
    181-200 ص، از 1396 بهار ،1 ةشمار ،10 ةدور ،کارآفرینی توسعه

 
  وکارهاي روستایی در شهرستان ملکانآوري کسب تحلیل تاب

 
 2بابک ایمانی - 1حجت ورمزیاري

  . استادیار دانشکدة اقتصاد و توسعۀ کشاورزي، گروه مدیریت و توسعۀ کشاورزي، دانشگاه تهران 1

 . دانشجوي کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، دانشگاه تهران 2

  

  14/09/1395: افتیدر خیتار

 29/01/1396: رشیپذ خیتار

  

  چکیده
برانگیز، در گرو شناخت  وکار متغیر و چالشهاي کسب هاي اقتصادي در محیط توسعۀ کارآفرینی و تداوم فعالیت بنگاه

هاي کوچک و متوسط روستایی در اثر  وکارها است. بسیاري از بنگاهکسب ریزي براي تقویت آن در آوري و برنامه تاب

بررسی   شوند. در این راستا این مقاله با روش کمی، به هاي ابتدایی با شکست مواجه می آوري مناسب، در سال عدم تاب

رداخته است. این ها پ وکار آنآوري کسب وکارهاي روستایی و واکاوي ساختار عاملی تابآوري مالکان کسب تاب

-نفر از مالکان کسب 120ها، پیمایشی است. نمونۀ آماري پژوهش،  پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده

 بود استانداردي  پرسشنامۀ پژوهش، وکارهاي روستایی غیرکشاورزي شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی بودند. ابزار

-LRS(وکار کسب عمر طول در آوري تاب مقیاس و) CD-RISC( دیویدسون -کانر آوري تاب مقیاس از استفاده با که

B (افزار  ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده .شد طراحیSPSS23  انجام شد. نتایج تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نشان

)، 8)، حمایت خانوار (%11طلبی (% )، موقعیت14)، تعامل با مشتریان (%23نگري (% داد که شش عامل توان تطابق و آینده

وکارهاي آوري کسب درصد واریانس سازة تاب 69) در مجموع حدود %6) و حمایت دولت (%7ریزي راهبردي (% برنامه

  اند. روستایی را تبیین کرده
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  مقدمه

شوند و نقش اساسی در تأمین استقالل  کانون تولید کشور محسوب می عنوان بهنواحی روستایی 

هاي اقتصادي فراوانی هستند که  روستاها داراي قابلیتاز منظر امنیت غذایی دارند. ویژه  ایران به

ویا و متنـوعی را در نـواحی   ها، اقتصاد پ توان با شکوفایی آن ریزي صحیح، می در صورت برنامه

 سـبب  ترین عنصر اقتصاد روستایی هستند که  مهم روستاییوکارهاي کسبآورد. پدید یادشده 

-کسبتعریـف   درشوند.  وري میبهره افزایش و درآمد بیکاري، افزایش زایی و کاهشاشتغال

بـه روسـتائیان   تـوان مـدنظر قـرار داد: اول اینکـه      متر را مـی روستایی، سه معیار و پـارا وکارهاي 

 بـه عرضـه و  اینکـه  شـده باشـند و سـوم     اینکه در منطقۀ روستایی واقـع خدمات ارائه دهند، دوم 

مـواد غـذایی و سـایر تولیـدات طبیعـی، صـنایع        از فروش خدمات و محصوالت روستائیان اعـم  

بخـش   ).Bosworth, 2012بپردازنـد (  زیسـتی  هاي تفریحـی و یـا کاالهـاي محـیط     یتدستی، فعال

بـا ایجـاد منـابع جدیـد      هاي غیرکشاورزي روستایی هستند که وکارها، بنگاه مهمی از این کسب

میرزایـی و   (علـی  شـوند  بخشـی درآمـد روسـتائیان مـی     درآمد در خارج از مزرعه، موجب تنـوع 

 ).1390همکاران، 

گیـري رقبـا، تحـوالت     و خـرد، شـکل   هـاي کـالن   تغییـر در سیاسـت  عـواملی ماننـد   امروزه 

هــاي  پرتالطمــی را بــراي بنگــاهر ترجیحــات و ذائقــۀ مشــتریان، محــیط شــناختی و تغییــ جمعیـت 

موجـود  هاي تغییرات بیرونی و تهدیدکنند.  میایجاد روستایی وکارهاي کسبویژه  اقتصادي به

درت اتخــاذ راهکارهــایی بــراي افــزایش قــ    هــا را در پــی  بــراي کشــورهاي مختلــف، آن  

خـود برانگیختـه اسـت. بـراي نمونـه، کشـور       پذیري اقتصاد  آوري و رقابت تابپذیري،  انعطاف

آوري اقتصـاد ایـن کشـور را     افزایش تـاب ) 2016 - 2020ۀ یازدهم توسعۀ خود (مالزي در برنام

اسـت (مرکـز   کـرده  بینـی   راسـتا پـیش  هـایی را در ایـن    ها و برنامهاقداممدنظر قرار داده است و 

تـرین شـروط تحقـق    ). در حقیقـت، یکـی از مهـم   1394ي اسـالمی،  هاي مجلس شـورا  پژوهش

 اي گونـه  و خارجی است؛ بـه  هاي داخلی آوري اقتصاد در برابر تکانه اقتصاد مقاومتی، بهبود تاب

و  کنـد  شکوفایی را فـراهم مـی   رشد و ۀشرایط فشار و تحریم، زمینکه براي یک ملت، حتی در 

  کند.  میتأثیر  خنثی و بی ،ملى رفاه و اشتغال ،رشدي ضربه زدن به هاي دشمن را برا طراحی
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ي ، بایـد راهکارهـا  زایـی  و اشـتغال  کـارآفرینی  ۀهـاي توسـع   هـا و برنامـه   سیاسـت  دربنابراین 

ویکـرد  بینی و عملیاتی شـود. اتخـاذ ایـن ر    پیش هاي اقتصادي مشخصی براي تداوم فعالیت بنگاه

طـور معمـول دچـار    ی بـه چرا که ایـن نـواح   دارد، اهمیت بیشتري  روستاییوکارهاي کسبدر 

تري نسبت به نـواحی شـهري    و مالی ضعیف ، نهاديهاي انسانی بوده و سرمایهانزواي جغرافیایی 

مطـرح   هـا و فشـارها   روستایی در برابر چـالش وکارهاي کسب 1آوري تاب ،راستا این در دارند.

  شود. می

آوري در طیفــی از علــوم  ، مــوجی از عالقــه نســبت بــه کاربســت تفکــر تــاب2000از ســال 

شـهري و  هـاي  مطالعـه ریزي بالیا، جغرافیـاي اقتصـادي،    گذاري شامل برنامه اجتماعی و سیاست

 .ه اسـت ریزي فضایی و مطالعات جوامـع شـکل گرفتـ    برنامهمحلی،  ۀتغییر اقلیم، توسعاي،  منطقه

روسـتایی  هـاي  مطالعـه آوري بـه موضـوع در حـال پدیـداري در      تاباخیر هاي در سالهمچنین 

آوري  بــا وجــود ایــن، توجــه نکـردن بــه بهبــود مســتمر تــاب  .)Scott, 2013( مبـدل شــده اســت 

 و در نتیجه، بخشی مناسب مشاغل روستایی تنوعوکارهاي روستایی، یکی از دالیل نبودن  کسب

نـرخ در نـواحی   میـزان ایـن    توانـد باشـد.   مـی  وستاییباالتر بودن نرخ اشتغال ناقص در نواحی ر

). 1395(مرکز آمار ایران،  است بوده 1394) در سال 2/7نواحی شهري ( و در) 6/12( روستایی

پذیري اقتصـاد روسـتایی،    بخشی، پویایی و رقابت ترین متغیرها در تنوع یکی از مهمبا وجود این 

 هـاي بنگـاه ریـزي و مـدیریت    هـا در برنامـه  به آنتوجه آوري و  بر تاباثرگذار شناسایی عوامل 

  .  استروستایی  اقتصادي

 Steiner(آوري اقتصاد ملی  روستایی در تابوکارهاي کسبآوري  باوجود اهمیتی که تاب

& Cleary, 2014  منتشـر شـده در کشـور    هـاي  امـا مطالعـه  دارد، ) و توسعۀ کارآفرینی روسـتایی

 روسـتایی نپرداختـه  وکارهـاي  کسـب آوري   وضوع تابصورت مستقیم و خاص به م تاکنون به

وکارهـاي  کسـب آوري  تـاب  ۀمقولـ هایی شاخصدر حال حاضر مشخص نیست که چه است. 

  کنند. روستایی را تبیین می

                                                           
1. Resilience  
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روستایی و ساختار عـاملی  وکارهاي کسبآوري  لذا این پژوهش با هدف تحلیل میزان تاب

یادشده انجام شـده اسـت. تحقیـق کنـونی درپـی      وکارهاي کسباز دیدگاه مالکان سازه این بر

روستایی شهرستان وکارهاي کسبآوري  یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که تاب

کنند؟ از آنجایی که ایـن مطالعـه،    ملکان در چه وضعیتی قرار دارد و چه عواملی آن را تبیین می

رو روسـتایی اسـت، از ایـن   وکارهـاي  سـب کآوري  اولین تحقیق داخلی در زمینۀ بررسی تـاب 

هاي این تحقیق،  نوینی را به روي محققان کشور بگشاید. همچنین بر مبناي یافته  تواند دریچۀ می

آوري  هـاي مناسـبی را بـراي بهبـود تـاب      ها و برنامـه  توانند سیاست گذاران و مجریان می سیاست

  روستایی وضع و اجرا کنند.  وکارهاي کسب

 بیات و پیشینۀ تحقیق  مروري بر اد

شـناختی بـه    براسـاس رویکردهـاي بـوم   که اجتماعی بود علوم از نخستین اندیشمندان  1نیل ادگر

دو رهیافت نسبت بـه  طور کلی . بهکارگرفتعد اجتماعی بهآوري را در ب مفهوم تاب ،آوري تاب

هـاي  ی بر مفـروض نام دارد و مبتن 2آوري وجود دارد. رهیافت اول، تعادل یا جهش به عقب تاب

اسـت کـه بـر     3برگشت به وضعیت نرمال است. رهیافت دوم، رهیافت تکاملی یا جهش بـه جلـو  

هاي مختلـف   آوري از دیدگاه مفهوم تاب .)Scott, 2013( ظرفیت سازگاري و گذار تأکید دارد

  شود.   پرداخته میها آنمطرح و مطالعه شده است که در ادامه به 

 آوري روستایی تاب

-هـاي پویـاي اجتمـاعی    مثابـه نظـام   آوري روستایی به مفهـوم ظرفیـت منـاطق روسـتایی بـه      تاب

نحـوي کـه اسـتاندارد    شونده است، به هاي بیرونی دگرگون شناختی، براي سازگاري با محیط بوم

ــایت ــود (    رض ــظ ش ــدگی حف ــش زن ــانی،   Heijman et al., 2007بخ ــی و انس ــابع طبیع ). من

اجتماعی و دانـش محلـی، در    ۀها و عوامل نامحسوس مانند سرمای ها و زیرساخت گذاري سرمایه

                                                           
1. Neil Adger 
2. Bounce-backward 
3. Bounce-forward 
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با تغییـرات متعـدد ناشـی از    رو شدن براي روبهگیري فرایندهاي نوآورانه و سازگارشونده  شکل

  ). Anthopoulou et al., 2017(اثرگذارند اقتصادي  -طبیعی یا بحران اجتماعیهاي همخاطر

  آوري جامعه تاب

و سازماندهی مجـدد خـود در   ها اختاللبراي جذب و حل نظام فیت یک آوري جامعه، ظر تاب

حین تغییر به نحوي است که کماکان همان کارکرد، ساختار، هویت و بازخوردها را حفظ کند 

)Folke, 2006آوري جامعه بـه مثابـه حفـظ، توسـعه و مداخلـه دادن منـابع جامعـه توسـط          ). تاب

ناپذیري  بینی ، پیش حتمی نبودنفضایی است که تغییر، اعضاي آن براي رسیدن به شکوفایی در 

توانـد   آوري جامعـه مـی   ). تابMagis, 2010هاي آن هستند ( و رویدادهاي غیرمنتظره از ویژگی

زیستی مدنظر قرار گیرد عد اقتصادي، اجتماعی و محیطاز سه ب )Steiner and Atterton, 2015( .  

  آوري فردي تاب

 ,Miller & et al( اسـت  شده روانشناسی ادبیات وارد طبیعی علوم از کهفردي آوري  تاب مفهوم

 شـرایط  وتهدیدها  وجود رغمفرد به آمیزموفقیت سازگاري از عبارت است ساده زبان به )2010

آوري فرایندي است کـه در آن افـراد، منـابع داخلـی و      تاب). Masten, 2004( محیطی نامطلوب

کـار  هـاي مهـم زنـدگی روزمـره بـه     و شـوك فشـارها  محیطی را براي مدیریت یا سـازگاري بـا   

 کنتـرل،  احسـاس  مثـال،  عنـوان بـه ( شناختی -عاطفی اجزاي و شامل )Windle, 2010( گیرند می

  است.  )کوشی (سخت رفتاري هاي ظرفیت و) مثبت نگرش

-CDدیویدسـون (  -آوري کـانر  ، مقیـاس تـاب  در ایـن زمینـه  المللـی   هاي بین ی از مقیاسیک

RISCبـا بررسـی   آوري در طیـف متنـوعی از افـراد     ) است. هدف این مقیاس سنجش میزان تاب

) اعتمـاد بـه اسـتعدادهاي    2کوشـی؛   ) صالحیت شخصی، استانداردهاي باال و سخت1پنج عامل 

) پـذیرش  3کنندة فشـار؛  ها و آثار منفی و آثار تقویتابر احساسپذیري در بر ذاتی خود، تحمل

هر چـه امتیـاز فـرد از ایـن مقیـاس      ) معنویت است. 5) کنترل و 4ها و روابط ایمن؛  مثبت فرصت

 ,Danica & et al(و بـرعکس   دهنده بیشـتر خواهـد بـود    آوري فرد پاسخ باالتر باشد، میزان تاب

2014(.  
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  وکار آوري کسب تاب

 جدیـدي اسـت  نسبت بهموضوع آوري،  وکار در مقایسه با سایر انواع تابکسبآوري تاب ةاید

)Tompkins, 2007( .امـروزي، تـا    ۀآشـفت وکـار  کسـب هاي فعال در محیط سازمان ۀبقاء و توسع

-بهوکار کسبآوري تاب .)Roggio, 2011ها بستگی دارد ( آوري آن حد زیادي به ظرفیت تاب

ظرفیت سازمان براي خوب عمل کردن، صرف نظر از محیط اقتصادي یا محیط طور گسترده به 

 راهبردهـاي مـدیریت   اجـراي  طریـق  از توانـد مـی  آوري سازمانی مربوطه اشاره دارد. ایـن تـاب  

هـا را  اي رخ دهـد کـه سـازمان    مدیریت نوآورانه ة) و یا با اتخاذ شیوTompkins, 2007ریسک (

  ).Roggio, 2011کند ( ناپذیر آماده می بهاي اجتنابراي مقابله با چالش

تجربـی  هـاي  مطالعـه تـرین  مطالعه، در ادامه ابتـدا نتـایج برخـی از مهـم    این با توجه به هدف 

وکارهـاي   آوري و کسـب  تاب ةوکارها و سپس در حوز آوري عموم کسب تاب ۀمرتبط در زمین

آوري کـاوي تـاب   بهینـه  ۀدر مطالعـ  )2010( 1استفنسـون و همکـاران  شـوند.   روستایی ارائـه مـی  

هاي عنوان معیارآوري را بهبر سیزده شاخص تاب  عد غالب مشتملدر نیوزیلند، دو بوکار کسب

بــود  3»ظرفیــت انطبــاقی«و  2»ریــزي برنامــه«عــد شــامل آوري ســازمانی شــناختند. ایــن دو بتــاب

)Roggio, 2014(.  

وکـار  کسـب آوري غربی، ابعاد تاباي در جنوب غربی استرالیاي  در مطالعهاز سوي دیگر، 

آوري در طول عمـر   عنوان مقیاس تاببا این مقیاس شد. با استفاده از یک مقیاس جدید بررسی 

گویـه   35شـامل  وکـار  کسـب طول عمر در آوري  ) نامیده شد. مقیاس تابLRS-B(وکار کسب

منـابع   -3؛ وکـار کسـب حمایـت خـانواده از    -2 ؛منـابع درونـی   -1شـامل   حـوزه  5است که در 

مـدیریت   -5و سـازگاري و   جـوي فرصـت  ونـوآوري، جسـت   -4 ؛بیرونی شامل روابط جامعـه 

عنـوان  تحت اي  ) با مطالعه2011روگیو ( ).Ferguson & et al, 2010شود ( بندي می ریسک دسته

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه بـین         کوچـک در غـرب اسـترالیا،   وکارهـاي  کسـب آوري  تاب

 ,Roggio(وکـار او رابطـۀ مثبتـی وجـود دارد     آوري کسـب  وکار و تابآوري مالک کسب تاب

2011(.  

                                                           
1. Stephenson & et al 
2. Planning 
3. Adaptive capacity  
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آور  روسـتایی تـاب  وکارهـاي  کسـب هـاي   ) تحقیقی دربارة ویژگـی 2014کلیري (  و اشتاینر

-هشت عامـل مسـئولیت   نشان داد ،N-Vivoافزار  هاي مربوطه با نرم کدگذاري دادهانجام دادند. 

 در پـذیري؛ تخصـص   ریسـک  ؛ رویکردوکار کسببه  بخشی ؛ تنوعوکارها؛ کسبهاي مالکان 

وکار کسبتوسعه؛ پشتیبانی  انداز؛ موانع چشم و ؛ رویکرد رشد1متمایزایجاد بازار  ووکار کسب

همچنـین  روستایی اثرگذارنـد.  وکارهاي کسبآوري  سازي، بر تاب شبکه و موجود و همکاري

هـاي   وکارهاي روستایی و ویژگیایج این تحقیق، ترکیبی از مشخصات مالکان کسببراساس نت

 & Steiner(وکارهـاي بیـان شـده کمـک کنـد      آوري کسبتواند به توسعۀ تابوکار میکسب

Cleary, 2014(.   

کوچـک جوامـع کشـاورزي تحـت     وکارهـاي  کسبکیفی که بر  ۀمطالعاز سوي دیگر، در 

 بـه  تمایـل  و زنـدگی  ۀتجربـ  مثبـت،  نگـرش هـاي   ویژگیتأثیر خشکسالی در استرالیا انجام شد، 

شناسایی وکارها کسبآوري مالکان  در تاباثرگذار فردي  هاي از ویژگی برخی عنوانبه ،تغییر

   ).Schwarz & McRae-Williams, 2009( شد

که عدم وابستگی معیشـت بـه یـک     ندنتیجه گرفتدر مطالعۀ خود ) 2015دالز و سوسیلواتی (

بـراي  وکارهـا  کسـب تـرین رویکـرد ایـن    از راهبردهاي معیشتی، مهم اي مجموعهمنبع و تعریف 

از . )Dahles and Susilowati, 2015( هاي اقتصادي بـوده اسـت   آوري به هنگام بحران بهبود تاب

وکارهـاي  کسـب آوري  بر تاباثرگذار حلیل عوامل به ت) 2010سوي دیگر، برتون و همکاران (

گیـري   منظـور انـدازه  بـه ایـن تحقیـق،    .نـد پرداختآمریکـا  خانگی در نواحی روسـتایی و شـهري   

هفت تنش ناشـی از مشـکالت   بارة دررا ها  خانگی، نظر مالکان بنگاهوکارهاي کسبآوري  تاب

هـا شـامل شـفافیت نقـش، قـدرت       د. ایـن تـنش  کـر  بررسـی هـا  آنبنگاه در زندگی خـانوادگی  

در رفـع  نداشـتن  الزحمـه، توفیـق    گیري، برابـري در مالکیـت، انصـاف در پرداخـت حـق      تصمیم

نتـایج  هاي بنگاه، حجم کار غیرمنصفانه و رقابت بر سر منابع بین خانواده و بنگاه بـود.   کشمکش

هـاي اجتمـاعی، انسـانی، مـالی،      سـرمایه مراتبی، نشان داد که از بـین متغیرهـاي    رگرسیون سلسله

بنگاهی، سـه متغیـر    هاي درون و برون چالشدر برابر بالیاي طبیعی و مرکزي هاي دولت  ککم

دار  اثـر معنـی  مرکـزي  هـاي دولـت    کمکبنگاهی و  هاي درون و برون اجتماعی، چالش ۀسرمای

                                                           
1. Niche market 
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ین کردنـد.  را تبیـ  خـانگی وکارهاي کسبآوري  تابدرصد از واریانس  45داشته و در مجموع 

آوري محلـی در   هاي خصوصی در تاب ) به بررسی نقش بنگاه2015همچنین اشتاینر و آترتون (

روسـتایی  وکارهـاي  کسـب نواحی روستایی استرالیاي جنوبی پرداختند. این مطالعه نشان داد که 

  آوري محلی اثرگذارند.   صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه و تاببه

آوري از زوایـاي گونـاگونی شـامل     العات پیشین، تاکنون مفهوم تـاب بندي مط براساس جمع

تحلیـل و  وکـار  کسـب آوري  آوري فـردي و تـاب   ، تابآوري جامعه تابآوري روستایی،  تاب

آوري روسـتایی،   تـاب  ةفـراوان در حـوز  هـاي بـه نسـبت    مطالعـه با وجود اما است. شده بررسی 

اسـت کـه   وکارهاي روسـتایی انجـام شـده     سبآوري ک تاب ۀتجربی اندکی در زمینهاي همطالع

آوري فردي مالـک   بین تاب ۀبررسی رابطاند. نکرده ساختار عاملی این مقولهمحققان توجهی به 

پیشین کمتر هاي هوکارهاي روستایی نیز از دیگر مواردي است که در مطالع آوري کسب و تاب

 بـا یادشـده  پـژوهش اقـدام بـه پـر کـردن خـأل       ایـن  در این راستا، مورد تحلیل قرار گرفته است. 

وکارهـاي روسـتایی    ، در بسـتر کسـب  وکـار کسـب آوري در طـول عمـر    کاربست مقیـاس تـاب  

  است. کرده شهرستان ملکان و واکاوي کمی ساختار عاملی آن  

بـر ظرفیـت   آوري ارزیـابی کـرد کـه     تـاب تکـاملی  توان مبتنی بر رهیافـت   این مقیاس را می

شـونده تأکیـد    برانگیـز و دگرگـون   به سمت وضعیت بهتـر در شـرایط چـالش    سازگاري و گذار

گیـري مناسـب از    آور است کـه ضـمن بهـره    وکاري تاب دارد. در چارچوب این مقیاس، کسب

منابع درونی و برقراري روابط مناسب با جامعه، از حمایت خانواده برخـوردار بـوده و بـا ایفـاي     

خـوبی بـا    ازگاري و مدیریت ریسک خود را بـه جوي فرصت، سوکارکردهاي نوآوري، جست

بــین  ۀبررســی رابطــکنــد.  شـرایط مختلــف در راســتاي دســتیابی بــه اهــداف معــین ســازگار مــی 

در وکارهاي روستایی نیز از دیگر مواردي است که  آوري کسب آوري فردي مالک و تاب تاب

  پیشین کمتر مورد تحلیل قرار گرفته است.     هاي همطالع

  شناسی  روش

از نظـر نحـوة گـردآوري    میدانی و  ،کنترل ۀکاربردي، از نظر درج هدف،پژوهش به لحاظ این 

ــی  داده ــا، پیمایش ــاســت. ه ــان   ۀجامع ــامل مالک ــق ش ــاري تحقی ــاي کســبآم ــتایی وکاره روس

-کسـب نفـر از مالکـان    120 تعـداد  شرقی بود.غیرکشاورزي شهرستان ملکان استان آذربایجان 
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گیـري   چـارچوب نمونـه  نبـودن  دلیـل  گیـري در دسـترس (بـه    نمونهروستایی به روش وکارهاي 

هـا   روسـتا    غیرکشـاورزي در آن وکارهـاي  کسـب روستاي شهرستان ملکان کـه   8مشخص)، در 

بـود کـه   اسـتانداردي   ابزار اصلی تحقیق پرسشـنامه شدند.  رونق و فراوانی باالیی داشتند، مطالعه

هـاي   ز طریق آلفـاي کرونبـاخ تأییـد شـد. گویـه     روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن ا

روسـتایی، از مقیـاس اسـتاندارد    وکارهـاي  کسـب آوري مالکـان   گیري تـاب  پرسشنامه در اندازه

روسـتایی،  وکارهـاي  کسـب آوري  ) و در سنجش تابCD-RISC( دیویدسون -آوري کانر تاب

ر آلفـاي کرونبـاخ   ) استخراج شد. مقـدا LRS-B(وکار کسبآوري در طول عمر  از مقیاس تاب

آوري در طـول عمـر    و مقیـاس تـاب   89/0روسـتایی  وکارهـاي  کسبآوري مالکان  مقیاس تاب

 را آوري اطالعـات میـدانی   جمع ،آوري تاب ةواژ جدید بودندست آمد. به 90/0وکارها کسب

صـورت   هاي تحقیق توسط محققان و به طوري که بیشتر پرسشنامه ؛ بهکرده بودبا دشواري همراه 

  شد.  آوري و سؤاالت مربوطه تکمیل ضوري و با تشریح تابح

نفـر بـه ازاي هـر     20الـی   10مبتنی بر تحلیل عـاملی،  هاي هدر مطالعشده توصیه  ۀحجم نمون

حداقل مطلق را پنج  (Gorsuch, 1983). البته گرساچ (Thompson, 2004)متغیر تعیین شده است 

تـر از   با این شرط که حجم نمونـه در هـیچ حـالتی کـم    نفر به ازاي هر متغیر پیشنهاد کرده است، 

و بـا اسـتفاده از ضـریب     SPSS23افـزار   تجزیه و تحلیـل اطالعـات، از طریـق نـرم     نفر نشود. 100

ایـن تکنیـک    .تحلیل عاملی اکتشـافی انجـام شـد     تغییرات، ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک

     استفاده شد.» روستاییوکارهاي کسبآوري  تاب« ۀمقول ةتحلیل عوامل برسازندبراي 

 ها یافته

  شناختیتوصیف جمعیت

 ۀ) در دامنـ %8/45روسـتایی ( وکارهـاي  کسـب نفر از مالکان  55نشان داد  ي این پژوهشها یافته

نفـر از ایشـان    61سـال بـود. همچنـین     33 هـا  آن سال قرار داشتند و میـانگین سـنی   26-35سنی 

%) متأهـل،  7/76نفـر (معـادل    92ی تا راهنمایی داشتند و %) سطح تحصیالت ابتدای8/50(معادل 

ها در روستا سـاکن بودنـد. از    %) آن3/88نفر (معادل  106%) مرد و همچنین 94نفر (معادل  112

وکار کسبدر رابطه با  یآموزش ةدورهیچ ) اظهار داشتند که %7/71نفر (معادل  86سوي دیگر 
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و وکارهـاي  کسـب جـزء   وکارهـاي مطالعـه شـده نیـز    % از کسب5/52. معادل اند خود نگذرانده

  ).1 (جدول بندي شدند دستهمصالح ساختمانی 

  هاي توصیفی پاسخگویان . ویژگی1جدول 
  درصد فراوانی و تعداد  ها ویژگی  متغیر

  تأهل
  %)3/23(28  مجرد
  %)7/76(92  متأهل

  جنسیت
  %)94(112  مرد
  %)6( 8  زن

  مکان سکونت
  %)3/8(10  شهر

  %)3/88(106  روستا
  %)3/3(4  هر دو

  سطح تحصیالت

  0 سواد بی
  %)8/50( 61  ابتدایی و راهنمایی

  %)30(36  دانشگاهی متوسطه و پیش
  %)15(18  کاردانی و کارشناسی

  %)5/2(3  کارشناسی ارشد
  %)7/1(2  دکتري

  هاي آموزشی و فنی گذراندن دوره
  %)3/28(34  بله
  %)7/71(86  خیر

  وکارهاي مطالعه شدهانواع کسب

  %)3/8(10  خدمات کشاورزي
  %)5/52(63  تولیدي و مصالح ساختمانی

  %)8/10(13  فرآوري کشاورزي
  %)3/28(34  خدمات عمومی

  سال) 33=سن مالک ( میانگین 

25-14  26)7/21(%  
35-26  55 )8/45(%  
45-36  27)5/22(%  
55-46  10 )3/8(%  
> 56  2)7/1(%  

  هاي تحقیق یافته مأخذ:       

  ها وکارهاي روستایی و مالکان آنآوري کسب وضعیت تاب

وکارهاي روستایی با استفاده از مقیاس آوري مالکان کسب که اشاره شد، تاب طور همان

گیري شد و سپس افراد براساس امتیاز ترکیبی، به سه گروه  دیویدسون اندازه -آوري کانر تاب

ترتیب  بهها نشان داد که  نتایج بررسی بندي شدند. مناسب طبقهآوري ضعیف، متوسط و  با تاب

  ).2 (جدولآوري مناسب، متوسط و ضعیف دارند  درصد مالکان مطالعه شده تاب 9و  47، 44

گویـۀ   24بـا اسـتفاده از    روستایی شهرستان ملکانوکارهاي کسبآوري  تاب درگام بعدي،

 گیري و در سه گـروه گـزارش شـد.    اندازهوکار، آوري در طول عمر کسب منتخب مقیاس تاب
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هـا داراي    آندرصـد   51آوري بـاال،   وکارها داراي تـاب کسبدرصد  39نتایج نشان داد حدود 

  .) 3آوري پایین بودند (جدول  تاب داراي درصد 10آوري متوسط و  تاب

  آوري وکارهاي روستایی براساس میزان تاببندي مالکان کسب . طبقه2جدول 
  درصد تجمعی  درصد فراوانی  تعداد  ها گروه

 2/9  2/9  11  )51-71( ضعیف
 8/55  7/46  56  )1/71- 91(متوسط 
 100  2/44  53  )1/91- 111(مناسب 

  هاي تحقیق مأخذ: یافته 
  

  ها آوري آن وکارهاي روستایی براساس میزان تاببندي کسب . طبقه3جدول 
  درصد تجمعی  درصد فراوانی  تعداد  ها گروه

 10  10  12  )59- 66/110(ضعیف 
 8/60  8/50  61  )67/110- 33/162متوسط (

 100  2/39  47  )34/162- 214مناسب (

  هاي تحقیق مأخذ: یافته

  وکار روستاییمالک کسب آوري هاي منتخب مربوط به تاب . گویه4جدول 

  میانگین  هاگویه
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت

به کمک و نصرت  ندارد، وجود مشکالتم براي روشنی حل در شرایطی که راه
  پروردگار اطمینان دارم.

667/4 781/0 1675/0 1  

  2 1871/0 825/0 408/4  آورم. عمل می به را تالشم بیشترین کاري هر در
دهم بیشتر بر خودم متکی باشم و بیشتر مشکالتم را خودم حل کنم  ترجیح می

  تا اینکه به دیگران وابسته باشم.
283/4 862/0 2012/0 3  

 ها بخش آن دار و لذت خنده جنبۀ کنم می سعی شوم می مواجه مشکالت با وقتی

  ببینم. هم را
225/3 134/1 3515/0 22  

شود که صرفاً براساس حدس و  در برخورد با مشکالت زندگی، گاهی الزم می
  گمان عمل کنم.*

842/2 123/1 3951/0 23 

  24 4734/0 420/1 000/3  دارم.ها و مشکالت زندگی را دوست   چالش

  هاي تحقیق مأخذ: یافته

. اغلب درسـت  4. گاهی درست، 3. بندرت درست، 2. کامالً نادرست، 1اي ( ها براساس طیف لیکرت پنج درجه توجه: گویه

  *: این گویه معکوس شده است. گیري شد.  . همیشه درست) اندازه5و 

وکارهـاي  کسـب آوري مالکـان   هـاي مربـوط بـه تـاب     بندي گویـه  منظور اولویتدر ادامه به

از دسـت آمـده   بـه نتایج  ها از ضریب تغییرات استفاده شد. نآوکار کسبآوري  روستایی و تاب

 روسـتایی نشـان داد کـه   وکارهـاي  کسـب آوري مالکـان   تابهاي  گویهبررسی ضریب تغییرات 

اعتقـاد و اعتمـاد داشـتن بـه     «هـاي   گویه ترتیب بیشترین توافق را دربارة مصداق داشتن مالکان به
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کاربسـتن نهایـت اهتمـام در     به«، »حل عادي براي مشکالت ط نبود راهینصرت پروردگار در شرا

ترتیـب دربـارة مصـداق     کمتـرین توافـق را بـه    و »یی در حل مشـکالت اتکاخود« و »وکارکسب

 حـدس و  تنهـا براسـاس  با مشـکالت  مواجهه « ،»ها و مشکالت عالقه به چالش« هاي هگوی داشتن

  ).4 (جدول اند داشته» بخش مشکالت دار و لذت خنده ۀجنبتوجه به «و » گمان

دسـت  بـه روسـتایی، طبـق نتـایج    وکارهـاي  کسبآوري  هاي تاب بندي گویه اولویتبارة در

اهمیــت «هــاي  در مــورد گویــه ترتیــب بــه را ، پاســخگویان بیشــترین توافــق)5(از جــدول آمــده 

 و »هـا اقـدام متعهد بودن به شناسـایی و کاربسـت بهتـرین    «، »وکارکسبیت فقریزي در مو برنامه

 هـاي  ترتیـب در مـورد گویـه   را بـه  توافـق و کمتـرین  » انـداز و مأموریـت   ضرورت داشتن چشم«

-بـه آینـدة کسـب   و دلگـرم بـودن    امیـدوار «، »داشتن برنامه در مواجه با سوانح و بالیاي طبیعی«

  داشتند. »وکار روي کسب پیش هاي چالشتوان مقابله با «و » وکارهاي روستایی

  وکارهاي روستاییآوري کسب هاي منتخب مربوط به تاب . گویه5جدول 

  میانگین  هاگویه
انحراف 

  معیار
ضریب 
  تغییرات

  اولویت

  1 2349/0 032/2 650/8  وکار مهم است. ریزي براي موفقیت یک کسب برنامه
  2 2362/0 929/1 167/8  .هستم وکار خودکسب ها دراقدام  بهترین از استفاده و شناسایی درپی همیشه

  3 2783/0 094/2 525/7  وکار مهم و ضروري است.انداز و مأموریت براي یک کسب داشتن چشم
  26  5820/0  750/2  725/4  .کند مقابله خود روي پیش هاي چالش تمام با تواند می وکار منکسب

  27  5871/0  813/2  792/4  .است کنندهدلگرم و مطمئن وکار منآیندة کسب
  28  6338/0  752/2  342/4  .دارم بالیا و سوانح با مقابله براي اي برنامه

  هاي تحقیق مأخذ: یافته

) هسـتند و پاسـخگویان بـه هـر     Ferguson & et al, 2010وکار (آوري در طول عمر کسب ها برگرفته از مقیاس تاب توجه: گویه

  اند. اختصاص داده 1 – 10اي بین  ها نمره کدام از آن

  وکار آوري مالک و کسب تحلیل همبستگی بین تاب

آوري  روسـتایی و تـاب  وکارهـاي  کسـب آوري مالکـان   منظـور بررسـی همبسـتگی بـین تـاب      به

دسـت آمـده از ایـن    هـاي بـه   یافتـه  ها، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شـد.  آنوکار کسب

وکـار رابطـۀ مثبـت و    آوري کسـب  وکار و تابآوري مالک کسب آزمون نشان داد که بین تاب

  ). 6(جدول  ) در سطح خطاي یک درصد وجود دارد41/0داري ( معنی
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  آوري کسب و کار آوري مالک و تاب . همبستگی بین تاب6جدول 

  داري سطح معنی  ضریب همبستگی  متغیر تصادفی دوم  متغیر تصادفی اول

  000/0  414/0  وکار آوري کسب تاب  آوري مالک تاب

  هاي تحقیق.   مأخذ: یافته    

  وکارهاي روستاییآوري کسب تحلیل ساختار عاملی تاب

گویـه مربوطـه بـا     24روسـتایی،  وکارهـاي  کسـب آوري  منظور شناسـایی ابعـاد تـاب    به ادامهدر 

 2گویـه،   24از بـین   اکس تحلیل شدند. تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش از نوع واریم

نداشـتند، از تحلیـل   هـا  شـاخص بار عاملی قابل توجهی بر روي هـیچ یـک از   اینکه دلیل مورد به

دست آمـده  به 40/0ها باالتر از  که بار عاملی آن ماندندهایی باقی  و تنها گویهه کنار گذاشته شد

کـار   هاي اصـلی بـه  تحلیل عاملی شاخص بود. پس از حذف متغیرهاي با بار عاملی پایین، مجدد

درصـد   99دست آمد و آزمون بارتلـت نیـز در سـطح     به 80/0	KMO،	گرفته شد. مقدار ضریب

  ).7دار شد (جدول  معنی

  تلتو آزمون بار KMO. مقدار 7جدول 
  سطح معناداري  مقدار بارتلت KMOمقدار 
798/0  906/1677  000/0  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته    

-کسبآوري  تاب« برساخت درصد واریانس 69در مجموع شاخص  6ها نشان داد که  یافته

. کردنـد روستایی شهرسـتان ملکـان تبیـین    وکارهاي کسباز نظر مالکان را » روستاییوکارهاي 

ــاخص ــاي ش ــا تعامــل«)، %90/22» (نگــري و آینــده تطــابق تــوان«ه )، %83/13» (مشــتریان ب

) و %10/7» (ریــزي راهبــردي برنامــه«)، %23/8» (حمایــت خــانوار«)، %18/11» (طلبــی موقعیــت«

-کسـب آوري  ) بـه ترتیـب، بیشـترین نقـش و تـأثیر را در تبیـین تـاب       %77/5» (حمایت دولـت «

  ).7 اند (جدول روستایی داشتهوکارهاي 

یازده گویه شامل داشتن برنامه در رابطه با امنیت و حفاظت از بنگاه؛ دسترسی بـه مسـاعدت   

منظور تأمین منـابع و تـداوم تولیـد؛    بهوکار کسبط ضروري؛ تعامل خالقانه در یدر شرا و یاري 

وجـود احسـاس   وکـار؛  کسبریزي در راستاي تقویت  داشتن برنامه براي مقابله با سوانح؛ برنامه

بهداشـتی و   ۀبرناموکار؛ کسبهاي  مقابله با چالشوکار؛ کسبکنترل در برخورد با پیشامدهاي 
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در وکـار  کسـب  تـداوم  ۀبـا نوسـانات اقتصـادي؛ برنامـ    وکار کسبتطبیق وکار؛ کسبایمنی در 

بـا توجـه بـه    دادنـد.  وکار، شاخص اول را تشکیل کسب ةهنگام غیبت مالک و دلگرمی به آیند

از جملـه برخـورداري از برنامـه و وجـود احسـاس کنتـرل و        اهیت متغیرهاي بارگذاري شـده، م

تــوان تطــابق و «تــوان  را مــیشــاخص تعامــل خالقانــه و دسترســی بــه مســاعدت و یــاري، ایــن  

  گذاري کرد. نام» نگري آینده

 وکارکسبراهکار از طرف  ۀئا؛ اروکارکسبئیان از از سوي دیگر سه گویۀ حمایت روستا

-کسـب آوري  تابشاخص ، دومین وکارکسبمداري در  براي رفع نیاز ارباب رجوع و مشتري

در  نامیـد. » تعامـل بـا مشـتریان   «را شـاخص  توان این  لذا می وکارهاي روستایی را تشکیل دادند؛

، شناخت رقبا، توجه به نیاز و سـالیق  وکارکسبطلبی  ه با شاخص سوم نیز سه گویۀ فرصترابط

دو نامیـد.  »  طلبـی موقعیـت «تـوان   شاخص را میگذاري شده است. بدین ترتیب این مشتریان بار

وکـار،  کسب بهخانواده  احساس افتخارو وکار کسبهاي  گویه ارتباط مستمر خانواده با فعالیت

شـاخص،  هـاي بارگـذاري شـده در ایـن      . با توجه بـه گویـه  در شاخص چهارم بارگذاري شدند

  گذاري کرد. نام» خانوارحمایت و همراهی «توان آن را  می

اهمیت و تأثیر برنامـه در   نداز و مأموریت وا چشم برخورداري از ۀگوی دو ،پنجمشاخص در 

در  نامیـد. » ریزي راهبـردي  برنامه«توان آن را  میرو وکار، بارگذاري شد و از اینکسبموفقیت 

ششـم را تشـکیل   شاخص » وکارکسب ۀدولتی در توسعهاي  سازماناثرگذار نقش « ۀنهایت گوی

) 8جـدول ( کلی، طـور  گذاري کرد. به نام» ایت دولتحم«عنوان با توان  داد. لذا این عامل را می

  دهد. وکارهاي روستایی را نشان میآوري کسب هاي تابشاخص

  وکارهاي روستاییآوري کسب . تحلیل ساختار عاملی تاب8جدول 

 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها نام عامل
درصد از 

 واریانس کل
واریانس 
 تجمعی

توان تطابق و 
  نگري آینده

  772/0 اي در رابطه با حفظ سوابق و اسناد و حفاظت از ساختمان دارم.برنامه

039/5 903/22 903/22 

هاي مفیدي پیدا  تواند کمکوکار من در شرایط ضروري میکسب
 کند.

744/0 

تواند واکنش سریع و  وکار من میکسب و  بحرانی،در مواقع خاص 
اي را براي تأمین منابع مورد نیاز خود و تداوم فعالیتش انجام خالقانه

 دهد.
699/0  

 695/0 اي براي مقابله با سوانح و بالیا دارم.برنامه
 674/0  وکار خود دارم.اي براي تقویت کسببرنامه

  662/0افتد احساس کنترل  وکار من اتفاق میکسبدر مورد آنچه که براي 
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 مقدار ویژه بار عاملی متغیرها نام عامل
درصد از 

 واریانس کل
واریانس 
 تجمعی

  دارم.
هاي پیش روي خود مقابله تمام چالش با تواندمی وکار منکسب

  کند.
629/0  

  605/0  محل کارم برنامه بهداشتی و ایمنی دارد.
وکار خود با نوسانات اقتصادي اي براي تطبیق دادن کسببرنامه

  فعالیت) دارم.(افزایش یا کاهش 
595/0  

وکار در هنگام غیبت خودم از محل اي براي تداوم کسب برنامه
  وکار دارم.کسب

551/0  

  474/0  وکار من مطمئن و دلگرم کننده است.آیندة کسب

  تعامل با مشتریان

  962/0 شود.وکار من از سوي روستائیان به خوبی حمایت میکسب

042/3  827/13 730/36 
وکار من راهکارهایی را براي رفع نیازها و مشکالت مشتریانم کسب

 دهد.ارائه می
953/0  

 934/0 خود دارد. وکار من روابط قوي با مشتریان و ارباب رجوعکسب

  طلبی  موقعیت

  898/0  جدید است. هاي فرصت دنبالبه وکار منکسب

460/2 182/11  911/47 
  897/0 وکارم در مقابله با رقبا دارم.کسبشناخت صحیحی از موقعیت 

طور معمول مقید هستم نظرات مشتریان دربارة محصوالت و به
 وکار خود را بدانم.خدمات ارائه شده توسط کسب

625/0 

  حمایت خانوار
وکار هاي انجام شده در کسبصورت روزانه با فعالیتخانواده من به

 در ارتباط هستند.
828/0  

811/1  231/8  153/56  
  759/0  کنند. وکار افتخار میخانوادة من به وجود این کسب

برنامه ریزي 
  راهبردي

وکار مهم و ضروري انداز و مأموریت براي یک کسب داشتن چشم
 است.

826/0  
563/1  104/7  247/63  

  795/0 وکار مهم است.ریزي براي موفقیت یک کسب برنامه
  013/69  766/5  268/1  752/0 وکار من خواهد شد.هاي دولتی سبب بهبود کسبسازمانکمک   حمایت دولت

  هاي تحقیق مأخذ: یافته

 گیري بحث و نتیجه

ویژه در کشورهاي در حـال توسـعه،    روستایی به ۀتوسع هاي ارتقاي کارآفرینیضرورتیکی از 

تـا از فشـار بـر منـابع طبیعـی و       ؛آور اسـت  متنوع، پایدار و تاب وکارهاي روستاییکسب ۀتوسع

بهبــود شــود. الزمــۀ فــراهم  اي شایســتههــاي شــغلی  اراضــی کشــاورزي کاســته شــده و فرصــت

آن هـاي  شاخصشناسایی عوامل تأثیرگذار و  ، به نوبۀ خودروستاییوکارهاي کسبآوري  تاب

-کسـب ه در آورانـ  به ایجـاد رفتارهـاي تـاب    نسبت گرایانه، گذاري واقع است تا بتوان با سیاست

پرتحـول کنـونی بـراي     ۀآور در برابر جامعـ   مقاوم و تاب بسترسازي  روستایی و فراهموکارهاي 

 روستایی، اعم از متقاضیان، مالکان، مدیران و حامیان اقـدام کـرد.  وکارهاي کسب ةفعاالن حوز

اسـتان آذربایجـان    شهرسـتان ملکـان  روسـتایی  وکارهـاي  کسبنفر از مالکان  120پژوهش این 

 روسـتایی وکارهـاي  کسـب تا به این سـؤال اساسـی پاسـخ داده شـود کـه      کرد را بررسی  شرقی
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وکارهــاي کســبآوري  تـاب  طــورکلی آوري دارنــد و بـه  در زمینــۀ تـاب موجـود چــه وضـعیتی   

  هایی هستند؟  شاخصروستایی داراي چه 

درصد از  39روستایی و رهاي وکاکسبدرصد از مالکان  44هاي تحقیق نشان داد تنها  یافته

هـاي میـدانی    طبـق مشـاهده  آوري مناسبی دارنـد.   ها در شهرستان ملکان تابآنوکارهاي کسب

روستاهاي مورد مطالعه امکانات زیرساختی و ارتباطی و نیز امکانـات  اینکه و با توجه به  انمحقق

کـه   رسـد  نظـر مـی   رو بهاز اینبه منابع و بازار آسان بود، ها  آنو دسترسی داشتند زندگی باالیی 

بـوده  اثرگـذارتر   ۀمنطقه مورد مطالعـ آوري  تر تاب  جلوگیري از وضعیت نامناسب این عوامل در

متعهد بـودن بـه شناسـایی و کاربسـت     وکار، کسبریزي در  اهمیت برنامه ،نظر مالکاناز  باشند.

جایگـاه مهمـی در   کـار  وکسـب انـداز و مأموریـت    و داشتن چشموکار کسبدر ها بهترین اقدام

-کسـب کننـده بـودن آینـدة     داشتند. اختصاص اولویت پـایین بـه دلگـرم   وکار کسبآوري  تاب

دهندة نوعی ناامیـدي  تواند نشان میوکار کسبآوري  هاي تاب روستایی در بین گویهوکارهاي 

ارهـا  وککسبآوري مالکان  هاي تاب بندي گویه باشد. اولویت وکارهاي بیان شده کسبمالکان 

ها و باورهاي اعتقادي همچنان حفظ شده اسـت و   در بسیاري از روستاها اصالتنیز نشان داد که 

هنگام مواجهـه بـا مشـکالت بایـد بـه نصـرت پروردگـار ایمـان داشـت و           ها اعتقاد دارند که آن

   کار برد. حال نهایت تالش را به  درعین

-کسـب آوري مالکـان   سـطح تـاب   بـا بهبـود  کـه  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشـان داد  

داري افـزایش   شـکل معنـی   روستایی نیز بهوکارهاي کسبآوري  روستایی، میزان تابوکارهاي 

ازسـوي دیگـر،    دارد. ) مطابقـت 2014و کلیـري (  اشـتاینر  ۀیافته با نتایج مطالع. این خواهد یافت

روسـتایی بـه   ارهـاي  وککسـب آوري  که تاب بیانگر آن بودتحلیل عاملی دست آمده از بهنتایج 

، »طلبـی  موقعیـت «، »تعامـل بـا مشـتریان   «، »نگـري  توان تطابق و آینده«هاي شاخص توسطترتیب 

در ها شاخصاین  .شود برساخته می »حمایت دولت«و » ریزي راهبردي مهبرنا«، »حمایت خانوار«

 .کردنـد روسـتایی را تبیـین   وکارهـاي  کسـب آوري  تـاب  برساختدرصد واریانس  69 مجموع

 يآور تـاب  بهبـود  ترین عامـل بـراي  مهموکار، کسبنگري در  و آینده تطابق تواناساس،  براین

هـاي  هبـا نتـایج مطالعـ    یافتـه ایـن  رود.  شـمار مـی   در شهرستان ملکان به روستاییوکارهاي کسب
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شوارتز و همکـاران  )، 2010( )، پارسونز2010همکاران (استفنسون و )، 2014کلیري ( و شتاینرا

 ه هرکدام به نـوعی بـه قـدرت تطـابق،    همخوانی دارد ک )2010و همکارن (فرگوسن ) و 2009(

  اند.  پذیري و سازگاري اشاره کرده ریسک

وکارهـاي  کسـب آوري  تـاب  برسـاخت کـه   شاخصـی بـود  دومـین  » تعامل با مشتریان«عامل 

آوري  مـداري، تـاب   کـه بـا بهبـود مشـتري    جه گرفت توان نتی بنابراین می روستایی را تبیین کرد.

این عامـل بیشـترین تـأثیر را     .روستایی در شهرستان ملکان افزایش خواهد یافتوکارهاي کسب

و هـاي استفنسـون    روستایی داشته است و با یافتهوکارهاي کسبآوري  بعد از عامل اول در تاب

هـاي انطبـاق    یکـی از شـاخص  عنـوان  پـذیري را بـه   ) مطابقت دارد که مسئولیت2010همکاران (

» حمایت دولـت «روستایی، عامل وکارهاي کسبآوري  تابشاخص . آخرین اند سازمان دانسته

تنهـایی   بارگذاري شـده اسـت. ایـن گویـه بـه      75/0یک گویه با بارعاملی فقط  آن،است که در 

ده تبیـین کـر   در شهرستان ملکـان  روستایی راوکارهاي کسبآوري  درصد واریانس تاب 77/5

روستایی، حمایت وکارهاي کسببراساس ادراك مالکان توان نتیجه گرفت  رو میاز ایناست. 

هـاي   روستایی دارد. این عامـل بـا یافتـه   وکارهاي کسبآوري  دولت نقش مهمی در بهبود  تاب

) همخوانی دارد که نبود پشـتیبان  2009ویلیامز ( -شوارتز و مک راي)، 2014کلیري ( و شتاینرا

کوچـک و متوسـط در   وکارهـاي  کسبهاي مهم  را از چالشوکارها کسبان مناسب از و حامی

  اند. راستاي بقاء و تداوم تولید دانسته

هـایی بـا سـاختار     روسـتایی ملکـان، مشـابهت   وکارهاي کسبآوري  عاملی تاب ساختار شش

) در 2014(عـاملی اشـتاینر و کلیـري     ) و سـاختار هشـت  2010عاملی فرگوسن و همکـاران (  پنج

نگـري و   هاي حمایت خانوار، تعامل بـا مشـتریان، تـوان تطـابق (سـازگاري) و آینـده       عامل ۀزمین

تحقیـق نقـش   ایـن  طلبی اسـت. البتـه عامـل حمایـت دولـت در       یا موقعیت جوي فرصتوجست

وکارهاي کسباز احساس وابستگی بیشتر مالکان نشان تواند  مستقلی را کسب کرده بود که می

  ارهاي روستایی در ایران نسبت به کشورهاي صنعتی مانند استرالیا باشد. کسب و ک
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  شنهادهایپ

وکارهـاي  کسـب آوري  با توجه به نتـایج تحقیـق، پیشـنهادهاي زیـر بـراي بهبـود وضـعیت تـاب        

  شود: روستایی توصیه می

اطالعــات و رونــدهاي بــازار مصــرف در وضــعیت موجــود و   ۀآوري، تحلیــل و ارائــ جمــع .1

 ؛ هاي آینده نگري و معرفی فرصت ی با هدف تقویت آیندههاي آت سال

موقع ابتکارات نوین  مالکان با هدف افزایش توان تطابق و اتخاذ به ۀبهبود سطح تفکر خالقان .2

  ؛  وکار از شرایط بحرانی محتمل خروج کسببراي 

همدالنه بـا  تعامل سازنده و بارة هاي مالکان در هاي الزم براي تقویت مهارت برپایی آموزش .3

 ؛ مشتریان

ترسـیم   ۀویـژه در زمینـ   ریـزي راهبـردي بـه    هـاي برنامـه   مهارتبارة آموزش عملی مالکان در .4

 ؛ انداز و تعیین مأموریت چشم

آن کـردن  مربوطـه و آگـاه   وکـار  کسـب افزایش حس تعلق در نزد خانوار مالک نسـبت بـه    .5

 ؛  ها و نقاط بحرانی فعالیت بنگاه حساسیتبارة در

 ؛  ها و امدادهاي الهی اعتقاد به کمک ۀویژه در زمین ادات مذهبی مالکان بهتقویت اعتق .6

هاي سازگاري با تغییرات زندگی، عزت نفس، تمرکز بـر   هاي مالکان در زمینه بهبود مهارت .7

 ؛  گیري، مدیریت استرس و اعتماد به نفس امور، تصمیم

ز طریق مراکز رشد و روستایی اوکارهاي کسبهاي دولت از  سازماندهی و هدایت حمایت .8

  .  مستقر در سطح محلی ةدهند کارآفرینی و شتاب

روسـتایی  وکارهـاي  کسبنهایت اینکه بررسی ژرفانگر و کیفی دالیل عدم دلگرمی مالکان  .9

آوري  معلـولی بـین برسـاخت تـاب     -خود، برقراري روابط علّـی وکار کسب ةنسبت به آیند

ــرتبط وکارهــاي کســب ــاب روســتایی و متغیرهــاي مســتقل م ــل ت هــاي  آوري بنگــاه و تحلی

توانـد بـه    مـی هـا  آن ۀکشاورزي و جوامع روستایی و عشایري، موضوعاتی هستند که مطالعـ 

روسـتایی در کشـور کمـک    وکارهـاي  کسـب آوري  تـاب  ةادبیات تجربـی در حـوز   ۀتوسع

  اثرگذاري کند.  
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