تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،3پاییز  ،2331ص ()213-231

بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس
4

سارا مخت ،*2مریم مورج ،1فاطمه سورانی ، 3فاطمه رجبیان

 .4 ،3 ،2 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد روستایی ،دانشجوی کارشناسی ارشدترویج ،کارشناس ارشد توسعۀ روستایی ،دانشجوی کارشناسی
آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -11/6/14 :تاریخ تصویب)11/12/1 :

چکیده

پرداختن به کارآفرینی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان تحصیلکردۀ بیکار از اهمیت بسیاری
برخوردار است .با توجه به اینکه جوانان تحصیلکرده تمایل کمتری به خوداشتغالی و سرمایهگذاری در این
زمینه دارند ،پژوهش حاضر با هدف سنجش مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی و ارائۀ
راهکارهایی برای بهبود مهارتهای کارآفرینی آنها در شهرستان گنبدکاووس انجام شد .جامعۀ آماری
تحقیق شامل همۀ جوانان روستایی  24-11سالۀ شهرستان گنبدکاووس بود که با استفاده از فرمول کوکران
و به روش نمونهگیری طبقهای متناسب 343 ،نفر از آنان انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها،
پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید استادان گروه مدیریت و توسعۀ کشاورزی دانشگاهتهران رسید.
پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ سنجیده شد و مقادیر آن برای مقیاس ویژگی شخصیتی کارآفرینانه
 0/51به دست آمد .دادهها با نرمافزار  Spsswin19توصیف ،تجزیه و تحلیل شد .نتایج اولویتبندی
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی نشان داد که ویژگی «عملگرایی» اولین و مهمترین
اولویت بود و «نیاز به موفقیت»« ،کانون کنترل»« ،ریسکپذیری»« ،چالشطلبی»« ،تحمل ابهام» بهترتیب در
اولویتهای بعدی قرار داشتند .بر اساس نتایج آزمون همبستگی ،تنها بین میزان تحصیالت با مهارتهای
شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی رابطۀ معنیداری وجود داشت .آزمون  tمستقل حاکی از اختالف
معنیدار بین افراد متمایل به راهاندازی کار کشاورزی و مهارتهای ریسکپذیری ،کانون کنترل و تحمل
ابهام بود اما هیچ اختالف معنیداری بین مهارتهای کارآفرینانۀ دختران و پسران مورد بررسی وجود
نداشت.
واژههای کلیدی :جوانان روستایی ،خوداشتغالی ،شهرستان گنبدکاووس ،کارآفرینی روستایی ،مهارت
کارآفرینانه.
مقدمه
امروزه بحث کارآفرینی از مهمترین سازوکارهای حوزۀ
مدیریت در ایجاد زمینههای اشتغال و توسعه است؛ به طوری
* نویسندۀ مسئول:

که گیدنز دوران کنونی را به عصر کارآفرینی تعبیر میکند
( .)Fami et al., 2006با توجه به رشد روزافزون جمعیت
کشور در دو دهۀ گذشته ،فزونی عرضۀ نیروی کار نسبت به

تلفن0911-2791572 :

E-mail: saramokhet@yahoo.com
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تقاضای آن در زمان حاضر و نیز وجود معضل بیکاری بهویژه
در بین تحصیلکردههای جوان ،پرداختن به موضوع
کارآفرینی حائز اهمیت است .کاهش رشد بخش کشاورزی
در نواحی روستایی و نیز کاهش شاغالن آن ،حاکی از این
واقعیت است که در آینده ،افزایش اشتغال در نواحی
روستایی وابسته به توسعۀ بخشهای صنعت و خدمات است
)  .(Rezvani & Najarzadeh, 2009:22بر این اساس،
اکثر کارشناسان در راهبردهای توسعۀ روستایی ،بر
متنوعسازی اقتصادروستایی و کارا کردن آن از راه ایجاد
انواع فعالیتهای اقتصادی تأکید میکنند (Motiei :152
.)Langarudi, 2003
رشد شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه
نگرانکننده است و بسیاری از این کشورها سیاستهایی را
به منظور کاهش مهاجرت به شهرها اجرا میکنند .این
سیاستها معموالً بر این فرض استوار است که بهبود کیفیت
زندگی در مناطق روستایی به کاهش مهاجرت به شهرها
میانجامد (.)Mohapatra et al., 2007
آنچه امروزه برای حل این معضل و همچنین گسترش
فرایند توسعه در کشورها ارائه میشود ،تکیه بر عنصر انسانی
به منزلۀ مهمترین سرمایه و منبع پایانناپذیر الهی است؛ به
طوری که ضرورت وجود کارآفرینان در بخشهای مختلف
صنعت ،تجارت و خدمات ،چه در سازمانهای دولتی و چه
در شرکتهای خصوصی موضوعی جدی و حیاتی تشخیص
داده شده است (.)Fami et al., 2006
کارآفرین بودن یعنی در هم آمیختن ویژگیهای
شخصی ،ابزار مالی و منابع موجود در محیط .افراد کارآفرین
به صورت حسابشده خطرپذیری میکنند ،از جنبوجوش و
کارهای بزرگ لذت میبرند و از خطرپذیری پایین و نیز
خطرپذیری باال پرهیز میکنند زیرا خواهان موفقیتاند.
بنابراین با توجه به ویژگیهای شخصیتی مذکور در بین
کارآفرینان و با شناسایی و پرورش این خصوصیات در جوانان
میتوان گام بلندی در زمینۀ گسترش فرصتهای ایجاد
کسبوکار موفق برای آنان برداشت .زیرا جوانی دورهای از
زندگی است که در آن فرد آرزوها ،آرمانها و انرژی زیادی
دارد .در این مرحله از زندگی ،در تصمیمگیری جوانان،
دستیابی به اشتغال مولد و کار مناسب و آبرومند بسیار مهم
است (.)ILO, 2008
کارآفرینی ،فرایندی است که فرد کارآفرین با ایدههای نو
و خالقانه ،شناسایی فرصتهای جدید و بسیج منابع ،به

ایجاد کسبوکار و شرکتهای نو ،سازمانهای جدید و نوآور
و رشدیابنده دست میزند که با پذیرش ریسک همراه است و
به معرفی محصول یا خدمت جدیدی به جامعه منجر
میشود (.)Dadvarkhani et al.,2012
یکی از سؤالهایی که همواره مطرح میشود ،این است که
چه افرادی از نظر شخصیتی ،کارآفرینان موفقتری خواهند
بود .به بیان دیگر ،چرا در موقعیتهای مشابه و با ایدۀ مشابه و
با سطح دانش برابر ،یک نفر موفق میشود و دیگری موفق
نمیشود .اگرچه بررسیهای فراوانی برای پاسخ به این پرسش
انجام شده است ،پاسخ یکسان و مشخصی به این سؤال وجود
ندارد .مخرج مشترک همۀ تحقیقات این است که موفقیت،
حاصل چهار گروه از مهارتهاست :نخست مهارتهای فردی،
دوم مهارتهای بینفردی ،سوم تفکر خالقانه و انتقادی و
چهارم مهارتهای عملی (.)Dadvarkhani et al. ,2012
کارآفرینان روستایی در اصل هیچ تفاوتی با سایر
کارآفرینان ندارند .در واقع کارآفرینان روستایی همان
ویژگیهایی را دارند که کارآفرینان مناطق دیگر ،حتی به
دلیل باال بودن ریسک در فعالیتها و محیطهای روستایی،
همچنین به دلیل کمبود امکانات و ضعف مدیریت در
محیطهای روستایی ،کارآفرینان روستایی باید به مراتب
قدرت ریسکپذیری بیشتری داشته باشند .کارآفرینی
روستایی را میتوان چنین تعریف کرد :شناسایی فرصتهای
جدید ،نوآوری و خالقیت در فعالیتهای کشاورزی و
غیرکشاورزی ،نوآوری و خالقیت در کاربری زمین و درواقع
استفادۀ بهینه ،متنوع و نوآورانه از منابع روستا در جهت
توسعۀ پایدار روستایی (.)Dadvarkhani et al.,2012
به طور قطع کارآفرینی تمام آن چیزی نیست که تا
اینجا دربارهاش بحث شد .دو ویژگی جستوجوی فرصتها
یعنی پذیرش خطرها بدون پشتوانۀ امنیتی و نیز تحمل
سختی کنار گذاشتن یک ایدۀ قدیمی برای رسیدن به
واقعیت ،در قالب دیدگاهی ویژه بر کارآفرینان بهشدت تأثیر
میگذارد .شاید بتوان این دیدگاه را «دید کارآفرینانه» نامید
که بهآرامی از سوی افراد در حال پذیرش است .از این منظر
در داخل یا خارج هر مؤسسۀ انتفاعی یا غیرانتفاعی یا
فعالیتهای تجاری و غیر آن با هدف پیشبرد ایدههای خالق
میتواند نشان داده شود .پس میتوان نتیجه گرفت که
مفهوم کارآفرینی یک مفهوم منسجم است که به گونهای
کامالً نوآورانه در زمینۀ اشتغال فردی نقش ایفا میکند
(.)Alimiri, 2008

مخت و همکاران :بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانه جوانان روستایی...

 (2012) Rahmanian Kushki et alدر تحقیقی آثار
متغیرهای مستقل (باور به خودکارآمدی ،نگرش نسبت به
کارآفرینی ،حمایت خانواده و هنجارهایذهنی) را بر متغیر
وابسته (نیت کارآفرینانۀ دانشجویان) آزمودند .نتایج نشان
داد که تمامی متغیرهای مستقل ،بهغیر از نگرش نسبت به
کارآفرینی رابطۀ مثبت و معنیداری با نیات کارآفرینانه
دارند .نتایج تحقیق  ،)2012) Parsa et al.وجود رابطۀ
مثبت و معنیداری را بین شیوههای چهارگانۀ حل مسئله با
ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان نشان داد .بر اساس نتایج
رگرسیونی مشخص شد که شیوههای عقالنی و عملگرا33 ،
درصد از کل واریانس ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان را
پیشبینی میکنند و سایر شیوههای حل مسئله قادر به
پیشبینی معنادار متغیر وابسته نیستند.
 (2012) Nikraftarدر تحقیقی نشان میدهد که
توانایی خودانگیزی و مهارتهای اجتماعی هر دو تأثیر
معنیدار و مثبتی بر شخصیت کارآفرینانۀ افراد داشته و
میزان تأثیر مهارتهایاجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه
بسیار بیشتر از توانایی خودانگیزی است.
) Hoseinpur & Rezaee (2011در بررسیهای خود
نشان دادند که بین متغیرهای مهارتهای کارآفرینی،
انگیزههای درونی و بیرونی دانشجویان ،برداشت ذهنی از
جذاب بودن کارآفرینی ،خودکارآمدی ،انتظار ،خالقیت و
هنجار اجتماعی و نگرش دانشجویان به کارآفرینی رابطۀ
مثبت و معنیداری وجود دارد .آنان همچنین نداشتن
سرمایه یا پسانداز شخصی ،ناتوانی در به دست آوردن منابع
مالی و نداشتن اطالعات دربارۀ راهاندازی یک کسبوکار را از
مهمترین موانع تمایل دانشجویان به کارآفرینی دانستهاند.
 (2008) Beheshti et alدر تحقیقی نشان دادند که
در بخش صنعت کشور رابطۀ علّی یکطرفه از کارآفرینی به
نرخ بیکاری وجود دارد .به عبارت دیگر ،کارآفرینی بر نرخ
بیکاری تأثیر میگذارد و با افزایش کارآفرینی ،نرخ بیکاری
کشور کاهش مییابد (اثر کارآفرینی) ولی افزایش یا کاهش
بیکاری هیچ تأثیری بر کارآفرینی در کشور نداردAlimiri .
) (2008در پژوهش خود بیان میکند که نسل جوان امروز
در ابتدای قرن بیست و یکم از زمان انقالب صنعتی در مقام
نسل کارآفرینانه قرار دارد ،آمار نیز این ادعا را ثابت میکند.
در حال حاضر  5/6میلیون جوان امریکایی زیر  33سال
فعالیتهای اقتصادی و کسبوکار خود را به طور جدی آغاز
کردهاند .در این میان سن یکسوم کارآفرینان جدید کمتر از
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 30سال و حدود  60درصد هم بین  11تا  29سال بوده
است که میخواهند کارفرمای خود باشند .حدود  10درصد
کارآفرینان آیندۀ امریکا نیز  11تا  33ساله هستند.
 (2009) Moghimi et alدر پژوهش میدانی نشان
میدهند که به علت شکاف زیاد بین وضع موجود و مطلوبِ
بسیاری از مؤلفههای آموزشی ،به منظور تقویت مهارت و
روحیۀ کارآفرینی ،برنامههای آموزشی وسیع و جدی مورد
نیاز است .آنان با توجه به نقش سرمایۀ انسانی کارآفرینی در
توسعۀ جوامع مختلف و نیازهای کارآفرینان به کسب دانش،
نگرش و مهارتهای کارآفرینانه ،راهکارهای الزم را برای
بهبود وضعیت کارآفرینی در کسبوکارهای کوچک ارائه
کردهاند (2009) Rezvani & Najarzadeh .در پژوهشی
میزان آگاهی افراد روستایی از مؤلفههای کارآفرینی را در
حد کم و خیلیکم ارزیابی کردند که این وضع در همۀ
شاخصها و متغیرهای مطالعاتی کموبیش یکسان است .در
این زمینه ،آموزش کارآفرینی و آمادهسازی محیط اجتماعی
و اقتصادی روستاها برای جذب نیروی انسانی جوان،
متخصص و ماهر به سمت نواحیروستایی و فعالیتهای
کشاورزی میتواند به مثابۀ راهکار اصلی در ایجاد و تقویت
کارآفرینی این نواحی در جهت توسعۀ پایدار بسیار مؤثر
باشد .بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که توسعۀ
واحدهای کوچک اقتصادی ،بهویژه صنایع کوچک بهترین
محل و پایگاه و بارزترین حالت ممکن برای ایجاد اشتغال در
اقتصاد کشور است .این واحدهای کوچک زمانی میتوانند
رشد و توسعه یابند و در نتیجه ایجاد شغل کنند که از افراد
توانمند ،خالق ،مبتکر ،فرصتجو ،خطرپذیر و اهل کار و
عمل برخوردار باشند که این افراد همان اقشار فعال و
کارآفرین جامعه هستند.
 (2012) Mwasalwiba et alدر تحقیقی نشان دادند که
فارغالتحصیالن کارآفرین تانزانیایی در یک مشخصۀ محیطی
در حال توسعه ،در شرایطی عمل میکنند که همزمان هم
پیشبرنده و هم مانع فعالیتهای کارآفرینی است .آنان عوامل
مساعد برای کارآفرینی را اقلیم سیاسی متغیر ،وابستگیهای
قوی خانوادگی ،ارتباطات در حال ظهور با کشورهایی مانند
چین و سیستم بانکی و مالیاتی بهتر عنوان کردند و عوامل
دلسردکننده برای سرمایهگذاری در زمینۀ کسبوکار را کمبود
سرمایۀ راهاندازی (فقدان سرمایۀ آغاز به کار) ،مالیات و امور
بانکی بازدارنده ،مسائل مربوط به اعتماد ،تکنولوژی ضعیف،
فساد و واردات ارزان از کشورهایی مانند چین دانستند.
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 (2012) Fan et alدر تحقیقی نشان دادند که
دانشجویان دارای دو خصلت انگیزهجویی برای هیجان و
صفت شخصیتی توافقپذیری ،در کارآموزی خارج از کشور
به دنبال کسب ویژگی صراحت و شفافیت هستند؛ در حالی
که دانشجویان با خصلت رضایتمندی از خود ،صفات
شخصیتی برونگرایی ،توافقپذیری و صراحت و شفافیت را
کسب میکنند.
در تحقیقی با هدف شناسایی موانع سرمایهگذاری در
راهاندازی کسبوکار از سوی  11نفر از جوانان در مناطق
شمال شرق انگلستان ،مشخص شد که شناسایی کسبوکار،
یک استراتژی مهم برای جوانان برای رسیدن به اشتغال و
زندگی مستقل محسوب میشود( .)Aitken, 2006:1این
تحقیق به شناسایی موانع محسوس و نامحسوس میپردازد و
نمونههای مثبتی از راهاندازی کسبوکار از سوی افراد جوان
بدون داشتن ریسک سرمایۀ مالی ،شبکههای حمایتی رسمی
و غیررسمی و با دسترسی کم به مکانی برای کسبوکار را
نشان میدهد (2003(Tetzschner & Herlau .در
تحقیقی به ظرفیتهای موجود برای توسعۀ کارآفرینی
اجتماعی در زمینۀ گردشگری اشاره و برای این کار ،به
بهرهگیری از سازمانهای غیردولتی و نیمهدولتی تأکید
کردند (2002) Lordkipanidze .نشان میدهد که توسعۀ
روستایی به طور روزافزونی با کارآفرینی مرتبط است و
کارآفرینی را نیرویی برای رشد اقتصادی روستا میداند و بر
ایجاد کارآفرینی و توسعۀ روستایی از راه توسعۀ گردشگری
تأکید میکند )1990) Timmons .با ترکیب نتایج
بررسیهای مکرر خود راجع به ویژگیهای شخصیتی
کارآفرین 12 ،ویژگی را برمیشمارد :تعهد و عزم راسخ،
اشتیاق نسبت به مسئولیت ،اشتغال ذهنی دربارۀ فرصت،
مدارا با خطر ،ابهام و عدم قطعیت ،اتکا به خود ،خالقیت و
انعطافپذیری ،تمایل به بازخورد فوری ،سطح باالی انرژی،
انگیزش برای ممتاز شدن ،جهتگیری نسبت به آینده،
تمایل به یادگیری از طریق نقائص و خطاها و سرانجام
توانایی رهبری.
 )1984(Welshبا بررسی فعالیتهای کارآفرینان نتیجه
گرفت که آنها از این ویژگیها برخوردارند :سالمت فیزیکی
مطلوب ،نیاز اساسی به کنترل و رهبری همراه با آزادی برای
عمل و انتخاب جریانهای عمل ،اعتماد به خود بهویژه در
مواجهه با سختیها ،سائقۀ سختکوشی ،آگاهی جامع دربارۀ
محیط ،جهتگیری واقعگرایانه ،توانایی مفهومی فوقالعاده،

نیاز پایین به پایگاه ،رویکرد عینی به روابط بین فردی ،ثبات
هیجانی و جذب چالش شدن و نه ریسک.
با توجه به اینکه کارآفرینی به منظور توسعۀ روستایی در
همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده است و در حال
حاضر سرمایهگذاریهای زیادی بهخصوص از سوی دولتها
در این زمینه انجام میگیرد و نوشدارویی برای بسیاری از
نگرانیهای اجتماعی و زیستمحیطی است ،به منزلۀ موتور
توسعۀاقتصادی ،میتواند یکی از راهبردهای اصلی حل
مشکالت روستایی باشد ).)Hall et al., 2010
شهرستان گنبدکاووس با اختصاص  1/26درصد از کل
اراضی باغی 59/26 ،درصد از مراتع استان گلستان و
برخورداری از شرایط کشت محصوالت استراتژیک (گندم،
جو و کلزا) و اشتغال  30درصد جمعیت شهرستان به
حرفههای کشاورزی ،از ظرفیت خوبی برای توسعۀ حرفههای
کشاورزی برخوردار است .جمعیت شهرستان به طور تقریبی
219هزار نفر بوده که جمعیت جوان آن  71019نفر و سهم
مناطق روستایی شهرستان از جمعیت جوان  53/9درصد
است .بنابراین تحقیق حاضر با هدف اصلی افزایش
اشتغالزایی مولد در میان جوانان روستایی درصدد بررسی
مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ این جوانان برای راهاندازی
کسبوکار در سطح شهرستان گنبدکاووس است زیرا با
شناسایی و تقویت این ویژگیها در میان این قشر فعال
میتوان گامی اساسی در توسعۀ روستایی و نیز رونق اقتصاد
منطقهای برداشت .از این رو اهداف اختصاصی تحقیق شامل
 .1توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای جوانان روستایی
مورد بررسی .2 ،بررسی میزان حضور جوانان روستایی در
کالسها یا دورههای کارآفرینی .3 ،سنجش نظرهای جوانان
روستایی در مورد داشتن مهارت یا تخصص کاری معین،
 .3بررسی اقدام به راهاندازی یا زمینۀ همکاری قبلی آنان در
راهاندازی یک کسبوکار است.
همچنین این پژوهش در پی آزمون فرضیۀ وجود تفاوت
معنیدار بین افراد متمایل و افراد بدون تمایل به حرفۀ
کشاورزی با ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه است.
مواد و روشها
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری
دادهها ،توصیفی–پیمایشی محسوب میشود .جامعۀ آماری
تحقیق شامل 39هزار و  57جوان روستایی  23-15سالۀ
شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان بود .حجم نمونه با
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استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونهگیری طبقهای با
انتساب متناسب 337 ،نفر تعیین شد .نمونۀ مورد بررسی از
دو بخش مرکزی و داشلی برون تشکیل شده است و
پرسشنامهها در بین جوانان  11روستا ( 11/5درصد از کل
روستاهای منطقه) ،به تناسب جمعیت روستایی دهستانهای
دو بخش توزیع شد که عبارتاند از 5 :روستا از دهستان
فجر 3 ،روستا از دهستان باغلی ماراما 3 ،روستا از سلطانعلی،
 3روستا از آقآباد 2 ،روستا از دهستان اترک و  1روستای
دهستان کرند .پرسشنامه شامل دو قسمت «ویژگیهای
فردی و حرفهای جوانان روستایی» و «سؤاالت مرتبط با
سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه» بود .گویههای
ویژگی شخصیتی کارآفرینانه برگرفته از پرسشنامۀ استاندارد
( 30گویه) بود که در قالب  6ویژگی شخصیتی
ریسکپذیری( 6گویه) ،کانون کنترل( 5گویه) ،نیاز به
موفقیت( 5گویه) ،عملگرایی( 5گویه) ،تحمل ابهام( 5گویه)،
چالشطلبی( 3گویه) به کار گرفته شده است .به منظور
سنجش میزان مهارت کارآفرینانۀ جوانان روستایی از طیف
لیکرت پنجقسمتی به این ترتیب :نظری ندارم( ،)0کامالً
مخالفم( ،)1مخالفم( ،)2موافقم( )3و کامالً موافقم()3
استفاده شد .سپس میزان مهارت کارآفرینانۀ پاسخگویان در
هر یک از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان با حاصل جمع
پاسخهای دادهشده به گویههای هر شاخص محاسبه شد.
روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظرسنجی از استادان گروه
مدیریت و توسعۀ کشاورزی دانشگاه تهران ارزیابی و تصحیح،
و پایایی آن طی انجام پیشآزمون با  26نفر با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  0/15محاسبه شد که حاکی از
مناسب بودن ابزار تحقیق است.
نتایج
ویژگیهای فردی و حرفهای جوانان روستایی

براساس یافتههای تحقیق ،میانگین سنی پاسخگویان 21/5
سال با انحراف معیار  2/7سال است ،بیشترین فراوانی
پاسخگویان مربوط به گروه سنی  23-23سال ( 50/2درصد)
و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی  16سال (5/5
درصد) بوده است .میزان تحصیالت اکثر پاسخگویان دیپلم و
لیسانس ( 71/9درصد) و از نظر رشتۀ تحصیلی پاسخگویان،
بیشترین فراوانی مربوط به رشتههای علوم انسانی(53
درصد) ،رشتههای فنی مهندسی( 21/1درصد) و رشتههای
کشاورزی ( 11/5درصد) بود .میانگین سابقۀ کار آنها 3/6
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سال و حداقل سابقۀ کار  0/5سال و حداکثر  13سال بوده
است .میانگین مالکیت زمین آبی خانواده  5/3هکتار ،حداقل
مالکیت زمین آبی  0/5هکتار و حداکثر آن  33هکتار و
میانگین مالکیت زمین دیم خانواده حدود  9/5هکتار ،حداقل
مالکیت زمین دیم  0/5هکتار و حداکثر آن  66هکتار بود.
نتایج جدول  1نشان میدهد که جنسیت ،وضعیت تأهل،
اشتغال اکثریت پاسخگویان به ترتیب پسر( 71/1درصد)،
مجرد( 61/6درصد) و بیکار( 72درصد) است و اکثریت آنها
( 11/3درصد) در کالسهای کارآفرینی شرکت نکرده بودند.
جدول .2توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای جوانان
روستایی()n=345
متغیر

جنسیت
وضعیت تأهل
وضعیتاشتغال
شرکت در دورۀ
کارآفرینی

سطوحتغییر

فراوانی

درصد

پسر
دختر
مجرد
متأهل
بیکار
شاغل
بلی
خیر

239
91
231
109
237
96
30
303

71/1
21/2
61/6
31/3
72
21
11/6
11/3

مأخذ:یافتههای تحقیق

دیدگاه جوانان روستایی در مورد وجود مهارتی معین و
سابقۀ همکاری در راهاندازی کسبوکار

نتایج جدول  2نشان میدهد که تنها  33/6درصد پاسخگویان
در زمینهای مهارت داشته و بقیه فاقد مهارت بودهاند.
همچنین اکثر پاسخگویان ( 11/3درصد) قبالً در راهاندازی
هیچ کسبوکاری همکاری نکرده و تنها  11/6درصد دارای
سابقۀ همکاری در راهاندازی کسبوکاری بودهاند که عناوین
کسبوکارهای راهاندازیشده از سوی این افراد عبارت است از:
کسبوکارهای فنی و حرفهای ،خرید و فروش محصوالت
کشاورزی ،و کارهای خدماتی دیگر در روستاها.
جدول .1دیدگاه پاسخگویان در مورد داشتن مهارت و سابقۀ
همکاری در یک کسبوکار ()n=345
متغیر

داشتن مهارت کاری
سابقۀ همکاری در
کسبوکار
مأخذ:یافتههای تحقیق

سطوحتغییر

فراوانی

درصد

بلی
خیر
بلی
خیر

117
221
63
275

33/6
65/3
11/6
11/3
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بین متغیر میزان تحصیالت ( )r=0/012با میزان مهارت
کارآفرینی رابطۀ مثبت و معنیداری در سطح  0/01وجود دارد.

سنجش مهارت کارآفرینانۀ جوانان روستایی

یکی از اهداف این تحقیق ،بررسی میزان مهارت کارآفرینانۀ
جوانان روستایی بود .جدول 3میزان مهارت کارآفرینانۀ
جوانان روستایی را در هر یک از شش ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینانه نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول 3بیشترین
میزان مهارت کارآفرینانۀ پاسخگویان که با استفاده از
شاخص ضریب پراکندگی ارائه شده ،به ترتیب در ابعاد .1
عملگرایی ( .2 ،)cv=0/31نیاز به موفقیت (.3 ،)cv=0/33
کانون کنترل ( .3 ،)cv=0/33ریسکپذیری(.5 ،)cv=0/56
چالشطلبی ( .6 ،)cv=0/60تحمل ابهام( )cv=0/65است.
همچنین نتایج نشان میدهد که بیشترین و کمترین میزان
مهارت کارآفرینانۀ پاسخگویان از ویژگیهای شخصیت
کارآفرینانۀ ارائهشده ،به ترتیب در گویههای لذت بردن از
خوب انجام دادن وظایف خود( )cv=0/20و عالقهمند بودن
به زندگی منظم است که در آن غالب مسائل زندگی
پیشبینی شده باشد(.)cv=0/71

جدول  .3بررسی رابطۀ بین متغیرهای تحقیق با مهارتهای
کارآفرینی()n=345
متغیر

همبستگی

sig.

سن
سابقۀ کار
***
سطح سواد
زمین آبی
زمین دیم

0/059
0/171
0/151
-0/131
0/027

0/309
0/122
**0/005
0/131
0/730

** *** ، p≥1/12ضریب همبستگی اسپیرمن

مقایسۀ مهارتهای ششگانۀ شخصیتی بین دو گروه از
افراد راغب و غیرراغب به اشتغال کشاورزی

نتایج حاصل از آزمون  tمستقل بین دو گروه از افراد متمایل
و غیرمتمایل به راهاندازی کاری در بخش کشاورزی نشان
داد که دو گروه در سه ویژگی از شش ویژگی شخصیتی
کارآفرینانۀ ریسکپذیری ،کانون کنترل و تحمل ابهام با
یکدیگر تفاوت معنیداری در سطح  5درصد داشتند .به این
معنی که افراد متمایل از روحیات کارآفرینی ریسکپذیری،
کانون کنترل و تحمل ابهام باالتری نسبت به سایر افراد
برخوردارند (جدول .)3

بررسی رابطۀ بین متغیرهای تحقیق با ویژگیهای
شخصیتی کارآفرینانه

برای تعیین وجود رابطۀ همبستگی بین متغیرهای تحقیق به
تناسب گویههای تحقیق از ضرایب همبستگی پیرسون و
اسپیرمن استفاده شد .نتایج جدول  3حاکی از آن است که تنها

جدول  .4آزمون  tبرای مقایسۀ مهارتهای کارآفرینانۀ دو گروه از افراد متمایل و غیرمتمایل به راهاندازی حرفههای کشاورزی
مهارت کارآفرینانه

ریسک پذیری
کانون کنترل
نیاز به موفقیت
عملگرایی
تحمل ابهام
چالشطلبی
* p≥1/12 :

تمایل به راه اندازی حرفۀ کشاورزی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

sig

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

172
165
172
166
171
167
175
161
176
161
177
163

15/570
13/351
15/311
13/312
13/177
13/131
16/236
15/702
1/323
7/671
9/621
9/311

3/396
3/657
3/103
3/292
3/176
3/212
3/321
3/627
2/107
2/623
3/613
3/903

2/333

*0/015

2/121

* 0/035

1/607

0/109

1/321

0/153

2/212

* 0/021

0/325

0/735
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مقایسۀ مهارتهای ششگانۀ شخصیتی بین دو گروه از
دختران و پسران

در جدول  5نتایج حاصل از آزمون  tمستقل بین دو گروه از
دختران و پسران آمده است .این نتایج نشان داد که دو گروه
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در هیچیک از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه تفاوت
معنیداری با یکدیگر ندارند .به این معنی که دختران و پسران
مورد بررسی دارای روحیات کارآفرینانۀ یکسانی هستند.

جدول  .2آزمون  tبرای مقایسۀ مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ دو گروه از دختران و پسران
مهارت کارآفرینانه

ریسکپذیری
کانون کنترل
نیاز به موفقیت
عملگرایی
تحمل ابهام
چالشطلبی

جنسیت

میانگین

انحراف معیار

t

sig

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

2/533
2/301
3/022
2/913
2/903
2/196
3/193
3/203
1/609
1/513
2/303
2/355

0/739
0/795
0/779
0/162
0/123
0/173
0/611
0/753
0/533
0/565
0/912
1/005

1/315

0/131

1/130

0/259

0/090

0/921

-0/135

0/193

0/311

0/691

0/321

0/669

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارتهای شخصیتی
کارآفرینانۀ جوانان روستایی انجام شد .نتایج نشان میدهد
که بهرغم اینکه درصد باالیی از جوانان روستایی مورد
بررسی دارای سطح تحصیالت دیپلم و باالتر بودهاند ولی نرخ
بیکاری در بین آنها باالست که این مسئله ظاهراً به این دلیل
است که اکثر پاسخگویان اظهار کردهاند فاقد مهارت و
تخصص کاری معین برای راهاندازی کسبوکار هستند و با
توجه اینکه اکثر پاسخگویان در هیچ دورۀ آموزشی
کارآفرینی شرکت نکردهاند و در مجموع مهارت کارآفرینانۀ
بیشتر پاسخگویان نیز در حد پایینی بوده ،نرخ بیکاری در
روستاهای مورد بررسی باال بوده است .از دالیل مهم شرکت
نکردن جوانان روستایی در دورههای کارآفرینی میتوان به
بیتوجهی مراکز ذیربط برای شناسایی مشاغل مورد نیاز
جوانان و برگزاری دورههای مفید کارآفرینی مرتبط با این
مشاغل برای آنها در روستاهای مورد نظر ،اطالعرسانی
ضعیف مراکز مربوط به هنگام برگزاری دورهها و در نتیجه
بیاطالع ماندن جوانان روستایی از زمان برگزاری این دورهها
در شهر و سختی رفتوآمد جوانان به شهر برای حرفهآموزی
اشاره کرد.

نتایج نشان داد که بیشترین مهارت کارآفرینانۀ
پاسخگویان نسبت به ویژگیهای مختلف شخصیت
کارآفرینانۀارائهشده به ترتیب در ابعاد عملگرایی و نیاز به -
موفقیت و کمترین مهارت آنان در ابعاد چالشطلبی و تحمل
ابهام بوده است .نتایج تحقیقات & Imani Jajermi
 (2012) Miyandoab Pourrajabنشان داده است که
خالقیت در مقایسه با سایر ویژگیها بیشترین میانگین و
تحمل ابهام کمترین میانگین را دارد .نتایج بررسیهای
 )2009(Rezvani & Najarzahehحاکی از میزان آگاهی
کم افراد روستایی از مؤلفههای کارآفرینی است .از این رو
آموزش کارآفرینی و آمادهسازی محیط اجتماعی و اقتصادی
روستاها برای جذب نیروی انسانی جوان و متخصص میتواند
به منزلۀ راهکار اصلی در تقویت کارآفرینی نواحی روستایی
منطقه مؤثر باشد.
نتایج آزمون  tمستقل حاکی از تفاوت معنیدار بین
ویژگی شخصیتی ریسکپذیری ،کانون کنترل و تحمل ابهام
دو گروه از جوانان راغب و غیرراغب به کار کشاورزی بود.
نتایج پژوهش  (2006) Masoodniaنشان میدهد که دو
گروه کارآفرین و غیرکارآفرین در متغیرهای شخصیتی
کارآفرینانۀ کنترل شخصی ،انگیزۀ موفقیت و انرژی با یکدیگر
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تفاوت معنیداری دارند .اما یافتههایImani Miyandoab

 (2012) Jajermi & Pourrajabحاکی از بیتأثیر بودن
متغیر تمایل به راهاندازی کسبوکار بر نمرۀ کارآفرینی است و
با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد .همچنین (،Fan et al.,
 (2012نشان داد که دانشجویان دارای خصلت انگیزهجویی و
توافقپذیری در کارآموزی خارج از کشور ،خصلت صراحت -

داشتن و دانشجویان دارای ویژگی رضایتمندی از خود
خصلتهای توافقپذیری و صراحت را کسب میکردند.
همچنین نتایج این آزمون بین ویژگیهای شخصیتی دختران
و پسران مورد بررسی هیچ اختالف معنیداری نشان نداد که
این یافته با نتایج تحقیق Sharifzadeh & Zamani
) (2008و )Vahedi et al (2009همخوانی ندارد.

جدول  .5اولویتبندی مهارتهای کارآفرینانۀ پاسخگویان

ریسکپذیری

مهارت

گویه

میانگین

انحراف معیار

ضریبتغییرات

رتبه

دست زدن به ریسکهای باالتر در صورتی که ارزشش را داشته باشد
اعتقاد به اینکه شروع یک کار جدید ارزش خطر کردن را دارد
ریسک کردن برای وضعیت بهتر در صورت رضایت از وضعیت فعلی
حاضر به انجام کاری باشد حتی اگر احتمال شکست وجود دارد
انجام کار وقتی که نتیجۀ آن به خطرکردنش بیارزد
رها کردن شغل فعلی در صورت داشتن ایدۀ خوب

3/05
2/69
2/66
2/01
2/22
2/22
2/31
3/35
2/99
2/93
2/19
2/71
2/99
2/99
2/91
2/93
2/15
2/75
2/9
3/73
3/39
2/99
2/11
2/13

1/21
1/37
1/39
1/31
1/31
1/33
1/36
1/16
1/26
1/37
1/35
1/36
1/3
1/11
1/23
1/27
1/33
1/32
1/26
0/76
1/03
1/36
1/31
1/31

0/32
0/51
0/52
0/63
0/63
0/65
0/56
0/33
0/32
0/36
0/37
0/39
0/33
0/39
0/31
0/33
0/36
0/31
0/33
0/20
0/30
0/35
0/31
0/39

1
2
3
3
5
6

1
2
3
3
5

3/19
1/32
1/33
1/75
1/10
1/51

1/11
0/16
0/11
1/15
1/23
1/12

0/31
0/60
0/61
0/66
0/69
0/71

1
2
3
3
5

1/59
2/77
2/31
2/23
2/16
2/39

1/05
1/31
1/53
1/33
1/30
1/33

0/65
0/50
0/63
0/63
0/65
0/60

کانون کنترل

جمع
موفق شدن حاصل زحمت کشیدن است نه شانس
با تالش زیاد هر چه از زندگی بخواهم ،به دست میآورم
بیشتر بدبختیها نتیجۀ نادانی ،تنبلی و مانند اینهاست
بیشتر مردم اگر پشتکار داشتند ،در زندگی موفق میشدند
تحقق خواستهها کمتر به شانس و اقبال بستگی دارد

نیاز به موفقیت

جمع
سعی در ادامۀ کار حتی با وجود موانع زیاد
تالش زیاد برای حل مشکالت و راحت از آنها نگذشتن ادامۀ کار تا
رسیدن به نتیجه ،حتی اگر مدت زیادی طول بکشد
ترجیح دادن کارهایی که توانایی را افزایش میدهد ،به کارهای آسان
صبح زود بیدار شدن برای انجام کارها و تا دیروقت کار کردن

عملگرایی

جمع
لذت بردن از خوب انجام دادن وظایف خود
تحسین افرادی که در جامعه به موفقیت چشمگیری رسیدهاند
انجام خوب کار مهمتر از تالش برای راضی کردن دیگران است
در هر کاری هم احتمال شکست هست هم احتمال موفقیت
عالقهمند به کسب تجربههای جدید

تحمل ابهام

جمع
شغلی خوب است که مکان ،نوع و نحوۀ انجام آن مشخص باشد
تمایل به دانستن حقایق قبل از اتخاذ هر تصمیم
ترجیح دادن انجام کار یکنواخت در مکانی آرام
چیزهایی که به آنها عادت دارم از تجارب جدید بهترند
عالقه به زندگی منظم که غالب مسائل زندگی پیشبینی شده باشد

چالشطلبی

جمع
پیشنهاد راهحلهای سازنده برای رفع مشکالت
عالقه به شغلی که مستلزم اندیشۀ بیشتر باشد
عالقهمند به حل مسائل پیچیده و مبهم
ترجیح دادن هدفهای سخت در تعیین اهداف برای خود

جمع
مقیاس :نظری ندارم= ، 1کامالً مخالفم= ، 2مخالفم= ، 1موافقم= ، 3کامالً موافقم=4

* کدبندی گویهها در جهت عکس

1
2
3
3
5
1
2
3
3
5

1
2
3
3

مخت و همکاران :بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانه جوانان روستایی...

نتایج آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطۀ مثبت و
معنیدار بین متغیر میزان تحصیالت با مهارتهای
شخصیتی کارآفرینانه در سطح  0/05است؛ در حالی که
یافتههای MiyandoabImani Jajermi & Pourrajab
) (2012حاکی از عدم معنیداری متغیر میزان تحصیالت بر
نمرۀ کارآفرینی است.
پیشنهادها
نتایج آزمون همبستگی حاکی از وجود رابطۀ مثبت و
معنیدار بین میزان تحصیالت و مهارت شخصیتی
کارآفرینانۀ پاسخگویان است؛ یعنی جوانان روستایی با
تحصیالت باالتر دارای مهارتهای کارآفرینی بیشتری
بودهاند .این یافته حاکی از وجود زمینههای کارآفرینانۀ
مناسب جوانان تحصیلکردۀ روستایی است .بنابراین
برنامهریزان میتوانند به منظور اشتغالزایی برای جوانان
روستایی و ایجاد کسبوکارهای کارآفرینانه ،تسهیالت
اعتباری ویژهای به آنها اختصاص دهند.
با توجه به اینکه درصد باالیی از جوانان فاقد مهارت -
کاری هستند و بیشترین درصد کسبوکار ایجادشده در
بخش تولیدی کشاورزی بوده ،پیشنهاد میشود به منظور
افزایش انگیزه و عالقه در جوانان برای اقدام به کارآفرینی
کشاورزی ،سازمانهای مسئول به تأسیس و گسترش
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هنرستانهای کشاورزی در سطح شهرستان اقدام کنند.
همچنین نظر به اینکه اکثریت جوانان روستایی قبالً در
راهاندازی هیچگونه کسبوکاری مشارکت نکردهاند و با توجه
به وجود ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانۀ «عملگرایی» و
«نیاز به موفقیت» به میزان باال نسبت به سایر ویژگیهای
کارآفرینانۀ تحقیق در جوانان روستایی ،پیشنهاد میشود
دولت برای ایجاد مراکز خوداشتغالی در سطح دهستانهای
شهرستان به منظور فعالیت جوانان در بخش کشاورزی و
رفع مشکالت اشتغال آنان تمهیداتی بیندیشد.
با توجه به نرخ باالی بیکاری در بین جوانان روستایی
مورد بررسی و اینکه جوانان متمایل به راهاندازی حرفههای -
کشاورزی از روحیات کارآفرینانۀ ریسکپذیری ،کانون کنترل
و تحمل ابهام باالتری برخوردار بودند ،پیشنهاد میشود
مسئوالن با شناسایی افراد عالقهمند به کارآفرینی کشاورزی،
تسهیالت ویژهای را به منظور راهاندازی کسبوکار در این
بخش به این افراد اختصاص دهند.
همچنین بر اساس نتایج تحقیق ،پسران و دختران از مهارت
کارآفرینی یکسانی برخوردار بودند و دو گروه در هیچیک از
مهارتهای کارآفرینانه با هم اختالف معنیداری نداشتند .از
این رو پیشنهاد میشود مسئوالن و برنامهریزان در زمینۀ
ارائۀ آموزشهای کارآفرینی ،به سطح مهارت یکسان هر دو
گروه توجه کنند.
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