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 دهیچک

 

 یاریبس تیاهم از کاریب ۀلکردیتحص جوانان یبرا یشغل یهافرصت جادیا منظور به ینیکارآفر به پرداختن

 نیا در یگذارهیسرما و یخوداشتغال به یکمتر لیتما لکردهیتحص جوانان نکهیا به توجه با. است برخوردار

 ۀارائو  ییروستا جوانان ۀنانیکارآفر یتیشخص یهاپژوهش حاضر با هدف سنجش مهارت دارند، نهیزم

 یآمار ۀجامع. شد انجام کاووسآنها در شهرستان گنبد ینیکارآفر یهامهارت بهبود یبرا ییراهکارها

 کوکران فرمول از استفاده با که بود گنبدکاووس شهرستان ۀسال 24-11 ییروستا جوانان ۀهم شامل قیتحق

، ها داده یآورجمع ابزارشدند.  انتخابنفر از آنان  343 متناسب، یا طبقه یریگنمونه روش به و

. دیرس تهراندانشگاه یکشاورز ۀتوسع و تیریمد گروه استادان دییآن به تأ ییبود که روا یا پرسشنامه

 نانهیکارآفر یتیشخص یژگیو اسیمق یبرا آن ریمقاد و شد دهیسنج کرونباخ یآلفا روش با پرسشنامه ییایپا

 یبند تیاولو جیشد. نتا لیو تحل هیتجز ف،یتوص Spsswin19 افزارنرم با ها داده. آمد دستبه  51/0

 نیتر و مهم نیاول «ییعملگرا» یژگیوکه  داد نشان ییروستا جوانان ۀنانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو

 در بیترتبه «ابهام تحمل» ،«یطلبچالش» ،«یریپذ سکیر» ،«کنترل کانون» ،«تیموفق به ازین» و بود تیاولو

 یها مهارت با التیتحص زانیم نیب تنها ،یهمبستگ آزمون جینتااساس  بر. داشتند قرار یبعد یها تیاولو

 اختالف از یمستقل حاک t. آزمون داشت وجود یدار یمعن ۀرابط ییروستا جوانان ۀنانیکارآفر یتیشخص

 تحمل و کنترل ، کانونیریپذسکیر یهامهارت و یکشاورز کار یاندازراه به لیمتماافراد  نیب داریمعن

 وجود یبررسو پسران مورد  دختران ۀنانیکارآفر یهامهارت نیب یداریمعن اختالف چیه اما بود ابهام

 .نداشت

 

 مهارت ،ییروستا ینیکارآفر کاووس،گنبدشهرستان  ،یخوداشتغال ،ییروستا جوانان :یدیکل یهاواژه

 .نانهیکارآفر

 

 مقدمه
 ۀحوز یسازوکارها نیتر از مهم ینیبحث کارآفر امروزه

 یبه طور است؛اشتغال و توسعه  یها نهیزم جادیدر ا تیریمد

 کند یم ریتعب ینیرا به عصر کارآفر یدوران کنون دنزیگکه 
(et al., 2006 Famiبا توجه به رشد روز .)تیجمع افزون 
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 ژهیو به یکاریوجود معضل ب زین و حاضر زمان در آن یتقاضا
 موضوع به پرداختن جوان، یها لکردهیتحص نیب در

 یاست. کاهش رشد بخش کشاورز تیاهم حائز ینیکارآفر
 نیاز ا یکاهش شاغالن آن، حاک زیو ن ییروستا یدر نواح

 یاشتغال در نواح شیافزا نده،یاست که در آ تیواقع
صنعت و خدمات است  یها بخش ۀتوسعوابسته به  ییروستا

(Rezvani & Najarzadeh, 2009:22 ) .اساس، نیا بر 
 بر ،ییروستا ۀتوسع یاکثر کارشناسان در راهبردها

 جادیاز راه ا آن کردن کارا و ییروستااقتصاد یساز متنوع
 Motiei:152) کنند یم دیتأک یاقتصاد یها تیانواع فعال

Langarudi, 2003.) 
 توسعه حال در یکشورها در بزرگ یشهرها رشد

 را ییها استیس کشورها نیا از یاریبس و است کننده نگران
 نی. اکنند یمهاجرت به شهرها اجرا م کاهش منظور به
 تیفیفرض استوار است که بهبود ک نیمعموالً بر ا ها استیس

 شهرها به مهاجرت کاهش به ییروستا در مناطق یزندگ

 (.Mohapatra et al., 2007) انجامد یم

گسترش  نیمعضل و همچن نیا حل یامروزه برا آنچه
 یبر عنصر انسان هیتک شود، یم ارائهدر کشورها  توسعه ندیفرا
به  است؛ یاله ریناپذ انیپا منبع و هیسرما نیتر مهم ۀمنزلبه 

مختلف  یها در بخش نانیکه ضرورت وجود کارآفر یطور
 و چه یدولت یها صنعت، تجارت و خدمات، چه در سازمان

 صیتشخ یاتیح و یجد یموضوع یخصوص یها شرکت در
 (. et al., 2006 Fami) شده است داده

 یها یژگیو ختنیآم هم در یعنی بودن نیکارآفر
  نیکارآفر افراد. طیمح در موجود منابع و یمال ابزار ،یشخص

و  وجوشجنب از کنند، یم یریخطرپذ شدهحساب صورت به
 زین و نییپا یریخطرپذ از و برند یبزرگ لذت م یکارها

 .اند تیموفق خواهان رایز کنند یم زیپره باال یریخطرپذ

 نیمذکور در ب یتیشخص یها یژگیبا توجه به و نیبنابرا
در جوانان  اتیخصوص نیو پرورش ا ییو با شناسا نانیکارآفر

 جادیا یها فرصت گسترش ۀنیزمدر  یگام بلند توان یم
از  یا دوره یجوان رایز. برداشت آنان یبرا موفق وکارکسب
 یادیز یها و انرژ است که در آن فرد آرزوها، آرمان یزندگ

 جوانان، یریگ میدر تصم ،یمرحله از زندگ نیدارد. در ا
مهم  اریبه اشتغال مولد و کار مناسب و آبرومند بس یابیدست
 (.ILO, 2008) است

نو  یها دهیبا ا نیاست که فرد کارآفر یندیافر ،ینیکارآفر
 به منابع، جیو بس دیجد یها فرصت یی، شناساقانهو خال

 نوآور و دیجد یها نو، سازمان یها وکار و شرکتکسب جادیا
همراه است و  سکیر رشیکه با پذ زند یدست م ابندهیرشد و

 منجربه جامعه  یدیخدمت جد ایمحصول  یبه معرف
 .(Dadvarkhani et al.,2012) شود یم

است که  نیا ،شود یم مطرحکه همواره  ییها الؤاز س یکی
خواهند  یتر موفق نانیکارآفر ،یتیاز نظر شخص یفرادچه ا

مشابه و  ۀدیمشابه و با ا یهاتیچرا در موقع گر،ید انیببود. به 
موفق  یگریشود و د یم موفق نفر کیبا سطح دانش برابر، 

 پرسش نیپاسخ به ا یبرا یفراوان یها یبررسشود. اگرچه  ینم
 وجودال ؤس نیبه ا یو مشخص کسانیپاسخ  است، شده انجام
 ت،یاست که موفق نیا قاتیتحق ۀ. مخرج مشترک همندارد

 ،یدفر یها نخست مهارت هاست: از مهارت گروهحاصل چهار 
و  یسوم تفکر خالقانه و انتقاد ،یفردنیب یها دوم مهارت

 .(Dadvarkhani et al. ,2012) یعمل یها چهارم مهارت
 ریسا با یتفاوت چیه اصل در ییروستا نانیکارآفر

 همان ییروستا نانیکارآفر  واقع در. ندارند نانیکارآفر
 به یحت گر،ید مناطق نانیکارآفر که دارند را ییها یژگیو
 ،ییروستا یها طیمح و ها تیفعال در سکیر بودن باال لیدل

 در تیریمد ضعف و امکانات کمبود لیدل به نیهمچن
 مراتب به دیبا ییروستا نانیکارآفر ،ییروستا یها طیمح

 ینیکارآفر. باشند داشته یشتریب یریپذ سکیر قدرت
 یها فرصت ییشناسا: کرد فیتعر نیچن توان یرا م ییروستا

و  یکشاورز یها تیدر فعال تیخالق و ینوآور د،یجد
 واقعو در نیزم یدر کاربر تیو خالق ینوآور ،یرکشاورزیغ

 جهتو نوآورانه از منابع روستا در  متنوع نه،یبه ۀاستفاد
 .(Dadvarkhani et al.,2012) ییروستا داریپا ۀتوسع

که تا  ستین یزیتمام آن چ ینیکارآفرطور قطع  به
ها  فرصت یوجو جست  یژگیو دواش بحث شد.  درباره نجایا
تحمل  زیو ن یتیامن ۀپشتوانبدون  خطرها رشیپذ یعنی

به  دنیرس یبرا یمیقد ۀدیا کی گذاشتنکنار  یسخت
 ریتأث شدتبه نانیکارآفر بر ژهیو یدگاهید قالب در ت،یواقع

 دینام «نانهیکارآفر دید» را دگاهید نیا بتوان دیشا. گذارد یم
منظر  نیاست. از ا رشیافراد در حال پذ یاز سو یآرامکه به

 ای یرانتفاعیغ ای یانتفاع ۀمؤسسخارج هر  ای داخل در
خالق  یها دهیا شبردیبا هدف پ آن ریغ و یتجار یها تیفعال

گرفت که  جهینت توان ینشان داده شود. پس م تواند یم
 یا به گونه که استمفهوم منسجم  کی ینیمفهوم کارآفر

 کند یم فایا نقش یفرد اشتغال ۀنیزمکامالً نوآورانه در 
(Alimiri, 2008 .) 
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Rahmanian Kushki et al (2012) آثار یقیتحق در 
 به نسبت نگرش ،یخودکارآمد به)باور  مستقل یرهایمتغ

 ریمتغ بر را( یذهنیهنجارها و خانواده تیحما ،ینیکارآفر
نشان  جی( آزمودند. نتاانیدانشجو ۀنانیکارآفر تی)ن وابسته

از نگرش نسبت به  ریغبه مستقل، یرهایمتغ یداد که تمام
 نانهیکارآفر اتین با یدار یمعن و مثبت ۀرابط ینیکارآفر
 ۀرابطوجود  ،((Parsa et al.  2012 قیتحق جینتا .دارند
 با مسئله حل ۀچهارگان یهاوهیش نیب را یداریمعن و مثبت

 جینتا اساس بر. داد نشان انیدانشجو ینیکارآفر یهایژگیو
 33 عملگرا، و یعقالن یهاوهیش که شد مشخص یونیرگرس
 را انیدانشجو ینیکارآفر یهایژگیو انسیوار کل از درصد

 به قادر مسئله حل یهاوهیش ریسا و کنندیم ینیبشیپ
 .ستندین وابسته ریمتغ معنادار ینیبشیپ

Nikraftar  (2012) که دهدیم نشان یقیتحق در 
 ریتأثهر دو  یاجتماع یهامهارت و یزیخودانگ ییتوانا
 و داشته افراد ۀنانیکارآفر تیشخصبر  یو مثبت دار یمعن

 نانهیکارآفر تیشخصبر  یاجتماعیهامهارت ریتأث زانیم
 .است یزیخودانگ ییاز توانا شتریب اریبس

Hoseinpur & Rezaee (2011) خود یهایبررس در 
 کارآفرینی، هایمهارت متغیرهای بین که دادند نشان
 از ذهنی برداشت دانشجویان، بیرونی و درونی های انگیزه
 و خالقیت انتظار، خودکارآمدی، کارآفرینی، بودن جذاب
 ۀرابط کارآفرینی به دانشجویان نگرش و اجتماعی هنجار

 نداشتن چنین. آنان همدارد وجود داریمعنی ومثبت 
 منابع آوردن دست به در ناتوانی شخصی، اندازپس یا سرمایه

 از را وکارکسب یک اندازیراه ۀدربار اطالعات نداشتن و مالی
 .انددانسته کارآفرینی به دانشجویان تمایل موانع ترینمهم

Beheshti et al  (2008) نشان دادند که  یقیتحق در
 به ینیکارآفر از کطرفهی یعلّ ۀرابطدر بخش صنعت کشور 

 نرخ بر ینیکارآفر گر،ید عبارت به. دارد وجود یکاریب نرخ
 یکاریب نرخ ،ینیکارآفر شیافزا با و گذارد یم ریتأث یکاریب

کاهش  ای شیافزا ی( ولینی)اثر کارآفر ابدییم کاهش کشور
 Alimiri . ندارد کشور در ینیکارآفر بر یریتأث چیه یکاریب

 امروز جوان نسل که کند یم انیدر پژوهش خود ب (2008)
 مقام در یصنعت انقالب زمان از کمی و ستیب قرن یابتدا در

. کند یادعا را ثابت م نیا زیآمار ن دارد، قرار نانهیکارآفر نسل
 سال 33 ریز ییکایامر جوان ونیلیم 6/5 حاضر حالدر 
 آغاز یجد طور به را خود کاروکسب و یاقتصاد یهاتیفعال

 از کمتر دیجد نانیکارآفر سومکی سن انیم نیا در. اند کرده

بوده  سال 29 تا 11 نیب هم درصد 60 حدود و سال 30
 درصد 10 حدود. باشند خود یکارفرما خواهندیمکه  است

 .هستند ساله 33 تا 11 زین کایامر ۀندیآ نانیکارآفر
Moghimi et al  (2009) نشان یدانیم پژوهش در 

و مطلوبِ  موجود وضع نیب ادیز شکاف علت به که دهند یم
مهارت و  تیتقومنظور  به ،یآموزش یهامؤلفهاز  یاریبس

 مورد یجد و عیوس یآموزش یها برنامه ،ینیکارآفر یۀروح
در  ینیکارآفر یانسان یۀسرماتوجه به نقش  با آنان. است ازین

 دانش، کسب به نانیکارآفر یازهاین و مختلف جوامع ۀتوسع
 یبرا راالزم  یراهکارها نانه،یکارآفر یهامهارت و نگرش
 ارائهکوچک  یوکارهاکسب در ینیکارآفر تیوضع بهبود
 یپژوهش در Rezvani & Najarzadeh  (2009). اند کرده

 در را ینیکارآفر یها مؤلفه از ییروستا افراد یآگاه زانیم
 ۀهم در وضع نیا که کردند یابیارز کمیلیخ و کم حد

. در است کسانی شیوبکم یمطالعات یرهایمتغ و ها شاخص
 یاجتماع طیمح یساز آماده و ینیکارآفر آموزش نه،یزم نیا
 جوان، یانسان یروین جذب یبرا روستاها یاقتصاد و

 یها تیفعال و ییروستایسمت نواح به ماهر و متخصص
 تیو تقو جادیدر ا یاصل راهکار ۀمثاببه  تواند یم یکشاورز
 مؤثر اریبس داریپا ۀتوسع جهتدر  ینواح نیا ینیکارآفر
 ۀتوسعباورند که  نیبر ا صاحبنظران از یاریبس. باشد

 نیکوچک بهتر عیصنا ژهیوبه ،یکوچک اقتصاد یواحدها
اشتغال در  جادیا یحالت ممکن برا نیو بارزتر گاهیمحل و پا
 توانند یم یزمان کوچک یواحدها نیا. است کشوراقتصاد 

 افراد از که کنند شغل جادیا جهینت در و ابندی توسعه و رشد
 و کار اهل و ریپذخطر جو،فرصت مبتکر، خالق، توانمند،

 و فعالافراد همان اقشار  نیکه ا باشند برخوردار عمل
 .هستند جامعه نیکارآفر

Mwasalwiba et al  (2012) که دادند نشان یقیتحق در 
 یطیمح ۀمشخص کی در ییایتانزان نیکارآفر النیالتحصفارغ

 هم همزمان که کنندیم عمل یطیشرا در توسعه، حال در
عوامل  آنان. است ینیکارآفر یهاتیفعال مانع هم و برندهشیپ

 یهایوابستگ ر،یمتغ یاسیس میاقل را ینیکارآفر یبرا مساعد
 مانند ییکشورها با ظهور حال در ارتباطات ،یخانوادگ یقو
بهتر عنوان کردند و عوامل  یاتیو مال یبانک ستمیو س نیچ

کمبودرا  وکارکسب ۀنیزم در یگذارهیسرما یبرا کنندهدلسرد
 امور و اتیمال ،(کار به آغاز یۀسرما فقدان) یاندازراه یۀسرما
 ف،یضع یتکنولوژ اعتماد، به مربوط مسائل بازدارنده، یبانک

 .دانستند نیچ مانند ییکشورها از ارزان واردات و فساد
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 (2012) Fan et al  نشان دادند که  یقیدر تحق
 و جانیه یبرا ییجوزهیدو خصلت انگ یدارا انیدانشجو

خارج از کشور  یدر کارآموز ،یریپذتوافق یتیشخص صفت
 یحال در هستند؛ تیو شفاف صراحت یژگیبه دنبال کسب و

 صفات، خود از یتمندیرضا خصلت با انیدانشجو که
 را تیشفاف و صراحت و یریپذتوافق ،ییبرونگرا یتیشخص
 .کنندیم کسب
 در گذاریشناسایی موانع سرمایه هدف با تحقیقی در

 مناطق در جوانان از نفر 11 یسو از وکارکسب اندازیراه
 کار،وکه شناسایی کسب شد مشخص انگلستان، شرق شمال

رسیدن به اشتغال و  یبرایک استراتژی مهم برای جوانان 
(. این Aitken, 2006:1)شود یم محسوبزندگی مستقل 

 و پردازد یمتحقیق به شناسایی موانع محسوس و نامحسوس 
جوان  افراد یسو از کاروکسب اندازیراه از مثبتی هاینمونه
 رسمی حمایتی هایشبکه مالی، ۀسرمای ریسک داشتن بدون

 را کاروکسب برای مکانی به کم دسترسی با و غیررسمی و
 در Tetzschner & Herlau ((2003 .دهدیم نشان
 ینیکارآفر ۀتوسع یموجود برا یها تیظرفبه  یقیتحق

، به کار نیا یبرا واشاره  یگردشگر ۀنیزمدر  یاجتماع
 دیتأک یدولتمهین و یردولتیغ یها از سازمان یریگ بهره

 ۀتوسع که دهد یمنشان  Lordkipanidze (2002) . کردند
 و استمرتبط  ینیبا کارآفر یبه طور روزافزون ییروستا
و بر  داند یم روستا یاقتصاد رشد یبرا ییروینرا  ینیکارآفر

 یگردشگر ۀتوسعراه  از ییروستا ۀتوسعو  ینیکارآفر جادیا
 نتایج ترکیب ( با(Timmons 1990. کند یم دیتأک

 شخصیتی های ویژگی به راجع خود مکرر یها یبررس
 راسخ، عزم و تعهد: شماردبرمی را ویژگی 12 کارآفرین،

 فرصت، ۀدربار ذهنی اشتغال مسئولیت، به نسبت اشتیاق
اتکا به خود، خالقیت و  قطعیت، عدم و ابهام خطر، با مدارا

پذیری، تمایل به بازخورد فوری، سطح باالی انرژی،  انعطاف
 آینده، به نسبت گیری جهت شدن، ممتاز یبراانگیزش 

 سرانجام و خطاها  و  نقائص  طریق از یادگیری  به  تمایل
 .رهبری یتوانای

Welsh (1984) نتیجه کارآفرینان های فعالیت یبررس با 
 فیزیکی سالمتبرخوردارند:  ها یژگیو نیا از آنها که گرفت

 برای آزادی با همراه رهبری و کنترل به اساسی نیاز مطلوب،

 در ویژهبه خود به اعتماد عمل، های جریان انتخاب و عمل

 ۀدربار جامع آگاهی سختکوشی، ۀسائق ها، سختی با مواجهه
 العاده،فوق مفهومی توانایی گرایانه،واقع گیری جهت محیط،

 ثبات فردی، بین روابط به عینی رویکرد پایگاه، به پایین نیاز

 .ریسک نه و شدن چالش جذب و هیجانی
در  ییروستا ۀتوسعبه منظور  ینیکارآفر نکهیتوجه به ا با

شناخته شده است و در حال  تیبه رسم ایدن یهمه جا
ها  دولت یاز سو خصوصبه یادیز یها یگذار هیسرما حاضر
از  یاریبس یبرا یینوشداروو  ردیگ یانجام م نهیزم نیدر ا

موتور  ۀمنزل به ،است یطیمحستیز و یاجتماع یها ینگران

حل  یاصل یاز راهبردها یکی تواند یم ،یاقتصادۀتوسع
 (.(Hall et al., 2010 باشد ییمشکالت روستا
درصد از کل  26/1با اختصاص  کاووسگنبد شهرستان

درصد از مراتع استان گلستان و  26/59 ،یباغ یاراض
)گندم،  کیکشت محصوالت استراتژ طیشرا از یبرخوردار

شهرستان به  تیدرصد جمع 30جو و کلزا( و اشتغال 
 یها حرفه ۀتوسع یبرا یخوب تیظرفاز  ،یکشاورز یها هحرف

 یبیتقر طور به شهرستان تیجمع. استبرخوردار  یکشاورز
نفر و سهم  71019جوان آن  تینفر بوده که جمع هزار219

درصد  9/53جوان  تیشهرستان از جمع ییمناطق روستا
 شیافزا یهدف اصل باحاضر  قیتحق نی. بنابرااست

 یدرصدد بررس ییجوانان روستا انیمولد در م ییاشتغالزا
 یانداز راه یبرا جوانان نیا ۀنانیکارآفر یتیشخص یها مهارت
 با رایز است گنبدکاووس شهرستان سطح در کاروکسب
 فعال قشر نیا انیم در ها یژگیو نیا تیتقو و ییشناسا

 اقتصاد رونق زین و ییروستا ۀتوسعدر  یاساس یگام توان یم
شامل  قیتحق یاهداف اختصاص رو نیا از. برداشت یا منطقه

 ییجوانان روستا یاحرفه و یفرد یها یژگیو فیتوص. 1
در  ییروستا جوانان حضور زانیم یبررس. 2 ،یبررسمورد 
 جوانان ینظرها سنجش. 3 ،ینیکارآفر یهادوره ایها  کالس
 ن،یمع یکار تخصص ای مهارت داشتن مورد در ییروستا

آنان در  یقبل یهمکار ۀنیزم ای یانداز اقدام به راه یبررس. 3
 .است کاروکسب کی یانداز راه

 تفاوت وجود یۀفرضآزمون  یپژوهش در پ نیا نیهمچن
 ۀحرفبه  لیو افراد بدون تما لیمتماافراد  نیب داریمعن

 است. نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیبا و یکشاورز
 

 ها و روش مواد
 یگردآور ۀنحوو از نظر  یکاربرد هدف، لحاظ به قیتحق نیا

 یآمار ۀجامع. شود یمحسوب م یشیمایپ–یفیتوص ها، داده
 ۀسال 23-15 ییجوان روستا 57 و هزار39 شامل قیتحق

 با نمونه حجم. بود گلستان استان در گنبدکاووس شهرستان
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با  یاطبقه یریگنمونه روش به و کوکران فرمول از استفاده
 از یبررس مورد ۀنمونشد.  نیینفر تع 337انتساب متناسب، 

شده است و  لیبرون تشک یو داشل یمرکز بخش دو
درصد از کل  5/11روستا ) 11جوانان  نیها در ب پرسشنامه

 یها دهستان ییروستا تیمنطقه(، به تناسب جمع یروستاها
 دهستان از روستا 5: از اند عبارت که شد عیدو بخش توز 

 ،یسلطانعل از روستا 3 ماراما، یباغل دهستان از روستا 3 فجر،
 یروستا 1 و اترک دهستان از روستا 2 آباد،آق از روستا 3

 یها یژگیو» قسمت دو شامل پرسشنامه. کرند دهستان
 با مرتبط سؤاالت» و «ییروستا جوانان یا حرفه و یفرد

 یها هی. گوبود «نانهیکارآفر یتیشخص یها یژگیو سنجش
 استاندارد ۀپرسشنامبرگرفته از  نانهیکارآفر یتیشخص یژگیو
 یتیشخص یژگیو 6 قالب در که بود( هیگو 30)
به  ازی(، نهیگو 5(، کانون کنترل)هیگو 6)یریپذ سکیر

(، هیگو 5(، تحمل ابهام)هیگو 5)یی(، عملگراهیگو 5)تیموفق
گرفته شده است. به منظور  کار به( هیگو 3)یطلبچالش

 فیط از ییروستا جوانان ۀنانیکارآفرمهارت  زانیسنجش م
 کامالً(، 0)ندارم ینظر: بیترت نیبه ا  یقسمتپنج کرتیل

( 3)موافقم کامالً و( 3)موافقم(، 2)مخالفم(، 1)مخالفم
 در انیپاسخگو ۀنانیکارآفرمهارت  زانی. سپس مشداده استف

 جمع حاصل با نانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو از کی هر
. شدهر شاخص محاسبه  یها هیبه گو شدهداده یها پاسخ

 گروه استاداناز  یبا نظرسنج قیابزار تحق ییمحتوا ییروا
 ح،یتصح و یابیارزدانشگاه تهران  یکشاورز ۀتوسعو  تیریمد
 از استفاده با نفر 26 با آزمون پیش انجام یط آن پایایی و

 از یحاک که شد محاسبه 15/0 کرونباخ آلفای ضریب
 .است تحقیق ابزار بودن مناسب

 

 جینتا
 ییروستا جوانان یا حرفه و یفرد یها یژگیو

 5/21 انیپاسخگو یسن نیانگیم ق،یتحق یها افتهی براساس
 یفراوان نیشتریب است، سال 7/2 اریمع انحراف با سال

( درصد 2/50) سال 23-23 یمربوط به گروه سن انیپاسخگو
 5/5سال ) 16 یمربوط به گروه سن یفراوان نیترمو ک

 و پلمید انیپاسخگو اکثر التیتحص زانیمدرصد( بوده است. 
 ان،یپاسخگو یلیتحص ۀرشت نظر از ودرصد(  9/71) سانسیل
 53)یانسان علوم یها رشته به مربوط یفراوان نیشتریب
 یها رشته( و رصدد 1/21)یمهندس یفن یها رشته(، رصدد

 6/3 آنها کار ۀسابق نیانگی. م بود( رصدد 5/11) یکشاورز

 بوده سال 13سال و حداکثر  5/0 کار ۀسابقسال و حداقل 
 حداقل هکتار، 3/5 خانواده یآب نیزم تیمالک نیانگیم. است
 و هکتار 33 آن حداکثر و هکتار 5/0 یآب نیزم تیمالک

 حداقل هکتار، 5/9 حدود خانواده مید نیزم تیمالک نیانگیم
. بود هکتار 66 آن حداکثر و هکتار 5/0 مید نیزم تیمالک
، تأهل تی، وضعتیجنس که دهدینشان م 1جدول  جینتا

درصد(،  1/71پسر) بیبه ترت انیپاسخگو تیاشتغال اکثر
آنها  تیاست و اکثردرصد(  72)کاری( و بدرصد 6/61مجرد)

 .بودند نکرده شرکت ینیکارآفر یهادرصد( در کالس 3/11)

 جوانان یاحرفه و یفرد یهایژگیو فیتوص. 2جدول

 (=345n)ییروستا

 درصد یفراوان رییتغسطوح ریمتغ

 تیجنس
 پسر
 دختر

239 
91 

1/71 
2/21 

 تأهل تیوضع
 مجرد
 متأهل

231 
109 

6/61 
3/31 

 اشتغالتیوضع
 کاریب

 شاغل
237 
96 

72 
21 

 ۀدوردر  شرکت
 ینیکارآفر

 یبل
 ریخ

30 
303 

6/11 
3/11 

 قیتحق یهاافتهی:مأخذ

 
و  نیمع یدر مورد وجود مهارت ییروستا جوانان دگاهید

 وکارکسب یانداز راه در یهمکار ۀسابق

 انیدرصد پاسخگو 6/33که تنها  دهدینشان م 2 جدول جینتا
. اند بودهفاقد مهارت  هیبق و داشته مهارت یا نهیزم در

 یاندازراه در قبالًدرصد(  3/11) انیپاسخگو اکثر نیهمچن
 یدارا درصد 6/11تنها  و نکرده یهمکار یوکارکسب چیه

 نیاند که عناو بوده یکاروکسب یاندازراه در یهمکار ۀسابق
است از:  عبارت افراد نیا یسو از شدهیاندازراه یوکارهاکسب
و فروش محصوالت  دی، خریا و حرفه یفن یکارهاوکسب

  در روستاها. گرید یخدمات ی، و کارهایکشاورز

 ۀسابقدر مورد داشتن مهارت و  انیپاسخگو دگاهید. 1جدول

 (=345n) وکار کسب کیدر  یهمکار

 درصد یفراوان رییتغسطوح ریمتغ

 یکار مهارت داشتن
 یبل
 ریخ

117 
221 

6/33 
3/65 

 در یهمکار ۀسابق
 وکارکسب

 یبل
 ریخ

63 
275 

6/11 
3/11 

 قیتحق یهاافتهی:مأخذ
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 ییروستا جوانان ۀنانیکارآفرمهارت  سنجش

 ۀنانیکارآفرمهارت  زانیم یبررس ق،یتحق نیاز اهداف ا یکی
 ۀنانیکارآفرمهارت  زانیم 3جدول. بود ییروستا جوانان
 یتیشخص یها یژگیاز شش و کیرا در هر  ییروستا جوانان
 نیشتریب 3جدول جینتااساس  بر. دهد ینشان م نانهیکارآفر

 از استفاده با که انیپاسخگو ۀنانیکارآفرمهارت  زانیم
. 1در ابعاد  بیترت به شده، ارائه یپراکندگ بیضر شاخص
. 3(، =33/0cv) تیموفق به ازی. ن2(، cv=31/0) ییعملگرا
. 5(، cv=56/0)یریپذسکیر. 3(، cv=33/0) کنترل کانون
. است( cv=65/0)ابهام تحمل. 6(، cv=60/0) یطلبچالش
 زانیم نیمترو ک نیشتریکه ب دهد ینشان م جینتا نیهمچن

 تیشخص یها یژگیاز و انیپاسخگو ۀنانیکارآفرمهارت 
 از بردن لذت یها هیگو در  بیترت به شده،ارائه ۀنانیکارآفر
بودن  مند عالقه و( cv=20/0)خود فیوظا دادن انجام خوب

 یزندگ مسائل غالب آن در که استمنظم  یبه زندگ
 (.cv=71/0باشد) شده ینیب شیپ

 
 یها یژگیو با قیتحق یرهایمتغ نیب ۀرابط یبررس

 نانهیکارآفر یتیشخص

بین متغیرهای تحقیق به  یهمبستگ ۀرابطتعیین وجود  برای
و  رسونیهای تحقیق از ضرایب همبستگی پ گویه تناسب

از آن است که تنها  یحاک 3 جدول جینتا. شداستفاده  رمنیاسپ

مهارت  زانی( با م=012/0r) التیتحص زانیم ریمتغ نیب
 .دارد وجود 01/0 سطح در یدار یمعن و مثبت ۀرابط ینیکارآفر

 یها با مهارت قیتحق یرهایمتغ نیب ۀرابط یبررس. 3 جدول

 (=345n)ینیکارآفر

 .sig یهمبستگ ریمتغ

 سن
 کار ۀسابق
 ***سواد سطح

 یآب نیزم
 مید نیزم

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

309/0 
122/0 

**005/0 
131/0 
730/0 

**12/1≥p  ، ***رمنیاسپ یهمبستگ بیضر 

 
دو گروه از  نیب یتیشخص ۀگانشش یها مهارت  ۀسیمقا

  یبه اشتغال کشاورز رراغبیافراد راغب و غ

 لیمتمادو گروه از افراد  نیمستقل ب  tحاصل از آزمون جینتا
نشان  یدر بخش کشاورز یکار یاندازراه به لیرمتمایغو 

 یتیشخص یژگیاز شش و یژگیداد که دو گروه در سه و
 با ابهام تحمل و کنترل ، کانونیریپذسکیر ۀنانیکارآفر

 نیا بهداشتند.  درصد 5در سطح  یداریمعن تفاوت گریکدی
، یریپذسکیر ینیکارآفر اتیاز روح لیمتماکه افراد  یمعن

 افراد ریسا به نسبت یباالتر ابهام تحمل و کنترل کانون
 (.3 جدول) برخوردارند

 
 یکشاورز یها حرفه یاندازراه به لیرمتمایغو  لیمتماگروه از افراد  دو ۀنانیکارآفر یها مهارت ۀسیمقا یبرا t آزمون. 4 جدول

 t sig اریمع انحراف نیانگیم تعداد یکشاورز ۀحرف یانداز راه به لیتما نانهیکارآفر مهارت

 یریپذ سکیر
 یبل
 ریخ

172 
165 

570/15 
351/13 

396/3 
657/3 

333/2 
 

*015/0 
 

 کنترل کانون
 یبل
 ریخ

172 
166 

311/15 
312/13 

103/3 
292/3 

121/2 
 

* 035/0 
 

 تیموفق به ازین
 یبل
 ریخ

171 
167 

177/13 
131/13 

176/3 
212/3 

607/1 
 

109/0 
 

 ییعملگرا
 یبل
 ریخ

175 
161 

236/16 
702/15 

321/3 
627/3 

321/1 
 

153/0 
 

 ابهام تحمل
 یبل
 ریخ

176 
161 

323/1 
671/7 

107/2 
623/2 

212/2 
 

* 021/0 
 

 یطلبچالش
 یبل
 ریخ

177 
163 

621/9 
311/9 

613/3 
903/3 

325/0 
 

735/0 
 

 *  :12/1≥p   
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دو گروه از  نیب یتیشخص ۀگانشش یها مهارت  ۀسیمقا

 دختران و پسران

دو گروه از  نیمستقل ب  tحاصل از آزمون جینتا 5جدول  در
داد که دو گروه  نشان جینتا نیاست. ا آمدهدختران و پسران 

 تفاوت نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیو از کیچیه در
که دختران و پسران  یمعن نیا به. ندارند گریکدیبا  یدار یمعن

  .هستند یکسانی ۀنانیکارآفر اتیروح یدارا یبررسمورد 

 پسران و دختران از گروه دو ۀنانیکارآفر یتیشخص یها مهارت ۀسیمقا یبرا t آزمون. 2 جدول

 t sig اریمع انحراف نیانگیم تیجنس نانهیکارآفر مهارت

 یریپذسکیر
 پسر
 دختر

533/2 
301/2 

739/0 
795/0 

315/1 
 

131/0 
 

 کنترل کانون
 پسر
 دختر

022/3 
913/2 

779/0 
162/0 

130/1 
 

259/0 
 

 تیموفق به ازین
 پسر
 دختر

903/2 
196/2 

123/0 
173/0 

090/0 
 

921/0 
 

 ییعملگرا
 پسر
 دختر

193/3 
203/3 

611/0 
753/0 

135/0- 
 

193/0 
 

 ابهام تحمل
 پسر
 دختر

609/1 
513/1 

533/0 
565/0 

311/0 
 

691/0 
 

 یطلبچالش
 پسر
 دختر

303/2 
355/2 

912/0 
005/1 

321/0 
 

669/0 
 

 

 یریگ جهینت و بحث
 یتیشخص یها مهارت یبا هدف بررس حاضر پژوهش
 دهد یم نشان جینتا. شد انجام ییروستا جوانان ۀنانیکارآفر

مورد  ییاز جوانان روستا ییباال درصد نکهیا رغم به که
 نرخ یول اند بوده باالتر و پلمید التیتحص سطح یدارا یبررس

 لیدل نیا به ظاهراً مسئله نیاکه  باالست نها آ نیب در یکاریب
 و مهارت فاقد اند کردهاظهار  انیاکثر پاسخگو که است

با  و هستند کاروکسب یاندازراه یبرا نیمع یکار تخصص
 یآموزش ۀدور چیدر ه انیاکثر پاسخگو نکهیتوجه ا

 ۀنانیو در مجموع مهارت کارآفر اندنکرده شرکت ینیکارآفر
در  یکاریب نرخ بوده، ینییدر حد پا زین انیپاسخگو شتریب

 شرکت مهم لیدالباال بوده است. از  یبررسمورد  یروستاها
به  توان یم ینیکارآفر یهادوره در ییروستا جوانان نکردن

 ازین مورد مشاغل ییشناسا یبرا ربطیمراکز ذ یتوجه یب
 نیبا ا مرتبط ینیکارآفر دیمف یها دوره یجوانان و برگزار

 یرساناطالع ،مورد نظر یآنها در روستاها یمشاغل برا
 جهینت در و هادوره یبرگزار هنگام به مربوط مراکز فیضع

ها  دوره نیا یاز زمان برگزار ییروستا جوانان ماندن اطالعیب
 یآموزحرفه یبرا شهر به جوانان وآمدرفت یدر شهر و سخت

 .کرد اشاره 

 ۀنانیکارآفر مهارت نیشتریب که داد نشان جینتا
 تیشخص مختلف یها یژگیو به نسبت انیپاسخگو

- به ازین و ییعملگرا ابعاد در بیترت به شدهارائهۀنانیکارآفر
 تحمل و یطلبچالش ابعاد در آنان مهارت نیکمتر و تیموفق
 & Imani Jajermi قاتیتحق جینتا .است بوده ابهام

Pourrajab Miyandoab  (2012) که  است داده نشان
 و نیانگیم نیشتریب هایژگیو ریبا سا سهیدر مقا تیخالق

 یها یبررس جیرا دارد. نتا نیانگیم نیترمک ابهام تحمل
Rezvani & Najarzaheh (2009) یآگاه زانیاز م یحاک 

 رو نیا از. است ینیکارآفر یهامؤلفهاز  ییروستا افراد کم
 یاقتصاد و یاجتماع طیمح یسازو آماده ینیآموزش کارآفر

 تواندیم متخصص و جوان یانسان یروین جذب یبرا روستاها
 ییروستا ینواح ینیکارآفر تیدر تقو یاصل راهکار ۀمنزلبه 

 .باشد مؤثرمنطقه 
 نیب داریمعن تفاوت از یحاک مستقل t آزمون جینتا

 ابهام تحمل و کنترل ، کانونیریپذسکیر یتیشخص یژگیو
بود.  یکشاورز کاربه  رراغبیغ و راغب جوانان از گروه دو
دو  که دهدینشان م Masoodnia  (2006) پژوهش جینتا

 یتیشخص یرهایدر متغ نیکارآفرریو غ نیگروه کارآفر
 گریکدی با یانرژ و تیموفق ۀزیانگ، یشخص کنترل ۀنانیکارآفر
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 Miyandoab Imani یهاافتهی اما. دارند یداریمعن تفاوت

Jajermi & Pourrajab (2012) بودن  ریتأث یباز  یحاک
 و است ینیکارآفر ۀنمربر  وکارکسب یاندازبه راه لیتما ریمتغ

 ،,.Fan et al) نیهمچن. ندارد یهمخوان قیتحق نیا جینتا با
 و ییجوزهیانگ خصلت یدارا انیدانشجو که داد نشان 2012)

-، خصلت صراحت کشور از خارج یکارآموز در یریپذتوافق

 خود از یتمندیرضا یژگیو یدارا انیدانشجو و داشتن
. کردندیم کسب را صراحت و یریپذتوافق یهاخصلت
دختران  یتیشخص یهایژگیو نیب آزمون نیا جینتا نیهمچن

 که نداد نشان یداریمعن اختالف چیه یبررسو پسران مورد 
  Sharifzadeh & Zamaniقیتحق جینتا با افتهی نیا

 ندارد. یهمخوانVahedi et al (2009) و (2008)

 انیپاسخگو ۀنانیکارآفر یها مهارت یبندتیاولو. 5 جدول

 رتبه راتییتغبیضر اریمع انحراف نیانگیم هیگو مهارت

یر
ک

س
پذ
ری

 ی

 باشد داشته را ارزشش که یصورت در باالتر یها سکیر به زدن دست
 دارد را کردن خطر ارزش دیجد کار کی شروع نکهیا بهاعتقاد 

 یفعل تیوضع از تیرضا صورت در بهتر تیوضع یبرا کردن  سکیر
 دارد وجود شکست احتمال اگر یحت باشد یکار انجام به حاضر
 ارزدیب خطرکردنش به آن ۀجینت که یوقت کار انجام

 خوب ۀدیا داشتن صورت در یفعل شغل کردن رها

05/3 
69/2 
66/2 
01/2 
22/2 
22/2 

21/1 
37/1 
39/1 
31/1 
31/1 
33/1 

32/0 
51/0 
52/0 
63/0 
63/0 
65/0 

1 
2 
3 
3 
5 
6 

  56/0 36/1 31/2  جمع

کانون
 

کنترل
 شانس نه است دنیکش زحمت حاصل شدن موفق 

 آورم یم دست به بخواهم، یزندگ از چه هر ادیز تالش با
 نهاستیا مانند و یتنبل ،ینادان ۀجینت ها یبدبخت شتریب
 شدند یم موفق یزندگ در داشتند، پشتکار اگر مردم شتریب

 دارد یبستگ اقبال و شانس به کمتر ها خواسته تحقق

35/3 
99/2 
93/2 
19/2 
71/2 

16/1 
26/1 
37/1 
35/1 
36/1 

33/0 
32/0 
36/0 
37/0 
39/0 

1 
2 
3 
3 
5 

  33/0 3/1 99/2  جمع

ین
 از

به
 

موفق
ی

 ادیز موانع وجود با یحت کار ۀادام در یسع ت

 تا کار ۀادام نگذشتنآنها  از راحت و مشکالت حل یبرا ادیز تالش
 بکشد طول یادیز مدت اگر یحت جه،ینت به دنیرس

 آسان یکارها به دهد، یم شیافزا را ییتوانا که ییکارها دادن حیترج

 کردن کار روقتید تا و کارها انجام یبراشدن  داریب زود صبح

99/2 
91/2 
93/2 
15/2 
75/2 

11/1 
23/1 
27/1 
33/1 
32/1 

39/0 
31/0 
33/0 
36/0 
31/0 

1 
2 
3 
3 
5 

  33/0 26/1 9/2  جمع

عملگرا
ی

ی
 

 خود فیوظا دادن انجام خوب از بردن لذت

 اند دهیرس یریچشمگ تیکه در جامعه به موفق یافراد نیتحس
 است گرانیکردن د یراض یتر از تالش برا خوب کار مهم انجام

 تیاحتمال موفق هم هستهم احتمال شکست  یکار هر در
 دیجد یها تجربه کسب به مندعالقه

73/3 
39/3 
99/2 
11/2 
13/2 

76/0 
03/1 
36/1 
31/1 
31/1 

20/0 
30/0 
35/0 
31/0 
39/0 

1 
2 
3 
3 
5 

  31/0 11/1 19/3  جمع

ل
تحم

 
ابهام

 باشد مشخص آن انجام ۀنحونوع و  مکان، که است خوب یشغل 
 میتصم هر اتخاذقبل از  قیبه دانستن حقا لیتما
 آرام یمکان در کنواختی کار انجامدادن  حیترج

 ندبهتر دیکه به آنها عادت دارم از تجارب جد ییزهایچ
 باشد شده ینیبشیپ یزندگ مسائل غالب که منظم یزندگ به عالقه

32/1 
33/1 
75/1 
10/1 
51/1 

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

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

1 
2 
3 
3 
5 

  65/0 05/1 59/1  جمع

ش
چال

طلب
 مشکالت رفع یبراسازنده  یهاحلراه شنهادیپ ی

 باشد شتریب ۀشیاندکه مستلزم  یبه شغل عالقه
 مبهم و دهیچیپ مسائل حل به مند عالقه
 خود یبرا اهداف نییتع در سخت یهاهدف دادن حیترج

77/2 
31/2 
23/2 
16/2 

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

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

1 
2 
3 
3 

  60/0 33/1 39/2  جمع
 عکس جهت در هاهیگو یکدبند*       4=موافقم کامالً ، 3=موافقم ، 1=مخالفم ، 2=مخالفم کامالً ، 1=ندارم ینظر: اسیمق



 232      ...ییجوانان روستا نانهیکارآفر یتیشخص یها مهارت یو همکاران: بررس مخت

 و مثبت ۀرابطاز وجود  یحاک یآزمون همبستگ جینتا
 یهامهارت با التیتحص زانیم ریمتغ نیب داریمعن

 که یحالدر  است؛ 05/0 سطح در نانهیکارآفر یتیشخص
 MiyandoabImani Jajermi & Pourrajab  یهاافتهی

بر  التیتحص زانیم ریمتغ یداریمعن عدم از یحاک (2012)
 .است ینیکارآفر ۀنمر

 

 شنهادهایپ
 و مثبت ۀرابطاز وجود  یحاک یهمبستگ آزمون جینتا

 یتیشخص  مهارت و التیتحص زانیم نیب دار یمعن
 با ییروستا جوانان یعنی است؛ انیپاسخگو ۀنانیکارآفر
 یشتریب ینیکارآفر یهامهارت یدارا باالتر التیتحص
 ۀنانیکارآفر یهانهیزم وجود از یحاک افتهی نیا. اند بوده

 نی. بنابراتاس ییروستا ۀلکردیتحص جوانان مناسب
 جوانان یبرا ییاشتغالزا منظور به توانندیم زانیر برنامه
 التیتسه نانه،یکارآفر یوکارهاکسب جادیا و ییروستا
 اختصاص دهند. آنهابه  یا ژهیو یاعتبار
- مهارت فاقد جوانان از ییباالدرصد  نکهیا به توجه با

شده در جادیکار اوکسب درصد نیشتریو ب هستند یکار
 منظور به شود یم شنهادیپ بوده، یکشاورز یدیبخش تول

 ینیکارآفر به اقدام یبرا جوانان درو عالقه  زهیانگ شیافزا
 گسترش و سیتأس بهمسئول  یهاسازمان ،یکشاورز

 .کننددر سطح شهرستان اقدام  یکشاورز یهاهنرستان
 در قبالً ییروستا جوانان تیاکثر نکهیبه ا نظر نیهمچن

توجه  باو  اند نکردهمشارکت  یوکار کسب گونهچیه یانداز راه
و  «ییعملگرا» ۀنانیکارآفر یتیشخص یها یژگیو وجودبه 

 یهایژگیو ریسا به نسبت باال زانیم به «تیموفق به ازین»
 شودیم شنهادیپ ،ییدر جوانان روستا قیتحق ۀنانیکارآفر
 یهادهستان سطح در یاشتغالخود مراکز جادیا یبرا دولت

و  یجوانان در بخش کشاورز تیفعال منظور به شهرستان
 .شدیندیب یداتیتمهرفع مشکالت اشتغال آنان 

 ییروستا جوانان نیبدر  یکاریب یتوجه به نرخ باال با
- یها حرفه یاندازراه به لیمتماجوانان  نکهیا و یبررس مورد

 کنترل ، کانونیریپذسکیر ۀنانیکارآفر اتیروح از یکشاورز
 شودیم شنهادیپ بودند، برخوردار یباالتر ابهام تحمل و

، یکشاورز ینیکارآفر به مند عالقه افراد ییشناسا با مسئوالن
 نیدر ا وکارکسب یاندازراه منظور به را یا ژهیو التیتسه

 . دهندافراد اختصاص  نیبخش به ا
پسران و دختران از مهارت  ق،یتحق جینتا اساس بر نیهمچن
 از کیچیه در گروه دوبرخوردار بودند و  یکسانی ینیکارآفر
. از نداشتند یداریمعن اختالفهم  با نانهیکارآفر یهامهارت

 ۀنیزمدر  زانیربرنامهو  مسئوالن شودیم شنهادیرو پ نیا
هر دو  کسانی مهارت سطح به، ینیکارآفر یهاآموزش ۀارائ

 .  کنند توجهگروه 
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