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  1چکیده
جامعـه آمـاري   است.  شده انجامهاي کارآفرینی جوانان روستایی بررسی قابلیت باهدفاین مطالعه   

 گـیالن غـرب  جوانان روستایی سـاکن در چهـار روسـتاي شهرسـتان     نفر از  1453 این پژوهش شامل
نفر با استفاده از  160که از این تعداد  بود ، علیا و وسطی) در استان کرمانشاهسفال، کاله دراز آباد میرزا(

ـ    گردآوري داده براي .انتخاب شدندگیري تصادفی ساده نمونه ت ها از پرسشـنامه اسـتاندارد شـده قابلی
 تحلیـل  و  تجزیهدر استفاده شد.  9/0ضریب آلفاي کرونباخ  کارآفرینی در طیف لیکرت پنج سطحی با

استفاده شد.  دختر و پسر روستایی دو گروه مستقل tها از میانگین و انحراف معیار و آزمون آماري داده
ر ضعیفی است. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت کارآفرینی جوانان روستایی در سطح بسیا طورکلی به

  بـه هـاي  سـایر یافتـه   ایـن  بر عالوهها باالتر از نمره معیار است.  نتایج نشان داد که بعد چالش طلبی آن
تفـاوت   گرایی عمل بعدنشان داد که تنها در  روستایی دختر و پسر میان دو گروه t از آزمون آمده دست
  .وجود داردداري معنی

  
  جوانان روستایی نی،قابلیت کارآفری کارآفرینی، هاي کلیدي:واژه

  

                                                             
  sepahpanah1981@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
 جوانان روستایی بین در ویژه به روستاها، اصلی مشکالت از شغلی هايفرصت کمبود و بیکاري  

 افزایش آینده، که در دهدمی نشان را واقعیت این کشاورزي بخش افراد شاغل در . کاهششودمیتلقی 
و همکاران،  دادور خانیاست ( خدمات و صنعت هايبخش توسعه گرو در روستایی در نواحی اشتغال
 که دهدمی نشان در کشورها در خصوص توسعه روستایی ). در این زمینه تجربیات موجود1390
پذیر نیست و عوامل مختلفی در این زمینه تأثیر تکنولوژي امکان و سرمایه تزریق با تنها روستایی توسعه
 مشکالت از توانرا می روستایی فقرو  بیکاري وجود لی،شغ هايفرصت ، نبودکلی طور بهدارند. 
 امر این و منجر شده است شهري -هاي روستامهاجرت به که کشور برشمرد روستاهاي اساسی

  است.  آورده فراهم روستاها و شهرها براي را مشکالتی
 در بیکاري نرخ نشینی، افزایشبه حاشیه توانمی ،شهري به نواحی مهاجرت ترین مشکالتمهماز   

 شـهري  -هـاي روسـتا  نمود. مهـاجرت  اشاره اجتماعی هايکاريبزه و جنایت و جرم افزایش شهرها،

 که کار جوان از نیروي را ، روستاهانمایندایجاد می مقصدشهرهاي  در که مشکالتی و آسیب از گذشته

 هاي روستایی،دن مهاجرتبو گزیننخبه و گزینجواناز سوي دیگر، سازد. می محروم دارند، نیاز آن به

 مختـل  را روسـتا  در زنـدگی  بهبـود شـرایط   رونـد  و زادرون توسعه فرایند که هستند عواملی جمله از

 در مختلف آموزشـی  هايبرنامه از اجراي اصلی ). لذا، هدف1390و همکاران،  دادور خانیسازد ( می

 بیکـاري،  کـاهش  نیـز  توسعه الناز اهداف ک یکی و است روستایی توسعه به رسیدن روستایی، نواحی

  ). 1382است (رضوانی، روستاها  در شغلی هايفرصت افزایش و ایجاد
 است. با توجه به شده مطرح روستایی توسعه براي مختلف هايدوره در متفاوتی راهبردهاي تاکنون  

اساسـی در   کـار راه عنـوان  به که عواملی از امروزه یکی کشور، بر حاکم کنونی شرایط و تجارب جهانی
است، توجه به مقوله آموزش کـارآفرینی در بـین جوانـان     شده  دادهتوسعه مناطق روستایی مدنظر قرار 

 از عوامل یکی عنوان به این نکته که کارآفرینی ). با توجه به1385، پورسلیمانروستایی است (حسینی و 
ـ   نیازمند ،شودتلقی می اشتغال ایجاد و اقتصادي توسعه مهم ، رو ایـن  ازش و توانـایی اسـت.   کسـب دان

هـاي  ش قابلیـت پـرور  و و آموزش آن در بین جوانان روستایی، شناسـایی  کارآفرینی مقوله به پرداختن
 و است (کوراتکو فراوانی اهمیت داراي ابهام تحمل خالقیت و موفقیت، انگیزه پشتکار، مانند کارآفرینی
 عالیـق،  اسـتعدادها،  لحـاظ  از افـراد  کـه   ایـن  به توجه ). لذا، با1388 صفایی، و ؛ فیض1383هاجتس، 
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 تحقیـق  ایـن  هدف اصلی ،)1383، حسینی شاه(هستند متفاوت  یکدیگر با هادیگر قابلیت و ها توانایی

  .است گیالن غربشهرستان  کارآفرینی در بین جوانان روستایی هايقابلیت بررسی
 شده  ارائهکارآفرینی  مفهوم با رابطه در يبسیار مطالب مختلفدر مطالعات  تاکنون: کارآفرینی مفهوم
 تئوري است. مفهوم کارآفرینی با نیفتاده جا روستایی جوامع در کارآفرینی توسعه هنوز، اما است،
 نوآوري مسیر از اقتصادي ابزار توسعه ترینساده پیوند عمیقی دارد، زیرا کارآفرینی، اقتصادي توسعه

آورد.  می وجود به را جدیدي ترکیب کارآفرین یک نوآور است که است. اساساً اصلی عنصر یک عنوان به
 هاییریسک خواهدمی کند ومی خلق را از محصول جدیدي ترکیبات که است شخصی کارآفرین بنابراین،

بنابراین مفهوم  ).Lordkipanidze, 2005( داردبرمی میان از را تقاضامجدد  دهی سازمان براي را
   ).Hisrich et al., 2005( است آن منافع و مخاطرات قبول و نو چیزي خلق ندشامل فرای کارآفرینی،

تولیـد اشـتغال    منظـور  بـه آفرینی اقتصـادي و ابـزاري کارآمـد    هاي عمده ارزشکارآفرینی از عامل  
افزایش رشـد اقتصـادي، بهبـود اسـتانداردهاي      منظور بهشود. همچنین کارآفرینی می محسوباثربخش 

). بـا  1389است (رعـدي افسـوران،    قرارگرفتهها دولت موردتوجهدرآمدهاي مالیاتی  زندگی و افزایش
این  اهمیت کارآفرینی و خصوصیات افراد کارآفرین و همچنین با عنایت به ٔزمینه درتوجه به تحقیقات 

ینی جمعیت توانمند و منابع طبیعی فراوان، تولید ناخالص داخلی در سطح پای وجود بانکته که در ایران 
بایسـت بـه ایجـاد شـغل توجـه      قرار دارد و بخش وسیعی از نیروهاي جوان از کار محروم هستند، می

در  فقـدان تقاضـا   وري ودلیل پایین بودن میزان بهره ها بهها و شرکتسازمان که آنجا ازخاصی شود و 
است (شیخان و رقابت با بازارهاي جهانی بسیار ضعیف هستند، رویکرد به توسعه کارآفرینی ضروري 

هاي کـارآفرینی اکتسـابی   کارآفرینی، قابلیت ٔزمینه در شده انجامبا توجه به تحقیقات ). 1386رضازاده، 
آینـد و ظـرف مـدت    می حساب بهترین قشرهاي جامعه این نکته که جوانان از مهم هستند و با توجه به

کننـد، الزم اسـت   مـی ایفـا مـی   شـوند و در فراینـد توسـعه کشـور نقـش مه     اندکی روانه بازار کار می
سـبب   درنهایـت واقع شود تا  موردتوجهسرمایه اصلی و بنیادي  عنوان بههاي کارآفرینی جوانان  قابلیت

  ). 1386، همانهاي ایجاد شغل و رشد و توسعه اقتصادي شود (آن زمینه تبع بهتوسعه کارآفرینی و 
 آموزشی محافل موردتوجه بیستم قرن اواخر از که است موضوعی کارآفرینی: قابلیت کارآفرینی

 بهمبتکر  و خالق افراد جهانی عرصه در اکنون که است این مهم اما است. قرارگرفته کشورهاي جهان
هاي چرخه همچنین، .شدند خدماتی و تربیتی صنعتی، زمینه در بزرگی تحوالت منشأ کارآفرینان عنوان
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موتور  کارآفرینی ،دیگر  عبارت  به و آیددرمی رکتح به کارآفرینی توسعه با همواره اقتصادي توسعه
زمینه  در که مطالعاتیکند ) بیان می1961کللند (مک ).Schumpeter, 1934( است توسعه و رشد

 به دهند توجهمی نشان است، گرفته صورت اقتصادي توسعه و رشد و فردي هايویژگی بین ارتباط
 )1961( کللندمک. است یک ضرورت يامروز جوامع در آن تحقق هايزمینه پرورش و کارآفرینی

 و خالقیت درونی، پذیري، کنترلریسک پیشرفت، انگیزه را کارآفرین افراد قابلیت و توانایی
 از که بعضی اند؛بیان کرده کارآفرینان براي را گوناگونی هايقابلیت محققانالبته داند. می طلبی استقالل

شناختی، مانند تفکر واگرا، تفکر جانبی، تفکر به بعد رواننیز ست. برخی ا شناختی روان ها،قابلیت این
خصوصیات جمعیت شناختی مانند سن، جنسیت، تحصیالت و ...  اي وعده دارند تأکیدمثبت و خالق 
   ).Hornady, 1982( کنندرا مهم تلقی می

 تواننـد مـی  آنـان  کـه  ایـن  و افراد کارآفرین هايویژگی ترینمهم از اشاره به برخی با )2000( گیب  
 بـه  بایـد  افـراد  کـه  است باور این کنند، بر اقدام جدید مشاغل ایجاد و براي بشناسند را جدید نیازهاي
کنـد کـه   ) بیان می1383( پیدا کند. مقیمی ها رشدآن در کارآفرینانه هايکه قابلیت یابند پرورش شکلی

 بـه  بـاور  ،خودتنظیمی هايفعالیت کنترل، ،توفیق ز بهیان از: اند عبارت هاي کارآفرینانشاخصه ترینمهم
پذیري. همچنین در این عدم انطباق و باال نفس عزت پذیري،ریسک تحمل ابهام، کنترل نتایج، در توانایی

 پـنج  هنـد،  توسـعه کـارآفرینی   مؤسسـه  توسط شده ارائه ) بر اساس مدل1386( زمینه زالی و همکاران
 اراده و عـزم  و پذیري، خالقیتریسک طلبی،استقالل ،توفیق طلبی قالب در را اصلی کارآفرینی قابلیت

و  شده پذیرفتهو پیشینه مطالعات کارآفرینی یک مجموعه  شده انجام تحقیقات بر اساسفهرست کردند. 
در  شـده  ذکـر  هـاي پرورش ویژگی وجود ندارد. این در حالی است که کارآفرینی هاي قابلیتجامع از 

، کلـی  طـور  بـه  ).Kruzic and Pavic, 2010( شـود مـی  کـارآفرینی  هـاي قابلیـت  تقویت باعث افراد
 ها موجب کارآفرینیقابلیت این پرورش که دارد وجود هاییقابلیت افراد در که دهندمی نشان تحقیقات

 و پیشـرفت  کنترل درونی، انگیزه پذیري،ریسک خالقیت، توان بهها میاین قابلیت ترینمهم شود. ازمی
هاي کارآفرینان، توسط ها در مورد قابلیت). پژوهش1385طلبی اشاره نمود (بدري و همکاران، استقالل

. اغلـب بـراي   اشـاره نمودنـد  است و هر یک به خصوصیاتی در این زمینه  شده  انجاممحققین مختلفی 
 ،کنتـرل درونـی   کـانون  ،طلبـی اسـت: اسـتقالل   شـده  دادهقـرار   مـدنظر  ي زیرهاافراد کارآفرین قابلیت

هـاي کـارآفرینی در   قابلیت لذا. طلبی، پشتکار و سالست فکريفرصت، پذیري، نیاز به موفقیت ریسک
  شوند.هاي زیر تعریف میقالب زمینه
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کردن نسـبت بـه سـایر     بهتر عملنیاز به موفقیت شامل تمایل به انجام کارهاي سخت و  :توفیق طلبی
). کسـانی کـه از   Cools and Broeck, 2008پیشـرفت فـردي (  یابی به احسـاس  دست منظور بهافراد 

فـردي مسـئولیت مشـکالت، تعیـین      صـورت  بـه میزان توفیق طلبی باالیی برخوردارند، تمایل دارند تا 
 چـالش زا هـاي  بگیرند. این افراد در فعالیت بر عهدهها را از طریق تالش فردي اهداف و رسیدن به آن

 ).Gurol and Astan, 2006( یت بیشتري برخوردارندکارایی زیادي دارند و از خالق

 در اعتدال کارآفرینان دارد. بستگی گذشته تجارب و فرد شخصیت به پذیريریسک خطرپذیري:
 خیلی نه بودن، انگیزچالش بر عالوه که کنندمی دنبال را اموري و دهندترجیح می را خطرپذیري

  ).1392غیرممکن باشد (نعمتی،  نه و الوصول سهل
 توانایی از زندگی، بخشی عنوان به قطعیت عدم پذیرفتن از است عبارت ابهام تحمل قدرت ابهام: تحمل

 آیـا  بدانـد  شـخص  که آنبدون  مستقل فعالیتی آغاز به تمایل و محیط دربارة ناقص بادانشی حیات ادامۀ
هاي تمایل دارند تا موقعیتاغلب  دارند  زمینهدر این  خیر. افرادي که قابلیت باالیی یا شد خواهد موفق

  ). Gurol and Astan, 2006یک شرایط مطلوب مشاهده کنند ( عنوان بهمبهم را 
 مربوط فرد یک عمومی انتظارات به که است شخصیتی متغیر یک ویژگی این کانون کنترل درونی:

دت و همکاران، خیر (سیا یا بود خواهد زندگی در رویدادها کنترل به وي قادر آیا که این یا شود می
1391 .(  

 و افکار گردآوري توان بر و است خالقیت ویژگی اصلی بخش فکري سالست فکري: سالست

 میزان افزایش با که است آن در کار این دارد. ارزش داللت مسئله مورد در و متعدد متنوع هاي طرح

  یابد. می عملی افزایش راه یافتن احتمال موجود، فکرهاي
کـارآفرینی اسـت.    نیازهـاي  تـرین قـوي  از یکـی  کـه  ،بـودن  خود رئیس یعنی راییگ عمل :گرایی عمل
  )Henry and Leitch, 2005( دارد نزدیکی کنترل رابطه به تمایل با گرایی عمل

 پوشـش  را موفقیـت  بـه  نیـاز  مـوارد  از بعضـی  حقیقت در طلبی چالش شخصیتی ویژگی :چالش طلبی

 کارآفرین هايقابلیت که است هاییحوزه به یابیدست الدنب است، چالش طلبکه  دهد. کارآفرینی می

  ).1387طلبد (احمدي، می مبارزه به را
 گرایـی، بـرون  ماننـد  هـاي کـارآفرینی  از قابلیـت  برخـی  دهـد مـی  هـا نشـان  بررسـی : موضوع پیشینه
 مـورد  اراده و عزم و طلبیاستقالل پیشرفت، انگیزه خالقیت، ،توفیق طلبی کنترل درونی، پذیري، ریسک
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). 1391و همکاران،  امینی( ندکرد ها اشارهآن به خود هايپژوهش در و ه استبودمحققان  بیشتر توجه
کارآفرینی بیشتر در حوزه دانشگاه صورت گرفتـه اسـت و بـا     هاي قابلیت زمینه در شده انجاممطالعات 

قابلیـت کـارآفرینی در بـین جوانـان روسـتایی       توجه به بررسی پیشینه تحقیق در خصـوص شناسـایی  
) با عنوان تحلیل نقش گردشـگري در  1390( و همکاران دادور خانیتوان به یک مطالعه که توسط  می

هاي کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روسـتایی در روسـتاي   توسعه کارآفرینی ویژگی
هاي نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که در بررسی قابلیت کندوان و اسکندان در شهرستان اسکو اشاره

کارآفرینی در بین جوانان روستایی، افراد تحت مطالعه در روستاي کندوان نسبت به روستاي اسـکندان  
از قابلیت کارآفرینی باالتري برخوردار هستند و دلیل آن تعامالت فرهنگی در اثر حضور گردشگران و 

  هاي جدید در اثر گردشگري است. ولیه و فرصتهاي اایجاد زیرساخت
 زمینـه  در کارآفرینی دانشـجویان  هايقابلیت ) در تحقیق خود دریافتند که1385( بدري و همکاران  

 نمـرات  امـا  میـانگین بـود،   حـد  از بـاالتر  خالقیـت  و پیشـرفت  انگیـزه  درونـی،  کنترل طلبی،استقالل
 در پـرورش  دانشـگاهی  هـاي آمـوزش  بـود. همچنـین،   تـر معیـار پـایین   نمـره  متوسط از پذیري ریسک
  نبوده است. مؤثر دانشجویان در کارآفرینی هاي ویژگی

سایر  در ابهام، تحمل و خوداتکائی هايقابلیت جز به که دادند ) نشان1391( زارعی و بادآورنهندي  
 طلبی دانشجویان توفیق حس نوآوري، و خالقیت استقالل، ،درونی کنترل پذیري،ها ریسکقابلیت

  . قرار دارد باالتري سطوح درکارآفرین 
 فنی هايدانشکده دانشجویان بین کارآفرینی هايویژگی بررسی هدف با) 1391( پور ولیو  زادهتقی  

 حد متوسط در ارومیه دانشگاه هايدانشکده از یک هر در کارآفرینی که نمره دادند نشان مهندسی و
 پذیري،مسئولیت پذیري،ریسک ها نوآوري،ویژگی سایر بین در توفیق طلبی ویژگی و است

) در 1391( و مرجانی محمديدارا است. نتایج پژوهش  را مقدار ، خالقیت بیشتریننفس اعتمادبه
خالقیت،  ٔدرزمینهداران ان داد که قابلیت کارآفرینی کتابکارآفرینی کتابداران نش هاي قابلیتخصوص 

است، اما نمرات طلبی، مرکز کنترل درونی و تحمل ابهام باالتر از میانگین  پذیري، توفیقریسک
ها نشان دادند که . از سوي دیگر این یافتهاستتر داران از متوسط نمره معیار پایینبطلبی کتااستقالل

  نی کتابداران با کارآفرینی آنان ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد. بین قابلیت کارآفری
جنسیت،  تفکیک ها بهآن مقایسه و دانشجویان شخصیتی هايویژگی بررسی ) نیز به1392( نعمتی  

که  بود آن از حاکی تحقیق این نتایج .پرداخت تحصیل محل دانشگاه و رشته تحصیلی، مقطع
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قرار دارند. فی ضعی وضعیت در چالش طلبی و فکري سالست پذیري،ریسک هايزمینه در دانشجویان
بین  در کل و چالش طلبی و رؤیاپردازي و گرایی عمل ،توفیق طلبیکنترل،  هاي کانونزمینه در همچنین

ارزیابی  مطالعه با) 1392( همکاران و است. امینی وجود داشته تفاوت معنادار کارآفرینی روحیه
عالی پژوهشی  درسی آموزش برنامه هايمأموریت در بازاندیشی دانشجویان؛ فرینیکارآ هاي قابلیت
 هايقابلیت ازنظر مختلف هايدانشکده دانشجویان میان که داد نشان پژوهش این ند. نتایجداد انجام

در پژوهشی تحت عنوان تأثیر توسعه  )2004( هووارد ندارد. وجود داريمعنی تفاوت کارآفرینی
هاي آموزان نشان داد که ارتباط مستقیمی بین قابلیتي کارآفرینی بر کارآفرینی دانشهاقابلیت

 افراد وجود دارد.  در میان کارآفرینی و توانایی کار،

 دانشجویان انجام بین در کارآفرینانه هايویژگی با اطارتب در تحقیقینیز  )2006( گورل و آتسان  
پذیري، ریسک درونی، کنترل پیشرفت، به نیاز ازجمله ینیکارآفر ویژگی شش مطالعه این در .دادند

. کار گرفته شد به دانشجویان کارآفرینانه رخنیم تعریف براي نفس  به اعتمادو  نوآوري ابهام، تحمل
کارآفرینانه  هايویژگی تمامی ،نفس  به اعتماد و تحمل ابهام ویژگی جز به که داد نشان تحقیق نتایج

 کارآفرینی ندارند، استعداد که با دانشجویان دیگري مقایسه در دارند، کارآفرینی داداستع که دانشجویانی
 نیاز درونی، پذیري، کنترلریسک هايویژگی در باالیی نمرات داراي دانشجویان یعنی است؛ بوده باالتر

 و آفرینیکار آموزش با عنوان ايمطالعه در )2010و همکاران ( آبیسانیا ند.بود نوآوري و پیشرفت به
 توسعه براي که دست یافتندنتیجه  این به نیجریه در دانشگاه خوداشتغالی به دانشجویان نگرش

 آن از برداريو بهره هاي کارآفرینیاز فرصت استفاده فردي، هاينگرش مانند عواملی به باید کارآفرینی
 به ندنشد وکار کسبحوزه  اردو که افرادي داد نشان تحقیق ج ایننتای .کرد توجه آن اجراي نهایت در و

و  بوده است وکار کسبدر  باال خطر سطح و سرمایه آموزشی، کمبود تحصیالت چون عدم دالیلی هم
و  کارآفرینی براي ملی ایجاد مراکز به نیاز کارآفرینی، توسعه و هاتوصیه این اجراي در تسهیل منظور  به

   .است هادانشگاه سطح آن در آموزش
آموزشـی   هـاي دوره کـه برگـزاري   دادنـد  نشان خود پژوهش نیز در )2010همکاران (گراوینتیز و   

و  از اسـتعدادها  آنـان  شـناخت  و درك روي بـر  تـوجهی  قابـل  تـأثیرات  بـراي دانشـجویان   کـارآفرینی 
هاي کـارآفرینی در جوانـان   پژوهش حاضر، تالش دارد قابلیت، طورکلی بهدارد. کارآفرینی  هاي مهارت

گیري نتیجه بر اساسقرار دهد.  موردبررسیرا  گیالن غربدر چهار روستاي شهرستان روستایی ساکن 
 شده بیان تاکنونکارآفرینی که  هايقابلیت شناسایی بر اثرگذار متغیرهاي استخراج و هانگاشته پیشینه از
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 ارآفرینیکـ  هايقابلیت بر تأثیرگذار متغیرهاي ترینمهم از برخی معرفی براي را 1توان شکل است می

  در جوانان روستایی در نظر گرفت.
  
  
  
  

  
  

  
  

  چارچوب نظري تحقیق -1 شکل
  

  روش تحقیق
-هـا توصـیفی  داده گـردآوري  روش نظر از پژوهش این تحقیق، هدف و موضوع ماهیت به توجه با  

است. براي انتخاب جامعه آمـاري در ایـن مطالعـه، چهـار روسـتاي       کاربردي هدف نظر از و پیمایشی
 انتخاب شدند. گیالن غرب) از بین مناطق روستایی شهرستان ، علیا و وسطیسفال، کاله دراز آباد زامیر(

باالتر بودن سطح سواد جوانان روستایی نسبت به سایر مناطق روستایی علت انتخاب این چهار روستا 
نفر  304نفر بود که  1453بود. مجموع جمعیت چهار روستاي تحت بررسی  گیالن غربدر شهرستان 

نفـر از جوانـان    160 ها طبق جدول مورگان براي مطالعه انتخاب شدند و از میان این تعداد،از خانواده
آوري گرفتنـد. ابـزار جمـع    قـرار  موردبررسـی در روستا بـه روش سرشـماري    مانده باقی کرده تحصیل

بـود.   9/0فـاي  بـا ضـریب آل   اطالعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد سنجش قابلیت کـارآفرینی 
میـانگین و انحـراف    استفاده شـد و نیـز از   SPSS22 افزار نرماز  ها داده وتحلیل تجزیه منظور بههمچنین 

بـین دختـران و پسـران     هاي کارآفرینیمقایسه قابلیت منظور  بهدو گروه مستقل  tآماري  معیار و آزمون
  استفاده گردید.  روستایی

  
  

 سن

 جنسیت

 سطح تحصیالت

 شغل والدین

 سطح سواد والدین

  قابلیت کارآفرینی
  سالست فکري

  پذیريریسک
  کانون کنترل درونی

  تحمل ابهام
  گراییعمل

  چالش طلبی
  یابیتوفیق
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  ها و بحثیافته
شهرستان روستاي  چهارنفر از جوانان روستایی ساکن در  160از مجموع  ي این بود کهگویا هایافته  

 6/10( سال 18. میانگین سنی افراد تحت بررسی هستنددرصد مرد  6/60درصد زن و  4/39غرب  گیالن
دانشگاهی و ها داراي تحصیالت درصد از آن 60درصد) بود. از میان این افراد  6/0( سال 32درصد) و 

 9/11درصد از جوانان روستایی کشاورز،  8/43درصد فاقد تحصیالت دانشگاهی بودند. شغل پدر  40
درصد کارمند بود. در خصوص سطح سواد پدر افراد تحت مطالعه نیز مشخص شد  1/31درصد دامدار، 

  درصد دیپلم بودند.  5/2خواندن و نوشتن و درصد  3/41سواد، ها بیدرصد از آن 4/49که 
گانه محورهاي هشت از یک هر نمرات جوانان روستایی در وتحلیل تجزیه منظور به پژوهش ینا در  

 آن نتایج که انجام شد ها داده روي بر توصیف آماري مقادیر استاندارد، با آن مقایسه قابلیت کارآفرینی و
 یک هر به وطمرب مقادیر شود،مالحظه می 1جدول  در که طوراست. همان شده ارائه 2و  1 جداول در
 ضعیف، بسیار مقوله در چهار نرم متغیر آن و مجزا صورت به قابلیت کارآفرینی گانههشت هايزمینه از

میانگین  بر اساسدست آوردن این مقادیر استاندارد  شیوه به. است شده ارائه قوي بسیار و قوي ضعیف،
 بر اساس .استقابلیت کارآفرینی  از افراد تحت مطالعه نسبت به هر یک از ابعاد هرکدامعددي پاسخ 

، کنترل پذیري ریسکهاي زمینه درتحت بررسی، تمامی جوانان روستایی  2 جدول دراطالعات مندرج 
در وضعیت بسیار  رؤیاپردازي، تحمل ابهام و گرایی عملدرونی، انگیزه پیشرفت، سالست فکري، 

قابلیت میزان  طورکلی بهو  داشتندر در بعد قوي قرا چالش طلبیقرار گرفتند، اما در بعد  یضعیف
  . است یبسیار ضعیف سطحکارآفرین شدن جوانان روستایی در 

  

 .کارآفرینی نمره معیار در ابعاد مختلف قابلیت -1جدول 

  بسیار قوي  قوي  ضعیف  بسیار ضعیف  مقوله
  57- 72  51- 57  43- 51  18- 43  پذیريریسک

  60- 68  55- 60  49- 55  17- 49  کانون کنترل درونی
  53- 60  48- 53  44- 48  18- 43  انگیزه پیشرفت
  43- 52  38- 43  34- 38  13- 34  سالست فکري

  30- 32  28- 30  25- 28  8- 25  گرایی عمل
  26- 44  22- 26  18- 22  11- 18  تحمل ابهام
  23- 28  21- 23  19- 21  7- 19  رؤیاپردازي
  21- 24  19- 21  16- 19  6- 16  چالش طلبی

  303- 380  283- 303  264- 283  95- 264  قابلیت کارآفرینی
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  .بر نمره معیار کارآفرینی جوانان روستایی مبتنی هايقابلیت وضعیت کلی و میانگین -2جدول 

کنترل   ریسک
  درونی

انگیزه 
  پیشرفت

سالست 
  فکري

چالش   رؤیاپردازي  تحمل ابهام  گرایی عمل
  طلبی

قابلیت 
  کارآفرینی

39/27  57/12  03/11  98/17  55/22  31/12  23/16  77/21  82/141  
بسیار 
  ضعیف

بسیار 
 ضعیف

بسیار 
  ضعیف

بسیار 
  ضعیف

بسیار 
  ضعیف

بسیار 
  ضعیف

بسیار 
  ضعیف

  قوي
بسیار 
  ضعیف

  
، دانشجو، جویاي کارهمچنین در این مطالعه قابلیت کارآفرینی با وضعیت شغلی جوانان روستایی (  

 آمده دست  به واقع شد. نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار موردبررسیوقت)  کارنیمِآموز و دانش
یافتـه گویـاي ایـن اسـت کـه افـراد جویـاي کـار و         است.  شده دادهخالصه نشان  طور  به 3در جدول 

. ایـن  استها نسبت به دیگر افراد بیشتر در آن رؤیاپردازيپذیري و ان هستند قابلیت ریسکآموز دانش
بعد انگیزه پیشرفت دارند. اما  قابلیت پایینی درهستند  وقت نیمهدر حالی است که افرادي که داراي کار 

گرا بـودن در  پذیري و عملجوانان روستایی تحت بررسی در این مطالعه در دو بعد ریسک طورکلی  به
  سطح باالیی قرار دارند.  

  
 .شغل بر اساسکارآفرینی  هايقابلیت نمرات معیار انحراف و میانگین -2جدول 

 شغل
کنترل 
  درونی

تحمل 
 ابهام

پذیر ریسک  
ست سال

  فکر
گرا عمل  

چالش 
 طلبی

انگیزه 
 پیشرفت

 رؤیاپردازي

جویاي 
 کار

51/12  میانگین  47/12  06/29  32/17  96/21  76/21  11 35/16  

5/15/2 انحراف معیار  543/2  165/7  316/4  048/5  161/5  717/2  722/3  

79/12  میانگین  دانشجو  11/12  97/23  18/18  76/22  39/20  82/10  71/15  

232/2 انحراف معیار  491/2  450/5  876/8  670/4  530/3  706/1  890/3  

61/12 میانگین  آموز دانش  78/11  61/28  20 70/24  61/24  83/11  09/17  

407/2 انحراف معیار  808/1  278/7  452/4  204/6  525/5  040/3  664/5  

کار 
 وقت نیمه

36/12  میانگین  79/12  50/24  07/18  22 86/20  43/10  43/15  

468/2 رانحراف معیا  486/2  358/6  015/5  506/4  407/6  174/2  201/4  

  کل
57/12 میانگین  31/12  39/27  98/17  55/22  77/21  03/11  23/16  

412/2 انحراف معیار  429/2  064/7  849/4  139/5  123/5  525/2  118/4  
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 و ستاییجوانان رو قابلیت کارآفرینی گانههشتابعاد  میان تفاوت بررسی منظور به پژوهش این در  
 توجه است. با شده  استفادهدو گروه مستقل  t، از آزمون روستایی پسر و گروه دختر دو بین مقایسه آن

کمتر  گرایی عملدهد که سطح معناداري در بعد نتایج این بخش نشان می داريمعنی سطح و tمقدار  به
ر روستایی تنها در بعد گروه دختر و پس دو بین يدارمعنی تفاوت وجود است و حاکی از 05/0از 

سایر  از برخورداري میزان در خصوص جوانان روستایی دختر و پسر بین است. اما گرایی عمل
پذیري، سالست فکر، کنترل درونی، تحمل ابهام، ریسک ازجمله قابلیت کارآفرینی هاي ویژگی
 ناشی از کهتفاوتی ، داريمعنی سطح وt  مقدار بر اساس رؤیاپردازيپیشرفت و  ، انگیزهطلبی چالش

نشده است. همچنین در خصوص قابلیت کارآفرینی بین دو گروه دختر و پسر  مشاهده باشد، جنسیت
  . )4(جدول  داري مالحظه نگردیدرابطه معنی

  
  .جنسیت لحاظ از برخورداري جوانان روستایی میزان تفاوت بررسی منظور به t آزمون نتایج -4جدول 

  قابلیت کارآفرینی
  انحراف استاندارد  ینمیانگ

  داريسطح معنی  t مقدار
  مرد  زن  مرد  زن

  67/0  -417/0  33/2  54/2  64/12  48/12  کنترل درونی
  149/0  -450/1  69/2  92/1  54/12  97/11  تحمل ابهام

  55/0  585/0  40/7  33/2  12/27  79/27  پذیريریسک
  93/0  -081/0  63/4  19/5  18  94/17  سالست فکري

  *010/0  -618/2  06/5  019/5  39/23  25/21  گرایی عمل
  36/0  902/0  25/5  91/4  47/21  22/22  چالش طلبی

  17/0  377/1  317/2  80/2  80/10  37/11  انگیزه پیشرفت
  060/0  895/1  66/3  66/4  73/15  98/16  رؤیاپردازي

  92/0  096/0  649/18  326/20  70/141  142  قابلیت کارآفرینی
  

  گیري و پیشنهادهانتیجه
هـاي  گسترش آمـوزش  منظور بهشد تا میزان قابلیت کارآفرینی جوانان روستایی  تالش مقاله این در  

هاي مختلـف  که آیا تفاوتی بین زمینه گرددشود و همچنین مشخص  روشنکارآفرینی در سطح روستا 
 ورط  بهجوانان روستایی وجود دارد یا خیر؟ هایی همچون جنسیت و شغل قابلیت کارآفرینی با ویژگی
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هاي مختلف حاکی از این اسـت کـه جوانـان روسـتایی     هاي حاصل از این مطالعه در بخش، یافتهکلی
 از عدم آشنایی ناشیهاي کارآفرینانه ندارند، این امر انجام فعالیت ٔزمینه درتحت مطالعه قابلیت زیادي 

تایی، فقـدان اطالعـات   هاي آموزشی در حوزه کارآفرینی روس، عدم برگزاري دورهبه مفاهیم کارآفرینی
ی است. ایـن  زایی در مناطق روستایهاي اشتغالفرصتعدم شناخت مناسب در خصوص کارآفرینی و 

 محمـدي و مرجـانی   و) 1393( هاي حاصل از مطالعه شجاع قلعه و همکـاران در حالی است که یافته
بررسـی از حـد متوسـط    ) گویاي این نکته است که میزان قابلیت کارآفرینی در بین افراد تحت 1391(

 عرب بافرانی. از طرف دیگر نتایج مطالعه استباالتر است که در تضاد با یافته حاصل از مطالعه حاضر 
 پـذیري، ریسـک  ،رؤیـاپردازي  ،گرایـی  عمـل هاي کارآفرینی ماننـد  نشان داد که قابلیت) 1394( و کیان

 شده ارزیابیررسی در سطح ضعیف موفقیت در بین افراد تحت ب به نیاز و چالش طلبی سالست فکري،
  خوانی دارد.از این مطالعه هم آمده دست بهاست. لذا، این یافته با نتایج 

نـدانی  توجـه چ  گذارانسیاستریزان آموزشی و نیز دهد که برنامهاز سوي دیگر این یافته نشان می  
افراد روسـتایی   پایه العاتاطهاي کارآفرینانه در بخش روستایی ندارند و فعالیت سازي پررنگنسبت به 

. از دیگر موارد منتج شده از ایـن پـژوهش، عـدم وجـود تفـاوت      استکارآفرینی بسیار ناچیز  ٔدرزمینه
قابلیت کارآفرینی بین دو گروه دختر و پسر روستایی بود. این یافته گویاي ایـن اسـت    ابعاد داري معنی

دیگر با توجه به  سويتی معناداري ندارد، اما از ، از منظر جنسیتی تفاوطورکلی بهکه قابلیت کارآفرینی 
واقع شد، مشخص گردید که در بین  موردبررسیمجزا  صورت بهقابلیت کارآفرینی نیز  هاي زمینه که این

. با بررسی مقدار میانگین دارد داريمعنی بین دو جنس تفاوتدر  گرایی عمل، بعد گانه هشتهاي زمینه
تر و پسر در ایـن بعـد از قابلیـت مشـخص گردیـد کـه پسـران در بعـد         بین دو گروه دخ آمده دست به

) 1391( هاي مطالعه محمدي و مرجـانی باشند. اما یافتهتر از دختران تحت بررسی میقوي گرایی عمل
  داري وجود ندارد.  تفاوت معنیحسب جنسیت نشان داد که بین قابلیت کارآفرینی بر

ی جویاي کار نسـبت بـه جوانـان روسـتایی دانشـجو،      جوانان روستای همچنین مشخص گردید که
تـر  قـوي  گرایـی  عمـل پـذیري و  هسـتند در ابعـاد ریسـک    وقت نیمهو افرادي که داراي کار  آموز دانش

باشند. این مسئله گویاي این واقعیت است که افراد جویاي کار براي کسب شغل حاضر به ریسـک   می
همچنـین مشـخص شـد کـه     تـالش بیشـتري دارنـد.     باشند و براي رسیدن به موفقیت شغلیکردن می

هاي یافته بر اساسکنند. تر از سایرین عمل میقوي رؤیاپردازيآموزان و افراد جویاي کار در بعد  دانش
هـاي کـارآفرینی در بـین جوانـان     ارتقـاي قابلیـت   منظـور  بـه شود که حاصل از این مطالعه پیشنهاد می
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هاي آموزشـی  مستمر در قالب برگزاري کارگاه طور بهی روستایی هاي آموزش کارآفرینروستایی، برنامه
 مؤثرارائه شود. همچنین ارزیابی و سنجش مداوم قابلیت کارآفرینی و هدایت  مراکز آموزشیدر سطح 

در راستاي تقویت روحیه کارآفرینی جوانان روستایی پیشنهاد  دار صالحیتها توسط مراکز مناسب و آن
هاي کارآفرینی از طریق معرفـی  ن، با آشناسازي جوانان روستایی نسبت به فرصتگردد. افزون برایمی

الزم جهت حرکـت بـه ایـن بخـش را      هاي زمینه توان میبرتر در مناطق شهري و روستایی،  کارآفرینان
آمـوزش عـالی در    مؤسسـات هـاي آموزشـی و اقـدام    کلی، بررسی و ارزیابی برنامهطور به فراهم آورد.

هـاي  دهـد کـه توجـه بـه قابلیـت     هاي کارآفرینی نشان مـی  پرورش و آموزش مهارتخصوص ایجاد، 
 درنظرگـرفتن  و اجتمـاعی بر اساس شرایط باید ها قابلیت این پرورشکارآفرینی اهمیت فراوانی دارد. 

. در ایـن زمینـه تحلیـل    باشدالتحصیالن دانشگاهی  و فارغ ها کرده تحصیلمعضل بارزي همانند بیکاري 
توانـد  آموزش کارآفرینی می هاي برنامهپیشرفت و موفقیت اي کارآفرینی افراد و بررسی میزان هقابلیت

وري هـاي الزم در خصـوص بهبـود و بهـره    تصویر روشنی را فراهم سازد تـا از ایـن طریـق سیاسـت    
  هاي کارآفرینی به اجرا گذاشته شود.  فعالیت
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Abstract 2 
 The purpose of this paper was to evaluate entrepreneurial talent among rural 
youths in Gilan-e-Gharb County. The study's population included 1453 rural 
youths. A number of 160 rural youth were randomly selected as research sample by 
using Morgan's sampling size table. A standard questionnaire with Likert scale 
(five levels) was used. The reliability of the questionnaire estimated with Cranach's 
Alpha coefficient that was 0.9. In order to analyze data, t-test (rural male and 
female) was used in SPSS software. The results showed that the entrepreneurial 
talent of rural youth was too weak in most indexes like internal locus of control, 
intellectual clearness, motivation, risk taking and activism but the rate of 
challenging was higher than the benchmark. In addition to it was found that there 
were significant differences in activism between rural boys and girls.  
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