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  چکیده

براي ، اي هاي فنی و حرفه مهارت. نیاز استها  وسیعی از مهارت مجموعهبه  ،هاي کارآفرینانه فعالیتبراي انجام 
فراتر از تولید کاال یا خدمات متعارف  ،هاي فنی کارآفرینان موفق مهارت. هستندضروري  ،کار  و موفقیت در فرایند کسب

اران به اي بر آن در دهی حرفه  و  ثیر مهارت فنیأهاي کارآفرینی و ت سنجش ویژگیحاضر، هدف اصلی مقاله  .هستنددر بازار 
از تنوع  ،هاي رفتاري کارآفرینان ویژگی نشان داده است که اخیر هاي هاي پژوهش یافته .استعنوان مدیران جدید روستایی 

نفر از  76بین در  پژوهش  پرسشنامه انتخاب شد وهاي مذکور، چهار مورد  با توجه به تنوع ویژگی. بسیاري برخوردار است
طبق نتایج . هاي آن مورد تحلیل قرار گرفت گردید و یافتهروستاهاي شهرستان میاندوآب توزیع ) دهیاران( مدیران روستایی

در ویژگی آنها . برخوردار استشدت قوي از و است ) 5/2( ویژگی، بیش از متوسط نظري سه پژوهش، نمره دهیاران در
. برخوردارند) 3( از حد متوسط یشترین کارآفرینی بمیانگ ، ازدهیاران مورد بررسی ،مجموع دیگر نیز ضعف دارند و در

اندازي  اي و تمایل به راه حرفه  و  و مهارت فنی) اي متغیرهاي زمینه( ثیر دو متغیر سن و تحصیالتأهمچنین با سنجش ت
 و اي حرفه  و  مهارت فنی -متغیرهاي ترکیبی تحصیالت ، مشخص گردید کهکار به صورت ترکیب دومتغیري  و  کسب

 و  مهارت فنی -، لیکن ترکیب متغیر سنتأثیر ندارندکار، بر میزان کارآفرینی دهیاران  و اندازي کسب تمایل به راه - حصیالتت
  .دارد دار رابطه معنی ،کار با کارآفرینی دهیاران و اندازي کسب تمایل به راه -اي و سن حرفه 

  
.اي، دهیاران، میاندوآب حرفه  و  هاي کارآفرینی، مهارت فنی کارآفرینی، کارآفرین، مهارت :ها هواژ کلید
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  لهأمسبیان مقدمه و 
شود و بدیهی است که این واحد  ترین واحد تشکیالتی و اجتماعی در ایران محسوب می روستا کوچک

تشکیالت ، به افراد به قوانین عرفی و مدنیبه لحاظ وجود مناسبات اجتماعی، اقتصادي و پایبند بودن ، اجتماعی
  ).21: 1384نجفی کانی،  و مهدوي(نیاز دارد سازمان مدیریتی 

که موجب گردید  ،بود انحذف قدرت سیاسی مالک هدف از اجراي آن،که  1انجام اصالحات ارضی
اد مختلف پیوستگی ابع مکه یکپارچگی و به به طوري. آسیب ببیندبه طور جدي  ،ساخت مدیریت روستا

  ).82: 1376طالب، (از بین رفت با حذف مالک  ،اقتصادي، اجتماعی، سیاسی حیات یک روستا در ساخت سنتی
نیروهاي دولتی در قالب سپاه ترویج، سپاه بهداشت، انجمن ده، خانه انصاف و خانه فرهنگ روستایی در 

که ایجاد شدند پر کردن خالء مدیریت مالی  به منظورهاي تعاونی روستایی نیز حضور یافتند و شرکت روستاها
اصلی عدم موفقیت دالیل یکی از  ).35: 1377مهدوي، ( آمده بودپدید دست مالکان در روستاها  شدنبا کوتاه 
 به افرادي غالباً مذکور،  تعاونیهاي  شرکتسرپرستی . بود آنهاضعف مدیریت  ،روستایی  تعاونیهاي  شرکت
موجب دوري اعضاي این وضعیت، شده بود که واگذار ی، اقتصادي و فرهنگی روستا اجتماع یتوضع اناآشنا ب

از  و اکثراًبودند ها نیز ناکافی  مدیران عامل این قبیل تعاونیتعداد عالوه براین، . شد تعاونی از سرپرستان می
  ). 181: 1385ازکیا، ( بودندبرخوردار نهاي الزم  آموزش

موجب  ،اي از زمان در برهه، قدرت دولت در جامعه روستایی کردنن یحذف سلطه مالک و جانشگرچه 
 عظیم توسعه روابط شهر و روستا و مهاجرتبه  ،تدریج هشد، ولی بو رضایت آنها به رژیم ان زارع هعالق

استقرار و گسترش صنایع وابسته در تهران و چند  ).220: 1384عنبري،  و طالب(انجامید  روستاییان به شهر
 به ،، ولی قسمت اعظم این نیروجذب کرد دیگر، بخشی از نیروي کار آزاد شده بخش کشاورزي راشهر بزرگ 

).48: 1386وثوقی، (جذب گردید بخش خدمات ، در مهارت و تخصص الزمنداشتن  دلیل

اساس  بر ،اشتغال به لحاظ :ایران اهمیت داردبراي جامعه روستایی  ،اشتغال و خدماتبه لحاظ کارآفرینی 
درصد و نرخ  74/14 ،، نرخ بیکاري مناطق روستایی1385نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

که است نفر  7494000حدود  ،1385جمعیت فعال روستایی در سال . درصد است 85/40 ،مشارکت نیروي کار
اما مشکل . )14: 1387امینی، ( بیکار جویاي کار هستندنیز نفر  1104000نفر شاغل و  6390000 ،از این تعداد

اي  هاي کارآفرینی و فنی و حرفه عدم آشنایی با مهارت ،ویژه تحصیلکردگان دانشگاهی به ،بسیاري از این بیکاران
با هدف آموزش تخصصی دانشجو شکل گرفته است و کمتر  ،هاي کشور ساختار موجود در دانشگاه. است

اغلب با مفاهیم  ،ها دانشگاه امروزي التحصیالن  فارغکه  طوري به. است مورد توجه کارآفرینپرورش تقویت و 

 
1  Land  Reform 



...و  ارانیده ینیکارآفر يها یژگیو سنجش و یبررس  

  
109 

مناطق  حفظ جمعیت روستایی و رونقبراي  ،رو از این ).mardomsalari.com(نیستند  اولیه کارآفرینی آشنا
: 2009، 1اسالم(نیاز است کوچک و متوسط در مقیاس کارآفرینی  به ،توسعه اقتصادي تحقق به منظور ،روستایی

1-2(.  
رسانی  توانمندسازي جامعه به جاي خدمت( 2مدار امروزه الگوي حکومت جامعه ،خدماتبه لحاظ 

دهیاري به به همین دلیل، ). 153: 1383مقیمی، ( استمورد توجه قرار گرفته  به میزان بسیاري) مستقیم دولتی
را نهاد عمومی  قانون، این سازمان. تأسیس گردید 1370در اواخر دهه  ،عنوان سومین الگوي مدیریت روستایی

که اداره امور محلی را با نظارت روستاییان از طریق شوراي اسالمی روستا انجام  کردمحسوب  3دولتی غیر
ها و  ، دولتر اساس رویه پیشینرسانی ب به جاي خدمتدر حال حاضر،  ).385: 1387ایمانی جاجرمی، (د ده می

اي توانمند  هاي اجتماعی را به گونه محلی و سازمان هاي تا شهروندان، تشکل کنند  تالش میهاي محلی  حکومت
مهم توانمندسازي  هاي جنبه ،رو ایناز . قرار دهنداستفاده مورد حل مشکالت براي  را ابتکارات جمعی کنند که
  :اند      دولتی به صورت زیر مشخص شده هاي غیر سازمان

 گذاريثیرأدولتی، توانایی ت هاي غیر انجمن ها و دولتی، تنوع، روابط شبکه هاي غیر حجم و گستره سازمان
نیازهاي اعضا،  رفعهاي دولتی، رابطه با بخش خصوصی، استقالل، میزان مشارکت و  ها و سیاست بر برنامه

و  132-133: 1383مقیمی، ( سازي، توانایی ارتباطات و دستیابی به فناوري اطالعات و نوآوري استمرار، ظرفیت
انداز توسعه قائل  براي مدیریت روستایی در تحقق اهداف چشم نقش مهمیچهارم نیز  سند توسعه برنامه ).153
زیربخش  برنامه چهارم، سند توسعه بر اساس. است ياقتصادحوزه  ،هاي مهم روستایی یکی از بخش. است

وري  تواند در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاري، ایجاد ساز و کار مناسب براي رشد بهره مدیریت روستایی می
 يرفع فقر و نیز ارتقا ،درآمد و زندگی روستاییانمیزان  يعوامل تولید، پشتیبانی از کارآفرینی و نوآوري، ارتقا

ها،  معاونت امور دهیاري(کند گري دولت عمل  هاي بخش خصوصی و تعاونی براي کاهش تصدي ظرفیت
هاي الزم مدیریتی،  مدیران روستایی باید مهارت ،از این رو .)8: 1384 ،هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري

رسانی به جامعه  ر خدمتد ،را داشته باشند تا بتوانند با جلب مشارکت مردم غیرهارتباطی، فنی، کارآفرینی و 
.دگرگونی ایجاد کنندروستایی 

هاي  سازمانترین عامل کارآفرینی در  مهمکه نیز نشان داد  1983دنی در سال  - میلر هاي پژوهشنتایج  
، شوراي اسالمی همین دلیلبه . )100: 1378صمدآقایی، (است کوچک و متمرکز، خصوصیات مدیرعامل 

هاي  فرصت آگاه بهپذیر، نوآور،  هایی ریسک پرورش شخصیت. کنددقت بسیار انتخاب دهیار در  روستا باید
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لیکن زیربناي اولیه . نیست میسر هاي کارآفرینی بدون آموزش غیره، اقتصادي محیط، با اعتماد به نفس باال و
  .استاي  هاي فنی و حرفه ، آموزشي مذکورها مجموعه آموزش

شان، شناخت یها تقویت توانمندي هاي بالقوه مدیران روستایی و  براي پی بردن به توانایی ،بنابراین
مدیران ( دهیاران )1 :شود پاسخ داده میپرسش زیر در پژوهش حاضر به دو . هاي آنان ضروري است گیژوی

ثیري بر میزان أچه ت ،اي دهیاران هاي فنی و حرفه مهارت )2، ؟دارندهاي کارآفرینانه  ویژگی تا چه حد) روستایی
کارآفرینی آنان دارد؟

  
  هاي کارآفرینان ویژگی

هاي  ضروري است واژه ي کارآفرینان،ها گیژوی قبل از تشریح. بسیار فراوان استهاي کارآفرینان  گیژوی
پذیر است که  ریسک فردي )آنترپرینور( کارآفرین ،1شومپیتربه اعتقاد  .شوند تعریفکارآفرینی و کارآفرین 

ها و فنون جدید، بهبود سازماندهی یا توسعه منابع جدید را به خوبی تشخیص  فرصت و امکان خلق روش
چنین . کند ري را با هدف سودآوري و رشد ایجاد میکا  و  ، کسب2کارآفرین ).285: 1384متوسلی، ( دهد می

مورد کار   و  را در کسبراهبردي مدیریت هاي مربوط به  فعالیتو  شود میرفتار نوآورانه شناخته  باشخصی 
  .)16: 2005، 3لند استروم( دهد می استفاده قرار

برداري از نوآوري اقتصادي  بهره که کارآفرین برايکند  تعریف مییندي پویا افررا  5ارآفرینینیز ک 4ویرتنن
انگیزه کارآفرینانه همراه با  یذهن ن،کارآفری. کند ایجاد و مدیریت میآن را خلق ارزش جدید در بازار،  به منظور

  ).239: 1386، و صالحی فروهی ،دانائی فرد( موفقیت دارددستیابی به 
این . داند هاي در حال گذر می کارآفرینی را روش مدیریت فرصت ،)2002( 6دانشکده بازرگانی هاروارد

ها، تجمیع و سازماندهی منابع به منظور  فرصت ستمررویکرد مدیریتی به کارآفرینی، مستلزم تشخیص و تعقیب م
  ).28: 2006، 7فورتر(است هاي باز و نیز ارزیابی مستمر نیازها با تغییرات مداوم شرایط  نشان دادن فرصت

شناختی  روان ،ها برخی از ویژگی. اند       کرده شناساییهاي مختلفی را براي کارآفرینان  ویژگیپژوهشگران 
ها  رویکرد ویژگی گیرد، در آن مورد توجه قرار میهاي شخصیتی  نوع رویکرد که تبیین ویژگیبه این  .هستند

نفس، تمایل به ریسک، خالقیت و نوآوري و هاي ذهنی مثبت، نیاز به موفقیت، اعتماد به  حالت. شود گفته می
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 ختیشنا رواندر رویکرد ). 70- 72: 1387احمدپور داریانی و مقیمی، ( است هاي مذکور غیره از جمله ویژگی
 قدرتمندي را بر رفتار خواهد داشت آثارپایدار و بادوامی است که  که یک ویژگی، صفت نسبتاً شود فرض می

هاي  ترین ویژگی از مهم، 5و خالقیت 4، تحمل ابهام3پذیري متعادل ، ریسک2موفقیتنیاز به  ).6: 2008، 1چل(
  .هستندکارآفرینان 

اي از  تمایل فرد به کسب هدف بر اساس مجموعه ت،انگیزه موفقیاز منظور : نیاز به موفقیت) 1
داند که  نیاز به موفقیت را نوعی ویروس ذهنی می 7لند مک کله ).14: 2003، 6دیکینس و فریل( استانداردهاست

 .استقبل خوب انجام دادن کاري یا انجام کاري به نحوي بهتر از  درباره هایی اندیشهبیانگر  ،ذهن شخصکه در 
  ).217: 1384غفاري،  و ازکیا(انجام شود  نتیجه بهتربا تر، با زحمت کمتر و  کاراتر، سریعکار یعنی 

هایی هستند که مهارت و کوشش شخص در آن  ریسک معتدل شامل فعالیت: پذیري متعادل ریسک )2
ها شانس و اقبال هم نقشی داشته باشد اما تاثیر شانس به  ممکن است در آن فعالیت. کند نقش اصلی را بازي می

 شود هاي شخص محسوب می رسد و نتیجه کار جزو مسئولیت واسطه مهارت و تالش فرد به حداقل می
  ).98: 1386، زالی، هومن و شمس ،کردنائیج(

یعنی توانایی  ،تحمل ابهام، پذیرش عدم قطعیت به عنوان یک هنجار در زندگی است: تحمل ابهام )3
  ).91: 1386، ، زالی، هومن و شمسکردنائیج( محیط بارهزندگی با حداقل دانش در

شریفی، ( ابتکاري، نوآورانه و سودبخش است آثارخالقیت، استعداد و قابلیت انسان در تولید : خالقیت )4
کید أهایی است که بیشتر بر تولید و خدمات ت ثر از ایدهؤنتیجه خالقیت و استفاده م 8نوآوري). 16: 1383

  ).34: 1385زاده،  پرداختچی و شفیع(کنند  می
ت کشف فرصت نشان داده اس ها پژوهشهاي کارآفرینان با هم ارتباط دارند، به طوري که  گیژاین وی

نیازمند  ،پردازي و نوآوري همچنین توانایی ایده .شود را شامل میمقدار زیادي تحمل ابهام  ،کارآفرینانه
کردنائیج و (پذیري رابطه مستقیم دارد  این ویژگی نیز با ریسک. برخورداري از ویژگی تحمل ابهام است

سازي در کارآفرینی  نظریهمهم  فرایندبه طور کلی دو  ،بر کارآفرینی مؤثردر بحث عوامل  ).93: 1386همکاران، 
تشخیص  به دنبالشناختی،  روانپژوهشگران . شناختی جامعه فرایند) 2، شناختی روان فرایند) 1 :وجود دارد

تاکنون سه عامل اساسی . ارتباط دارندبا عملکرد کارآفرینانه  اه ویژگیاین . روانی کارآفرینان هستند هاي ویژگی
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8  Innovation 
 



  1390پاییز و زمستان ، 2، شماره سومدوره  ،توسعه روستایی

  
112 

 آثارروانی، مشخصات شخصی و  اند از آثار ت که عبارتقرار گرفته اسبررسی کارآفرینان مورد ص خصودر 
  ).78-79: 1383مقیمی، (تجربه قبلی فرد 
ثیر أکه چگونه محیط بر کارآفرینی ت این موضوع مورد توجه استشناختی نیز  جامعههاي  در نظریه

اهمیت نرخ : از اند شناختی عبارت ی در حوزه جامعهبر کارآفرین مؤثر برخی از عوامل محیطی. گذارد می
 اي شدن کارآفرینی مشی دولت، فرهنگ، موقعیت مکانی، حرفه ها، عوامل سیاسی و خط سازمان گذاري سرمایه

 فردينخستین  ،ضمن ابداع واژه کارآفرینی در ادبیات انگلیس) 1848( 1جان استوارت میل ).79: 1383مقیمی، (
  ). 63: 1386کردنائیج و همکاران، ( بین مدیر و کارآفرین معرفی کرد ایزرا عامل اصلی تم پذیري ریسکاست که 

 به اعتقاد. قرار دادکید أمورد ت بر کارآفرینیرا ثیر فرهنگ أت ،بیستم ماکس وبر در آغاز قرننخستین بار 
کامجویی، گردآوري جویی، به تعویق انداختن  کوشی، صرفه تفرهنگ پروتستانتیزم براي انضباط، سخ ،وبر

 ،این رفتار وي معتقد است که. استاهمیت قائل  ،ثروت بدون مصرف تجملی و مباهات به توفیق اقتصادي
  ).74: 1387سیدمن، (کند  جویی، رفتار آنترپرینوري را تقویت می آموخته شده است و رقابت

هاي نقش، نارضایتی،  مدل عواملی نظیر تجربه کاري،که د نده نشان میپیشین،  هاي هاي پژوهش یافته
فرد با بازار کار،  کردنآشنا دلیل به  2تجربه کاري. گذارند بر کارآفرینی تأثیر می ،هاي فردي تحصیالت و قابلیت
نیز با ایجاد 3هاي نقش مدل. مؤثر استبر کارآفرینی  ،انداز هاي ارتباطی الزم و نیز پس ایجاد دانش و شبکه

نیز به صورت نارضایتی شغلی، نیاز به استقالل  4نارضایتی. گذارند تأثیر مینی بر کارآفری ،و یادگیري هعالق
از نیز متغیر تحصیالت . کند می جلوه انداز بهتر درآمدي ها و چشم گیري بیشتر، آرزوي کنترل بیشتر بر تصمیم
که ترکیبی از  5قابلیتعامل . گذارند بر آن تأثیر میهاي آموزش کارآفرینی  طریق محتوا و مطالب دروس و دوره

نارضایتی افراد یا  میزان بر هاي فردي، آموزش شغلی، تحصیالت، دانش ضمنی و تجارب یادگیري است، شبکه
.)206: 2003، 6لندستروم و استیونسون( دهد ارآفرینی سوق میکبه شخص را  و  گذارد می تجربه کاري آنها اثر

  
  چهارچوب نظري 

و  اند ها شناخته شده تعدادي از مهارت. داردنیاز ها  وسیعی از مهارتبه مجموعه  ،هاي کارآفرینانه فعالیت
. اند دانستههاي ضروري کارآفرینان  مهارتآنها را اي  بوده و کارآفرینان حرفهتوجه مورد  ،در ادبیات کارآفرینی

 هفده ،در ادبیات کارآفرینی .استویژه کارآفرینان جدید  به ،کارآفرینان ها کمتر مورد توجه مهارتاما تعدادي از 
 
1  John Stuart  Mill 
2  Working Experience 
3  Role Models 
4  Competence 
5  Technical Skills 
6  Lundstrom & Stevenson 
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هاي  چهار مهارت وجود دارد، که در قالب مهارت ،اول دستهدر  .بندي شده است رده دسته، چهارمهارت در 
براي موفقیت ، اي حرفه  و  هاي فنی مهارتکه معتقد است ) 2002( 2لیونز). 1جدول ( دنشو بندي می دسته 1فنی

هاي فنی  که مهارت ه استنشان داد 3ماینر و اسمیت هاي پژوهش. هستندضروري کار فرد   و  در فرایند کسب
در انتهاي پیوستار  به اعتقاد آنها،. استخدمات متعارف در بازار  فراتر از تولید کاال یا ،کارآفرینان موفق

هاي  مهارت. )4- 3: 2005، 4ویلیام و همکاران(هاي فنی، کارآفرینان افزارمند یا صنعتگر قرار دارند  مهارت
با هدف ارتقا و انتقال دانش  ،اي هاي فنی و حرفه آموزش. هستنداي  هاي فنی و حرفه بر آموزش ، مبتنیمذکور

معلومات و تجارب شاغالن، رشد استعدادهاي  يارتقاکردن و  روز وري، به ا و افزایش بهرهه کار و ایجاد مهارت
د تا توانایی نشو صدي مشاغل و حرف گوناگون انجام میبارز و به فعلیت درآوردن استعدادهاي نهفته براي ت

  ).20: 1382عظیمی چنزق، (د مطلوب برسمیزان به  ،شود افراد براي انجام کاري که به آنها محول می
  هاي فنی مهارت): 1( جدول

مفهومطبقهمهارت

هاي فنی مهارت

مهارت الزم براي تولید کاال یا خدماتمهارت عملی. 1

دست آوردن مواد خام یا ملزوماته هاي الزم براي ب مهارتهاي استخراجی مهارت. 2

ها هاي الزم براي تطبیق نیازها و قابلیت مهارتشکاف تولید یا اداره. 3
دست آوردن ابزار و تجهیزاته هاي الزم براي شناسایی و ب مهارتابزار/ تاسیسات/ فناوري. 4



 جدول(در نظر گرفت  ،5هاي مدیریتی مهارت توان آنها را میشش مهارت وجود دارد که  ،در طبقه دوم
اندازي هر  ترین ابزارهاي راه هاي مدیریتی به مثابه مهم به طور عمومی در مهارت ،چهار مهارت اول). 2

در . گیرد ه قرار میکار مورد استفاد  و  هاي کسب پنجمین مهارت بیشتر در مشاوره. اند کاري پذیرفته شده و کسب
هاي  لیکن باید گفت این هیئت ،شده استایجاد کار   و  اندازي کسب به مشاوران راهفراوانی  هعالق حال حاضر،

مهارت نیز  تر و در سطوح عالی) یادگیري( اما آموزش. متخصصان کارآفرینی نیستندتوجه چندان مورد  ،مشاوره
ویلیام و ( گیرند استفاده قرار نمی با این حال، مورد. مرتبط هستندکار  و هاي کسب با موفقیت پیوسته ،لهأحل مس

  ).5: 2005همکاران، 



 
1 Technical Skills 
2  Lyons 
3  Miner& Smith 
4  William and et al 
5  Managerial  Skills 
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  هاي مدیریتی مهارت): 2( جدول
مفهومطبقهمهارت

هاي مدیریتی مهارت

سازي ریزي، سازماندهی، نظارت، رهبري و شبکه برنامهمدیریت. 1

هاي عرضه کانالی، زنجیرهشناخت مشتري، توزیع یابی فروش و بازار. 2

ریزي مدیریت منابع مالی، حسابداري و بودجهامور مالی. 3

مدیریت ریسک، امنیت و استقاللهاي حقوقی شرکت. 4

اي ارتباطات گروه مشاورهاجرایی -ارتباطات مردمی. 5

لهأحل مسیادگیري درجه عالی. 6

هاي  مهارت) 2002(یونز به اعتقاد ل). 3ل جدو( اند بندي شده طبقه ،ردهسه در  نیز 1هاي کارآفرینی مهارت
 هایی براي ظهور نیازها در بازار حل خدماتی و نیز تعمیم راه ،هاي تولیدي راي توسعه نوآوريب ،کارآفرینی

اساسی معناي  ،کار  و  ها در کسب طور که جستجوي محیط براي تشخیص فرصت همان. ضروري هستند
توانایی در . بسیار مهم استهاي بازار نیز براي تعریف مهارت کارآفرینی  تشخیص فرصت ،کارآفرینی است

  .استشفاهی و بصري،  مهارت مفیدي براي کارآفرین صحبت صحبت ماهرانه و اشکال 
  هاي کارآفرینی مهارت): 3( جدول

مفهومطبقهمهارت

هاي  مهارت
کارآفرینی

هاي ارائه مهارتکار،  و برنامه کسبمفهوم کسب و کار. 1

هاي بازار گیري از فرصت تشخیص شکاف بازار، بهرهجستجوي محیطی. 2

گیري از مشاور تعادل مستقل همراه با بهرهشبکه و هئیت مشاوره. 3

. )4 جدول( اند شدهبندي  رده2هاي بلوغ شخصیتی ها در چهار طبقه با عنوان مهارت چهارمین نوع مهارت
کسب خودآگاهی، بلوغ عاطفی، توانایی و اراده به قبول مسئولیت و  بهها  این مهارتکه اعتقاد دارد  لیونز

  .نیاز دارندخالقیت 
  هاي بلوغ شخصیتی مهارت): 4( جدول

مفهومطبقهمهارت

هاي بلوغ  مهارت
شخصیتیت

نگري و انعکاس اعمال به سوي خود توانایی درونخودآگاهی. 1

مسئولیت براي حل یک مشکل گرفتنبر عهده توانایی حسابرسی. 2

مشکل براي حل یکتوانایی عاطفی به منظور اقدام کنار آمدن عاطفی. 3

حلی نو براي حل یک مشکل توانایی خلق راهخالقیت. 4

 
1  Entrepreneurial Skills 
2  Personal Maturity Skills 
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هاي  اند، و به ندرت در برنامه به تازگی در ادبیات کارآفرینی مورد بحث قرار گرفته ي مذکورها مهارت
 ). 8-56: 2005ویلیام و همکاران، ( هستندمورد توجه قرار  ،کارآفرینیآموزشی 

 و  درك ایجاد کسببراي ویژه یادگیري و تالش براي یافتن دانش جدید،  دانش به توان گفت می، بنابراین
ها و دانش  کارهاي جدید، به مهارت  و  براي ایجاد کسب .بسیار مؤثر و مهم است ،کارهاي کارآفرینانه 

بر مبناي معیارهاي رایج، . تأثیر را در این زمینه داردترین  مهم ،فردي نیاز است و سرمایه انسانی صربهمنح
  ).210-211: 1387مقیمی و احمدپور داریانی، ( تحصیل، آموزش و تجربه کاري مهم هستند

تی چیست؟ هاي فنی، مدیریتی، کارآفرینی و بلوغ شخصی هاي کارآفرینی در قالب آموزش مهارت اما هدف
: 1990، 1کتون( افراد متکی به نفس و آگاه به فرصت هاستکردن تربیت  ،هدف اولیه از توسعه کارآفرینی

147.(  
جویی، ابتکار،  هاي کارآفرینی، بهبود و ایجاد انگیزه در افراد به منظور گرایش به فرصت هدف آموزش

ی هاي آموزش ها و کارگاه دوره برگزاريتدوین و  ،این رو از). 38: 1987، 2گیب(پذیري و غیره است  مخاطره
اندازي  راه ،هاي شغلی دانش کاربردي، نحوه تجاري سازي مهارت يبه منظور ارتقا ،اشتغال و کارآفرینی مرتبط با

مورد توجه قرار اي  هاي آموزشی فنی و حرفه تواند در دوره می ،آموختگان کسب و کار و تغییر نگرش دانش
مورد توجه  به طور مستمر ،در ورودي، فرایند، محصول، خروجی و پیامدتوسعه کارآفرینی باید  ،بنابراین .گیرد

آموزش کارآفرینی  ،اي حرفه  و  سازمان فنی. کردآموختگان کارآفرین، خالق و توانمند تربیت  باشد تا بتوان دانش
و از اتالف منابع مادي و  شودوري  بهرهموجب رشد تا است اي افزایش داده  حرفه  و  هاي فنی را در کنار آموزش
  ).24: 1382عظیمی چنزق، (کند انسانی جلوگیري 

  
   پژوهشپیشینه 

  :موارد زیر را بیان کردتوان  می هاي پیشین، پژوهشاز جمله 
 یییان در فرایند توسعه نواحی روستایهاي کارآفرینی روستا بررسی و تحلیل زمینه هاي پژوهشطرح  )1

که رضوانی و مذکور کاربردي  پژوهشنتایج  .)دهستان براآن جنوبی، شهرستان اصفهان: موردي بررسی(
درصد  76/18زیاد،  بسیارآشنایی  ،درصد از روستاییان 33/2 اند، نشان داد که انجام داده 1387نجارزاده در سال 

هاي  ها و مهارت زمینه با یآشنایی بسیار کمنیز درصد  35/55درصد آشنایی کم و  56/23آشنایی زیاد، 
  .کم و بیش یکسان است پژوهشی،در همه شاخص و متغیرهاي  یتاین وضع. کارآفرینی دارند

 
1  Cotton 
2  Gibb 
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 کاربردي که پژوهشدر این . هاي کارآفرینی مدیران شرکت مخابرات ایران بررسی و سنجش ویژگی )2
 به دست آمدهنتایج ذیل  اند، انجام داده 1386پیمایش و توصیفی در سال  ا روشجهانگیري و کالنتري ثقفی ب

بین کارآفرینی ) برخوردار هستند، بهاي کارآفرینانه  ویژگیاز مدیران نمونه شرکت مخابرات ایران ) الف :است
  .وجود ندارد  مدیران شرکت مخابرات با جنسیت، مدرك تحصیلی، و سابقه خدمتی آنها رابطه

  
  روش پژوهش

 ،و ابزار مورد استفاده براي گردآوري داده ها شده است استفاده روش پیمایشاز پژوهش حاضر، در 
مبانی نظري و  بررسیپس از  .ساخته است پیش ،در پژوهش حاضر مورد استفادهپرسشنامه  .استپرسشنامه 

 مهمعنوان معیار  ذیل، بهچهار ویژگی  ،هاي شخصیتی کارآفرینان مربوط به رویکرد و ویژگی هاي پژوهش
  .پذیري متعادل و تحمل ابهام ، خالقیت، ریسک)انگیزه پیشرفت(نیاز به موفقیت : گردید کارآفرینان تعیین

 ،بررسی ارتباط عوامل مختلف با کارآفرینی به لحاظماهیت و روش، توصیفی و  ، به لحاظپژوهش حاضر
یل قابل اجرا به دل است وها  دار بودن تفاوت بین میانگین گروه وابستگی به منظور تعیین معنیپژوهش از نوع 

  .کاربردي است ،بودن
  

  بررسیچهارچوب زمانی و حوزه جغرافیایی مورد 
بار در یک مقطع زمانی  عرضی یا مقطعی است که فقط یک از نوع ،چهارچوب زمانی پژوهش حاضر

شهرستان میاندوآب از توابع  .است انجام شده 1388نیمه اول سال در حاضر  پژوهش. است انجام شدهچندماهه 
پل  ،و در واقع قرار دارداستان آذربایجان غربی در حد فاصل بین شهرهاي بوکان، ملکان، مهاباد و شاهیندژ 

آخرین  اساس اطالعات بر. شود هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان محسوب می ارتباطی استان
آبادي داراي  3031 و شهر 36بخش،  36شهرستان،  14غربی سرشماري عمومی نفوس و مسکن، آذربایجان 

میاندوآب، بر اساس جمعیت شهرستان . است 3305) داراي سکنه و فاقد سکنه(ها  کل آبادي ودارد سکنه 
. هستندنفر زن  121160مرد و  123994 ،نفر بوده است که از این تعداد 245158برابر با  ،1385سرشماري سال 

  .هستندساکن نیز در روستا درصد  40شهر و  دردرصد  60، ناز جمعیت کل استا
  

  جامعه آماري و برآورد حجم نمونه
بر  .هستنددهیاران روستاهاي شهرستان میاندوآب  همه پژوهش حاضر،جامعه آماري مورد بررسی در 

مورد  95 که داردروستا  205 ،ها، شهرستان میاندوآب ها و دهیاري سازمان شهرداريدر آمار  جدیدترین اساس
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 76گیري تصادفی ساده،  و نمونه براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران. دارنددهیاري و دهیار آن، 
 :شود را شامل میدو بخش در پژوهش حاضر، پرسشنامه  .انتخاب گردید و پرسشنامه بین آنها توزیع شد دهیار

و دو ) سن و تحصیالت( اي متغیر زمینه از بین آنها، دو شود که را شامل می) مستقل(بخش اول، چهار متغیر 
 72 نیز بخش دوم. هستند) کار و اندازي کسب اي و تمایل به راه حرفه  و  مهارت فنی( مهارتی و گرایشینیز متغیر 

به ترتیب  و) مخالفم مخالفم و کامالً موافقم، نسبتاً موافقم، نسبتاً کامالً( در طیف لیکرت ،اي چهار گزینه پرسش
   .انجام شد 4، 3، 2، 1معکوس طور دهی به  امتیاز ،در متغیر تحمل ابهام. تنظیم گردید 1، 2، 3، 4با امتیاز 

  
  هاي پژوهش یافته
  هاي توصیفی یافته) الف

تعداد دهیاران در  .هستنددهیاران روستاهاي شهرستان میاندوآب  ي،جامعه آماردر پژوهش حاضر، 
دهیاران مورد همه . توزیع گردیدهاي آماري  نمونهدر بین   پرسشنامه 76. است فرن 95روستاهاي مذکور، 

  .بودند مرد ،بررسی
%) 2/38( نفر 29 در قالب هفت رده سنی مشخص گردید که ،ترکیب سنی دهیارانبا بررسی : سن دهیاران )1

- 44فقط یک دهیار بین . دارندسن  35-39بین %) 9/7( نفر 6و  30-34بین %) 6/52( نفر 40سال،  25-29بین 
  .سال است 5/29 ،میانگین سنی دهیاران. سال سن دارد 40
، اطالعات حاصلبر اساس . در نظر گرفته شدمقطع تحصیلی  در پژوهش حاضر، هشت: تحصیالت دهیاران )2

 4کاردانی، %) 2/13( نفر 10دیپلم، %) 9/32( نفر 25کارشناسی، ، از دهیاران%) 7/44(نفر  34 میزان تحصیالت
  .استمتوسطه نیز در سطح %) 9/3( نفر 3راهنمایی و %) 3/5( نفر
سازمان  ماننداز مراکزي  ،از دهیاران%) 9/53(نفر  41که نشان داد هاي پژوهش  یافته: اي حرفه  و  مهارت فنی )3

مهارت رسمی  نیز از%)  1/46( نفر 35و اند  غیره، گواهی مهارت دریافت کردهاي و  حرفه  و  آموزش فنی
  .برخوردار نیستند

 ،از دهیاران%) 4/43( نفر 33و %) 2/13(نفر  10هاي پژوهش،  بر اساس یافته :کار  و  اندازي کسب تمایل به راه )4
%) 5/39( نفر 30، در حالی که ضر گرایش دارندکار در زمان حا  و  اندازي کسب به راه کم و کم بسیاربه ترتیب 
  .کار دارند  و  اندازي کسب زیادي به راهبسیار تمایل %) 9/3( نفر 3د و فقط تمایل زیا ،از دهیاران

  هاي استنباطی یافته) ب
هاي رفتاري  کارآفرینی دهیاران با توجه به ویژگی": حاضر عبارت است از اصلی پژوهشپرسش 

  :فرضیه آماري عبارت است از "کارآفرینان چه میزان است؟
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. است) نمره کل( 180) در طیف لیکرت 5/2کمتر یا مساوي (کمتر یا مساوي  ،میزان کارآفرینی دهیاران
180H0: µ ≤  

   < H1: µ 180 .است) در طیف لیکرت 5/2بیشتر از ( 180بیشتر از  ،میزان کارآفرینی دهیاران
اي و براي تعیین رتبه هر یک از  تک نمونه Tهاي آن، از آزمون  کارآفرینی و مؤلفه براي مشخص کردن نحوه

  .ها، از آزمون فریدمن استفاده شد مؤلفه
  کارآفرینی  اي دهیاران در هر یک از چهار ویژگی نمونه  تک Tو انحراف استاندارد و نتایج آزمون میانگین ): 5(جدول 

  T SIG  انحراف معیار  میانگین  هاي شخصیتی ویژگی

  05/0  20/56  98/7  46/51  پذیري متعادل ریسک
  05/0  48/79  72/5  14/52  نیاز به موفقیت

  05/0  66/24  81/7  10/22  تحمل ابهام
  05/0  78/87  93/8  86/89  خالقیت
  05/0  32/94  92/19  57/215  کارآفرینی


 بیانگرکه  ،هاي کارآفرینی و نیز میانگین کل پرسشنامه لفهؤمیعنی  چهارگانه،هاي  میانگین ویژگی

شود،  مشاهده می )5( که در جدول طور  همان .بیان شده است) 5(، در جدول کارآفرینی به طور کلی است
ترین  نیز کم) 10/22(و ویژگی تحمل ابهام  )86/89(ها، بیشترین میانگین  خالقیت در مقایسه با سایر ویژگی

 تک tآزمون . محاسبه شده است 57/215میزان کارآفرینی که میانگین کل پرسشنامه است، . میانگین را دارد
به  با توجه(است  180که بین میانگین کارآفرینی و حد متوسط هر پرسشنامه که  ي نشان دادا مونهن

) پرسشنامه وجود هفتاد و دو پرسش در به عنوان نمره متوسط و نیز 5/2و نمره  پرسشاي بودن هر  درجهچهار
 tآزمون . به بیان دیگر، کارآفرینی دهیاران بیشتر از حد میانگین است). p >05/0(وجود دارد  دار تفاوت معنی

داري را نشان  تفاوت معنی لفه نیزؤهاي کارآفرینی و حد میانگین هر م لفهؤبین میانگین هر یک از ماي  نمونه تک
، تحمل ابهام 5/37پرسش و میانگین  15، نیاز به موفقیت با 45پرسش و میانگین  18پذیري با  ریسک(داده است 

  ). 70پرسش و میانگین   28، خالقیت با 5/27پرسش و میانگین   11با 
  

  پژوهش هاي هفرضی
تفاوت معنی داري وجود  نها،دهیاران با میزان کارآفرینی آ) اي حرفه و فنی( بین سن و مهارت ظاهراً )1

  . دارد
  .از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شدفوق، براي آزمون فرضیه 
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  اي دهیاران بر حسب میانگین کارآفرینی حرفه  و  توزیع سن و مهارت فنی): 6( جدول

  سن
میانگین 
  کارآفرینی

  تعداد
انحراف 

  معیار
 و  مهارت فنی

  اي حرفه 
میانگین 
  کارآفرینی

  تعداد
انحراف 

  معیار
  19  41  220  داراي مهارت  5/13  29  219  29-25
  21  35  212  فاقد مهارت  24  40  212  34-30
  9/19  76  215  جمع کل  17  6  218  39-35

44-40  208  1  0  
سطح / سن

  داري معنی
مقدار آزمون   354/0

F 
10/1  

جمع 
  کل

215  76  9/19  
سطح / مهارت
  داري معنی

مقدار آزمون   046/0
F  

12/4  

سن و مهارت فنی و 
  اي حرفه

  F  90/3مقدار آزمون   025/0  داري سطح معنی

  111/0  ضریب تعیین تعدیل شده
  

بر نمره  (F=1/10, sig= /354) اصلی متغیر سن اثر ،شود مشاهده می )6(طور که در جدول   همان
به  ،دهیارانمیانگین کارآفرینی در بین سنین مختلف  ،یعنی به لحاظ آماري. نیستدار  معنی ،کارآفرینی دهیاران

  .یکسان است 40-44جز سن 
دار  معنی ،بر نمره کارآفرینی دهیاران (F = 4/12, sig = /046)اي  حرفه  و  اثر اصلی متغیر مهارت فنی 

به  .مهارت و فاقد مهارت تفاوت دارد بامیانگین کارآفرینی در دو سطح دهیاران  ،یعنی به لحاظ آماري، است
  ).220(برخوردار هستند میانگین کارآفرینی بیشتري  از ،اي مهارت فنی و حرفهداراي که دهیاران  طوري

تعامل بین  ،یعنی به لحاظ آماري .بر یکدیگر دارنداي دهیاران نیز اثر متقابلی  حرفه  و  سن و مهارت فنی
 ,Sig= /025). استدار  ثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر کارآفرینی معنیأاي و ت حرفه  و  سن و مهارت فنی

F= 3/90)   
داري  کارآفرینی آنان تفاوت معنی کار دهیاران با میزان  و  اندازي کسب بین سن و تمایل به راه ظاهراً) 2

  .وجود دارد
  .است بیان شده) 7(در جدول  ،نتایج  حاصل از تحلیل واریانس دوطرفه
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  کار دهیاران بر حسب میانگین کارآفرینی و اندازي کسب توزیع سن و تمایل به راه ):7(جدول 
میانگین   سن

  کارآفرینی
انحراف   تعداد

  معیار
اندازي  تمایل به راه

  کار  و  کسب
میانگین 
  کارآفرینی

  انحراف معیار  تعداد

  16  10  219  خیلی کم  5  29  217  29-25
  8/19  33  215  کم  6/3  40  217  30 -34
  22  30  214  زیاد  8  6  212  35 -39
  6  3  233  خیلی زیاد  6/18  1  208  44-40

  9/19  76  215  جمع کل  9/19  76  215  جمع کل
  F 366/0مقدار آزمون   778/0  داري سطح معنی  سن
اندازي  تمایل به راه

  کسب و کار
  F  75/1مقدار آزمون   165/0  داري سطح معنی

سن و تمایل به 
  کار  و  اندازي کسب راه

  F  4مقدار آزمون   011/0  داري سطح معنی

  128/0  ضریب تعیین تعدیل شده
  

بر نمره   (F  = /366 , sig =/778) اثر اصلی متغیر سند، شو مشاهده می )7(ر که در جدول طو همان
. میانگین کارآفرینی در بین سنین مختلف یکسان است ،یعنی به لحاظ آماري. نیستدار  کارآفرینی دهیاران معنی

  .را دارد) 208(که کمترین میزان کارآفرینی  40- 44به جز محدوده سنی البته 
بر نمره کارآفرینی دهیاران  (F = 1/75, sig = /165)کار   و  اندازي کسب اثر اصلی متغیر تمایل به راه

اندازي  دهیاران براي راه تمایلمیانگین کارآفرینی در سطوح مختلف  ،، یعنی به لحاظ آماريیستدار ن معنی
کار   و  اندازي کسب  به جز دهیاران داراي تمایل خیلی زیاد به راهالبته . است و تفاوتی نداردکار یکسان   و  کسب

  .را دارند) 233(که بیشترین میزان کارآفرینی 
تعامل بین  ،، یعنی به لحاظ آماريبر یکدیگر دارندثر متقابلی اکار نیز   و  اندازي کسب سن و تمایل به راه

 ,F =4).است دار  معنی ،بر کارآفرینی هر دو متغیر مذکورثیر همزمان أکار و ت  و  اندازي کسب سن و تمایل به راه

sig = /011)   
داري  دهیاران با میزان کارآفرینی آنان تفاوت معنی) اي حرفه و فنی(مهارت بین تحصیالت و  ظاهراً) 3

  .وجود دارد
 بیان شده) 8(نتایج در جدول . نیز از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شده استفوق براي آزمون فرضیه 

  .است
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  اي دهیاران بر حسب کارآفرینی حرفه  و  توزیع تحصیالت و مهارت فنی): 8( جدول
میانگین   تحصیالت

  کارآفرینی
انحراف   تعداد

  معیار
 و  مهارت فنی

  اي حرفه 
میانگین 
  کارآفرینی

  انحراف معیار  تعداد

  9/18  41  216  داراي مهارت  0  4  226  راهنمایی
  6/20  35  215  فاقد مهارت  6/0  3  209  متوسطه
  9/19  76  215  جمع کل  26  25  217  دیپلم

سطح / سن  17  10  216  فوق دیپلم
  داري معنی

مقدار   711/0
  Fآزمون 

535/0  

سطح / مهارت  18  34  215  لیسانس
  داري یمعن

مقدار   303/0
  Fآزمون 

8/1  

    9/19  76  215  جمع کل
  F  444/0مقدار آزمون   772/0  داري سطح معنی  تحصیالت و مهارت

  - 012/0  ضریب تعیین تعدیل شده
  

بر نمره  (F  = /535, sig =/711) اثر اصلی متغیر تحصیالت، شود مشاهده می )8(طور که در جدول  همان
میانگین کارآفرینی در بین سطوح  مختلف تحصیلی  ،آماريیعنی به لحاظ  .نیستدار  معنی ،کارآفرینی دهیاران

  .است 209و  226به ترتیب ا که میانگین آنهبه جز مقاطع راهنمایی و متوسطه البته . ستیکسان ا ،دهیاران
، نیست دار بر نمره کارآفرینی دهیاران معنی (F = 1/8, sig = /303)اي  اثر اصلی متغیر مهارت فنی و حرفه 

  .تفاوتی ندارد) دارا بودن و نبودن( اي حرفه و میانگین کارآفرینی در سطح مهارت فنی ،یعنی به لحاظ آماري
 ،یعنی به لحاظ آماري بر یکدیگر ندارند،اي دهیاران نیز اثر متقابلی  حرفه  و  صیالت و مهارت فنیحت

دار  بر متغیر کارآفرینی معنی مذکورثیر همزمان دو متغیر أاي و ت حرفه  و  تعامل بین تحصیالت و مهارت فنی
    (F = /444, sig =/772). نیست

داري  تفاوت معنی ،با میزان کارآفرینی آنان کار دهیاران  و  اندازي کسب بین تحصیالت و تمایل به راه) 3
  .وجود دارد

.است بیان شده) 9(در جدول فوق، نتایج حاصل از تحلیل واریانس دوطرفه براي آزمون فرضیه 
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  اندازي کسب و کار دهیاران بر حسب کارآفرینی توزیع تحصیالت و تمایل به راه ):9( جدول
میانگین   تحصیالت

  کارآفرینی
 انحراف  تعداد

  معیار
تمایل به 

  اندازي کسب راه
  کار   و

میانگین 
  کارآفرینی

انحراف   تعداد
  معیار

  16  10  219  خیلی کم  0  4  226  راهنمایی
  8/19  33  215  کم  6/0  3  209  متوسطه
  7/21  30  215  زیاد  26  25  215  دیپلم

  8/5  3  233  خیلی زیاد  17  10  217  فوق دیپلم
  9/19  76  215  جمع کل  18  34  215  لیسانس
    9/19  76  215  جمع کل

  F  782/0مقدار آزمون   541/0  داري سطح معنی  تحصیالت
 و  اندازي کسب تمایل به راه
  کار 

  F  42/1مقدار آزمون   245/0  داري سطح معنی

تحصیالت و تمایل به 
  کار  و  اندازي کسب راه

  F  1مقدار آزمون   424/0  داري سطح معنی

  - 022/0  ضریب تعیین تعدیل شده
  

بر نمره  (F  = /782 , sig =/541) اثر اصلی متغیر تحصیالت، شود مشاهده می )9(طور که در جدول  همان
به  ،میانگین کارآفرینی در بین سطوح مختلف تحصیلی ،یعنی به لحاظ آماري. نیستدار  معنی ،کارآفرینی دهیاران

  .جز مقطع راهنمایی و متوسطه یکسان است
بر نمره کارآفرینی دهیاران  (F = 1/42, sig = /245)کار   و  اندازي کسب اثر اصلی متغیر تمایل به راه 

اندازي  دهیاران براي راه یلمیانگین کارآفرینی در سطوح مختلف تما ،، یعنی به لحاظ آمارينیستدار  معنی
کار که   و   اندازي کسب زیاد به راه بسیاربه جز دهیاران داراي تمایل . است و تفاوتی نداردکار یکسان  و کسب

  .را دارند) 233(بیشترین میزان کارآفرینی 
 ،یعنی به لحاظ آماري .ی بر یکدیگر نداردمتقابل تأثیرکار نیز   و  اندازي کسب تحصیالت و تمایل به راه

دار  بر کارآفرینی معنی مذکورثیر همزمان دو متغیر أکار و ت  و  اندازي کسب تعامل بین تحصیالت و تمایل به راه
   (F =1, sig = /424).نیست
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  گیري نتیجه
لیکن . جامعه روستایی پدید آورد زندگیدر ر ا اي  رعیتی، تحوالت گسترده -فروپاشی نظام سنتی ارباب

 موجب بیکاري فزاینده و ،تقسیم ناعادالنه زمین بین روستاییان. داشتآثار و عواقب منفی زیادي  ،این دگرگونی
نشینی، گسترش  هاي ضروري به شهرها شد که پیامدهایی نظیر حاشیه فاقد مهارت مهاجرت تعداد زیادي از افراد

ناآشنایی با  دلیلبه  ،مدیریت وقت روستاییعالوه بر این، . داشتغیره اجتماعی و هاي  مشاغل کاذب، آسیب
و وابستگی شدید روستاییان مشارکت  کاهشموجب  ،هاي الزم ها و آموزش زندگی روستایی و فقدان مهارت

  .هاي غلط بخش روستایی و کشاورزي نیز مزید بر علت بود گرچه سیاست. به دولت شدآنها 
آموزي براي ایجاد اشتغال  نقش آموزش و مهارت ،اي هاي توسعه به ویژه با آغاز برنامه ،با پیروزي انقالب

مدیریت روستایی نیز که با تشکیالتی نظیر شوراي اسالمی، . کید قرار گرفتأد تموربه طور جدي  ،مولد و متنوع
هاي الزم و  نداشتن زمینهدلیل به  ،خانه همیار، دفتر عمران روستایی و غیره در روستاها شکل گرفته بود

 ،1377در سال  ي یادشدهها به دلیل نابسامانی. دست نیافتندتوفیق قابل قبولی به  ،هاي اجرایی مرتبط سازمان
دهیاري نهاد عمومی  ،طبق این قانون. سیس دهیاري خودکفا در روستاهاي کشور به تصویب رسیدأقانون ت

، به طور مستقیم شوراي اسالمی روستا .را بر عهده داردمسئولیت دهیاري دهیار، و است دولتی تعریف شده  غیر
  .پردازد به انتخاب دهیار می

با مردم و شوراي اسالمی روستا و  اي دارد که در مرحله اول مستقیماً ر سادهاز آنجایی که دهیاري ساختا
ه عرضهاي دهیار در  ها و توانمندي شخصیت، ویژگیمرتبط است، در مرحله بعد با بخشداري و فرمانداري 

، شوراي )و بخش خصوصی( دهیار مسئول مستقیم تعامل با مردم. است مهم ،خدمات بهتر به جامعه روستایی
هاي اشتغال براي  ها و فرصت شناسایی زمینه ،در وظایف دهیار. استسالمی روستا، دولت و نهادهاي آن ا

این مهم نیز . کید جدي قرار گرفته استأمورد ت ،بیکاران جامعه روستایی و نیز ایجاد منابع درآمدي براي دهیاري
  .هاي کارآفرینی میسر نخواهد شد ها و مهارت جز با ارائه آموزش

پذیري، ارائه تفکر  ها، افزایش ریسک تواند با تغییر نگرش، شناسایی فرصت هاي کارآفرینی می وزشآم
هاي  بر مهارتمبتنی  ي مذکور،ها آموزش لیکن. دهیاران را در این زمینه یاري دهد ،لهأمدیریت حل مس و خالق

  .اي است حرفه و فنی
اي  هاي فنی و حرفه ثیر مهارتأدهیاران و تهاي کارآفرینی در  نجش ویژگیحاضر، سهدف اصلی پژوهش 

  :نشان داد  پژوهشنتایج . استها  بر این ویژگی
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پذیري  ریسک(ند بود در سه ویژگی بسیار قوي ،چهار ویژگی اصلی کارآفرینانبین از  ،دهیاران مورد برسی. 1
از دهیاران  ،در مجموع. تدر بین آنها ضعیف اسویژگی تحمل ابهام  فقطو ) متعادل، نیاز به موفقیت و خالقیت
  .برخوردارندروحیه یا توانایی بالقوه کارآفرینی 

ثیر این دو متغیر به طور همزمان بر میانگین أاي دهیاران و ت حرفه  و  تعامل بین سن و دارا بودن مهارت فنی. 2
مهارت  با و 35- 39و  25- 29که دهیاران واقع در دو محدوده سنی   به طوري. دار است کارآفرینی معنی

  . بیشترین میانگین کارآفرینی را دارند ،اي حرفه و فنی
ثیر همزمان این دو متغیر بر میانگین أکار در دهیاران و ت و اندازي کسب تعامل بین سن و تمایل به راه. 3

بسیار تمایل  قرار دارند، 30-34و  25-29 نی که در سنینبه طوري که دهیارا. استدار  کارآفرینی آنان معنی
  .بیشترین میانگین کارآفرینی را دارندو نیز کار   و  اندازي کسب راهفراوانی به 

ثیر همزمان این دو متغیر بر میانگین کارآفرینی أاي دهیاران و ت حرفه  و  تعامل بین تحصیالت و مهارت فنی. 4
  .رآفرینی یکسانی دارندمیانگین کا ،مهارت و فاقد مهارت بابه طوري که دهیاران . نیستدار  آنان معنی

بر میانگین کارآفرینی  ،ثیر همزمان این دو متغیرأکار و ت  و  اندازي کسب تعامل بین تحصیالت و تمایل به راه. 5
 تقریباً) در سطوح خیلی کم، کم، و زیاد( کار   و  اندازي کسب به طوري که تمایل به راه. یستدار ن آنان معنی

  .تمایل خیلی زیاد که بیشترین میانگین کارآفرینی را دارندبا به جز دهیاران . یکسان بوده است
در  ،دهیاراناز % 90که نزدیک به  مشخص گردید سن و تحصیالت دهیاران مورد بررسیبا بررسی 

تحصیالت  ورود مدیران جوان با. ددارننیز تحصیالت عالی از آنها % 58و هستند سال  25-34محدوده سنی 
 اي سرمایه انسانی حرفهاز که  استمدیریت روستایی به افرادي  حوزه بیانگر واگذاري ،عالی به جامعه روستایی

دریافت مدرك  صرفاًشده است که  ابتکارآفرینی ث هاي پژوهشدر لیکن امروزه . برخوردار هستند) تحصیالت(
لکه محتواي دروس و شود، ب جامعه نمی درکارآفرینی ، موجب پیدایش تحصیلی از مراکز آموزش عالی

طور که  همان. ثر باشدؤهاي کارآفرینی م گیژوی تواند در کارآفرین شدن یا کسب می ،هاي کارآفرینی آموزش
 اندازي کسب  تمایل به راه -اي و تحصیالت حرفه  و  مهارت فنی -هاي دومتغیري تحصیالت ترکیب ،مالحظه شد

التحصیالن ما با  بیانگر این موضوع است که بسیاري از فارغفوق یافته . ندارد ثیرأدر کارآفرینی دهیاران ت ،کار  و 
بودن  جدیدبا توجه به این موضوع، البته  .کار ناآشنا هستند  و  هاي کسب مفاهیم کارآفرینی و شناخت فرصت

هاي کارآفرینی و گنجاندن  برگزاري دورهبراي اقدام نظام آموزش عالی ما . استطبیعی  ایرانها در  این آموزش
به را التحصیالن  هاي ورود فارغ تواند زمینه می ،اي حرفه و دروس کارآفرینی و نیز ارتباط متقابل با سازمان فنی

تفکر رشد هاي دولتی و  آموختگان براي استخدام در نهادها و سازمان ، و از تقاضاي دانشکندراهم فبازار کار 
از درصد  70 ،در آمریکا دهد که فقط نشان می ،المللی در زمینه کارآفرینی بین يآمارها. شینی بکاهدپشت میز ن

  .دارندتحصیالت عالی  ،زنان کارآفرین
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اي  حرفه  و  هاي فنی مهارت از ،درصد از دهیاران 9/53حدود که همچنین نشان داد  ي پژوهشها یافته
 و  اندازي کسب زیاد به راه بسیارتمایل  ،درصد 9/3تمایل زیاد و  ،درصد 5/39نیز  آنهستند، و به تبع برخوردار

به طوري که  .اي نیز نوعی پرورش کارآفرین است حرفه  و  هاي فنی ماهیت اصلی آموزش ،در واقع. کار دارند 
ه یا بنند کهاي شغلی مناسب را ایجاد  قادر خواهند بود فرصت ،بعد از کسب مهارت و تخصیص دانش فنی

ها براي موفقیت در  ترین آموزش ضروري  ها، ش گوید، این نوع آموز میلیونز همان طور که دست آورند، پس 
  .هندد می افزایشکاري  و اندازي کسب کار هستند و تمایل فرد را براي راه  و  کسب

بیش از  ،ضرورت توجه به آموزش دهیاران ،گذرد سیس دهیاري میأکه از ت زمان کوتاهی با وجودامروزه 
هاي مردمی، بخش  جلب مشارکتبراي دهد که  وظایف دهیار نشان می مالحظه به ویژه. استپیش ضروري 

هاي  آموزش به غیرههاي اشتغال و کارآفرینی، ایجاد منابع درآمدي براي دهیاري و  خصوصی، شناسایی فرصت
اساس   پس انتخاب دهیار از سوي شوراي اسالمی روستا بر .غیره نیاز استکارآفرینی، فنی، مدیریتی، ارتباطی و 

.به جامعه روستایی باشد جدیدخدمات  عرضهمثبتی در  گامتواند  می ،و سوابق مدیریتی یمهارتعوامل 
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