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 چکیده

 انجام شد. بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و سرمایة اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه در بین جوانان روستاییاین تحقیق با هدف کلی  هدف:
هرستتان کنگتاور، در استتان جوانان روستایی ش نفر از 9207 شاملانجام شد. جامعة آماری تحقیق  همبستگی -توصیفی این تحقیق به روشروش: 

با بررسی  ابزار تحقیق رواییای برای مطالعه انتخاب شدند. گیری تصادفی طبقهها به روش نمونهنفر از آن 225، با استفاد از جدول بارتلت کرمانشاه بود
 تأیید شد. آلفای کرونباخ  زمون راهنما ونامه با استفاده از آپرسش پایایی های اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه تعیین شد.دیدگاه

ها نشان داد های کارآفرینانه در وضعیت ضعیفی قرار دارند. یافتهها مشخص شد که جوانان روستایی از لحاظ شناسایی فرصتبر اساس یافتهها: یافته
در حد متوسط است و تفکر استراتژیک  جوانان روستایی نتایج تحقیق نشان داد که  میزان سرمایة اجتماعکه مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 

های سرمایة اجتماعی، مؤلفة مشارکت اجتمتاعی بتارترین نگری و در بین مؤلفههای تفکر استراتژیک، مؤلفة آیندهدر بین مؤلفه بود. نیز در همین حد
گویتای آن بتود کته در مجمتور، سترمایة   AMOSافزاربه وسیلة نرماند. نتایج برازش مدل اولویت را در بین جوانان روستایی به خود اختصاص داده

هتای کنتد. از بتین مؤلفتهبینی و تبیین میدرصد از تغیرات تشخیص فرصت کارآفرینانه را پیش 0.49و  0.54اجتماعی و تفکر استراتژیک به ترتیب 
طلبتی بتین نگری، تفکر مفهومی و فرصتتر استراتژیک، سه متغیر آیندههای تفکسرمایة اجتماعی، بهادادن به زندگی جوانان روستایی و از بین مؤلفه

مدل نهایی پژوهش، گویای آن است که متغیرهتای سترمایة  ها دارند.های کارآفرینانه توسط آنجوانان روستایی، رابطة مستقیمی با تشخیص فرصت
های سرمایة اجتماعی در بتین جوانتان ند؛ به طوری که تقویت مؤلفهاجتماعی و تفکر استراتژیک بر روی تشخیص فرصت کارآفرینانه نقش مثبت دار

 ها داشته باشد. تواند ارتباط تنگاتنگ با تفکر استراتزیک آنروستایی می

 های این پژوهش، بعد جغرافیایی تحقیق و پراکندگی روستاهای مورد بررسی بود.ترین محدودیتیکی از مهم ها:محدودیت

هتای اجتمتاعی، متدیریتی، های مختلفی نظیر مهتارتتوان پیشنهاد داد که باید به جوانان روستایی، آموزشها میاساس یافتهبر راهکارهای عملی:
 گری، متقاعدسازی و سازگاری اجتماعی ارایه داد.مهارت بیان

هتای کتارآفرینی در یی و ارتقای هرچته بهتتر فرصتتهای این تحقیق برای شناساتوانند از یافتهریزان روستایی میمحققان و برنامه اصالت و ارزش:
 روستاها استفاده کنند و بیش از پیش به این موضور توجه داشته باشند.

 .سرمایة اجتماعی، تفکر استراتژیک، جوانان روستایی، تشخیص فرصت کارآفرینانه ها:واژهکلید
 

های استراتژیک و سرمایة اجتماعی بر تشخیص فرصتبررسی تأثیر تفکر (. 1395) موحدی، ر.و  .پ، عطایی ،.و، آبادیعلیارجاع: 

 .110-95(، 2)5، ریزی روستاییمجله پژوهش وبرنامه. (شهرستان کنگاورموردی:  ة)مطالع کارآفرینانه در بین جوانان روستایی
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/46072 

___________________________ 
 . :نویسندۀ مسؤولEmail: ataeip@yahoo.com     

http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/46072
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 . بیان مسأله1. 1
 فقتر همچنتین، و بیکاری وجود شغلی، هایفرصت نبود امروزه،

 کشتور برشتمرد روستاهای اساسی مشکالت از توانمی را روستایی

 مشتکالتی امتر این و شده منجر شهری -روستا هایمهاجرت به که

بته  کشتور کتل واقت،، بترای در و روستاها هم و شهرها برای هم را

بته  تتوانمتی مشکالت و پیامتدهای آن از جمله. است آورده وجود

افتزایش شتکاف  شتهرها، در بیکتاری نترخ افتزایش نشینی،حاشیه

شدن روستاها از جوانتان و اجتماعی و خالی هایبزهکاری و طبقاتی

-درون توستعة فرآینتد عوامل مذکور در نهایتت،. اشاره کرد نخبگان

، ص. 1390سازد )دادورخانی و رضتوانی، اقتصادی را مختل می زای

144). 

 توستعة بترای مختلف هایدوره در متفاوتی راهبردهای تا کنون

 شترایط و تجتارب جهتانی بته توجته با. است شده مطرح روستایی

 برای جدیدی راهبرد کارگیریبه نیازمند کشورمان، بر حاکم کنونی

 راهبترد بته تتوانمی مورد این درکه  است کشور روستاهای توسعة

 منتاطق در سترمایه کمبتود. کرد اشاره روستایی کارآفرینی توسعة

 نتیجته، در و درآمتد ستط  بودنپتایین از ناشتی کته روستتایی

 هتایچالش از یکتی عنتوان به خانوارها است، اندازبودن پساندك

 بتر عتالوه ایتن وضتعیت شتود.می قلمداد روستایی مناطق توسعة

 کارگیریبته و تولیتدی هتایبخش ظرفیتت افتزایش امکان هکاین

 محتدودیت بتا منتاطق این در فرآیند تولید در را نوین هایفناوری

 مهاجرت نظیر اجتماعی؛ مشکالت بروز موجب است، ساخته مواجه

 زنتدگی سط  تنزل و آشکار و پنهان بیکاری شهرها، به روستاییان

اکبتری، کتریم و  تبتار،هاشتمی)استت  شتده نیتز خانوارهتا رفتاه و

 بختش در خصتوصبه امتر (. ایتن115، ص. 1388 ،فتردفرجتامی

 به را روستاییان درصد اشتغال بیشترین که کشورها این کشاورزی

 دیگتر، ازطرفتی دارد. بیشتتری نمتود دهتد،متی اختصتاص ختود

 در حتال کشتورهای در و روستتایی توسعة کشاورزی به یابیدست

رشتد تولیتدات، توستعة  جهتت اریگتذسترمایه توستعه، نیازمنتد

خالتدی،  حستینی،)استت  هتای نتوینفناوری پذیرش و کارآفرینی

هتای ختروا از حلیکی از راه .(40، ص. 1388 پور،قربانی و حسن

 تواند کارآفرینی و کارآفرینان باشند. بست میاین بن

 مورد هایاز فعالیت ایمجموعه شامل رفتاری نظر از کارآفرینی

 انجتام و نیتاز متورد مناب، آوردندستبه ها،فرصت ارزیابی برای نیاز

 تغییترات کته استت کسی است. کارآفرین آمیزمخاطره هایفعالیت

 بترای تولیتد عوامتل از و بینتدمی فرصتت یک چونهم را محیطی

تفکتر استتراتژیک از . گیتردمتی بهره خدمات جدید یا کار فرآوری

وکتار انتدازی از کستبشتمطریق فرآیند ذهنی و بروز خالقیتت، چ

کند. در کنار آن، سترمایة اجتمتاعی جدید را در ذهن فرد ایجاد می

تواند تفکتر استتراتژیک را بته گتردش از طریق روابط اجتماعی، می

های کارآفرینانته در افتراد شتود؛ زیترا درآورده و باعث کسب فرصت

ب، و سرمایة اجتماعی با استفاده از روابتط اجتمتاعی، فترد را بتا منتا

رو کرده و باعث خلق تفکتر استتراتژیک در وی های جدید روبهایده

شود. از این رو، وجود این دو مفهوم به عنوان دو بال در یک فرد می

 توجته با بنابراین، های کارآفرینانه خواهد شد.باعث تشخیص فرصت

 پتیش از بتیش متا که روستاهای گفت توانمی شده، گفته موارد به

هدف نگارندگان ایتن استت کته  است. نیازمند آفرینیتوسعة کار به

ربط را به مقولة کتارآفرینی و نقتش بیش از پیش نظر مسؤورن ذی

-تفکر استراتژیک و سرمایة اجتماعی در کمک به تشخیص فرصتت

 های کارآفرینانه را در بین جوانان روستایی جلب کند.

 

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

متر مربت، در  000/884رستان کنگاور با وسعتی برابر با شه

درصد  5/3این شهرستان حدود  .شرق استان کرمانشاه قرار دارد

شهرستتان  .دهتداز کل وسعت استان کرمانشاه را تشتکیل متی

درجه عتر  شتمالی و  34و  39درجه تا  34و  16کنگاور بین 

-درجتته طتتول شتترقی از نصتتف 48و  50درجتته تتتا  47و  34

از جملته صتنای،  قالی بافی و سازیساز. لنهارگرینویچ قرار داردا

ایتن شهرستتان بعتد از رونق روستاهای این شهرستان استت. پر

. ردبیشترین سهم را در قالی بافی کرمانشتاه دا ،شهرستان سنقر

بافی اغلب در روستای گتودین، رستتم آبتاد، رحمتت آبتاد، قالی

و آران به  ، فشد، رشتیانکرماجان، دهلر، حسن آبا سلطان آباد،

معبتد تترین آثتار تتاریخی شتامل ممه .روش سنتی وجتود دارد

و  تپته گتودین ،زاده ابراهیمامام ،معدن تاریخی چلمران آناهیتا،

ستراب  ،سراب فش ،سراب کبوتر رنه چونهای پرآبی همسراب

 است. سراب ماران ،خرم آباد )بوجان(
ور شتتامل استتاس تقستتیمات کشتتوری شهرستتتان کنگتتابر

دهستتان  به مرکزیتت روستتای دهلتر،ی خزل غرب هایدهستان

بته مرکزیتت  دهستتان گتودین به مرکزیت روستای فتش، فش

 به مرکزیت روستتای قزوینته دهستان قزوینه روستای گودین و

 باشد.می
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 محدودۀ مورد مطالعه -1شکل 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 . رو ش تحقیق 2. 2
 ةثیر سترمایأهدف از انجام ایتن تحقیتق بررستی و تتچون       

فرینانته در آاجتماعی و تفکر استراتژیک در تشخیص فرصت کار

در این تحقیق از روش کمتی از نتور  است بین جوانان روستایی

آماری این تحقیق را جوانتان  ةی استفاده شد. جامععلّ -توصیفی

این افتراد سال شهرستان کنگاور تشکیل دادند. تعداد  35تا  20

نفتر بتود )متدیریت جهتاد  6207اساس آخرین آمتار موجتود بر

(. حجم نمونه با استتفاده از 1391کشاورزی شهرستان کنگاور، 

نفر تعیین شد. در این تحقیتق از  225( 2001) 1جدول بارتلت

ای با انتساب متناستب استتفاده گیری تصادفی طبقهروش نمونه

و به تناسب حجم نمونه و بته  شد. ابتدا لیست تمام جوانان تهیه

نفر، نفرات ستوم و ششتم بته صتورت  10صورت تصادفی از هر 

تصادفی انتخاب تا حجم نمونه پوشش داده شتد. بته ایتن  کامالً

جوانان تمام روستتاها بته صتورت احتمتالی در تحقیتق  ،ترتیب

چهار روستای قزوینه، دهلتر، فتش و گتودین مشارکت داشتند. 

ذکر است کته تنهتا مراکتز  ته شد )شایانمورد مطالعه قرار گرف

. ابتزار اصتلی تحقیتق (هتا متورد ستنجش قترار گرفتتدهستان

 نامه شامل چهار بخش بود: ارت پرسشؤنامه بود. سپرسش

ای و دمتوگرافیکی های فردی، حرفتهسؤارت بخش اول را ویژگی

جوانان روستایی تشکیل دادند، بخش دوم را ستؤارت مقیتاس ستنج 

میزان سرمایة اجتماعی و بخش دوم ستؤارت مقیاستی  برای سنجش

برای سنجش میتزان تفکتر استتراتژیک و بختش چهتارم را ستؤارت 

مقیاسی بترای ستنجش تشتخیص فرصتت کارآفرینانته تشتکیل داد. 

های مورد نظر برای ستنجش سترمایة اجتمتاعی های و مقولهشاخص

اجتمتاعی،  اند از: انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، امنیتتعبارت

فرهنگتتی و ارتباطتتات  -هتتای اجتمتتاعیاعتمتتاد اجتمتتاعی، ارزش

 2نامة استتتاندارد اونتتیکس و بتتولناجتمتتاعی. در ایتتن بختتش پرستتش

های جامعتة متورد مبنای کار قرار گرفت و متناسب با ویژگی (2000)

های مورد نظتر ها و مقولهسازی شد. شاخصمطالعه تعدیل و متناسب

 انتد از: تفکتر سیستتمی، تفکتراتژیک عبارتبرای سنجش تفکر استر

نگتری. در ایتن بختش، هوشتمندانه، آینتده طلبتیمفهتومی، فرصتت

(، مبنای کتار قترار گرفتت و متناستب بتا 2005) 3نامة گلدمنپرسش

ستتازی شتتد. هتتای جامعتتة متتورد مطالعتته تعتتدیل و متناستتبویژگتتی

های مورد نظر برای ستنجش تشتخیص فرصتت کارآفرینانته شاخص

فرصتت در  خلتق نوآورانة محیطی و راهکار رقابتی اند از: پویشعبارت

مبنتای کتار قترار گرفتت و  نامة استتاندارد پوهاکتااین بخش پرستش

ستازی های جامعة مورد مطالعه، تعتدیل و متناستبمتناسب با ویژگی

نامه، شد. به منظتور اطمینتان از روایتی ظتاهری و محتتوایی پرستش

مختلتف کشتاورزی استتان کرمانشتاه و های برخی از مدیران سازمان

اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی پتس از مطالعتة عمیتق ستؤارت و 

نامه، نظرات اصالحی خود را اعالم کردند که پتس از های پرسشگویه

های مصاحبة حضوری با این افراد و بحث و بررستی در متورد دیتدگاه

پایتایی  شده، اصالحات ضروری انجتام شتد. بته منظتور بترآوردمطرح

نامه از روش آلفای کرونباخ استتفاده شتد. بترای ایتن منظتور، پرسش

نامه توسط بخشی از جامعة آماری تحقیتق نسخه از پرسش 30تعداد 
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 شده محاسبه شد.های اشارهو سؤالها پردازی، ضریب آلفای کرونباخ بترای گویتهتکمیل شد و پس از داده

 روستا تفکیکه ب انتخابی ۀمونن و آماری ۀجامع اعضای تعداد -1جدول 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 نمونه تعداد سؤاالت روستا
 40 1104 قزوینه

 38 1048 دهلر

 97 2676 گودین

 50 1379 فش

   225 6207 کل
 اجتماعی سرمایۀ االت بخشؤمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای س -2جدول 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 آلفای کرونباخ سؤاالت تعداد شاخص

 0.87 8 مشارکت اجتماعی

 0.84 6 انسجام اجتماعی

 0.88 7 امنیت اجتماعی

 0.81 5 اعتماد اجتماعی

 0.79 7 های اجتماعی فرهنگیارزش

 0.83 6 هاپذیرش تفاوت

 0.79 4 دادن به زندگیبها

 0.89 7 ارتباطات اجتماعی

 0.84 50 کل
 

 تفکر استراژیک االت بخشؤی کرونباخ برای سمیزان ضریب آلفا -3جدول 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت شاخص

 0.81 11 نگریآینده

 085 19 طلبیفرصت

 0.81 12 سیستمی تفکر

 0.80 8 مفهومی تفکر

 0.82 40 کل

 کارآفرینانههای فرصت االت بخش تشخیصؤمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای س -4جدول 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 آلفای کرانباخ تعداد سؤاالت شاخص

 0.83 5 محیطی رقابتی پویش

 087 4 فرصت پیشگام جویوجست

 0.81 3 فرصت خلق نوآورانه راهکار

 0.84 12 کل

 .کامل و بتدون نقتص تکمیتل شتد ةنامپرسش 225در کل 

استتخراا اطالعتات و  عملیات کدگذاری، ،هادادهپس از تکمیل 

. پتس از طتی فرآینتد صورت پذیرفتها بر روی رایانه انتقال آن

پردازی، محاسبات آماری )توصیفی و استنباطی( با استفاده داده

 انجام شد.  22Amosو  SPSS هاز برنام

 تحقیق مبانی نظری. 3
 ایجتاد و اقتصتادی شکوفایی و رشد در مهمی نقش کارآفرینی

 ارتقتای دنبتال بته هتادولت از بسیاری ر نتیجه،د و داشته اشتغال

 ایپدیتده کارآفرینی (.55، ص. 2004، 4هستند )چانگ کارآفرینی

 سبب و دهدمی روی مختلف هایمجموعه و هادر محیط که است

 بته پاسخ در افراد که شودمی هایینوآوری طریق از اقتصادی رشد

 ،5و کوراتکتو وینانتد )شتفرد، کتوکرده ایجاد اقتصادی هایموقعیت

 روستتاها در خوداشتتغالی و وکتار کسب (. ایجاد591، ص. 2008

 از برداری بهره و است. تشخیص کشور در مهم هایموضور از یکی

-متی نشان مطالعات  بوده است. کارآفرینی اصلی تعریف ها،فرصت

-طور قابل مالحظته به کارآفرینی جدید تعاریف از بسیاری که دهد
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 کارآفرینی فرآیند در گام ترینمهم عنوان به صتفر تشخیص بر ای

تترین مهم از یکتی عنتوان بته فرصتت انتد. تشتخیصتمرکز کترده

 مدهوشتی وپتور، شود )قلیموفق تعریف می کارآفرینان هایتوانایی

 تشتخیص بتر متؤثر عوامتل (. بررستی123، ص. 1387، جعفریان

 بته هتوجت بتا کتهآن اول اهمیت استت: حایز دلیل چند به فرصت

 بتر شناستایی متؤثر عوامتل درك کتارآفرینی، در آموزش ضرورت

 هتایدوره و طراحتی ریزیبرنامته بترای مفیتد اطالعتات فرصتت،

 ممکتن که کندمی ارایه بالقوه، کارآفرینان برای آموزشی کارآفرینی

 دوم، کنتد. کمتک فرصتت و شناسایی ایده تولید در هاآن به است

 بته مشاوره منظور ارایة به صت.فر تشخیص بر مؤثر عوامل شناخت

، ص. 2007، 6ه )اوزگتن و بتارونبتود مهتم بستیار بالقوه کارآفرینان

 از پشتیبانی حمایت و در دولت نقش به با توجه نهایت، در و (179

 در توانتدمتی بتر تشتخیص فرصتت مؤثر عوامل درك کارآفرینان،

 قتایبترای ارت هادولت ریزیبرنامه در و عمومی هایگذاریسیاست

 مبتانی نظتری، استاسبر. باشتد داشتته ستزاییبه تأثیر کارآفرینی

تفکتر  و ستازمانی و فتردی ارتباطتات شتامل اجتمتاعی سترمایة

نگتری و تفکتر طلبتی هوشتمندانه، آینتدهشامل فرصت استراتژیک

-فرصتت از برداریبهره و شناسایی در تواندسیستمی و مفهومی می

تتأثیر  مقالته، بته دنبتال بررستی این در باشد. مؤثر کارآفرینی های

هتای تفکر استتراتژیک و سترمایة اجتمتاعی بتر تشتخیص فرصتت

 است. روستایی کارآفرینان در بین جوانان

 . تشخیص فرصت کارآفرینانه1. 3
 بتاور ایتن بر فرد آن در که شودمی اطالق موقعیتی به فرصت

یابتد  دستت ستودی بته توانتدمنتاب،، متی از نو ترکیبی با که است

و  ساراستتتتواتی، دیتتتتو، ورمتتتتوری (.178، ص. 2003 ،7شتتتتین)

 از ایمجموعته را (، فرصت کارآفرینانه24، ص. 2005) 8ونکاتارامان

 ختدمات و کتار تولیتد کته اندهایی دانستهفعالیت و عقاید ها،ایده

 کنتد. تشتخیصمتی پتذیرنامکتا هاآن برای بازار نبود در را آینده

 بته و استت موفتق کارآفرینان هایاییتوان تریناز مهم یکی فرصت

 کتارآفرینی در مطالعات شدهبررسی مهم عوامل از یکی دلیل همین

شتورت، کچتن، شتوك و  (.29، ص. 2006 ،9مورنو) رودمی شماربه

 کتارآفرینی فرصتت، تشخیص بدون که معتقدند (2010) 01ایرلند

 یکتارآفرین هایاصلی پژوهش کانون در باید فرصت و نداشته معنا

 ایدة ختوب یک شناخت توانایی فرصت، باشد. تشخیص داشته قرار

 ارزش کته ایگونته است؛ به شده تعریف کسب وکار به آن انتقال و

 21پوهاکتا (.101، ص. 2007 ،11کوربتت) کند تولید درآمد و افزوده

 رقتابتی پویش چون، ابعادی از متشکل را ( تشخیص فرصت2010)

 ایجتاد راهکتار و آینتده هایشارز از فرصت جویوجست محیطی،

 .داندمی فرصت خلق نوآورانه

 که بوده کارآفرینی فرآیند در مرحلة ترینمهم فرصت تشخیص

 جملته: از استت؛ شتده ارایته آن توصیف زیادی برای هایاصطالح

 و ترعمومی همه از فرصت و فرصت، شناسایی فرصت، ایجاد کشف

پتور و )قلتی ستتا تحقیتق این موضور که فرصت بیشتر، تشخیص

 در فرصتت اهمیتت بته توجته بتا. (121، ص. 1387همکتاران، 

 درك بترای تتالش در همتواره و تشخیص آن محققتان کارآفرینی

انتد بوده آن بتا مترتبط فرآینتدهای و فرصتت از مفهتومی تجربتی

 از یکتی عنتوان به (. تشخیص فرصت287، ص. 2011، 31)هانسن

تترین مهم از یکتی عنتوان بته و کارآفرینانته رفتتار حیتاتی عناصتر

 حتوزه هتایپتژوهش از بستیاری در موفتق کارآفرینان هایتوانایی

، ص. 2012، 14شده استت )توماستجان و بترون شناخته کارآفرینی

اهمیتت استت.  حایز فرصت تشخیص بر مؤثر عوامل (. بررسی626

 تشخیص در فردی عوامل نقش هامطالعه از برخی در این خصوص،

، 16؛ شتفرد و دتتین2006، 15)متارول انتددهکتر را آشتکار فرصتت

 را بررستی اجتمتاعی عوامتل نقش نیز دیگری هایمطالعه (.2005

 ایتتن میتتان . در(178، ص. 2007)اوزگتتن و بتتارون،  انتتدکتترده

 متورد ا ر و اجتماعی فردی عوامل از ترکیبی معدودی، هایتحقیق

؛ چانتتگ، 2005، 17؛ چنکتتل2003انتتد )اوزگتتن، داده قتترار توجتته

جاست که کسی به دنبال تأثیر تفکتر استتراتژیک (، نکته این2004

 بر تشخیص فرصت کارآفرینانه نبوده است.

 . سرمایۀ اجتماعی2. 3
 فرصتت کارآفرینانته، در تشتخیص متؤثر عوامتل از یکی      

 در و شودمی اجتماعی هایشبکه شامل که است اجتماعی سرمایة

 هتای بیشتتریفرصت و مناب، ارا ب کارآفرین ها،شبکه حقیقت، این

کند )باگتاواتور، الفرینتگ، می ترگسترده را او انتخاب دایرة و روروبه

 کتارآفرینی (. در249، ص. 2010، 81ون تیل بورگ و ون دی بانت

 اجتمتاعی، سترمایة اقتصتادی، سترمایة شتامل: سترمایه نور چهار

، 0120، 91استت )فیترکین مطرح فرهنگی سرمایة و انسانی سرمایة

 دوجانبته، اعتمتاد و تعهد اجتماعی سرمایة اصلی (. عناصر28ص. 

 ستتدداد و و مالکیتت احستاس افتراد، میتان مشتترك هایارزش

 دو اجتمتاعی، شبکة و اجتماعی اعتماد. است هاآن میان اجتماعی

(. 120، ص. 2009، 02استت )وود اجتمتاعی سترمایة اساستی رکن

 کته است قواعد و ارتباطات ها،نهاد از ایمجموعه اجتماعی، سرمایة

دهنتد. نتتایج می شکل را جامعه اجتماعی کیفیت تعامالت و کمیت

ای بسیار قتوی تحقیقات در نقاط مختلف جهان این است که رابطه

بین میزان سرمایة اجتماعی مناطق مورد مطالعته و میتزان توستعة 
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اجتماعی، اقتصادی، فرهنگتی و کشتاورزی آن منتاطق وجتود دارد 

 علتوم دانشتمندان دیتد از (. امتروزه11، ص. 2002، 12ونتگ)آل

 رودمتی شمار به اقتصادی اجتماعی کارآفرینی فرآیندی اجتماعی،

 کته آن استت: نخستت متکتی اجتمتاعی بافتت به طریق دو از که

 دوم، و هستتند ختود اجتمتاعی محتیط محصتول کارآفرینتان

 عتدم یتا وجتود نتیجه در و است فعالیت اجتماعی یک کارآفرینی

 وکتار، تتأثیر کستب ماهیتت بر اجتماعی ارتباطات و پیوندها وجود

 توجته با در مجمور، (.19، ص. 2003 ،22کلیر و آلیستر) گذاردمی

 اجتماعی سرمایة توان به این باور رسید کهمی شده،ذکر مطالب به

هتای کتارآفرینی و افتزایش فرصتت توستعة بترای ضروری بستری

 در واقت،، سترمایة و رودمی شمار به افرادکارآفرینانه در پیش روی 

 در کارآفرینانته هتایقابلیتت بتروز بترای مولفة مناستبی اجتماعی

در تحقیقات مختلف نیز رابطتة  .کند فراهم جوام، از جمله روستاها

بتتین ستترمایة اجتمتتاعی و کتتارآفرینی بیتتان شتتده استتت؛ از جملتته 

 تتأثیر ررستیب خود به پژوهش (، در2010همکارانش ) و باگاواتور

 صتنای، در منتاب، بستیج و فرصتت تشتخیص بر اجتماعی سرمایة

 هم انسانی سرمایة که نتیجه گرفتند هاپرداختند. آن هند، بافندگی

سترمایة  طریتق از مستتقیمغیر طتور بته هتم و مستتقیم طتور به

 خواهنتد گتذارتأثیر منتاب، بسیج و هافرصت تشخیص بر اجتماعی

 تتأثیر (، در بررستی2012و زمانی )پور چگینی، علیگودرزوند  .بود

 رشت، صنعتی شهرك در کارآفرینی بر اجتماعی سرمایة هایمؤلفه

 متغیتر ترینمهم ساختاری سرمایة اجتماعی مؤلفة که نشان دادند

 در و سازمانی است وابسته کارآفرینی متغیر تغییرات بینیپیش در

چتن، رن  . نانکندمی بینیپیش آن را تغییرات از درصد 56حدود 

 ایتن بته ختود مطالعة (، در2007) 23چانگ، وی مینگ و کای تی

 ایرابطته اجتمتاعی، سترمایة مختلف ابعاد یافتند که نتیجه دست

در  .دارد تتایوان دولتتی هتایسازمان در عملکرد کارآفرینانه قوی با

و رستتمی  (، حیتدری2012بهنتوش ) (،2012تحقیقات شفاعتی )

 و کتارآفرینی اجتمتاعی سترمایة بتین بطتةرا بررستی ( به2012)

هتای سترمایة پرداختند و به ایتن نتتایج رستیدند کته بتین مؤلفته

 اجتماعی و کارآفرینی رابطة مثبت وجود دارد. 

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 . تفکر استراتژیک3. 3

( 255، ص. 2004) 24میتنزبتترگ دیتد از استتراتژیک تفکتر

 شتهود، و خالقیتت از طریتق که ذهنی فرآیند یک از است عبارت

 25آبراهتام کنتد،می ایجاد ذهن در را کار و کسب از پارچهیک نمای

 قابتل هتایاستتراتژی شناستایی را تفکتر استتراتژیک نیز (2005)

 ارزش خلتق بته داند کتهمی کاری و کسب هایمدل یا و اطمینان

 و خالقانته فرآینتدی ستتراتژیک،ا تفکتر شوند. منجر مشتری برای

 انتداز وچشتم بتا ( و481، ص. 1998، 26بتوده )هراکلیتوس واگترا

 مستتلزم امتر است. ایتن مرتبط افراد توسط شدهدورنمای طراحی

 و قصتد بر تمرکز هدف با روزمره عملیات افراد از اندیشة رفتنفراتر
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 کا،است. لید کار و ای کسب بر نظر مورد بلندمدت استراتژیک نیت

شتمارد. متی بر استراتژیک تفکر هایمشخصه عنوان به را عامل پنج

 نیتت و قصتد بتر تمرکز سیستمی، دیدگاه از: اندعبارت عوامل این

زمتان یتا تفکتر  طول در تفکر طلبی هوشمندانه،فرصت استراتژیک،

(. به همتین 123، ص. 1998، 27محور )لیدکافرضیه تفکر و مفهومی

هتای تفکتر ن تحقیتق در زمینتة مؤلفتهخاطر، چارچوب نظتری ایت

نگتری، ( و شتامل آینتده1998استراتژیک برگرفته از متدل لیتدکا )

 طلبی، تفکر مفهومی و تفکر سیستمی است.فرصت

هتای تفکتر این پژوهش بته دنبتال آن استت کته بدانتد مؤلفته

استراتژیک در بین جوانان روستایی به چه میزان وجتود دارد و ایتن 

 فرینانه چه میزان نقش دارند. بترآهای کاررصتتفکر در تشخیص ف

 بختش این در مرتبط، تجربی مطالعات و نظری ادبیات مرور اساس

 (.1 شکل) است شده ترسیم پژوهش مفهومی مدل

 های تحقیق. یافته4
های فردی جوانان روستتایی یگمعرف برخی ویژ (5)جدول 

از  %66.2د شتومالحضه می 5 طور که در جدولباشد. همانمی

اند. در بررستی ستط  نیز زن بوده %33.7دهندگان مرد و پاسخ

دارای تحصتیالت لیستانس،  %45.36دهندگان تحصیالت پاستخ

دارای تحصتتیالت  %15.11 دارای تحصتتیالت دیتتپلم و 10.61%

دهنتدگان کاری پاستخ ةبررسی تجرب . درارشد بودندکارشناسی 

رای شغل دولتی دا %10.6شغل آزاد، و تنها  %37.3بیکار،  52%

در مشاغل دولتی مشتغول  هستند،کرده که تحصیلبا وجود این

 به فعالیت هستند.

 فردیگویان از نظر متغیرهای توزیع فراوانی پاسخ -5 جدول

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته
 درصد فراوانی گویه متغیر

 66.22 149 مرد جنسیت

 33.77 76 زن

 100 225 جم،

 درصد فراوانی گویه

 10.61 17 دیپلم سطح تحصیالت

 28.88 58 کاردانی

 45.36 95 لیسانس

 15.11 27 فوق لیسانس

 100 225 جم،

 درصد فراوانی گویه وضعیت شغلی

 52 117 بیکار

 37.33 84 شغل آزاد

 10.66 24 دولتی

 100 225 جم، 

 . تبیین متغیرهای پژوهش1. 4
تشخیص فرصت کارآفرینانه در بین برای توزی، فراوانی میزان 

اساس ها برجوانان روستایی مورد مطالعه، پس از جم، جبری گویه

 استفاد شد. (ISDM) فاصلة انحراف معیار از میانگین یا معیار

 D‹M-1/2SDدر سط  ضعیف = 

 M-1/2SD≤D≤M+1/2SDدر سط  متوسط= 
 D›M+1/2SDدر سط  خوب = 

 فرینانهآتوانای تشخیص فرصت کار ۀها بر حسب نمرمودنیتوزیع فراوانی و درصد آز -6جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 درصد تجمعی درصد فراوانی تشخیص فرصت کارآفرینانه

 56.88 56.88 128 (60ضعیف )کمتر از 

 80 23.12 52 (66تا  61متوسط )بین 

 100 20 45 (67زیاد )باالتر از 

درصتد از جوانتان  56انه ستفأگویای آن است کته مت ،نتایج

 ةفرینانته را در جامعتآهتای کارروستا قتدرت تشتخیص فرصتت

 ایتن توانتای را در هتادرصتد از آن 20اطراف خود ندارند و تنها 

حد زیاد دارند که به احتمال قوی همان گروهی هستند کته در 



 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            102            

نتتایج آزاد مشتغول بته فعالیتت هستتند.  گاه، مشاغل دولتی یا

هتای سترمایة اجتمتاعی در بتین لفهؤدی مبناولویت (7)جدول 

دهتد کته از بتین نتتایج نشتان متی .باشتدجوانان روستایی متی

اولویت اول  جوانان روستاییاجتماعی در بین  ةهای سرمایلفهؤم

 «انسجام اجتمتاعی»و  «مشارکت اجتماعی»و دوم به ترتیب به 

هتای آختر بته اولویتت ،اختصاص داده شده است. در ایتن بتین

 «ارتباطتتات اجتمتتاعی»و  «دادن بتته زنتتدگیبهتتا»هتتای لفتتهؤم

 اختصاص داده شده است.

 جوانان روستاییاجتماعی  ۀهای سرمایلفهؤوضعیت م -7 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 اولویت انحراف معیار میانگین هالفهؤم

 1 95/0 4.11 مشارکت اجتماعی

 2 95/0 4.01 انسجام اجتماعی

 3 05/1 3.76 یامنیت اجتماع

 4 04/1 3.51 اعتماد اجتماعی

 5 02/1 3.42 های اجتماعی فرهنگیارزش

 6 02/1 3.07 هاپذیرش تفاوت

 7 02/1 2.83 دادن به زندگیبها

 8 04/1 2.65 ارتباطات اجتماعی

 1، خیلی کم=2، کم=3، متوسط=4، زیاد=5خیلی زیاد=

 ی تفکترهتالفتهؤگویای آن استت کته از بتین م (8) لجدو

اولویت اول و دوم به ترتیب  جوانان روستاییاستراتژیک در بین 

اختصتاص داده شتده استت. «طلبیفرصت»و  «نگریآینده»به 

 جوانان روستایی استراتژیک تفکرهای لفهؤوضعیت م -8 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 اولویت انحراف معیار میانگین هالفهؤم

 1 94/0 3.82 نگریآینده

 2 98/0 3.54 طلبیفرصت

 3 09/1 3.33 سیستمی تفکر

 4 04/1 3.18 مفهومی تفکر

 1، خیلی کم=2، کم=3، متوسط=4، زیاد=5خیلی زیاد=

شتتود کتته مؤلفتتة ( مشتتاهده متتی8بتتا توجتته بتته جتتدول )

به عنوان مؤلفتة اول تفکتر  جوانان روستاییدر بین « نگریآینده»

توان گفتت کته . بنابراین، میاستراتژیک اختصاص داده شده است

کته در تشتخیص  تفکتر استتراتژیکهتای کلیتدی یکی از مؤلفته

توانتد های کارآفرینانه در جامعة آمتاری متورد مطالعته میفرصت

 بته نگری جوانتان روستتایی استت.تأثیرگذار باشد، میتزان آینتده

 ةکارآفرینانتتشخیص فرصتت  میان یعلّ روابط به بردنپی منظور

های سترمایة مؤلفته و وابستته متغیتر عنتوان به تاییجوانان روس

 روش از مستقل متغیرهای عنوان به اجتماعی و تفکر استراتژیک

 بهتره AMOS افتزار نترم کتاربرد با ساختاری ةمعادل سازیمدل

 هایمتدل و بتوده مسیر مدل یک بررسی، مورد مدل .شد گرفته

 و تبیتین در تتوانمی کته هستتند هاییمدل انوار از یکی مسیر

نتایج برآورد متدل  .برد بهره هاآن از مختلف هایپدیده بینیپیش

( آورده شده است. با توجه به معیارهتای 9گیری در جدول )اندازه

تتتوان نتیجتته گرفتتت کتته شتتده در جتتدول متتذکور میپیشنهاد

 متغیرهای به کار رفته در پتژوهش، متدل مناستبی بترای تبیتین

 تشخیص فرصتت کارآفرینانتةبر  ژیکتفکر استرات هایلفهؤمثیر أت

 است. جوانان روستایی
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 های برازندگی مدل پژوهششاخص -9 جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 شدهمقدار گزارش *معیار مطلوب شاخص برازش

df / 2χ 

 
3≤ 

8/3 

P= 0/000)) 

NFI 97/0 ≤90/0 شدهشاخص برازش هنجار 

CFI 95/0 ≤90/0 ایشاخص برازش مقایسه 

IFI 94/0 0≤/90 شاخص برازش افزایشی 

RMSEA 03/0 <05/0 میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش 

 

دومین مرحله در برآورد مدل، پس از آزمون نتتایج بترازش 

گیری، برآورد مدل ساختاری یا آزمون مدل یا برآورد مدل اندازه

شده در مدل پژوهش و واریتانس داری ضرایب مسیر فر معنی

هر مسیر برآورد  ةشده یا ضریب تعیینی است که به وسیلتشری 

د. نتایج تحلیل نظترات جوانتان روستتایی نشتان داد کته شومی

نگتری، داری بین متغیرهای بیرونتی آینتدهمثبت و معنی ةرابط

طلبی، تفکر مفهومی و تفکر سیستمی با تشخیص فرصت فرصت

 (.3فرینانه وجود دارد )شکل آکار

 
 

 بر تشخیص فرصت کارآفرینانۀ جوانان روستایی های تفکر استراتژیکمؤلفهتأثیر  -3شکل 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

گر آن استت کته بررسی اثترات متغیرهتای مستتقل نمایتان

دارای بیشتترین اثتر مثبتت و معنتاداری بتا طلبی فرصتمتغیر 

 ،(. در ایتن میتان0.41متغیر تشخیص فرصت کارآفرینانه دارد )

( و تفکتتر مفهتتومی 0.28نگتتری دارای اثتتر )متغیرهتتای آینتتده

تشتتخیص فرصتتت  ةوابستتت( بتتر متغیتتر 0.24کمتتترین اثتتر )

هتا گویتای فرینانه هستند. عالوه بر این، بررسی دیگر رابطتهآکار

متغیتر تشتخیص  برآن است، متغیر تفکر سیستمی اثر مستقیم 

فکتتر (، دو متغیتتر ت3طبتتق شتتکل ) فرصتتت کارآفرینانتته نتتدارد.

، بیشتترین کوواریتانس 45/0سیستمی و تفکر مفهومی با مقدار 

گر آن استت کته اند. این مطلب نمایتانرا به خود اختصاص داده

مثبتت و  ةبین تفکر سیستمی و کنکاش مفهومی یک فرد، رابط

 معناداری وجود دارد.

سومین مرحله در برآورد مدل، پتس از آزمتون نتتایج بترازش 

گیری، برآورد مدل ساختاری یتا آزمتون ندازهمدل یا برآورد مدل ا

شده در متدل پتژوهش و واریتانس داری ضرایب مسیر فر معنی

شده یا ضریب تعیینی است که به وسیلة هر مستیر بترآورد تشری 

شود. نتایج تحلیل نظرات جوانان روستایی نشان داد که رابطتة می

متاعی، داری بین متغیرهتای بیرونتی ارتباطتات اجتمثبت و معنی

دادن بتته زنتتدگی بتتا تشتتخیص فرصتتت هتتا و بهتتاپتتذیرش تفتتاوت

 (.4کارآفرینانه، رابطة مستقیم و مثبت و معناداری دارنتد )شتکل 

شتده در متدل، متغیتر انستجام از بتین متغیرهتای مستتقل وارده

های اجتماعی از نمودار حتذف اجتماعی، امنیت اجتماعی و ارزش

گر آن استت ستتقل نمایتانمتغیرهای مسایر شدند. بررسی اثرات 

که تمامی این متغیرها، دارای اثرات مثبت و معنتاداری بتا متغیتر 
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دادن بته باشند. در این میان بته ترتیتب، متغیرهتای بهتانیت می

تشتخیص وابستتة ( تأثیر بر متغیتر 0.39زندگی دارای بیشترین )

هتا هستند و کمتترین تتأثیر مستتقیم را متغیتر پتذیرش تفتاوت

 تشخیص دارد.وابستة رگذاری بر متغیر ( تأثی0.18)

 های برازندگی مدل پژوهششاخص -10جدول
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 شدهمقدار گزارش *معیار مطلوب شاخص برازش

df / 2χ 

 
3≤ 2/3 

P= 0/000)) 

NFI 96/0 ≤90/0 شدهشاخص برازش هنجار 

CFI 94/0 ≤90/0 ایشاخص برازش مقایسه 

IFI 93/0 0≤/90 زش افزایشیشاخص برا 

RMSEA 04/0 <05/0 میانگین مربعات خطای برآورد ۀریش 

، 0.55ارتباطات اجتماعی و بهتادادن بته زنتدگی بتا مقتدار 

انتد. ایتن مطلتب بیشترین کوواریانس را به خود اختصتاص داده

گر آن است که بتین ارتباطتات اجتمتاعی و بهتادادن بته نمایان

بته طتوری کته  ؛اداری وجتود داردمثبتت و معنت ةزندگی، رابط

در بتین جوانتان روستتا ستبب  ،دادن به زندگیتقویت حس بها

 شود.افزایش ارتباط اجتماعی می

 
 های سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانۀ جوانان روستاییمؤلفهتأثیر  -4شکل 

1394های تحقیق، مأخذ: یافته

یرهتای سترمایة مدل نهایی پژوهش گویای آن استت کته متغ

اجتماعی و تفکر استراتژیک بر روی تشخیص فرصت کارآفرینانته 

نقش مثبت دارند؛ ولی نکتته قابتل تأمتل آن استت کته سترمایة 

، درصتد بیشتترین 0.65اجتماعی و تفکتر استتراتژیک بتا مقتدار 

گر آن استت کته اند. این مطلب نمایتانکوواریانس اختصاص داده

ستراتژیک، رابطة مثبت و معناداری بین سرمایة اجتماعی و تفکر ا

های سترمایة اجتمتاعی در وجود دارد؛ به طوری که تقویت مؤلفه

تواند ارتباط تنگاتنگ با تفکر استتراتزیک بین جوانان روستایی می

ها و  افزایش این نور تفکر را که در دنیای امروز هتر روز و هتر آن

اهمیتت  لحظه رو به پیشرفت استت، داشتته باشتد، همچنتین، از

کننده برای جوانتان سزایی برخوردار باشد و اهرم خوب و کمکبه

های بالقوه جامعه بترای حرکتت بته ستوی روستایی، این پتانسیل

های کارآفرینانتته، در جهتتت اعتتتالی کشتتور و تشتتخیص فرصتتت

 افزون باشد.برداشتن در مسیر توسعة روزگام

 

 

 

 

 

 



 105                                                             .. . بررسی تأثیر تفکر استراتژیک و                                                    پنجم سال           

 

 
 ستراتژیک بر تشخیص فرصت کارآفرینانۀ جوانان روستاییسرمایۀ اجتماعی و تفکر ا تأثیر -5شکل 

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته 

 گیری . بحث و نتیجه4

هتای میتزان تشتخیص فرصتت دهتدمی نشان تحقیق نتایج

فرینانه در بین جوانان روستایی کم بوده استت و ایتن زنتگ آکار

هتای خطری است که جوانان روستتا قابلیتت تشتخیص فرصتت

فرینی را ندارند و این یافته با تعداد باری آر راستای کارموجود د

 ،پوشتانی و مطابقتت دارد. نتتایجهتم یبیکاری جوانتان روستتای

درصتد از جوانتان روستتایی  56ستفانه أمت گویای آن است کته

اطراف خود  ةفرینانه را در جامعآهای کارقدرت تشخیص فرصت

را در حتد زیتاد  ینتایایتن توا هادرصد از آن 20را ندارند و تنها 

دارند که به احتمال قوی همان گروهی هستند کته در مشتاغل 

آزاد مشغول به فعالیت هستتند. نتتایج گویتای آن  گاه،دولتی یا 

بته  ؛ی از نعمت سواد برختوردار هستتندیاست که جوانان روستا

درصد از جوانان دختر و پسر روستتایی  69طوری که نزدیک به 

دارنتد کته ایتن  سلیسانسانس و فوقمدارك تحصیلی درحد لی

گویای وجود یک پتانسل بستیار ختوب از نظتر وجتود دانتش و 

بودن به علم روز در بین جوانان روستای استت. تخصص و مجهز

اجتمتتاعی در بتتین جوانتتان  ةهتتای ستترمایلفتتهؤبنتتدی ماولویتتت

مشتارکت اجتمتاعی و  ةلفتؤروستای گویای آن استت کته دو م

جوانتان روستتایی از وضتعیت بهتتری  انسجام اجتماعی در بین

هتای مهتم و معتبتری در پشتوانه ،لفهؤ. این دو مبرخوردار است

، 28ی و خودیتار )نارایتانهتای محلّتراستای ایجاد و تقویت گروه

جوانتان اجتمتاعی  –مندسازی اقتصتادی( در جهت توان2001

خواهتد  هتااجتماعی در آن ةهای سرمایلفهؤو تقویت مروستای 

بودن درصد تبیتین ضعف و پایین ةدهندایج تحقیق نشاننتبود. 

باشتد. متیی یجوانتان روستتاارتباطات اجتماعی در میان  ةلفؤم

 جوانان روستتاییدهد، شناختی نشان مینتایج تحقیقات جامعه

نفتس، شتناخت بیش از هر آموزشی نیاز بته تزریتق اعتمتاد بته

اوری، توانتایی های نهفته خود، تقویتت خودبتها و قابلیتتوانایی

، 29های اجتمتاعی دارنتد )بیتانونکسب اعتماد از افراد در شبکه

نگری در بودن میزان آیندهبار ةدهند(. نتایج تحقیق نشان1999

نگری در این گویای آن است که آینده است. جوانان روستامیان 

پژوهشتی بینتی، پیشتگویی، تصتویرپردازی و آینتدهقدرت پیش

تفکتر استتراتژیک  ةلفتؤکمتترین مثیر دارد. أجوانان روستایی ت

 بستیار از اهمیت شاخص نیز این کهمیزان تفکر مفهومی است 

 بتا بایتد و استت برختوردار استتراتژیک تفکر در سنجش باریی

 به آن بسط و حالزمان  داشتن نظر در و گذشتهزمان به  توجه

 بته نتتایج بتا توجته کته داشت «،موق به تفکر» همواره ،آینده

 قرار توجهیکم مورد نیز شاخص این که رسدمی نظر به یقتحق

 گرفته است.

پژوهش،  مستقل میان متغیرهای ، از(4 شکل) مسیر نمودار

(، 0.39مثبت ) و مستقیم اثر بهادادن به زندگی بیشترین ،متغیر

را بر قدرت تشخیص فرصت کارآفرینانه در بین جوانان روستای 

داده استت. متغیتر مشتارکت مورد مطالعه را به خود اختصتاص 

 بتر را داریو معنتی مستتقیم اجتماعی و اعتماد اجتمتاعی اثتر

فرینانه در بین جوانان آوابسته قدرت تشخیص فرصت کار متغیر

اجتمتاعی  ةمتغیتر سترمای ،است و در مجمتور نداشته یروستای

فرینانته آدرصد از تغیرات متغیتر تشتخیص فرصتت کار (0.49)

 30آردیچویلیکه با تحقیقات،  کند.ین میجوانان روستایی را تبی

و  گودرزونتد (،2010همکاران ) و (، باگاواتور2003) همکاران و

(، شتفاعتی 2007همکتاران ) و چتن، (، نتان2012همکتاران )
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( 2012رستتتتمی ) و (، حیتتدری2012(، بهنتتوش )2012)

ارتباطات اجتماعی و بهادادن به زندگی با مقتدار خوانی دارد. هم

انتد. ایتن شترین کوواریانس را به ختود اختصتاص داده، بی0.55

دادن گر آن است که بین ارتباطات اجتماعی و بهتامطلب نمایان

بته طتوری کته  ؛مثبت و معناداری وجتود دارد ةبه زندگی، رابط

ستبب  یدادن به زندگی در بین جوانان روستتایتقویت حس بها

وجته بته نتتایج ، بتا تاز این رو شود.افزایش ارتباط اجتماعی می

 بتهجوانان روستتایی  جایی کهآن ازشود؛ پژوهش پیشنهاد می

 بودند و مواجه جدی کمبود با شناسیفرصت و فنی لحاظ دانش

 هافرصت که شکار (22، ص. 2006) 31میوزیچنک ةعقید بر بنا

 هاقابلیت یکسری یدبا منظور این برای و آموزشی داشته قابلیت

هتای دوره کته شتودمی توصیه ،ابراینبن .شود تقویت در فراگیر

 شناستیفرصت هتایقابلیتت تقویتت جهتت مناستبی آموزشی

 با هاآن ایشود به گونه لحاظ آموزشی هایبرنامه در دانشجویان

 ای بتر گونتاگون از مناب، بتوانند هاقابلیت این سالح به تجهیز

( 1 :از نتداعبارت هتادوره گیرند ایتن بهره فرصت خلق یا کشف

 و نیتت بته طتوری کته بتواننتد ؛اجتمتاعی هایمهارت وزشآم

-برداشتت بتر ( مدیریت2کنند،  را شناسایی دیگران هایانگیزه

 واکتنش دیگتران از دیگران بته طتوری کته بتواننتد ذهنی های

 اشتتیاق و عالقته دیگران در: گریبیان مهارت( 3 بگیرند، مثبت

 هتایدیتدگاه یتا بتواننتد رفتارهتا: متقاعدسازی( 4 کنند ایجاد

-رتبه و شناسایی .اجتماعی ( سازگاری5دهند،  تغییر را دیگران

 بتاهتا فرصت تشخیص با مرتبط اطالعات اجتماعی مناب، بندی

 خوداشتتغالی هایتمایل و فردی ةکارجویان هایانگیزه به عنایت

 بته نوپدیتد مشتاغل معرفتی هتایکارگتاه ها، برگتزاریآزمودنی

 بستیار تولید از بعد و درآمدزایی قیتموف جوان برای کارآفرینان

  .است کنندهتعیین و مهم

های کارآفرینی از جمله که ویژگیبا توجه به این ،ر مجمورد

اجتماعی و میزان تفکتر استتراتژیک جوانتان روی نیتت  ةسرمای

انتظتار  ،ثیر خواهد داشت و از ستویی دیگترأکارآفرینی جوانان ت

-ی در جوانان روستایی، مهتارترود تا با بهبود نیت کارآفرینمی

های کارآفرینی در آنتان ارتقتا یابتد، بنتابراین نیتاز بته ارتقتای 

هتتای کارآفرینانتته در جوانتتان روستتتایی بتته منظتتور ویژگتتی

شدن در آینده و امکان اشتغال مولتد و متؤثر در آنتان کارآفرین

 بیش از پیش ضرورت دارد. 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

So far, different strategies have been proposed for 

rural development in different periods of time. 
Based on international experiences and the current 

conditions in Iran, this country needs to use a new 

approach to rural development. In this regard, rural 

entrepreneurship development strategy can be 

pointed out. There is a growing consensus that 

entrepreneurship is the process through which new 

economic activities and organizations come into 

existence. Keeping this in mind opportunities are 

central to this process. The literature about 

entrepreneurial opportunities has grown rapidly 

since 2000. Considering the earliest stages of 

development of new economic activities in 

villages, this marks bring about redirection of 

entrepreneurship studies. However, theoretical and 

empirical issues have been limited to important 

aspects and dimensions of the role of opportunities 

and their interaction with actors. But, 

entrepreneurial opportunity emerges from the 

nexus of individual aspirations with economic and 

social conditions perceived as favourable to create 

a new product or service, either in an existing 

market or a new one. Entrepreneurs discover, 

evaluate, and exploit opportunities, and rural areas 

are full of opportunities for rural youths.  

The main purpose of this study was to determine 

the effect of strategic thinking and social capital on 

recognition of entrepreneurial opportunities among 

rural youth. This study also aims to investigate the 

demographic characteristics of rural youth, identify 

the situation of recognition entrepreneurial 

opportunities and their components, identify social 

capital components condition, and identify 

situation of strategic thinking components. 

2. METHODOLOGY 
 In this study, a quantitative method of descriptive-

correlation was used. Research area was Kangavar 

County where four villages (Qazvineh, Dehlor, 

Fash, and Godin) were selected. Data was gathered 

through a questionnaire distributed between the 

rural youths whose age ranged between 20 and 35 

(N= 9207). The sample size was determined to be 

225 using Bartlett Table. In this study, systematic 

random sampling was used. Research variables 

were social capital, strategic thinking and 

identifying entrepreneurial opportunities. Social 

capital components consisted of social solidarity, 

socio-cultural values, social participation, social 

security, social trust, valuing life, acceptance of 

differences and social communications. Strategic 

thinking components were systematic thinking, 

conceptual thinking, cleverly opportunism and 

futurity. Moreover, indicators of identifying 

entrepreneurial opportunities were environmental 

competitive scanning, seeking pioneer 

opportunities and innovative strategy of creating 

opportunity. To measure these variables a five-

point Likert scale (1= strongly disagree to 5= 

strongly agree) was used. In this study, data were 

analyzed using AMOS and SPSS softwares. The 

validity of instrument was determined by 

investigating the views of faculty members of Razi 

University. And the reliability of the questionnaire 

has been confirmed using pilot test and Cronbach's 

coefficient alpha. 

3. DISCUSSION  
The findings showed that rural youths are weak in 

terms of identifying entrepreneurial opportunities. 

Results showed that the model fit is appropriate. 

The results showed that the social capital of rural 

youths and strategic thinking was moderate. 

Among the components of strategic thinking, 

futurism, and among the components of social 

capital, social participation had the highest priority 

among rural youths. Having used Amos software, 

Model fitting results revealed that, social capital 

and strategic thinking, respectively, predict and 

explain 54 and 49 percent of changes of 
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entrepreneurial opportunities recognition. In the 

research, the final model showed that social capital 

variables and strategic thinking had positive impact 

on opportunity recognition. Accordingly, 

reinforcing components of social capital among 

rural youths can have a strong relationship with 

strategic thinking and increase this type of 

thinking. In general, considering that the 

characteristics of youth entrepreneurship, 

(including social capital and strategic thinking) 

will have an impact on youth entrepreneurship 

intentions, it is expected that rural youth 

entrepreneurship intentions and their 

entrepreneurial skills should be improved. Hence, 

promoting entrepreneurial characteristics of rural 

youths is very necessary for them to become 

entrepreneurs in the future and increase the 

possibility of influencing their productive 

employment. Based on the findings, it can be 

offered that different trainings, such as social 

skills, management skills, expressiveness skill, 

persuasion, and social adjustment should be 

available to the rural youths. 

4. CONCLUSION 

The researchers of the present study found that 

variables such as appreciating the lives of rural 

youth, futurism, conceptual thinking and 

opportunism of rural youth had a direct 

relationship with entrepreneurial opportunities 

recognition. Rural researchers and planners can use 

the findings of this study to boost entrepreneurial 

activities and ventures among the rural youth. 

These results must, however, be treated with 

caution because this study is restricted in terms of 

subject into entrepreneurial opportunities 

recognition among rural youths of Kangavar 

County. 

Key words: Entrepreneurial opportunity, 

entrepreneurial opportunities recognition, rural 

youth, social capital, strategic thinking. 
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