی زیاد برآورد گردید 6/12در سطح زیاد و  5/40
درصد گزینه متوسط  2/25هاي کم و خیلی کم،  درصد گزینه 8/40بوده که  صورت بدینغیرکارآفرین نیز 

  . اندهاي زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نمودهنیز گزینه درصد 34و 
درصد گزینه متوسط  5/38گویان در سطح خیلی کم و کم،  پاسخ 28 آوري نیزدر رابطه با متغیر تاب

آوري در هاي متغیر تابنتایج توزیع جواب. انددرصد گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب نموده 5/33و 
درصد گزینه متوسط و  6/29درصد دو گزینه کم و خیلی کم،  39صورت  رین نیز بهمورد افراد غیرکارآف

  . آمده است دست هاي زیاد و خیلی زیاد بهدرصد گزینه 4/31
درصد مربوط به گزینه  37ترین فراوانی با  در مورد متغیر امیدواري در روستائیان کارآفرین نیز بیش

درصد مربوط به همان گزینه متوسط  3/38آفرین نیز با و همچنین در بین روستائیان غیرکار متوسط
درصد در سطح متوسط یعنی  4/41نفس در بین روستائیان کارآفرین نیز  به لحاظ اعتمادبه. بوده است

شده  درصد مربوط به گزینه متوسط ارزیابی 5/37بیشتر فراوانی و در بین روستائیان غیرکارآفرین نیز با 
  .است) 5( صورت جدول هاي بهبررسی پرسشنامه نتایج دقیق حاصل از. است
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  شناختی کارآفرینان و غیر کارآفرینان روستایی درصد فراوانی و انحراف معیار سرمایه روان ):5(جدول شماره 

  متغیرها

  غیر کارآفرینان  کارآفرینان

کم
ی 

خیل
  

سط  کم
متو

  

یاد
ز

ی   
خیل یاد
ز

  

یار
 مع

اف
حر

ان
  

کم
ی 

خیل
  

سط  کم
متو

  

یاد
ز

ی   
خیل یاد
ز

  

ان
یار

 مع
اف

حر
  درصد پاسخگویان  درصد پاسخگویان  

  03/1  5/10  5/19  1/34  5/20  4/15  97/0  9/12  2/39  35  5/9  4/3  امیدواري
  04/1  3/9  7/24  2/25  20  8/20  91/0  6/12  5/40  3/30  11  6/5  بینی خوش

  2/1  2/14  2/17  6/29  2/19  8/19  01/1  4/14  1/19  5/38  5/17  5/10  آوري تاب
  01/1  3/7  2/11  3/38  2/22  21  98/0  6/16  24  37  2/12  2/10  امیدواري
  02/1  4/3  7/19  5/37  3/21  1/18  89/0  9/12  3/21  4/41  2/12  2/8  نفس  اعتمادبه

  06/1  5/5  3/12  20  2/12  10  95/0  2/7  5/14  18  3/6  4  میانگین کل
  1395هاي تحقیق،  یافته: مأخذ       

  
هاي تحقیق از آزمون یومن ویتنی و براي تعیین رابطه بین  منظور مقایسه اختالف بین میانگین به

یا چند متغیر مستقل در  متغیرهاي تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و براي تعیین سهم یک
با توجه به . استفاده گردیده است) گام به روش گام(بینی متغیر وابسته از روش رگرسیون چندمتغیره  پیش

روستاییان کارآفرین و غیرکارآفرین ازنظر میزان  دهد که بین نی نشان میوایت، نتایج آزمون من6جدول 
درصد خطا  1داري در سطح  نفس اختالف معنی آوري، امیدواري و اعتمادبهبینی، تابامیدواري، خوش

توان اظهار نمود که در تمامی  آمده از دو گروه می دست اي بههاي رتبهبا توجه به میانگین. وجود دارد
آوري، امیدواري بینی، تابهاي میزان امیدواري، خوش از منظر مؤلفه(شناختی  رد ذکرشده سرمایه روانموا

  . روستاییان کارآفرین روستایی بیشتر از روستاییان غیر کارآفرین روستایی بوده است) نفس و اعتمادبه
  

  یان کارآفرین و غیر کارآفریننتایج آزمون من وایت نی در خصوص اختالف میانگین روستای): 6( جدول شماره

 مقـــــدار  )U( مقدار  میانگین دو گروه مستقل  متغیر
)Z( 

 )P( مقدار

  36/160  کارآفرین غیر  001/0  -21/2  12365  52/166  کارآفرین  امیدواري

 65/172  کارآفرین غیر  001/0  -14/2  12328 74/197  کارآفرین  بینی خوش

  50/188  کارآفرین غیر  001/0  -32/2  11574  54/190  کارآفرین  آوري تاب

  61/180  کارآفرین غیر  000/0  -24/3  13245  84/200  کارآفرین  خودکارآمدي

  85/189  کارآفرین غیر  000/0  -84/3  13521  29/201  کارآفرین  نفس اعتمادبه
 1395هاي تحقیق،  یافته: مآخذ            
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با متغیرهاي ) شناختی ي روانسرمایه( مستقل متغیر تصادفیبین  ضریب همبستگی براي سنجش
، نتایج )7( با توجه به اطالعات مندرج در جدول. استفاده شده است) تقویت کارآفرینی( تصادفی وابسته

- بینی، تابدهد که رابطه بین متغیرهاي میزان امیدواري، خوش ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می

درصد خطا مثبت شده  1نفس با متغیر وابسته تقویت کارآفرینی در سطح  بهآوري، امیدواري و اعتماد
  .است

  
  شناختی و تقویت کارآفرینی ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین سرمایه روان): 7( جدول شماره

  )p( مقدار )r( مقدار  متغیر وابسته  متغیر مستقل

ایه
سرم

وان
ي ر

تی
ناخ

ش
 

  امیدواري

  یتقویت کارآفرین

341/0 001/0  
  000/0 785/0  خویش بینی

  001/0 362/0  آوري تاب
  000/0 792/0  خودکارآمدي

  000/0 598/0  نفس اعتمادبه
  1395هاي تحقیق،  یافته: مآخذ                

  
آوري، بینی، تابآمده متغیرهاي امیدواري، خوش دست در این روش بر اساس بتاي استاندارد به

ترین سهم را در میزان تغییرات  عنوان متغیرهایی بوده که بیش به ترتیب به نفس و خودکارآیی اعتمادبه
داري با سان، با توجه به اینکه تمامی متغیرهاي فوق داراي ارتباط معنیبدین. متغیر وابسته داشته است

درصد از  88بین  ي پیشدهد این متغیرها نتایج نشان می. اند مانده کارآفرینی بوده، در مدل نهایی باقی
ضریب تعیین بیانگر این است که . کند بینی می را پیش) تقویت کارآفرینی(میزان واریانس متغیر وابسته 

متغیرهاي دیگري نیز در میزان تقویت کارآفرینی روستاییان تأثیرگذار بوده که در مطالعه حاضر بررسی 
ار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را در د طرفه نیز معنی نتایج تحلیل واریانس یک. نشده است

. دهند وتحلیل را نشان می اطالعات مربوط به این تجزیه) 9(و ) 8(جدول . دهد گام نهایی نشان می
دار بودن مدل نهایی رگرسیون  آمده و معنی دست منظور برآورد معادله تخمین، با توجه به اطالعات به به

شناختی را با تقویت کارآفرینی در  توان میزان سرمایه روان ا معادله زیر میچند متغیره در این پژوهش، ب
  .منطقه موردمطالعه تخمین زد

Y= 36.3+3.75(x1)+7.53(x2)+7.66(x3)+7.74(x4)+3.80(x5)  
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  شناختی و تقویت کارآفرینی اي براي تبیین رابطه سرمایه روان ضرایب رگرسیون چندمرحله): 7( جدول شماره
  ضریب  نام متغیر  گام

  رگرسیون
  ضریب تعیین

 

  ضریب تعیین
  )P( مقدار F مقدار  شده تعدیل

  000/0  54/160  411/0 425/0  685/0  امیدواري  1
  000/0  03/138  534/0  546/0  742/0  خویش بینی  2
  000/0  12/155  621/0  687/0  829/0  آوري تاب  3
  000/0  74/141  714/0  738/0  864/0  خودکارآمدي  4
  000/0  35/129  735/0  755/0  870/0  نفس تمادبهاع  5

  
شناختی  روان ها در مورد قدرت تبیین متغیرهاي مربوط به سرمایهوتحلیل داده نتایج حاصل از تجزیه

  .محاسبه شده است) 9( در میزان تقویت کارآفرینی به صورت جدول
  

  یضرایب متغیرهاي واردشده در معادله رگرسیون نهای): 8( جدول شماره

  ضرایب استانداردشده  ضرایب استاندارد نشده  بین متغیرهاي پیش
t مقدار  شده محاسبه )P(  بتا  خطاي معیار  ضریب ورود )β(  

  000/0  65/9  -  64/3  3/36  )عرض از مبدأ( عدد ثابت
 1X( 75/3  765/0  181/0  84/4  000/0(خودکارآمدي 

 2X(  53/7  705/0  377/0  48/9  000/0(آوري  تاب
  3X(  66/7  715/0  401/0  51/9  000/0( ینیبخوش

 4X(  74/7  699/0  465/0  96/9  000/0( امیدواري
 5X(  80/3  380/0  202/0  32/6  000/0( نفس اعتمادبه

  
، سهم و نقش متغیر 1دهد بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا ، نشان می3 اطالعات مندرج در شکل

بیشتر از سایر متغیرها است و » رآفرینی روستاییتقویت کا«در تبیین متغیر وابسته » امیدواري«
  .آوري، خودکارآمدي در اولویت بعدي قرار گرفته استبینی، تابمتغیرهاي خوش

 

                                                
7.Beta 
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 اهمیت نسبی متغیرهاي مستقل در تبیین تقویت کارآفرینی روستایی ): 3(شماره  شکل

  
  گیرينتیجه) 5

سی، فرهنگی و اقتصادي حائز اهمیت است و هاي مختلف اجتماعی، سیا موضوع کارآفرینی از جنبه 
همواره این سؤال در ذهن محققان بوده که آیا کارآفرینی ذاتی است و یا اکتسابی؟ افزایش ناگهانی میل 

گذاري در آموزش کارآفرینی و کارآفرینی آموزشی پس از چند دهه تحقیق، گویاي این حقیقت  به سرمایه
توانند منجر  ها و عواملی که می سان توجه به ویژگی بدین. عه دارداست که کارآفرینی قابلیت رشد و توس

از جمله عواملی که به طور مستقیم با کارآفرینی . به بروز کارآفرینی شود، همواره موردتوجه بوده است
هاي روستائیان در سطوح فردي، روستایی ارتباط مستقیم دارد، میزان توانمندي و همچنین ظرفیت

بایست در جهت حداکثر کارآفرین شدن افراد با استفاده  ها می در این راستا تالش. ی استنهادي و اجتماع
هاي روستائیان از رویکردهایی که مبتنی بر راهبردها به منظور ارتقاي توانمندي و همچنین بهبود ظرفیت

  .کارآفرینی در حوزه روستایی صورت گیرد به منظور
شناختی با تکیه بر دو راهبرد فوق در تقویت کارآفرینی  روان نتایج در این تحقیق نشان داد سرمایه

که همبستگی تقویت کارآفرینی در تمامی  طوري روستایی استان آذربایجان شرقی تأثیرگذار بوده است؛ به
سازي در قالب فرضیه شناختی از طریق تکیه بر دو راهبرد توانمندسازي و ظرفیت هاي سرمایه روان مؤلفه

- آوري، خوشهاي امیدواري، تاب شده بین مؤلفه محاسبه  P ارتباط، میزان ید شده و در این تحقیق به تأی

را  01/0بینی، خودکارآمدي و اعتماد به نفس با متغیر تقویت کارآفرینی روستایی سطح معناداري کمتر از 
سرمایه  هاياز طرف دیگر، نتایج آزمون من وایت نی نشان داد که ارتباط بین مؤلفه .نشان داد

به عبارتی . شناختی با متغیر کارآفرینی روستایی بیشتر از روستاییان غیرکارآفرین روستایی بوده است روان
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- شناختی در بین روستائیان کارآفرین از طریق تقویت توانمندسازي و ظرفیت ي روانمتغیرهاي سرمایه

بین روستائیان فاقد کارآفرین سازي منجر به تقویت کارآفرینی شده درحالی که این دو راهبرد در 
  . تر بوده است ضعیف

مضاف بر این، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تمامی متغیرهاي تحقیق در معادله باقی ماندند و 
بر اساس نتایج حاصل از ضریب بتا، به . درصد از تغییرات را تبیین نمایند 88متغیر توانستند  7 این

آوري، اعتماد به نفس و در نهایت متغیر خودکارآمدي از بینی، تابشترتیب متغیرهاي امیدواري، خو
به  )تقویت کارآفرینی(سازي و توانمندسازي در تبیین متغیر وابسته طریق تقویت راهبردهاي ظرفیت

ترتیب در اولویت اول تا پنجم قرار گرفته و داراي بیشترین میزان تأثیر بر تقویت کارآفرینی روستائیان 
  .هستند

سازي به عنوان راهبردهاي مهم و ز دیگر نتایج این است که راهبردهاي توانمندسازي و ظرفیتا
ي سرمایه. شناختی به منظور ایجاد و تقویت کارآفرینی روستایی است اثرگذار در تقویت سرمایه روان

مهارت  هاي اقتصادي جدید، ارتقاء دانش و هاي جدید، خلق فعالیت شناختی از طریق خلق فرصتروان
روستاییان، تقلیل ابهام ذاتی در فرآیند کارآفرینی، ارتقاء خالقیت، ابتکار، نوآوري، ابداع مدیریت منابع و 

گیري فعالیت جدید، خلق دانش، ذخیره دانش، اشاعه دانش، مدیریت دانش بوده زمینه را براي شکل
وري،  وستایی هم با افزایش سطح بهرهاز طرفی تقویت کارآفرینی ر. سازدکارآفرینی در روستاها فراهم می

افزوده، بهبود بخشی به کیفیت زندگی جوامع روستایی، تثبیت روستاییان در مناطق  زایی، ارزش اشتغال
هاي آتی ها و توانمنديروستایی، جلوگیري از مهاجرت آنان به شهر و غیره، منجر به بهبود ظرفیت

  .شودروستائیان می
، کارآفرینان روستایی کسانی با اتکا به سرمایه روان شناختی، از توانمندي نتایج این پژوهش بر اساس

دهند، زیرا سرمایه روان  پذیري باالیی از خود نشان می و ظرفیت باالیی جهت تحمل ابهام و شکست
پذیري از خود  آورد تا کارآفرینان روستایی هنگام شکست و ناکامی، انعطافشناختی شرایطی را فراهم می

- ي روانهاي پژوهش کارآفرینان روستایی به دلیل داشتن سرمایههمچنین بر اساس یافته. داده نشان

در این . به آینده امیدوار بوده و تالش کنند) بینی خوش(شناختی مناسب، با اتخاذ سبک استنادي مناسب 
ماعی و سرمایه شناختی، سرمایه اجت ، با بررسی و مقایسه سه نوع سرمایه روان)2007(رابطه، ان ویک 
ها را نیز  شناختی چیزي فراتر از دو نوع سرمایه دیگر بوده و حتی آن کند که سرمایه روان انسانی بحث می

دارند که افرادي که از سطح سرمایه  ، نیز بیان می)2007(همچنین لوتانز و همکاران . گیرددربر می
التري برخوردار بوده و در مواجه با مشکالت شناختی باالتري برخوردار هستند از انگیزش پیشرفت با روان

  .دهند سرسختی بیشتري از خود گذشتگی نشان می
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هایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز در مناطق روستایی برگزار  اساس نتایج تحقیق بهتر است دوره بر
ها ظرفیت ها وشناختی و بهبود توانمندي شود تا به این وسیله بتوان از طریق ارتقاي سرمایه روان

مند  گران عالقه افزون بر این، ازنظر پژوهشی به پژوهش. هاي کیفیت زندگی را ارتقاي بخشید شاخص
هاي مختلف  شود این پژوهش را با دوره پیگیري در میان افراد ساکن در مناطق روستایی و رده توصیه می

هاي پژوهشی  از طریق طرح به تفکیک متغیرهایی مانند جنسیت، سن و میزان تحصیالت انجام دهند تا
شناختی  که ارتقاي سرمایه روان ازآنجایی. درازمدت میزان ثبات و بقاي تأثیرات ایجادشده مشخص گردد

رود، این توانمندي به لحاظ عملی از  شمار میدر مناطق روستایی، شاخص توانمندي نظام اجتماعی به
شناختی تحت تأثیر به عبارتی سرمایه روان گیرد؛ طریق ارزیابی زندگی اجتماعات روستایی مدنظر قرار می

کیفیت زندگی اعم از بعد عینی و یا بعد ذهنی است که ارتقاي یافته و نوعی تعادل و یکپارچگی فعال در 
در نهایت اینکه به منظور تضمین موفقیت کارآفرینی در سطح روستاها . وجود آید اجتماعات روستایی به

  .همه جانبه تمامی عوامل اثرگذار به صورت کامل در نظر گرفت بایستی با اتخاذ یک رویکرد
  

  منابع )6
 مطالعه( ییروستا کارآفرینی توسعه هايمؤلفه، )1393(بنی اسد، ندا  و خاتون آبادياحمد  ،ابراهیمی، محمدصادق -

  .92-83): 1(1فصلنامه کارآفرینی و کشاورزي،  ،)کرمان شهرستان :موردي

: 29شماره فصلنامه رهیافت،  ؟دهدها را تغییر میآیا کارآفرینی استراتژي دانشگاه، )1382( احمدپورداریانی، محمود، -
 .26-15صص 

بازار کار، شماره  نامه هفته، "1385و  1375ي کلیدي بازار کار در سرشماري سال ها شاخص"، )1385( یرضا،علامینی،  -
  . ، سال هشتم374

 مناطق: مطالعه نمونه( روستایی کارآفرینی توسعه بر مؤثر عوامل، )1396(فالحی، هادي  حسینی نیا، غالمحسین و -
  .37-22، صص 8هاي روستایی، شماره ، فصلنامه پژوهش)منوجان شهرستان روستایی

: شناختی بر تقویت کارآفرینی روستایی، مطالعه موردي نقش توانمندسازي روان"، )1392(حیدري ساربان، وکیل،  -
  .217-237، صص 20اي، شماره  یهناح و توسعهفیا ، مجله جغرا"استان اردبیل

: مورد روستایی مناطق در کارآفرینی پخش فرآیند در جنسیتی تحلیل، )1394( سمیه سادات موسوي، و خانی، فضیله -
  .22-1، صص 14، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره سولقان دهستان

و توسعه  وکار کسببررسی رابطه بین کارآفرینی، محیط "، )1392(، علیزاده عربیونمهدي  و ، محسنقائدرضایی میر  -
 .50-37 ص ص، 2شماره ي جغرافیاي انسانی، ها پژوهش، "بان جهانی کارآفرینی یدهداقتصادي در کشورهاي عضو 

تاییان از اي عوامل مؤثر بر شناخت و آگاهی روس تبیین نظریه، )1384(نیا، غریبفاضل  الرضا والدین افتخاري، عبدرکن -
  .149-111 صص، 1شماره ریزي و آمایش فضا، ، فصلنامه برنامهخود و محیط پیرامون هايتوانایی

ی با خود شناخت روانرابطه فرهنگ سازمان، هوش هیجانی و سرمایه ،  )1392(نادري، فاطمه  و سادات مرعشیان -
، دانش و پژوهش در روانشناسی ستانو برق خوز آبکارآمدي شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان سازمان 
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 .121-112، صص 53 یاپیپ، 3شماره کاربردي، 

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادي در کشورهاي ، )1392(سلیمانی، الهه  و اکبر ناجی میدانی یعل ،صباحی، احمد -
  .18-9 صص، 11ي رشد و توسعه اقتصادي، شماره ها پژوهش، فصلنامه منتخب

 روستایی کارآفرینی رشد و ایجاد ساز زمینه عوامل تحلیل، )1396(صادقی، حجت اله  مسعود و صفري علی اکبري، -
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