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Article Info ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

According to the literature, psychological factors play an important role in 

explaining entrepreneurial outcomes, but the impact of these factors on rural 

businesses has received less attention. The main purpose of the present study 

was to investigate the relationship between two factors of psychological well-

being, namely work burnout and engagement, and the performance of rural 

businesses in Nahavand county. The statistical population of this research 

consisted of all rural entrepreneurs in Nahavand county (N = 200), among 

whom 110 people were selected as the sample using a convenience sampling 

method. Research data were collected through a questionnaire, and structural 

equation modeling was used to analyze the data in SmartPLS 3.0 statistical 

software. The results indicated that work burnout was not directly related to 

business performance. However, indirectly, it has a negative relationship with 

business performance via work engagement. In other words, work burnout 

reduces entrepreneurs’ work engagement, and the reduction in work 

engagement, in turn, leads to a decrease in the performance of rural 

businesses. This finding improves our understanding of how psychological 

factors influence entrepreneurial outcomes and suggests that entrepreneurs 

can increase their business performance by improving their work well-being. 
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 چکیده مقاله اطالعات

 دارندد،  کارآفرینانه پیامدهای تبیین در مهمی نقش یشناخت روان بهزیستی عوامل پژوهش، ادبیات براساس پژوهشی -مقاله علمی مقاله: نوع

 پدژوهش  اصلی هدف. است گرفته قرار توجه مورد کمتر روستایی وکارهای کسب در عوامل این تأثیر ولیکن

 عملکدرد  بدا  شدللی  فرسدودگی  و درگیدری  یعندی  یشدناخت  روان بهزیسدتی  عامدل  دو رابطه بررسی حاضر،

 کارآفریندان  تمدامی  شدامل  پدژوهش  ایدن  آمداری  جامعده . بود نهاوند شهرستان در روستایی وکارهای کسب

 عندوان  بده  کارآفرین 110 دسترس، در گیری نمونه روش با که( N=  200) بود نهاوند شهرستان روستاهای

 سدازی  مددل  از اسدتااده  بدا  و گدردآوری  پرسشدنامه  طرید   از پژوهش های داده. شدند انتخاب آماری نمونه

 فرسدودگی  داد نشدان  نتدایج . شددند  تحلیل و تجزیه Smart PLS3 آماری افزار نرم در ساختاری معادالت

 شدللی  درگیدری  طرید   از و غیرمستقیم طور به ولیکن ندارد، وکار کسب عملکرد با مستقیمی رابطه شللی

 شدللی  درگیدری  کداهش  باعد   شدللی  فرسدودگی  دیگر، عبارت به. دارد وکار کسب عملکرد با منای رابطه

 وکارهدای  کسدب  عملکدرد  کداهش  بده منجر  خود ی نوبه به هم شللی درگیری کاهش و شود می کارآفرینان

 را کارآفرینانده  پیامددهای  بدر  یشدناخت  روان عوامل تأثیر چگونگی از ما درک ها یافته این. شود می روستایی

 افدزایش  بده  خدود  شدللی  هزیسدتی ب بهبدود  با توانند می که کند می پیشنهاد کارآفرینان به و دهد می بهبود

 .کنند کمک خویش وکار کسب عملکرد
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 مهمقدّ
 افدزایش  ی،اقتصاد رشد زایی، اشتلال بیکاری، کاهش باع  روستایی کوچک هایوکار کسب توسعه و کارآفرینی

 توسدعه  راهکارهدای  مدثثرترین  و ترین مهم از یکی بنابراین و گردد می درآمد افزایش بعالطب و منابع و وری بهره

 مختلد   عوامدل  (.1399 یاراحمددی،  و )قاسدمی  شدود  می محسوب سوم جهان کشورهای در روستایی اقتصاد

 داندش  مدیریت، )مانند درونی یا فردی و مالی( منابع به دسترسی و اقتصادی شرایط )مانند خارجی یا محیطی

 عملکدرد  توانندد  مدی  کده  گذارند می تأثیر روستایی هایوکار کسب بر کارآفرین( شخصیتی های ویژگی مهارت، و

 عوامدل  تدأثیر  و کوچدک  هدای وکار کسب و مشاغل ناپایداری ةواسط به که آنجا از دهند. قرار تأثیر تحت را ها آن

 هدای وکار کسدب  عملکدرد  درک بنابراین است؛ پایین بسیار روستایی کوچک هایوکار کسب در بقا نرخ مختل ،

 است. ضروری ها آن بر مثثر عوامل به توجه ها آن وضعیت بهبود و بقا منظور به و است اهمیت دارای روستایی

 اهمیدت  کدارآفرین  فدردی  هدای  ویژگدی  و شدناختی  روان عوامل که دهند می نشان مختل  مدارک و شواهد 

 ،(2022یسدی،  ئ؛ کریمدی و ر 2007، 1)راچ و فریدز  دندار وکار کسب موفقیت و عملکرد بهبود برای زیادی بسیار

 دارندد  انددکی  بسدیار  کارکندان  یدا  کنندد  مدی  مددیریت  را شانوکار کسب ییتنها به که کارآفرینانی برای ژهیو به

 همواره کارآفرینان شللی بهزیستی و شناختی روان عوامل فردی، عوامل بین رد (.2020، 2)لیندبلوم و همکاران

 احسداس  از کده  اسدت  رواندی  حدالتی  ،شدناختی  روان بهزیسدتی  است. بوده محققان و انشناس روان توجه مورد

 نیتدر  مهدم  جملده  از و گدردد  مدی  حاصل اجتماعی و شللی های موقعیت در فردی بین نزدیک روابط از رضایت

 و چندگانده  وظدای   داشدتن  علدت  به کارآفرینان .است شللی درگیری و فرسودگی ،شللی بهزیستی یها مثلاه

 دچدار  اسدت  ممکدن  زمدان  مدرور   بده  و دارندد  زیدادی  شدللی  درگیری زندگی، و کار حوزه در متعدد مشکالت

  (.1400 )رئیسی، شوند شللی فرسودگی

 کارآفرینان کارمندان، با مقایسه در طرف کی از .دارند فردی به منحصر کاری شرایط کارآفرینان کلی، طور به 

 دادن دسدت  از خطدر  و متوسدط  حدد  از کمتر درآمد ،افتهی شیافزا کاری استرس طوالنی، کاری ساعات دلیل به

 و شدللی  فرسدودگی  دچدار  اسدت  ممکدن  و شوند می رو روبه مهمی های چالش با خود، شده  گذاری سرمایه پول

 بده  کمتدر  نیداز  و وظدای   تندو   کداری،  اسدتقالل  دلیل به کارآفرینان دیگر، طرف از .دنشو آن از ناشی عوارض

 بده  نسدبت  بهتدری  عملکدرد  و رضدایت  شدللی،  درگیری است ممکن دیگران، با کاری های روال کردن هماهنگ

 کنند می بیان (2018) 4همکاران و دمول راستا، همین در (.2021، 3)برینگر و همکاران باشند داشته کارمندان

 و شدللی  هدای  محددوده  چدارچوب  در کارکندان  آن در که شللی های موقعیت و مرسوم های محیط برخالف که

 و ضدعی   رفتاری های دستورالعمل و هنجارها کارآفرینی محیط در کنند، می عمل شده تعیین های دستورالعمل

   دارد. وجود مبهم شللی شرح

 و اسدترس  احسداس  مسدتعد  بیشتر است ممکن افراد آن در که کند یم ایجاد را فضایی خود ةنوب به امر این 

 محدل  در ،است زیاد درگیری آن در که است یفرایند کننده منعکس شللی فرسودگی باشند. شللی فرسودگی

 .شدود  یم ناکارآمدی احساس و بدبینی عاطای، خستگی اجتماعی، و انرژی منابع ازحد شیب تخلیه به منجر کار

 تدأثیر  امدا  شدده،  انجدام  کارآفریندان  شللی فرسودگی و درگیری پیامدهای و پیشایندها درباره مطالعاتی اگرچه

 بندابراین،  ؛اسدت  نگرفتده  قدرار  بررسدی  مدورد  روستایی کارآفرینان بین در ژهیو به هاوکار کسب عملکرد بر ها آن
                                                                                                                                                                          
1. Rauch & Frese 
2. Lindblom et al. 
3. Brieger et al. 
4. De Mol et al. 



 
 

 55 نهاوند(وکار )مورد مطالعه: کارآفرینان روستایی شهرستان  بررسی رابطة بین درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب
 

 کارآفریندان  بدین  در وکار کسب عملکرد بر ها آن تأثیر و شللی بهزیستی مثلاه دو این بررسی به حاضر پژوهش

 عملکرد بهبود هدف با راهبردها تدوین در را ما تواند می حاصل دانش .است پرداخته نهاوند شهرستان روستایی

 نماید. یاری کارآفرینان

 وکار کسب عملکرد

، 1)زهیدر و همکداران   اسدت  شدده  وکدار  کسب عملکرد روی بر زیادی تأکید امروزی، پویای وکار کسب محیط در

 خدود  وکار کسب عملکرد بر دقیقی نظارت و شناخت رقابت، ةصحن در ماندن برای ناگزیرند ها تشرک و (2015

 ارزیدابی  کشدورها،  از بسدیاری  در موضدو ،  اهمیدت  بده  توجه با(. 2014، 2)بایارکلیک و اوزساهیم باشند داشته

 عملکدرد  توسدعه  در کارآمدد  بسدیار  ابدزاری  و منابع مدیریت های برنامه ناپذیر جدایی بخش عنوان به را عملکرد

 اهدداف  بده  شدرکت  دستیابی میزان گیری اندازه برای که است یچندبعد ماهومی وکار کسب عملکرد دانند. می

، 3)ویکلوند و شدارد  رود می کار به خود کار و  کسب از کارآفرین انتظارات شدن برآورده میزان عبارتی به و خود

 طدور  بده  امدا  اسدت؛  مدیریت های پژوهش در بح  مورد های سازه ترین مهم از یکی وکار کسب عملکرد(. 2005

 طدور  به ندارد. وجود نظران صاحب بین در کاملی نظر تواف  هنوز اند ماکد عملکرد های شاخص اینکه درباره کلی

  است. ریپذ میتقس ذهنی و عینی دسته دو به عملکرد سنجش های شاخص کلی

 از است. مالی معیارهای شامل معموالً معیارها این دارد. کمّی معیارهای به اشاره عینی عملکرد های مقیاس 

 دو هدر  معمدوالً  معیارهدا  ایدن  و دارد پاسخگویان قضاوتی های ارزیابی به بستگی ذهنی های مقیاس دیگر، طرف

 از اسدت  بهتدر  تحقیقدات  در کده  کنندد  مدی  پیشدنهاد  نظران صاحب گیرد. می دربر را غیرمالی و مالی معیارهای

 دارای و کندد  مدی  تسهیل را عملکرد پیچیده ابعاد گیری اندازه مقیاس، نو  این زیرا شود، استااده ذهنی مقیاس

 و اسدت  مشدکل  عیندی  هدای  مقیاس آوردن دست به که دریافتند محققان از بعضی است. خوبی پایایی و روایی

 نباشدند  روز بده  اینکده  یدا  و باشدند  نداقص  و محدود بسیار توانند می ها داده زیرا نیستند؛ هم اعتماد قابل گاهی

 اسدتااده  عملکدرد  ذهندی  مقیداس از  پژوهش این در مذکور، مطالب به توجه با (.1397 شاهدوستی، و )کریمی

 شود. می

 شغلی درگیری

 کده  یا گونده  بده  است. کرده جلب خود به را زیادی توجه مدیریت، ادبیات در یتازگ به «شللی درگیری» ماهوم

 سدط   بودن پایین حال عین در و عملکرد نتایج بر شللی درگیری گیر چشم یرگذاریتأث ةدهند نشان توجه این

 شدللی،  درگیدری  کده  اندد  عقیدده  ایدن  بدر  نظدران  صاحب از بسیاری است. بوده ها سازمان در کارکنان درگیری

 (.1397 صداری،  و نقدوی  )سدید  اسدت  عملکدرد  بهبدود  و سدازمانی  موفقیدت  کارکنان، نتایج کننده بینی پیش

(. 2002، 4)اسدچوفلی و همکداران   اسدت  کدار  در بهزیسدتی  از پایدار نسبتاً و مثبت شاخص یک کاری درگیری

 ،5اندرژی  ةمثلاد  سده  طری  از که شود می تعری  شلل درباره مثبت ذهنی حالت عنوان به اغلب شللی درگیری

 از بداالیی  سدط   فرد که است حالتی ةکنند انیب انرژی ةمثلا .گیرد می قرار سنجش مورد 7شیاتگی و 6یفداکار

                                                                                                                                                                          
1. Zehir et al. 

2. Bayarcelik & Ozsahim 

3. Wiklund & Shepherd 

4. Schaufeli et al. 

5. Vigor  

6. Dedication  

7. Absorption  
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 فدداکاری  عدبُ دهد. انجام یخوب به را وظایاش تا زدیآم یدرم ذهنی پذیری انعطاف و اشتیاق با را پشتکار و انرژی

 ،تینها در و کند می فعالیت شللش پذیری چالش اهمیت به اعتقاد با فرد که است بخشی الهام حالت ةکنند انیب

 ایدن  و شدود  می ور غوطه شللش در خوشحالی با و کامل طور به فرد که است حالتی ةدهند نشان شیاتگی ةمثلا

 دشدوارتر  او بدرای  را کدار  از شددن  جددا  و گدذرد  یمد  بیشتری سرعت با زمان که کند یم ایجاد او برای را تصور

 درگیدری  از بداالیی  بسدیار  سدط   کارآفریندان  (.2002؛ اسچوفلی و همکاران، 2008، 1)باکر و همکاران کند یم

؛ 2010، 2رگیوسدکی و همکداران  و)گ هسدتند  درگیدر  خدود  هدای  فعالیدت  اجدرای  در کارمندان از بیش و دارند

 (.2006، 3اسمالدرز

 شغلی فرسودگی

 ودگی)فرس للیش یرفتگ لتحلی ةواژ از یتخصص و یفن ةاستااد .تسا راخی رنق های پدیده از شللی فرسودگی

 رشدته  هبد  ومماه این دربارة 1974 سال در را لبمط یناول هک یکس ؛گردد برمی 4دنبرگرفری به اصل در (شللی

 ردیگد  ورهایکش هتوج کم کم ولی شد؛ می مطالعه آمریکا در تنها للیش ودگیفرس 1980 سال تا .درآورد رتحری

 و جوامدع  بیشدتر  در امدروزه  شدد.  جلب دهپدی این به نیز انگلیس و کانادا مثل زبان  یسیانگل شورهایک ژهیو به

 کامدل  طدور  بده  لهمسدئ  ایدن  زوایای تا است انجام حال در ای گسترده مطالعات للیش ودگیفرس ةدربار ورهاکش

 (.1399 ،)کوهی شود تدوین ها شرکت و ها سازمان در آن مهار برای کارآمدی های حل راه و شناسایی

 تدرین  مهم از یکی که دارد وجود گوناگون انوا  در روانی و عصبی فشارهای ها، سازمان از بسیاری در امروزه 

 را ای حرفده  زنددگی  ریناپدذ  اجتنداب  بخدش  رواندی  فشدار  و استرس پدیده است. شللی فرسودگی آن پیامدهای

 جملده  از شدلل  از ناشدی  رواندی  فشدارهای  گیدرد.  مدی  سرچشدمه  شدلل  از ناشی تجربیات از و دهد می تشکیل

 انداختده،  مخداطره  بده  را وی سدالمت  شدده،  فرد برای رفتاری و روانی جسمی، عوارض سبب تواند می استرس،

 .گردد منجر فرد عملکرد کاهش به و کرده تهدید را سازمانی اهداف

 در فدرد  کده  دهدد  رخ زمدانی  تواند می که است روانی سندرم یک شللی فرسودگی شللی، درگیری برخالف 

، 5)بداکر و دمروتدی   گیدرد  قدرار  محدود شللی منابع و باال شللی تقاضاهای ،پراسترس کاری های محیط معرض

 مدورد  کدارآفرینی  اتحقیقد ت در شدللی  فرسودگی از که تعریای ترین رایج(. 2001، 6و همکاران ؛ ماسلچ2007

 سدندروم  شدللی  فرسدودگی  آن براسداس  کده  اسدت  (1986و همکداران )  ماسدالخ  تعری  گرفته، قرار استااده

 کده  کسدانی  بین در که است 9شخصی کاایت احساس نبود و 8شخصیت مسخ ،7عاطای خستگی شناختی روان

 و عداطای  انرژی رفتن دست از به عاطای خستگی عدبُ .شود می ظاهر ،هستند درگیر دیگران با ای حرفه طور به

 وی بدرای  کدار  و کندد  می درماندگی احساس شود، می عاطای تحلیل دچار که شخصی شود. می مربوط شخصی

 و دیگدران  بده  نسدبت  یرید گ کنداره  یدا  منادی  نگدرش  یدا  احسداس  یدک  شخصیت مسخ شود. می کننده خسته

 کده  دارد اشداره  دفداعی  سدازوکار  بده  شخصیت مسخ دیگر، عبارت به ؛کند می توصی  را خود پذیری مسئولیت

                                                                                                                                                                          
1. Bakker et al. 

2. Gorgievski et al. 

3. Smulders 

4. Friedenberger 

5. Bakker & Demerouti 

6. Maslach et al. 

7. Emotional exhaustion 

8. Cynicism  

9. Inefficacy  
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 ،تید نها در گیرندد.  مدی  فاصدله  اسدت  زیداد خیلدی  هدا  آن عاطای خستگی که هایی موقعیت از افراد آن موجب به

 مدنعکس  را فدرد  واقعدی  هدای  تواندایی  بده  نسدبت  تردید و شک حالت است، قبلی عدبُ دو نتیجه که ناکارآمدی

 نشدان  را خدود  مسدئله  حل در ناتوانی و ضعی  وری بهره ،ناس به اعتماد کاهش ،یافسردگ قالب در که کند می

 تقاضداهای  کده  شدود  مدی  پدیدار زمانی شللی فرسودگی کلی، طور به(. 2021، 1)ورانتیپو و چاوانووانیچ دهد می

؛ اسدچوفلی و  2014، 2)لین و همکداران  شود خارج تعادل از طوالنی مدت برای افراد فردی های ظرفیت و کاری

  (.2009همکاران، 

 نقدش  شدللی  فرسدودگی  تجربه در عاطای خستگی عدبُ که اند داده نشان تجربی و ماهومی مطالعه چندین 

؛ 2014، 3)سدیدلر و همکداران   شدود  مدی  محسدوب  شدللی  فرسدودگی  فرایند اصلی عدبُ ،جهینت در دارد. کلیدی

 خسدتگی  شدللی،  فرسدودگی  ابعداد  سدایر  با مقایسه در که دهد می نشان مطالعات(. 2017، 4تویت  و همکاران

؛ لچدت و  2007، 5)هالبسدلبن و بداولر   دهدد  مدی  نشدان  پیامدها سایر با خود روابط در را ثبات بیشترین عاطای

 مدورد  شدللی  فرسدودگی  عدبُ این تنها حاضر پژوهش در دلیل، همین به(. 1997، 7؛ رایت و بونت2016، 6تورز

 .است هگرفت قرار سنجش

 وکار کسب عملکرد بر شغلی فرسودگی و درگیری تأثیر

 محدیط  و شدلل  بدا  هدا  آن رابطده  و بینندد  مدی  چگونده  را کار افراد یعنی شللی رگیرید شد بیان که طور همان

 مطلدوب  ویژگدی  یدک  بداال  شدللی  درگیدری  اند. آمیخته هم در چگونه شان زندگی و کار و است چگونه کارشان

 نسدبت  و دهند می نشان کار در مثبتی روحیه دارند، رضایت خود شلل از باال شللی درگیری دارای افراد است،

 روان شدللی،  فرسدودگی  بده  پدایین  شدللی  درگیدری  اما ؛کنند می ابراز باالیی تعهد خود همکاران و سازمان به

 فرازیدانی،  و )کریمدی  شدود  مدی  منجدر  زندگی و کار بین جدایی یا هدفی بی سازمان، و کار با بیگانگی رنجوری،

 خواهدد  دنبدال  بده  را سدازمانی  موفقیت آن، پیامدهای و شللی درگیری که ندباور این بر محققان اکثر (.1399

 سدرزندگی،  بهبودیافتده،  کداری  عملکدرد  شدامل  شدللی  درگیدری  پیامدهای کارآفرینی، ادبیات براساس داشت.

 شدود  مدی  شناختی روان نیازهای نیتأم و نوآورانه رفتار افزایش مثبت، عاطاه کردن، کار زمان در خوش تجارب

 هدم  زندگی رضایت و بهزیستی شللی، عملکرد بهبود فردی، شللی موفقیت(. 2014)گورگیوسکی و همکاران، 

؛ هاکدانن و  2012، 9هاکدانن و اسدچوفلی  ؛ 2010، 8)بداکر و بدال   اسدت  شللی درگیری مثبت پیامدهای ازجمله

  (.2014، 12؛ کاراتپ و همکاران2008، 11؛ اکسانتوپولو و همکاران2012، 10همکاران

 کده  بوده متمرکز کارمندانی روی بر شللی درگیری پیامدهای و پیشایندها درباره شده انجام مطالعات بیشتر 

 از ای مالحظده  قابدل  طدور  بده  هدا  آن شللی وظای  و کنند می اجرا را مدیران توسط شده نییتع وظای  و اهداف

نیداز   بیشتر های پژوهش به کارآفرینان شللی درگیری پیامدهای و پیشایندها است. متااوت کارآفرینانه فعالیت
                                                                                                                                                                          
1. Woranetipo & Chavanovanich 
2. Lin et al. 
3. Seidler et al. 
4. Tuithof et al. 
5. Halbesleben & Bowler 
6. Lechat & Torrès 
7. Wright & Bonett 
8. Bakker & Bal 
9. Hakanen & Schaufeli 
10. Hakanen et al. 
11. Xanthopoulou et al. 
12. Karatepe et al. 
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 تدا  و داد انجام را فعالیتی باید ابتدا ،بهتر عملکرد و موفقیت به دستیابی برای (.2017، 1)لوگونا و همکاران دارد

 افدراد  اسدت.  مطلدوب  عملکدرد  ازین شیپ ها فعالیت در درگیری زیرا ،بود درگیر آن در مطلوب نتیجه به رسیدن

 خدود  کدار  روی را خدود  تدوان  و اندرژی  توانندد  یمد  که معنی این به ،کنند یم تجربه را بیشتری سالمت درگیر

 رابطده  بیدانگر  هدم  تجربی مطالعات(. 2019، 2)لوگونا و رازموز باشند داشته بهتری عملکرد جهینت در و بگذارند

  (.2013، 3)اسچوفلی هستند شللی عملکرد و شللی درگیری مثبت

 و بدازار  شدرایط  جملده  از بیروندی  مختلد   عوامل تأثیر تحت وکار کسب عملکرد اگرچه کارآفرینی ةنیزم در 
 درگیدری  دهندد  مدی  نشدان  شده انجام مطالعات معدود اما (،1999، 4)ویکلوند دارد قرار مالی منابع به دسترسی
 دارد مثبتدی  رابطده  او ی کارآفرینانده  موفقیت و عملکرد با کار در زمان و تالش انرژی، صرف و کارآفرین فعاالنه

لوگونا و  مثال، برای(. 2019؛ لوگونا و رازموز، 2016، 5؛ دیچخویزن و همکاران2014)گورگیوسکی و همکاران، 
 موفقیدت  و شدللی  درگیدری  بدین  کده  دریافتندد  کارآفریندان  میدان  در طدولی  مطالعده  یک در (2019) رازموز

 دریافتندد  خدود  مطالعده  در هدم  (2014و همکداران ) گورگیوسکی  دارد. وجود مثبتی متقابل رابطه کارآفرینانه
 و وکدار  کسب رشد تر، نوآورانه رفتارهای با خود ةنوب به که دارد وکار کسب عملکرد بر مثبتی تأثیر شللی درگیری
 است. مرتبط وکار کسب در موفقیت

 عددم  و ریسدک  بدا  همدراه  زیداد  مسدئولیت  سدنگین،  کاری حجم پرمشقت، محیطی ،کارآفرینان سودیگر از 
 و خسدتگی  بده  منجدر  کده  دارد وجدود  هدا  آن بدا  مقابله برای زیادی های پیچیدگی و کنند می تجربه را قطعیت

 کده  اند داده نشان هم تحقیقات(. 2022، 6ر و همکارانبنتاه؛ 2016)دیچخویزن و همکاران،  شود می فرسودگی
؛ وینسدنت و  1999، 7)هدریس و همکداران   کنندد  مدی  تجربده  را بداالیی  استرس و ستگیخ وکار کسب صاحبان

 و ریسدک  پذیرش ،بودن فعال نوآوری، توانایی تواند می هم شللی فرسودگی و خستگی ب(.2009، 8ارتکویست

 گذارد می تأثیر وکار کسب عملکرد بر سپس که دهد کاهش را وری بهره و تالش انگیزه، مانند مرتبط هایتلیّرم
 کاهش به منجر شللی فرسودگی که دهند یم نشان نیز شده انجام مطالعات معدود(. 2010، 9)شارد و همکاران

دیچخدویزن و   مثدال،  برای ال ، ب(. 2009؛ وینسنت و ارتکویست، 1992، 10)باتنر شود یم وکار کسب عملکرد
 دریافتندد  همچندین  ها آن ردند.ک گزارشرا  وکار کسب عملکرد و فرسودگی بین منای رابطه (2016) همکاران

 دارند. منای رابطه شللی خستگی و درگیری که

 ارتبداط  عمومی ادبیات اما نشده، بررسی کارآفرینی حوزه در شللی درگیری و فرسودگی بین رابطه هرچند 
، 12؛ آپادیایدا و همکداران  2007، 11مدانو و همکداران  ) کندد  یمد  گزارش را کاری درگیری و فرسودگی بین منای
 تدأثیرات  همچندین  و شدللی  درگیدری  پیشدایند  عندوان  بده  را شدللی  فرسودگی پژوهشگرانهمچنین  .(2016
، 14؛ اسدکالویک و اسدکالویک  2009، 13)سیمپسدون  اندد  کدرده  بررسی را درگیری بر شللی فرسودگی ای واسطه

                                                                                                                                                                          
1. Laguna et al. 
2. Laguna & Razmus 
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4. Wiklund 
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6. Ben Tahar et al. 
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 هدا  آن شدللی  درگیری بر معلمان شللی فرسودگی که دریافتند (2020) 1همکاران و راسل مثال، برای (.2010
 دارد. منای تأثیر

 1 شدکل  قالدب  در پژوهش ماهومی مدل فرضیات، و تجربی و نظری ادبیات مرور پژوهش، اصلی هدف براساس

 گرفتند: قرار نظر مد یرز های فرضیه پژوهش این در شده، تعیین اهداف به توجه با .شد ترسیم

 دارد. وکار کسب عملکرد با مثبت رابطه شللی درگیری اول: فرضیه

 دارد. وکار کسب عملکرد با منای رابطه شللی فرسودگی دوم: فرضیه

 دارد. شللی درگیری با منای رابطه شللی فرسودگی سوم: فرضیه

 کند. می گری میانجی را وکار کسب عملکرد و شللی فرسودگی بین رابطه شللی درگیری چهارم: فرضیه

 
 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

 پژوهش روش

 هدای  داده اسدت.  پیمایشدی  ندو   از هدا  داده ریآوگرد ةشیو نظر از و کاربردی  ون از هدف لحاظ از پژوهش این
 روستایی کوچک هایوکار کسب مالکدان از نادر 150 بین که خودگزارشی پرسشنامه یک از استااده با پژوهش

 مطالعده،  اهمیت بر تأکید منظور به .شد وریگردآ و توزیع نهاوند شهرستان در نار 50 از کمتر کارکنان تعدادبا 
 فرایندد  ،ها آن موافقت از بعد و شد داده توضی  پژوهش مورد کارآفرینان به پرسشنامه محتوای و پژوهش هدف

 در را پرسشدنامه  داوطلبانه صورت به کنندگان شرکت کشید. طول ماه یک حدود که شد شرو  ها داده گردآوری

 هددف  بدود،  شده پرسشنامه هر پیوست که پوششی نامه یک در کردند. تکمیل 1400 خرداد در خود کار محل
 محرمانده  کدامالً  هدا  پاسدخ  که شد داده تضمین ها آن به و شد داده توضی  پرسشنامه کردن پر نحوه و پژوهش
 بدا  شدد.  برگرداندده  پرسشدنامه  125 تعدداد  ،وکار کسب صاحبان بین شده عیتوز پرسشنامه 150 از بود. خواهد
 با مطالعه گرفتند. قرار آماری های تحلیل و تجزیه مبنای پرسشنامه 110 تینها در ناقص های پرسشنامه حذف
، 2کداردون و کیدرک   ؛1401 همکاران، و )کریمی است رایج کارآفرینی های پژوهش در کوچک های نمونه اندازه

 (1995) 4همکداران  و بدارکلی  برابدری  ده قانون گرفتن نظر در با همچنین. (2010، 3؛ شارت و همکاران2015

                                                                                                                                                                          
1. Russell et al. 
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3. Short et al. 

4. Barclay et al. 
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 سدازه  یدک  یرید گ انددازه  برای استااده مورد انعکاسی های شاخص تعداد بیشترین برابر 10 باید نمونه اندازه که
 هددایت  سداختاری  مددل  در خصدو   هبد  سازه یک به که ساختاری مسیرهای تعداد بیشترین برابر 10 یا باشد
 سازه یک سنجش برای که گویه تعداد بیشترین (.1995؛ بارکلی و همکاران، 2021، 1)هیر و همکاران شود می

 ؛اسدت  شدده  اسدتااده  شللی فرسودگی و درگیری سنجش برای که است گویه نُه شده  استااده پژوهش این در
 انددازه  قدانون،  ایدن  بده  توجه با باشد. 90 حداقل باید نمونه اندازه پژوهش این در قانون، این با مطاب  بنابراین
 .رسد یم نظر به قبول قابل نار 110 نمونه

 روایدی  از خدارجی  و داخلی متعدد های پژوهش در تکرار لحاظ به پژوهش این در استااده مورد های پرسشنامه

 ظداهری  روایدی  از پدژوهش  این در شوند. می محسوب استاندارد های پرسشنامه جزء و بوده برخوردار الزم پایایی و

 شدللی  درگیدری  .گردید استااده کرونباخ آلاای ضریب از نیز پایایی برای و استااده (خبرگان و اساتید به مراجعه)

اسدچوفلی و همکداران   ( کده در مطالعده   UWES) 2اوترخدت  شللی درگیری مقیاس ای گویه هنُ ةنسخ از اادهاست با

 فداکاری سرزندگی، یعنی شللی درگیری اساسی عدبُ سه UWES شد. ارزیابی ( نیز به کار برده شده بود،2006)

 ،(هسدتم.  اندرژی  از لبریدز  کدنم  می احساس کارم محیط در) مانند سرزندگی های گویه کند. می ارزیابی را جذب و

 کدارم  در معمدوالً ) مانندد  جدذب  و کدنم.(  مدی  افتخدار  و غدرور  احساس دهم، می انجام که کاری از) مانند فداکاری

 شد. سنجیده (5) همیشه تا (1) هرگز از سطحی پنج لیکرت مقیاس یک روی (شوم می ور غوطه

 در کده  شدد  اسدتااده ( 2013) 3ادلستون و پاول ای گویه شش مقیاس از هاوکار کسب عملکرد سنجش برای 

؛ پداول و  2010، 5؛ لیندگ و کلرمدان  2007، 4)ادلسدتون و کلرمدانز   اسدت  شدده  اسدتااده  هدم  پیشین مطالعات

 وضدعیت  ،هدای روسدتایی  وکار کسدب  دیگدر  و رقبدا  با مقایسه در شد خواسته پاسخگویان از (.2008ادلستون، 

 تعداد شرکت، های دارایی سودآوری، مالی، گردش و فروش های بخش در را خود وکار کسب واحد فعلی عملکرد

همچدون   پیشین مطالعات از پیروی با .نمایند ارزیابی مشتریان، رضایت و مشتریان تعداد و بازار سهم کارگران،

 به کارم کنم می احساس» مانند: گویه 9 شللی، فرسودگی ارزیابی برای( 2015) 6و همکاران مطالعه سریوستاوا

ماسدلچ و همکداران    فرسدودگی  پرسشدنامه  عاطای خستگی عدبُ از «است. گرفته مرا نیروی و توان روانی لحاظ

 سدنجیده  (5) همیشه تا (1) هرگز از یکرتل یسطح پنج ی ط از استااده با ها گویه همة .شد استااده( 1996)

 دند.ش

 از منظدور  ایدن  برای شد. استااده ساختاری معادالت یابی مدل از پژوهش مدل آزمون و ها داده تحلیل برای 
 محدور ، یند یب شیپد  ماهیدت  مددل،  پیچیددگی  بده  توجه با شد. استااده SmartPLS (Version 3.3.2) افزار نرم

(. 2019)هیدر و همکداران،    رسدد  می نظر به مناسب فن این از استااده کوچک، نمونه اندازه همچنین و تحقی 
 شد. انجام ساختاری مدل تحلیل سپس و شدند آزمون هاتلیّرم پایایی و روایی نخست گام در

 نتایج
 زن هدا  آن درصدد  61 و اسدت  سال 64/38 پاسخگویان سنی میانگین که داد نشان پژوهش از حاصل های یافته
 درصدد  5/24 دبیرسدتان(،  و ابتددایی  )تحصدیالت  دیپلم زیر درصد 5/62 حدود تحصیالت، سط  نظر از بودند.

                                                                                                                                                                          
1. Hair et al. 

2. Utrecht Work Engagement Scale (UWES) 

3. Powell & Eddleston 

4. Eddleston & Kellermanns 

5. Ling & Kellermanns 

6. Srivastava et al. 
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 بده  مشدلول  شدان وکار کسدب  در سدال  65/5 متوسدط  طدور  به پاسخگویان .داشتند لیسانس درصد 13 و دیپلم
 50 از کمتدر  مطالعده  مدورد  هدای وکار کسب ی همه بود. نار 78/6 ها آن کارکنان تعداد میانگین و بودند فعالیت
 مدورد  هدای وکار کسدب  درصدد  59 .اسدت  ایدران  در کوچک وکار کسب یک تعری  با مطاب  که داشتند کارمند

 داشتند. فعالیت ای بیمه مالی/ درصد 2 و خدماتی درصد 39 تولیدی، بخش در مطالعه
 کده  طور همان .است شده ارائه ا (1) جدول در ها، سازه بین همبستگی همچنین و ها مقیاس روایی و پایایی 
 واریدانس  میدانگین  ،7/0 از بداالتر  (CR) ترکیبدی  پایدایی  و کرونبداخ  آلاای دارای ها سازه تمام ،شده داده نشان

)فورنل و  بود کمتر سازه هر AVE مربع ریشه از ها سازه بین همبستگی و 50/0 از باالتر (AVE) شده استخراج
 بودند. پایا و روا کافی ةانداز به مطالعه مورد های سازه همه ،جهینت در(. 1981، 1الرکر

 روش واریدانس  بدرای  بدود،  شدده  وریآگرد یخودگزارش پرسشنامه یک از استااده با ها داده تمام آنجاکه از
 نشان هارمن آزمون نتایج(. 2003، 3)پودساکوف و همکاران شد اجرا 2هارمن عاملی تک زمونآ بالقوه، مشترک

 آزمدون  نتدایج  همچندین  ؛کندد  مدی  تبیین را واریانس کل درصد 46 میزان آمده  دست به عامل نخستین که داد
5های ارزش همه که داد نشان 4چندگانه خطی هم

VIF ندابراین ب ؛بود 59/1 از کمتر مطالعه مورد های سازه برای 
 .کند ایجاد پژوهش این در جدی مشکل تواند نمی مشترک روش خطای که گرفت نتیجه توان یم

 پژوهش هایتغیّرم بین همبستگی و معیار انحراف میانگین، .1 جدول

 M SD AVE CR  1 2 3 تغیّرم

   (89/0) 97/0 97/0 79/0 76/0 52/1 شللی فرسودگی -1
  (85/0) -52/0** 95/0 96/0 73/0 52/0 06/3 شللی درگیری -2

 (76/0) 27/0** 40/0** 86/0 89/0 58/0 36/0 80/1 وکار کسب عملکرد -3

 01/0 سط  در داری معنی ** .است شده آورده پرانتز داخل جدول قطر در پررنگ صورت به شده استخراج واریانس مجذور :نکته

 تدأثیر  انددازه  همچندین  (.2019)هیر و همکداران،   شد استااده استرپینگ بوت روش از ،ها فرضیه آزمون برای 
(f

R برای سرانگشتی قانون یک عنوان به شد. گزارش ساختاری مدل در روابط برای (2
 و 33/0 ،19/0 مقددار  سه ،2

R ارزش ند.هسدت  ینیب شیپ دقت قوی و متوسط ضعی ، سط  بیانگر 67/0
 نشدانگر  کده  37/0 شدللی  درگیدری  2

R ارزش اما (.2019)هیر و همکاران،  تاس کننده بینی  پیش توان متوسط سط 
 20/0 وکدار  کسدب  عملکرد برای 2

 کندد  مدی  ثابت گیسر-استون آزمون نتایج این، بر افزون است. کننده بینی پیش توان ضعی  سط  بیانگر که است
Q مقادیر زیرا دارد مناسبی کنندگی ینیب شیپ تناسب مدل که

 اسدت  صدار  از تدر  بزرگ پنهان هایتلیّرم ةهم در 2
   (.2013، 6)کوهن و همکاران

 مثبدت  رابطده  شللی درگیری که داد نشان نتایج است. شده ارائه 2 نگاره و 2 جدول در ها فرضیه آزمون نتایج 
 فرسدودگی  ،امدا  شدود.  مدی  تأیید اول فرضیه بنابراین، ؛(β=42/0؛ > 01/0p) دارد وکار کسب عملکرد با داری معنی
 شود. نمی تأیید دوم فرضیه بنابراین ،(β = -05/0؛ < 05/0p) نداشت وکار کسب عملکرد با داری معنی رابطه شللی
 تأییدد  سدوم  فرضدیه  بندابراین،  ؛داشدت  شدللی  درگیری بر داری معنی منای تأثیر شللی فرسودگی نتایج، براساس

 .(β= -61/0؛ > 01/0p) شود می

                                                                                                                                                                          
1. Fornell & Larcker 

2. Harman’s single-factor test 

3. Podsakoff et al. 
4. Multicollinearity  
5. Variance inflation factor 
6. Cohen et al. 
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 دارد وکدار  کسدب  عملکدرد  بدر  یمسدتقیم  غیدر  تأثیر شللی فرسودگی که بود آن بیانگر آمده  دست به نتایج 
(01/0p <  ،25/0- =β مستقیم غیر تأثیر)دار معندی  به توجه با و (2010) 1همکاران و ژائو با مطاب  بنابراین، ؛ 

 عملکدرد  و شدللی  درگیدری  بین رابطه شللی فرسودگی ،وکار کسب عملکرد با فرسودگی مستقیم رابطه نبودن

 نظدر  با مطاب  .شود می تأیید چهارم فرضیه بنابراین، ؛کند می گری میانجی کامل طور به را کارآفرینان وکار کسب
f) تأثیر اندازه ،(2010) 2همکاران و گوتز

 رویبدر   داری معندی  تدأثیر  زا بدرون  هایتلیّرم آیا که دهد می نشان (2
 بیدانگر  ترتیدب  بده  35/0 و 15/0 ،02/0 مقدادیر  کده  کند می بیان( 1988) کوهن خیر؟ یا دارند زا درون تلیّرم

 42به میزان  شللی درگیری دهد می نشان 2 جدول که طور همان باشند. می بزرگ و متوسط کوچک، اثر اندازه
-پایین می وکار کسب عملکرد بر شللی فرسودگی تأثیر ولی .تأثیر دارد کارآفرینان وکار کسب عملکرددرصد بر 

 دارد. کارآفرینان شللی درگیری بر بزرگی تأثیر شللی فرسودگی نتایج، براساس درصد(. 5باشد )

 کلی و مستقیم غیر مستقیم، اثرات .2 جدول

CI f اطمینان فاصله (β) مسیر ضریب مسیر
 آزمون نتیجه 2

       مستقیم اثرات

 شود می حمایت 1 فرضیه 15/0 (27/0) – (59/0) 42/0** عملکرد  شللی درگیری
 شود مین حمایت 2 هیفرض 00/0 (-28/0) – (20/0) -05/0 عملکرد  شللی فرسودگی
 شود می حمایت 3 فرضیه 59/0 (-72/0) - (-51/0) -61/0** شللی درگیری  شللی فرسودگی

       مستقیم غیر اثرات

 شود می حمایت 4 فرضیه  (-40/0) - (-15/0) -25/0** عملکرد  شللی درگیری شللی فرسودگی

       کلی اثرات

   (-52/0) - (-06/0) -30/0** عملکرد  شللی فرسودگی

*p≤ 01/0  

                                                                                                                                                                          
1 Zhao et al. 

2 Götz et al. 
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 روستایی کارآفرینان وکار کسب عملکرد بر شغلی درگیری و فرسودگی تأثیر ساختاری مدل .2 شکل

 گیری نتیجه و بحث
 همدین  بده  .اسدت  حیداتی  بسدیار  روستاها اجتماعی-اقتصادی توسعه در روستایی کارآفرینی و وکار کسب نقش

 بدر  کده  مهمدی  عوامدل  جملده  از اسدت.  مهم بسیار ها آن بر مثثر عوامل و کارآفرینانه یپیامدها به توجه ،دلیل

 هدای  سال در که است شناختی روان بهزیستی هستند، رگذاریتأث وکار کسب عملکرد مانند کارآفرینانه پیامدهای

 داندش  حدال،  این با. (2019، 2؛ تورس و توریک2018، 1)استاان است کرده جلب خود به را زیادی توجه اخیر

بن تداهر  ) است افتهین  توسعه کارآفرینانه فرسودگی و درگیری یعنی شناختی روان بهزیستی مثلاه دو به مربوط

 عملکدرد  بدا  شدللی  فرسدودگی  بدین  رابطده  بررسدی  حاضدر  پژوهش اصلی هدف بنابراین، ؛(2022و همکاران، 

  .بود نهاوند شهرستان در روستایی کارآفرینان شللی رگیرید طری  از وکار کسب

 کده  شدللی  هدای  ویژگدی  به توجه با کردند. حمایت پژوهش یاه هفرضی از هعمد طور به آمده  دست به نتایج 

 پدذیرش  و گیری تصمیم پذیری، مسئولیت آینده، درآمد درباره قطعیت عدم با آمدن کنار) مانند دارد کارآفرینی

دیچخدویزن و همکداران،   ) اسدت  توجیده  قابدل  شدللی  درگیری و فرسودگی بین دار معنی منای رابطه ریسک(،

 در او مشدارکت  و درگیدری  شدود،  بیشتر کارآفرین شللی فرسودگی و خستگی هرچه دیگر، عبارت به(؛ 2016

                                                                                                                                                                          
1. Stephan 

2. Torres & Thurik 
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 منادی  تأثیر میانجی تلیّرم غیاب در شللی فرسودگی بود شده فرض که طور همان شود. می کمتر شللی وظای 

وینسدنت و  ) اسدت  هماهندگ  پیشین مطالعات نتایج با که داشت کارآفرینان وکار کسب عملکرد بر داری معنی و

 ایدن  میدانجی  تلیّدر م کردناضافه از پس اما(، 2016همکاران، ب؛ دیچخویزن و  2009ال ،  2009ارتکویست، 

 تدأثیر  ایدن  ولدی  دارد، وکدار  کسدب  عملکدرد  بدر  منای تأثیر شللی فرسودگی اگرچه یعنی، ؛نبود دار معنی تأثیر

 و خسدتگی  کده  هنگدامی  دیگر، عبارت به ؛شود می انجام شللی درگیری کاهش طری  از مستقیم غیر صورت به

 عملکدرد  جهیدرنت و یابد می کاهش شللی های فعالیت در او درگیری یابد، می افزایش کارآفرین شللی فرسودگی

 بدین  ارتبداط  تبیدین  در ممکدن  هدای  راه سدایر  ساختن آشکار با ای یافته چنین کند. می پیدا کاهش وکار کسب

 تلیّدر م مهدم  هدای  نقدش  بدر  و دهد می ارائه ادبیات در را جدیدی بینش ،وکار کسب عملکرد و شللی فرسودگی

 .کند می تأکید میانجی

 بدین  در ویدژه  بده  کارآفرینانده  پیامددهای  و بهزیسدتی  ةند یزم در کدارآفرینی  ادبیدات  بده  یج این پژوهشنتا

 دهدد  مدی  پاسدخ  کارآفریندان  بهزیسدتی  گرفتن نظر در برای هافراخوان به و کند می کمک روستایی کارآفرینان

 بدرای  هدم  آمدوزش  دارد. هدم  عملدی  کاربردهدای  ،تحقید   نتدایج (. 2018؛ اسدتاان،  2019، 1و همکاران )شیر

، 2)سدیکورا و شداها   اسدت  ضدروری  شدللی  فرسدودگی  با بهتر مقابله برای هم و کارآفرینی مدیریت و یانداز راه

 بهبدود  و ارائه با توان می اما داد تلییر را شللی های ویژگی و تقاضاها توان نمی معموالً اینکه به توجه با (.2009

 وی بدرای  را کدارآفرینی  بدا  مدرتبط  نامالیمدات  و هدا  چالش با رویارویی ،کارآفرین شخصی منابع و ها شایستگی

 خددمات  عندوان  به مختلای اقدامات و ابتکارات 4اروپا نوآوری شورای (.2022، 3)کویان و همکاران نمود تسهیل

 بدرای  هدا  آن از تدوان  مدی  که (2019، 5)کمیسیون اروپا است کرده تدوین کارآفرینان از حمایت برای مربیگری

 یدا  کنند تدوین هایی برنامه توانند می مربیان و مروجان مشخص، طور به گرفت. بهره کارآفرینان بهزیستی بهبود

 ایجداد  تعدادل  خدود  وزنددگی  کار مختل  ابعاد بین کند کمک کارآفرینان به تا کنند پیدا را مربیگری ابزارهای

 یابند. دست خود وکار کسب عملکرد و یستیبهز بهبود به روش بدین و کنند

 برگزارکدردن  بدا  مجرب، اساتید از گیری بهره با و ترویجی خدمات مراکز همکاری با کشاورزی جهاد سازمان 

 بده  هدا  آن تمایدل  سدبب  تواندد  مدی  روز، هدای  فناوری و دانش با کارآفرینان آشناکردن جهت آموزشی های دوره

 درگیدری  افدزایش  و بدازار  بده  متمدایز  و تیایک با محصوالت ارائه و تولید نتیجه در و ها فناوری این از استااده

 محدیط  کارآفریندان  اگدر  شدود.   هدا  آن وکدار  کسب عملکرد افزایش جهینت در و شللی فرسودگی کاهش و شللی

 بده  باشدد،  بداال  مشارکت میزان نباشند، استرس و روانی فشار تحت کارکنان و خود آن در که کنند ایجاد کاری

 افدزایش  موجدب  که یابد می افزایش نیز کارشان از رضایت و ها آن درونی انگیزش و شوند می مند عالقه خود کار

 و انگیدزه  سدبب  نیدز  کارآفرین برای افزایش این و شود می وکار کسب عملکرد افزایش تینها در و ها آن عملکرد

 کده  جدایی  ،کنند یم کار زیبرانگ چالش محیط یک در کارآفرینان شد بیان که طور همان .شود می کار از رضایت

 محیطدی،  چندین  در (.2016)دیچخویزن و همکداران،   است روزانه کار تقریباً موانع و مشکالت با فعاالنه مقابله

 کند. کمک کارآفرینان بهزیستی به تواند می مثبت عاطای احساسات بهبود

 هدای  پدژوهش  بدرای  یشدنهاد یپ کده  است محدودیت تعدادی دارای ها پژوهش سایر مانند نیز این پژوهش 

                                                                                                                                                                          
1. Shir et al. 

2. Sikora & Saha 

3. Quiun et al. 

4. European Council of Innovation 

5. European Comission 
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 متصدور  هدا تلیّرم بدین  علدی  روابط توان نمی بنابراین، ؛است مقطعی پژوهش این نخست، د.ساز می فراهم آینده

 طدور  همدان  دوم، نمایند. استااده علی روابط بررسی برای طولی های روش از آتی تحقیقات شود می توصیه شد.

؛ شدیری و  2020، 1؛ نیکولو و همکاران2022)کریمی و رئیسی،  است رایج بهزیستی به مربوط تحقیقات در که

 پدژوهش  هایتلیّرم درباره ها داده وریآ جمع برای یخودگزارش پرسشنامه از پژوهش این در (،2019همکاران، 

 سدوگیری  کداهش  بدرای  هرچندد  باشدد.  نگراندی  یدک  تواند می مشترک روش سوگیری بنابراین و شد استااده

 توان نمی اما (،2003پودساکوف و همکاران، ) شد پیروی شده شنهادیپ شناختی روش های رویه از رایج مشترک

 تدا  کنند سعی آینده های پژوهش که شود می پیشنهاد بنابراین ؛کرد حذف کامالً را مشترک روش اریب احتمال

 طرید   ایدن  بده  تدا  مشداهده(  و مصداحبه  )مانند کنند آوری جمع چندگانه منابع از استااده با را خود های داده

 روسدتایی  کارآفریندان  دسدترس  در نمونه یک از پژوهش این در سوم، شود. حذف مشترک روش اریب احتمال

)کریمدی و   اسدت  رایدج  کدارآفرینی  مطالعات در نمونه انتخاب برای روش این شد. استااده نهاوند شهرستان در

 وجدود،  ایدن  بدا  نمایدد.  تولیدد  تید ایک بدا  هدایی  داده تواندد  مدی  هدایش،  محدودیت وجود با و (2021سپهوند، 

 مدورد  شدناختی  روان بهزیسدتی  تلیّدر م دو تنهدا  حاضر مطالعه در شود.  محدود است ممکن نتایج پذیری تعمیم

 پیامددهای  بر شناختی روان بهزیستی هایتلیّرم سایر تأثیر آتی مطالعات شود می پیشنهاد گرفتند، قرار مطالعه

 دهند. قرار بررسی مورد را کارآفرینانه

 تأکیدد  دوبداره  کدارآفرینی،  تحقیقات در بهزیستی اهمیت بر حاضر پژوهش مذکور، های محدودیت وجود با

 عملکدرد  )مانند کارآفرینانه پیامدهای بر شناختی روان بهزیستی عوامل که کند می حمایت دیدگاه این از و دارد

 انجام برای را پیشنهادهایی پژوهش این همچنین .گذارند می تأثیر مستقیم غیر و مستقیم صورت به (وکار کسب

 دهد. می ارائه زمینه این در آینده های پژوهش

 منابع
 شهرسدتان  در ییروسدتا  یهاوکار کسب عملکرد بر یستیبهز و شناختی روان عوامل تأثیر بررسی (.1400) سیما رئیسی،

 همدان. سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشد، کارشناسی نامه انیپا .نهاوند

 میدانجی  نقش بر تحلیلی کارکنان: شللی درگیری و روزمره خودمدیریتی (.1397) فروزان. صاری، ؛میرعلی نقوی، سید

 .107 -126 (،1) 1 ،ایران دولتی مدیریت مطالعات شللی. منابع

 نواحی در خرد هایوکار کسب توسعه در امید کارآفرینی صندوق نقش بررسی (.1399) میترا ،یاراحمدی ؛مریم ،قاسمی

 .219-242 ،(1) 9 ،توسدعه  و اقتصدادی  یشناسد  جامعه (.کاشمر شهرستان روستاهای :موردی مطالعه) روستایی
dor: 20.1001.1.23224371.1399.9.1.10.3 

 عملکدرد  بدا  خالقیدت  و فردی یادگیری فردی، ی کارآفرینانه گرایش ی رابطه (.1397) مریم ،شاهدوستی ؛سعید ،یمیکر

 (،2) 49 ،ایدران  کشداورزی  توسدعه  و اقتصاد تحقیقات همدان. استان کشاورزی جهاد سازمان کارشناسان شللی

277-263. doi: 10.22059/IJAEDR.2017.235677.668448 

 زندان  کارآفرینانده  موفقیدت  بدر  آوری تداب  و توانمندی تأثیر (.1401) حمید کریمی، ؛ساجده ،راد کریمی سعید؛ ،کریمی

 :dor  .67-86 ،(1) 18 ،ایدددران کشددداورزی آمدددوزش و تدددرویج علدددوم .سیسدددتان منطقددده روسدددتایی

20.1001.1.20081758.1401.18.1.5.8 
 فصدلنامه  شدللی.  درگیدری  با سازمانی اخالق و اخالقی فرهنگ بین ارتباط تحلیل (.1399) فات  فرازیانی، ؛علی کریمی،

 dor: 20.1001.1.22517634.1399.15.4.20.2 .155-162 (،4) 15 فناوری، و علوم در اخالق

                                                                                                                                                                          
1. Nikolaev et al. 
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 فرسدودگی  بدر  شدللی  ةسابق و سازمانی جوّ ،شناختی روان سرمایه اجتماعی، ةسرمای تأثیر تبیین (.1399) کمال کوهی،

 :doi .94-77 (،2) 31 کداربردی،  یشناسد  جامعده  تبریدز.  دانشدگاه  یعلمد  ئدت یه اعضدای  مطالعده:  مورد شللی

10.22108/JAS.2019.116361.1664 

References 
Bakker, A. B., & Bal, M. P. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among 

starting teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83 (1), 189-206. 

doi: 10.1348/096317909X402596 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands–resources model: State of the art. 

Journal of Managerial Psychology, 22, 309–328. doi: 10.1108/02683940710733115 

Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An 

emerging concept in occupational health psychology. Work and Stress, 22, 187–200. doi: 

10.1080/02678370802393649 

Barclay, D. W., Higgins, C. A., & Thompson, R. (1995). The partial least squares approach to 

causal modeling: personal computer adoption and use as illustration. Technology Studies, 

2(2), 285–309. 

Bayarcelike, E., & Ozsahin, M. (2014). How entrepreneurial climate effects firm performance. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 823-833. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.091 

Ben Tahar, Y., Rejeb, N., Maalaoui, A., Kraus, S., Westhead, P., & Jones, P. (2022). Emotional 

demands and entrepreneurial burnout: the role of autonomy and job satisfaction. Small 

Business Economics, 1-16. doi: 10.1007/s11187-022-00702-w 

Brieger, S. A., De Clercq, D., & Meynhardt, T. (2021). Doing good, feeling good? Entrepreneurs’ 

social value creation beliefs and work-related well-being. Journal of Business Ethics, 

172(4), 707-725. doi: 10.1007/s10551-020-04512-6 

Buttner, E. H. (1992). Entrepreneurial stress: is it hazardous to your health? Journal of 

Managerial Issues, 4 (2), 223-240. 

Cardon, M. S., & Kirk, C. P. (2015). Entrepreneurial passion as mediator of the self–efficacy to 

persistence relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(5), 1027-1050. doi: 

10.1111/etap.12089 

Cohen J, (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2nd ed. Hillsdale, New 

Jersey: Erlba.  

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2013). Research methods in education. Routledge. 

De Mol, E., Ho, V. T., & Pollack, J. M. (2018). Predicting entrepreneurial burnout in a moderated 

mediated model of job fit. Journal of Small Business Management, 56(3), 392-411. doi: 

10.1111/jsbm.12275 

Dijkhuizen, J., Gorgievski, M. J., van Veldhoven, M. J. P. M., & Schalk, R. (2016). Feeling 

successful as an entrepreneur: A job demands—resources approach. International 

Entrepreneurship and Management Journal, 12 (2), 555–573. doi: 10.1007/s11365-014-

0354-z 

Eddleston, K. A., & F. W. Kellermanns (2007). Destructive and Productive Family Relationships: 

A Stewardship Theory Perspective. Journal of Business Venturing, 22, 545–565. doi: 

10.1016/j.jbusvent.2006.06.004 

European Comission. (2019, September 22). Coaching under de EIC. https://ec.europa.eu/ 

easme/en/section/sme-instrument/coaching-under-eic. 

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and 

measurement error: Algebra and statistics. doi: 10.1177/002224378101800313 

Ghasemi, M., Yarahmadi, M. (2020). Investigating the Role of the Hope Entrepreneurship Fund in 

the Development of Small Businesses in Rural Areas (Case study: villages of Kashmar 

county). Journal of Economic & Developmental Sociology, 9 (1), 219-242. dor: 20.1001.1. 

23224371.1399.9.1.10.3 (in Persian).  

Gorgievski, M. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2010). Work engagement and workaholism: 

Comparing the self-employed and salaried employees. The Journal of Positive Psychology, 



 
 

 67 نهاوند(وکار )مورد مطالعه: کارآفرینان روستایی شهرستان  بررسی رابطة بین درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب
 

5 (1), 83–96. doi: 10.1080/17439760903509606 

Gorgievski, M. J., Moriano, J. A., & Bakker, A. B. (2014). Relating work engagement and 

workaholism to entrepreneurial performance. Journal of Managerial Psychology, 29, 106–

121. doi: 10.1108/JMP-06-2012-0169 

Götz, O., Liehr-Gobbers, K., & Krafft, M. (2010). Evaluation of structural equation models using 

the partial least squares (PLS) approach. In Handbook of partial least squares (pp. 691-

711). Springer, Berlin, Heidelberg. doi: 10.1007/978-3-540-32827-8 

Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). A primer on partial least 

squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications. 

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the 

results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24. doi: 10.1108/EBR-11-2018-

0203 

Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive 

symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of 

Affective Disorders, 141, 415–424. doi: 10.1016/j.jad.2012.02.043 

Hakanen, J., Rodriguez-Sanchez, A. M., & Perhonieme, R. (2012). Too good to be true? 

Similarities and differences between engagement and workaholism among Finnish judges. 

Ciencia & Trabajo, 14 (S), 72–80. 

Halbesleben, J. R. B., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance: The 

mediating role of motivation. The Journal of Applied Psychology, 92 (1), 93–106. doi: 

10.1037/0021-9010.92.1.93 

Harris, J. A., Saltstone, R., & Fraboni, M. (1999). An evaluation of the job stress questionnaire 

with a sample of entrepreneurs. Journal of Business and Psychology, 13 (3), 447-455. doi: 

10.1023/A:1022938719353 

Karatepe, O. M., Beirami, E., Bouzari, M., & Safavi, H. P. (2014). Does work engagement 

mediate the effects of challenge stressors on job outcomes? Evidence from the hotel 

industry. International Journal of Hospitality Management, 36, 14-22. doi: 

10.1016/j.ijhm.2013.08. 003 

Karimi, S., & Reisi, S. (2022). Exploring the Antecedents and Outcomes of Entrepreneurial Well-

Being: Empirical Evidence from Iranian Rural Entrepreneurs. Frontiers in Psychology, 

1068. doi: 10.3389/fpsyg.2022.858230. 

Karimi, S., & Sepahvand, F. (2021). The Effect of Sustainability Orientation and Prior 

Sustainability Knowledge on Agriculture Students’ Sustainable Entrepreneurial Intentions. 

International Journal of Agricultural Management and Development, 11(3), 395-412. dor: 

20.1001.1.21595852.2021.11.3.1.7 

Karimi, S., & Farazyany, F. (2021). Analyzing the Relationship between Ethical Culture and 

Organizational Ethics and Occupational Involvement. Ethics in Science and Technology, 15 

(4), 155-162. dor: 20.1001.1.22517634.1399.15.4.20.2 (in Persian).  

Karimi, S., & Shahdousti, M. (2018). Studying the relationships between individual 

entrepreneurial orientation, individual learning, creativity with job performance in the 

Agriculture Jihad Organization of Hamedan Province. Iranian Journal of Agricultural 

Economics and Development Research, 49 (2), 263-277. doi: 10.22059/IJAEDR.2017. 

235677.668448 (in Persian).  

Karimi, S., Karimi Rad, S., & Karimi, H. (2022). The Effect of Empowerment and Resilience on 

the Entrepreneurial Success of Rural Women in Sistan Region. Iranian Agricultural 

Extension and Education Journal, 18 (1), 67-86. dor: 20.1001.1.20081758.1401.18.1.5.8 (in 

Persian). 

Koohi, K. (2020). Explaining the Impact of Social Capital, Psychological Capital, and 

Organizational Climate, and Job Experience on Job Burnout (Case Study: Faculty Members 

of Tabriz University). Journal of Applied Sociology, 31 (2), 77-94. doi: 10.22108/JAS. 

2019.116361.1664 (in Persian).  

Laguna, M., & Razmus, W. (2019). When I feel my business succeeds, I flourish: Reciprocal 

relationships between positive orientation, work engagement, and entrepreneurial success. 



 
 
 53-70 ، صفحات1401، زمستان 1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیری، آموزش و مدیسکریمی و رئی  68

 

Journal of happiness studies, 20 (8), 2711-2731. doi: 10.1007/s10902-018-0065-1 

Laguna, M., Razmus, W., & Żaliński, A. (2017). Dynamic relationships between personal 

resources and work engagement in entrepreneurs. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 90 (2), 248–269. doi: 10.1111/joop.12170 

Lechat, T., & Torrès, O. (2017). Stressors and satisfactors in entrepreneurial activity: An event-

based, mixed methods study predicting small business owners’ health. International 

Journal of Entrepreneurship and Small Business, 32(4), 537–569. doi: 10.1504/IJESB. 

2017.087838 

Lin, Y. S., Huang, W. S., Yang, C. T., & Chiang, M. J. (2014). Work-leisure conflict and its 

associations with well-being: The roles of social support, leisure participation and job 

burnout. Tourism Management, 45, 244-252. doi: 10.1016/j.tourman.2014.04.004 

Lindblom, A., Lindblom, T., & Wechtler, H. (2020). Dispositional optimism, entrepreneurial 

success and exit intentions: The mediating effects of life satisfaction. Journal of Business 

Research, 120, 230-240. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.08.012 

Ling, Y., & Kellermanns, F. W. (2010). The Effects of Family Firm Specific Sources of TMT 

Diversity: The Moderating Role of Information Exchange Frequency. Journal of 

Management Studies, 47, 322–344. doi: 10.1111/j.1467-6486.2009.00893.x 

Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3rd ed.). 

Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P., Schaufeli, W. B., & Schwab, R. L. (1986). Maslach 

Burnout Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 

52, 397–422. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.397 

Mauno, S., Kinnunen, U., & Ruokolainen, M. (2007). Job demands and resources as antecedents 

of work engagement: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior, 70 (1), 149–

171. doi: 10.1016/j.jvb.2006.09.002 

Nikolaev, B., Boudreaux, C. J. & Wood, M. (2020). Entrepreneurship and subjective well-being: 

The mediating role of psychological functioning. Entrepreneurship Theory and Practice, 44 

(3), 557-586. doi: 10.1177/1042258719830314 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method 

biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. 

Journal of applied psychology, 88 (5), 879. 

Powell, G. N., & Eddleston, K. A. (2008). The Paradox of the Contented Female Business Owner. 

Journal of Vocational Behavior, 73, 24–36. doi: 10.1016/j.jvb.2007.12.005 

Powell, G. N., & Eddleston, K. A. (2013). Linking Family-to-Business Enrichment and Support to 

Entrepreneurial Success: Do Female and Male Entrepreneurs Experience Different 

Outcomes?” Journal of Business Venturing, 28, 261–280. doi: 10.1016/j.jbusvent.2012.02. 

007 

Quiun, L., Herrero, M., del Carmen Yeo Ayala, M., & Moreno-Jiménez, B. (2022). Entrepreneurs 

and Burnout. How Hardy Personality works in this process. Psychological Reports, 125 (3), 

1269-1288. doi: 10.1177/0033294121996978 

Raisi, S. (2020). Investigating the effect of psychological and well-being factors on the performance 

of rural businesses in Nahavand city. Master's dissertation, Faculty of Agriculture, Boali Sina 

University, Hamedan, Iran (in Persian). 

Rauch, A., & Frese, M. (2007). Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-

analysis on the relationship between business owners' personality traits, business creation, 

and success. European Journal of work and organizational psychology, 16 (4), 353-385. 

doi: 10.1080/13594320701595438 

Russell, M. B., Attoh, P. A., Chase, T., Gong, T., Kim, J., & Liggans, G. L. (2020). Examining 

burnout and the relationships between job characteristics, engagement, and turnover 

intention among US educators. Sage Open, 10(4), doi: 10.1177/2158244020972361. 

Schaufeli, W. B. (2013). What is engagement? In C. Truss, K. Alfes, R. Delbridge, A. Shantz, & 

E. Soane (Eds.), Employee engagement in theory and practice (pp. 15–35). London: 



 
 

 69 نهاوند(وکار )مورد مطالعه: کارآفرینان روستایی شهرستان  بررسی رابطة بین درگیری و فرسودگی شغلی با عملکرد کسب
 

Routledge. doi: 10.4324/9780203076965-10 

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., Van der Heijden, F. M. M. A., & Prins, J. T. (2009). 

Workaholism, burnout and well-being among junior doctors: The mediating role of role 

conflict. Work & Stress, 23(2), 155–172. doi: 10.1080/02678370902834021 

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement 

of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal 

of Happiness Studies, 3 (1), 71–92. doi: 10.1023/A:1015630930326 

Schaufeli, W. B., Taris, T. W., & Bakker, A. B. (2006). Dr Jekyll or Mr Hyde? On the differences 

between work engagement and workaholism. Research Companion to Working Time and 

Work Addiction, 193. 

Seidler, A., Thinschmidt, M., Deckert, S., Then, F., Hegewald, J., Nieuwenhuijsen, K., & Riedel-

Heller, S. G. (2014). The role of psychosocial working conditions on burnout and its core 

component emotional exhaustion–A systematic review. Journal of Occupational Medicine 

and Toxicology, 9 (1), 1–13. doi: 10.1186/1745-6673-9-10 

Seyyednagavi, M. A., & Safari, F. (2018). Daily Self-Management and Job Engagement of 

Employees: Analysis of the Role of Mediator of Job Resources. Journal of Iranian Public 

Administration Studies, 1 (1), 107-126 (in Persian). 

Shepherd, C. D., Marchisio, G., Morrish, S. C., Deacon, J. H., & Miles, M. P. (2010). Entrepreneurial 

burnout: Exploring antecedents, dimensions and outcomes. Journal of Research in Marketing 

and Entrepreneurship, 12 (1), 71-79. doi: 10.1108/14715201011060894 

Shir, N., Nikolaev, B. N., & Wincent, J. (2019). Entrepreneurship and well-being: The role of 

psychological autonomy, competence, and relatedness. Journal of Business Venturing, 34 

(5), 105875. doi: 10.1016/j.jbusvent.2018.05.002 

Short, J. C., Ketchen, D. J. J., Combs, J. G., & Ireland, R. D. (2010). Research methods in 

entrepreneurship. Organizational Research Methods, 13 (1), 6-15. doi: 10.1177/ 

1094428109342448 

Sikora, J., & Saha, L. J. (2009). Vocational education, self-employment and Burnout among 

Australian workers. Australian Journal of Social Issues, 44 (1), 55-72. doi: 10.1002/j.1839-

4655.2009.tb00130.x 

Simpson, M. R. (2009). Work engagement at work: A review of the literature. International, 

Journal of Nursing Studies, 46 (7), 1012–1024. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2008.05.003 

 Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of 

relations. Teaching and Teacher Education, 26 (4), 1059-1069. doi: 10.1016/j.tate.2009.11. 

001 

Smulders, P. (2006). De bevlogenheid van werknemers gemeten [Assessing employee's work 

engagement]. Hoofddorp: TNO-special september 2006.  

Srivastava, S. C., Chandra, S., & Shirish, A. (2015). Technostress creators and job outcomes: 

theorising the moderating influence of personality traits. Information Systems Journal, 25 

(4), 355-401. doi: 10.1111/isj.12067 

Stephan, U. (2018). Entrepreneurs’ mental health and well-being: A review and research agenda. 

Academy of Management Perspectives, 32 (3), 290-322. Doi: 10.5465/amp.2017.0001. 

Torres, O., & Thurik, R. (2019). Small business owners and health. Small Business Economics, 53 

(2), 311-321. doi: 10.1007/s11187-018-0064-y 

Tuithof, M., Ten Have, M., Beekman, A., van Dorsselaer, S., Kleinjan, M., Schaufeli, W., & de 

Graaf, R. (2017). The interplay between emotional exhaustion, common mental disorders, 

functioning and health care use in the working population. Journal of Psychosomatic 

Research, 100, 8–14. doi: 10.1016/j.jpsychores.2017.06.018 

Upadyaya, K., Vartiainen, M., & Salmela-Aro, K. (2016). From job demands and resources to 

work engagement, burnout, life satisfaction, depressive symptoms, and occupational health. 

Burnout Research, 3 (4), 101-108. doi: 10.1016/j.burn.2016.10.001 

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: 

a configurational approach. Journal of Business Venturing, 20 (1), 71-91. doi: 10.1016/j. 

jbusvent.2004.01.001 



 
 
 53-70 ، صفحات1401، زمستان 1، شماره 1دوره  ،ینیکارآفر تیری، آموزش و مدیسکریمی و رئی  70

 

Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation—performance relationship. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 24 (1), 37-48. doi: 10.1177/104225879902400103 

 Wincent, J., & Örtqvist, D. (2009 a). A comprehensive model of entrepreneur role stress 

antecedents and consequences. Journal of Business & Psychology, 24 (2), 225–243. doi: 

10.1007/s10869-009-9102-8 

Wincent, J., & Örtqvist, D. (2009 b). Role stress and entrepreneurship research. International 

Entrepreneurship and Management Journal, 5 (1), 1–22. doi: 10.1007/s11365-006-0017-9 

Woranetipo, S. & Chavanovanich, J. (2021). Three-way interactions of workload, social support 

and coping strategy on job burnout. The Journal of Behavioral Science, 16 (1), 58-72. 

Wright, T. A., & Bonett, D. G. (1997). The contribution of burnout to work performance. Journal 

of Organizational Behavior, 18 (5), 491–499. doi: 10.1002/(SICI)1099-1379(199709)18:5< 

491::AID-JOB804>3.0.CO;2-I 

Xanthopoulou, D., Baker, A. B., Heuven, E., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2008). Working 

in the sky: A diary study on work engagement among flight attendants. Journal of 

Occupational Health Psychology, 13 (4), 345. doi: 10.1037%2F1076-8998.13.4.345 

Zehir, C., Can, E., & Karaboga, T. (2015). Linking entrepreneurial orientation to firm 

performance: the role of differentiation strategy and innovation performance. Procedia-

Social and Behavioral Sciences, 210, 358-367. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.381 

Zhao, X., Lynch Jr, J. G., & Chen, Q. (2010). Reconsidering Baron and Kenny: Myths and truths 

about mediation analysis. Journal of Consumer Research, 37 (2), 197-206. doi: 10.1086/ 

651257 


