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 چکیده  

ـازي اي بر فراهموحرفههاي فنیکار در نواحی روستایی و چگونگی تأثیر آموزشواندازي کسبحاضر با هدف شناسایی ملزومات راه تحقیق هدف: س
  انجام رسیده است. این ملزومات در استان گلستان به

ـاري اي بـود. جامعـۀپرسشـنامهپیمایش  : روش تحقیق مبتنی برروش ـامل ایـن آم ـارآموزان روسـتایی آموزش نفـر از 1482 تحقیـق ش ـاي ک ه
کـوکران بـه  نمونه ازطریق فرمـول ها شرکت کرده بودند. حجمدر این دوره 1388- 1390هاي اي در استان گلستان بودند که طی سالحرفهوفنی
  گویان توزیع شدند. هاي تحقیق دربین پاسخاي پرسشنامهخوشه گیرينمونه روش شد و به نفر مشخص 225 تعداد

ـاي فنـی و تخصصـی در کسـبکسـب آموزش«اي بر مواردي مانند وحرفههاي فنی: نتایج نشان داد آموزشهافتهیا افـزایش «و » کار مربوطـهوه
ـار راجاسـتخ به ،کار روستاییواندازي کسباي بر راهحرفهوهاي فنیتأثیر آموزش یعاملبیشترین تأثیر را دارند. در تحلیل » نفس در کاراعتمادبه  چه
ـارآفرینی«، »کاروعملی کسبو  هاي فنیکسب مهارت«هاي عنوان با عامل ـازي بـراي خوداشـتغالیانگیزه«، »ایجاد روحیـۀ ک ـاي مهارت«و » س ه

ـاراي بـر شـروع کسـبوحرفـهکل اثرهاي آموزش فنی واریانس از %358/69 این عوامل که شد منجر» کارواجتماعی کسبو عمومی   تبیـین را وک
ـار قبلـیتجربـۀ «، »تحصـیالت«داد  نشان نیز کیلوجست ونیرگرس لیتحل نتایج .کردند ـاي عملـی مهارت کسـب«، »قصـد خوداشـتغالی«، »ک ه
  .  دندار خوداشتغالی کارآموزان تأثیر مثبت احتمال بر »انگیزة خوداشتغالی«و  »کاروکسب

شود بایگانی جامعی از روند اشتغال کـارآموزان تهیـه وزان که پیشنهاد میسختی امکان دسترسی به کارآمها/  راهبردها: محدودیت
 .شود

اي، برقـراري وحرفههاي آموزش فنیهاي آن براي شرکت در برنامههاي کارآموزان و همچنین، انگیزهنیازسنجی اولیه از مهارتراهکارهاي عملی: 
ـار مسـتقل در برنامـهانـدازي کسـبو درنهایت، ارائۀ مراحل قانونی و اداري براي راهها به بازآموزي پل ارتباطی با کارآموزان براي ترغیب آن هاي وک

 آموزشی سازمان.
ـاي فنـیبندي نیازها و ملزومات خوداشتغالی در نـواحی روسـتایی و معرفـی چگـونگی اثربخشـی آموزش: اولویتاصالت و ارزش اي بـر وحرفـهه

  خوداشتغالی کارآموزان براي این سازمان.
  وکار، استان گلستان.کار، ملزومات کسبواندازي کسباي، راهحرفهوهاي فنیکارآفرینی روستایی، آموزش: هادواژهیکل
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  . مقدمه 1
  . طرح مسئله1. 1

قــاي کارهــاي کارآفرینانــه در ارتوبــر نقــش کســبامــروزه 
 و طریق افـزایش نـرخ اشـتغالهاي اقتصادي جوامع، ازفعالیت

، ثوریک، (آدرتچ است ها و خدمات جدید توافق شدهتولید کاال
 يارتقـا عـالوه،بـه ).2002، 2و میتـرا 2002، 1ورهول و ونکرز

 عنصـر در توسـعۀ تریناساسـی روسـتایی اقتصاد تربیشهرچه
 جامعـۀ بقـاي و که اسـتقرارطوريرود؛ بهمی شماربه روستایی
است  رممکنغی سودآور براي ساکنان و مولد کار بدون روستایی

کارآفرینی  ،). در جوامع روستایی1388(خداوردیان و طیوري، 
اي اهمیــت اســت: ایجــاد شــغل بــا هزینــۀ از چنــد جهــت دار

گذاري مشـترك یـک سـرمایه اي نسبتاً کـم و توسـعۀسرمایه
کارهاي کوچـک یـک وتوسط کارکنان ماهر. همچنین، کسـب

یجـاد طریـق امات هستند؛ ازمنبع نوآوري در محصوالت و خد
اندازهاي محلـی و پس هاگذاريکارهاي کوچک، سرمایهوکسب
شـود و اسـتفاده از منـابع محلـی تشـویق می یابندمی افزایش

، کارآفرینـــان واقـــعدر .)2007، 3و گودهیـــو ،، رزلمهاپـــاترا(
 اندازي و توسـعۀروستایی درطی فرایند کارآفرینی خود و با راه

روستایی ایفا  اقتصاد عۀقش مهمی در توسجدید ن يکاروکسب
کنند. کاهش بیکاري و افزایش نرخ اشتغال، افزایش درآمـد می

، نهایـتلـی، افـزایش تولیـدات و خـدمات و درو رفاه مردم مح
ایجـاد در ثر کاهش مهاجرت ازجملـه پیامـدهاي مثبـت و مـؤ

 (استاتوپولو، پالتوپولوس مشاغل جدید در نواحی روستایی است
ین در نواحی روستایی ملزومات ا وجود با )2004، 4و اسکوراس

ر جدید محدود اسـت یـا امکـان کا و کارافرینی و شروع کسب
ه نتـایج عـالوبه). 2010، 5(آنتوپولو سازي آن وجود نداردفراهم
مهارت و تخصص دهد بسیاري از روستاییان ها نشان میبررسی

کـه طـوريبـه ؛)2003، 6را ندارند (پترسـون و هندرسـونالزم 
ورت دسترسی به سایر امکانـات خوداشـتغالی (سـرمایه و صدر

کـار وهـاي الزم بـراي شـروع کسـباقـد مهارتمنابع تولید) ف
ها ارتبـاط آن هايدر اغلب موارد آموزش ،زیرا ي هستند؛جدید

براین، بـر نقـش مهارتی بازار کار ندارد. افزون زیادي با نیازهاي
ایش لیـدي در افـزعنوان عنصـري کش کارآفرینانه بهآموز ویژة

، 7(پـاتر افراد تأکید شـده اسـت و توانمندي کارآفرینانۀ نگرش
 دیـده و بـاآموزش انسـانی نقـش نیـروي همواره بر و )2008

و  اقتصـادي و توسعۀ در رشد یمهم شرطپیش عنوانبه مهارت
ــاعی ــد  اجتم ــدهتأکی ــالوه ش ــت. ع ــرآناس ــاي آموزش ب ه

 بـا در برخورد را جامعه پذیري کلاي قدرت انعطافحرفهوفنی
                        ).2008، 8لیشات(ون دندهمی افزایش گوناگون هايچالش

عنـوان ضـرورتی بـراي هاي کارآفرینانه بـه، آموزشبنابراین
 لقوه (افزایش آگاهی افـراد و عالقـۀبا افزایش عرضۀ کارآفرینانۀ

ظهـور حـال کارآفرینـان درهاي شغلی خـود) و ها به زمینهآن
کـار جدیـد) شـناخته ود انگیزه در افراد براي شروع کسب(ایجا
 ).2011، 9کـانتوچ- کوهار و روئـدا- رودریگوئز و (لینان شوندمی

عنـوان یکـی از انـواع اي بـهوحرفههاي فنیمیان آموزشدراین
هاي کارآفرینانه در کشور که مبتنـی بـر تخصـص و بـا آموزش

، ت پیگیر هسـتندو ممارسهاي عملی و تمرین تکیه بر آموزش
کـارآفرینی روسـتایی  ي توسـعۀگشـاد عالج کار و گرهنتوانمی
مهـارت خـاص بـه  هـا کـه سـعی در ارائـۀند. این آموزشباش

در محیطـی مشـابه فضـاي واقعـی فعالیـت  ،کارآموزان دارنـد
ران را بـراي ورود بـه بازارکـار شوند و فراگیوکار انجام میکسب

سـازند. تخصـص مربوطـه آمـاده می به مهـارت واساس نیاز بر
هاي مهـارتی بـر بهبـود جنبـهاي عالوهوحرفههاي فنیآموزش

ویـژه زومات کارآفرینی و خوداشتغالی بـهبر سایر مل ،نیروي کار
 هـايهـا و روحیـهاختی کـارآفرینی (نگرششنهاي روانجنبه

ــه) ــه کارآفرینان ــاعی کســبو جنب ــار وهاي عمــومی و اجتم ک
وکـار) صاف و عـدالت در کسـبمل، مدیریت، انهاي تعا(مهارت

 هـا بـر ارتقـايآن ند. در مطالعات مختلف نیز تأثیرنیز تأثیر دار
- و سـادات هاي افـراد و تشـویق کـارآفرینی (امـامیتوانمندي
، عملکرد شغلی )1384فر و مرتضوي، ؛ سلیمی1384، سعیدي
)، 1387، معصوم، مقصودلو، و وطنـیشاهکوهی، قدیري(خواجه

دهـی بیشـتر مندي بهتر از نیروي انسانی روسـتایی و بهرههرهب
محبـوبی و ؛ 1390، زن، خالـدي، و سـلیمانیپـاپاین نیروها (

آمـوزي و توانمندسـازي مهارتاست. تأکید شده  )1388آبیار، 
و  لفه براي اشتغال جوانـان اسـتؤترین منیروي انسانی محوري

. با توجه به است اي ایجاد اشتغالوحرفهفنی هايهدف آموزش
 نی در توسـعۀاهمیـت کـارآفریتوجـه بـه بـا این مـوارد و نیـز 

کارهاي روستایی نقشی اساسـی واقتصادي کشور و اینکه کسب
- پی پاسـخدر تحقیق حاضر دررو این، ازدر چنین روندي دارند

    هستیم:هاي زیر گویی به سؤال
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دید در کار جوعوامل و ملزومات خوداشتغالی و شروع کسب .1
 روستاها چه هستند؟

 مـل بـراياي چه تأثیري بر ایـن عواحرفهوهاي فنیآموزش .2
 کار دارند؟واندازي کسبراه

مرکـز  20 بـودنالزم است ذکر شود استان گلستان بـا دارا
مطالعه انتخاب شـده عنوان ناحیۀ مورداي بهوحرفهفنی آموزش

  است.
  تحقیق نظري . پیشینۀ2. 1

صوص کارآفرینی روسـتایی و عوامـل ختلفی درتحقیقات مخ   
انـدازي ان بـراي راهنیـاز کارآفرینـمؤثر بر آن و نیز شرایط مورد

کار مستقل انجام شده است. در بیشتر این تحقیقات نیز وکسب
شـدن اندازي شـغل و کـارآفرینرآیند راهکه فاست تأکید شده 

 و ملزومـات متعـددي اي از عوامل اسـتحاصل تأثیر مجموعه
در مطالعات مختلف، وجود دارد.  یکار مستقلوبراي ایجاد کسب

 ، تجربـۀ)1986، 10بریـاس(برخورداري از تخصص و مهارت بر 
 و کارآموزي و کسـب مهـارت )1993، 11(کروگر پیشین شغلی
کنندة شـروع یـک عنـوان تسـهیلبـه) 2008 ،12(نابی و هلدن

انایی کارآفرینان تو، عالوهفرایند کارآفرینانه تأکید شده است. به
هاي جدید بازار، خلـق محصـوالت/ خـدماتی فرصت در ارزیابی

مطلوب  کنند، حفظ ارتباطکه نیازهاي مشتریان را برآورده می
پذیري و مدیریت گذاران بالقوه و افراد کلیدي، ریسکبا سرمایه
(کالوریــد و ها از ملزومــات خوداشــتغالی مــؤثر هســتند هزینــه

   ).2006، 13ایساکسن
کارآفرینی بر برخـورداري  که مطالعات اولیه در حوزةدرحالی   

ک فعالیـت نیاز شروع یـعنوان پیشهاي شخصیتی بهاز ویژگی
امــا در  ،)1961، 14کالنــد(مــک انــدکارآفرینانــه تأکیــد کــرده

شناختی مانند سن، هایی جمعیتهاي بعدي بر ویژگیپژوهش
ب کـاري و جنسیت، مذهب، سطح تحصـیالت، مهـارت، تجـار

؛ 1994، 15، استوري، و ویسـتید(رینولدز ه استغیره تأکید شد
از در برخی  ).1991، 16، استیمپسون، هیوفنر، و هانترابینسون

دلیـل الگوي نقـش اعضـاي خانوارهـا (بـهمطالعات نیز بر تأثیر 
ینـد وکـار) بـر شـروع فراتأمین برخی ملزومات شـروع کسـب

، 17هبروزینســکی و وایبــ ،(اســچرر کننــدکــارآفرینی تأکیــد می
هـاي از تحقیقات نیز مواردي ازقبیل آموزشدر برخی  ).1991

کاري، حمایت اعضـاي  هاي عمومی، تجربۀوکار، آموزشکسب
نش فنی هاي دولتی، برخورداري از داخانواده و دوستان، کمک

کـار وعنوان ملزومات شروع کسـبو کمک سایر کارآفرینان، به
  ).1990، 18سدی(گاسلین و گرا اندی معرفی شدهمستقل

که در  ادبیات کارآفرینی با هدف الزمۀ شـروع عامل مهمی     
برخـورداري از  ،نظر گرفته شده اسـتیک فعالیت کارآفرینه در

آموزش و مهارت تخصصـی اسـت کـه در ایـن تحقیـق، تـأثیر 
هاي مهارتی همـراه بـا سـایر متغیرهـاي برخورداري از آموزش
توجـه وکار مسـتقل موردکسباندازي راه اجتماعی اقتصادي بر

زش و مهـارت است. بدیهی است که فردي با سطح بـاالتر آمـو
خـود دارد  رآفرینانـۀهـاي کافعالیـت تمایل بیشتري به توسعۀ

ــانکس ــدلر و ه ــوزش از .)1994، 19(چن ــق مهیاســازي آم طری
ها و دانش عمومی و تخصصی براي ارزیابی بازار عرضه و مهارت

     بــه دنیــايا، منــابع و نیــروي کــار دسترســی تقاضــاي کاالهــ
عالوه، کسـب به ).1986(بریاس، کند می کار را تسهیلوکسب

 کارگران براي امنیت شغلی کنندةتضمین عاملتواند مهارت می
با توجه به اینکـه  ).2006(کالورید و ایساکسن،  گردد محسوب

 هــاي کارآفرینانــهآمــوزش مهارت در ایـران نیــز بخــش اصـلی
ها شود و این آموزشیاي ارائه محرفهوهاي فنیموزشقالب آدر

بیت نیـروي و ترتوجهی در پرورش نیروي کار ماهر توفیق قابل
، در )1384فر و مرتضـوي، (سـلیمی اندانسانی کارآفرین داشته

هـا در زشاساس تحقیقات پیشین بـه تـأثیر ایـن آموادامه و بر
  شود.ره میکار اشاوسازي ملزومات کسبفراهم

) در بررسـی نقـش آمـوزش 1378حسینی (الهارفعی و فرج   
اي بر روي وضعیت اشتغال روستاییان، به این نتیجه حرفهوفنی

هاي آموزشی رسیدند که بین دفعات شرکت کارآموزان در دوره
داري کار رابطـۀ مثبـت و معنـاوودمندي دوره براي کسـبو س

اي آموزشـی بـا نیازهـاي شـغلی ه، برنامـهعـالوهوجود دارد. به
 موجبـات اسـتمرار و تثبیـت دلیلهمیناند و بهمناسبت داشته

. پوالدي ریشهري و سلیمانی اندمشاغل روستایی را فراهم کرده
اي در بهبود حرفهوهاي فنی) نتیجه گرفتند که آموزش1390(

طلبی، پشتکار و نفس، استقاللروحیۀ ابتکار و نوآوري، اعتمادبه
آنکـه در انـد؛ حـالبیشترین تأثیر را داشـتهدوراندیشی  حیۀرو

بینی تأثیر و خوشها دهی به موقعیتپذیري، توان واکنشخطر
) در 1390رضــایی و همــایونی (. میرمحمدانــدکمتــري داشــته
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دورة کـارآفرینی  دو گـروه کـارآموزان و غیرکـارآموزان مقایسۀ

قیم برخـورداري از مسـت داربودن و رابطۀاي، به معناحرفهوفنی
خانوار (الگـوي اي، خوداشتغالی اعضاي حرفهوهاي فنیآموزش

، در همچنـین. نـداهکارآفرینی اشاره کرد نقش) و سن با روحیۀ
مســتقیم  شــده در ســایر کشــورها، بــر رابطــۀمطالعــات انجــام

ار قبلـی، قصـد کـ کار بـا تحصـیالت، تجربـۀودازي کسـبانراه
(کالوریـد و است  شده تأکیداشتغالی خوداشتغالی و انگیزة خود

  ).2006ایساکسن، 
 ايحرفـهوهـاي فنیزمینه تأثیر آموزشدر سایر تحقیقات در   

ایـن شـده اسـت افـرادي کـه کار، اشـارهوانـدازي کسـببر راه
انـدازي اینکـه قـادر بـه راهبرانـد، عـالوهگرفتهرا فـرا ها آموزش
چگونگی  ها درزمینۀآناند، اطالعات کار براي خود شدهوکسب

هاي کارگروهی نیز افـزایش یافتـه کارآفرینی، نوآوري و مهارت
). در ایـن مطالعـات 2010، 20گراونیتـز و هارهـاففون است (
اي با تغییر نگرش و وحرفههاي فنیآموزشکه است  شده اشاره
هاي در فعالیت به کارآفرینی و مشارکت فراگیران نسبت انگیزة

نـان در پذیري فراگیران و موفقیـت آولیتمسؤ پرخطر، افزایش
 هااین آموزش ،عالوهاند. بهکار را درپی داشتهوهاي کسبچالش

ــعف ــراد از ض ــناخت اف ــزایش ش ــه اف ــر ب ــق و ها، منج عالئ
هاي شـغلی رصـتو شناسـایی ف انـدهاي خود شـدهتوانمندي

بـراي فراگیـران را  وکار مسـتقلیک واحد کسبجدید و ایجاد 
است کـه مطالعات نیز اشاره شده از . در برخی اندکردهتسهیل 

مهـارتی اي هاي بدون توجه به جنبـهحرفهوکسب مدارك فنی
ایجـاد اشـتغال مسـتقل  وام بـراي آن به کارآموزان در گـرفتن
، سـاردو، و بهـروز، علیـزاده، یعقـوبیکمک کرده است (شریفی

ة کنندتوانـد تضـمین). بدیهی است کسـب مهـارت نمی1391
امـا برخـورداري از مهـارت  ؛باشـد یکـار مسـتقلوشروع کسب

اند منجر به ایجاد روحیـه و انگیـزة کـارآفرینی شـود کـه تومی
اي اسـت حرفـهوهـاي فنـیه اثرات غیرمسـتقیم آموزشجملاز

- آمـوزش فنـی ،عالوه). به1390دي ریشهري و سلیمانی، (پوال
زان تناسـب ق کارآمواي اگر با شرایط محیطی و نیز عالئهحرفو

هـاي د و انگیزهنند اثر معکوس داشته باشنتواد، میننداشته باش
  د. نخوداشتغالی را کاهش ده

اي در نواحی فهحروواقعیت این است که اغلب کارآموزان فنی   
در  ،مستقل يکاروروستایی با انگیزة خوداشتغالی و ایجاد کسب

کـه زمانی کنند و بیشتر این افرادمیهاي آموزشی شرکت دوره
کـار وانـدازي کسـبوند، بـراي راهشـوکار میوارد دنیاي کسب

اي وحرفـههاي فنیبراین، آموزشکنند. افزونتالش میمستقل 
هاي از مؤلفــههاي مهــارتی، برخــی جنبــهبــر بــر تــأثیر عــالوه

کـار در وانـدازي کسـبشخصیتی و عمومی موردنیاز بـراي راه
ها لفههمچنین، ترکیب این مؤ ند.کنکارآموزان را نیز تقویت می

انـدازي اي کـارآموزان درنهایـت راهدي و حرفههاي فربا ویژگی
دهد که در این تحقیق درپی شناسـایی ر را شکل میکاوکسب

وکــار هســتیم کــه توســط انــدازي کســبملزومــاتی بــراي  راه
- دستیابی است؛ بـرایناي روستایی قابلوحرفههاي فنیآموزش
  صورت زیر طراحی شده است:هومی به، چارچوب مفاساس

 
  چارچوب نظري پژوهش - 1شکل 

  1391هاي پژوهش، مأخذ: یافته
انـدازي این است که بـراي راه طبق این چارچوب فرض بر

هاي بودن ملزومـات و مؤلفـهبر فراهموکار مستقل، عالوهکسب
برخـورداري از مهـارت، سـرمایه و  وکار ازقبیلاندازي کسبراه

شـناختی و فـردي عوامل جمعیتاز انات تولید برخی سایر امک
  قبلی نیز الزم است. ربه، تحصیالت و تجربۀمانند تج

   شناسی تحقیق. روش2
این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردي و ازحیث درجۀ نظارت 

هـا از نـوع تحقیقـات گـردآوري داده و کنترل، میدانی و ازنظر
ي ار گـردآورابـز ،پیمایشی است. در تحقیـق حاضـر - توصیفی

کـه بـا توجـه بـه  پرسشنامه بـود گیري متغیرهاها و اندازهداده
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این یق تدوین گردید. شده و اهداف تحقچارچوب نظري مطرح

الف. متغیرهاي اجتماعی و  قسمت شامل: 3پرسشنامه درقالب 
ملزومـات  و ج. هاوکار و مؤلفـههاي کسباقتصادي؛ ب. ویژگی

گویان خواسته از پاسخ .دوین شدگویه) ت 27کار (وشروع کسب
کـه نظــر خـود را درمـورد اهمیـت هرکــدام از اینبرشـد عـالوه

هـاي کنند، میزان تأثیر آموزشکار بیان وملزومات شروع کسب
سـطحی  5قالب طیـف اي بر این ملزومات را نیز دررفهحوفنی
ت علمـی دانشـگاه و گروهی از اعضاي هیئـرت بیان کنند. لیک

روایــی اي اســتان گلســتان حرفــهودر فنیکارشناســان شــاغل 
انجام یک طرح مطالعۀ و پایایی آن با  پرسشنامه را تأیید کردند

 نمونـۀ خـارج از جامعـۀ آمـاري و محاسـبۀ 35راهنما بر روي 
تـأثیر «هاي مربوط به هبراي گوی 983/0ضریب آلفاي کرونباخ 

ر تأییـد شـد. د» کـارواندازي کسباي بر راهوحرفهآموزش فنی
 التحصـیل ازفـارغآماري شامل کـارآموزان  ، جامعۀاین پژوهش

ر نـواحی روسـتایی اسـتان اي واقـع دحرفـهوهاي فنیآموزش
نفر اسـت  1482به تعداد  1388- 90هاي طی سالگلستان در

تحقیـق  عنـوان نمونـۀنفر بـه 226که ازطریق فرمول کوکران 
  انتخاب شدند. 

التحصــیل ان فارغبــین کــارآموزایــن تعــداد پرسشــنامه در
اي گیري خوشـهاز روش نمونـهگردیـد. روستایی استان توزیع 

اي و حرفـهوزش فنیاي بـراي انتخـاب مراکـز آمـومرحلهچند
 10که در این مرحلـه،  شدپوشش آن استفاده روستاهاي تحت

اي اسـتان گلسـتان، حرفـهومرکز آموزش فنی 20مرکز از کل 
ــاب  ــپس،انتخ ــدند و س ــتاها ش ــه در روس گیري از روش نمون
مطالعه استفاده شد. هاي موردساده براي انتخاب نمونهتصادفی 

توزیع شد و پس  ایمیلطریق ازصورت حضوري و پرسشنامه به
 هايگردآوري اطالعات و بـا حـذف پرسشـنامه از پایان مرحلۀ
مورد براي تحلیـل  225هاي بدون پاسخ، سؤال ناقص و حاوي 

توصـیفی  آمـار معمول هايروشبر وهند. عالنهایی استفاده شد
(میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد) از ضریب تغییرات نیز 

وکار اسـتفاده شـد. اندازي کسببندي ملزومات راهویتبراي اول
هاي لفهاکتشافی به روش تحلیل مؤها، تحلیل عاملی اینبرعالوه

هاي فهلریماکس نیز براي شناخت ابعاد و مؤاصلی و چرخش وا
اي بـر خوداشـتغالی حرفـهوهـاي فنیمرتبط بـا تـأثیر آموزش

آمـده بـراي هـر دسـتنمرات به استفاده شده است. کارآموزان

عنوان متغیر مسـتقل در مـدل عامل در فرایند تحلیل عاملی به
متغیـر  ،در ایـن تحقیـقرگرسیون لوجسـتیک اسـتفاده شـد. 

ــت ــیون لوجســتیکمورد ۀوابس ــتفاده در رگرس ــید اس ، و وجه
بـود کـه کار مسـتقل وکسب »نکردناندازيراه«یا  »اندازيراه«

شده از تحلیـل عوامل استخراج ،یعنیتأثیر متغیرهاي مستقل؛ 
متغیرهـاي از نمرات عاملی) و برخـی  ۀعاملی (ازطریق محاسب

  بر آن ارزیابی شد.  اقتصادي - اجتماعی
  

  
  

  اي نمونهحرفهوموقعیت جغرافیایی ناحیۀ موردمطالعه و مراکز فنی - 2شکل 
 1392هاي پژوهش، یافتهمأخذ:

  هاي تحقیق. یافته3
  گویانهاي پاسخ. ویژگی1. 3

هل بودند. ها متأآناز  %7/54گو مرد و از افراد پاسخ 1/67%
اد سـال بـود و بیشـتر افـر 42/29گویـان میانگین سنی پاسـخ

و  سـال قـرار داشـتند 26- 30) در گروه سنی %4/49گو (پاسخ
سال بودنـد.  36- 40) در گروه سنی %1/6ها (تعداد کمی از آن

 %2/22و  گو داراي تحصیالت دیپلم بودندافراد پاسخ از 4/36%
 %9/0کارشناســـی و  %3/21شـــگاهی (داراي تحصـــیالت دان

نفر)  150گو (راد پاسخاز اف %66ارشد و باالتر) بودند. کارشناسی
 75( %3/33وکار مستقل شده بودند و اندازي کسبموفق به راه

 %2/46شغل مستقل نشده بودنـد.  نفر) نیز هنوز موفق به ایجاد
 اي از تجربۀحرفهویهاي فنقبل از حضور در دوره گویانپاسخ از

نیـز قبـل از  گویـانپاسخ از %1/35اند. بلی برخوردار بودهکار ق
ار کوانـدازي کسـباي، قصـد راهحرفهوهاي فنیور در دورهحض

بیـان کردنـد  موردمطالعهافراد از  %9/68اند و مستقل را داشته
  خوداشتغالی ندارد.  ها سابقۀآن کسی از اعضاي خانوادة

  کاروهاي کسبویژگی. 2. 3
  ار در بخــش کومطالعــه داراي کســباز افــراد مورد 9/40%
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هاي کشـاورزي و ترتیـب در زمینـهبقیه به خدمات بودند و
ی دامــداري، ســاختمان، تجــارت و بازرگــانی، صــنعت و تعــاون

اند از افراد موردمطالعه بیان داشته %8/53مشغول به کار بودند. 
. بیشتر انداندازي شغل فعلی نداشتهکار قبلی براي راه بۀتجرکه 

در دو  ،کرده بودندکار واندازي کسبگویانی که اقدام به راهپاسخ
مـورد)  12مورد) و پرورش قـارچ ( 13پیرایش ( و شغل آرایش

- هاي خیـاطی، قـالیشغل ،فعالیت بودند. همچنینبه مشغول 
بافی، خدمات کامپیوتري، تعمیـر خـودرو، بنـایی، زنبـورداري، 

شـتی، پـرورش گـل، تعمیـر وسـایل بهدا یو نصـاب یکشـلوله
وکارهاي فعـال کسب ملهموتورسیکلت و پرورش ماهی نیز ازج

بیـان  )%3/75( یـانگوبیشـتر پاسـخگویـان بـود. بین پاسخدر
انـد. سـتخدام نکردهکار خـود کسـی را اواند که در کسبداشته
کـارگیري هنفر) اقدام به استخدام و بـ 37افراد (از  %7/24تنها 

- مـورد یـک نفـر را بـه 27این تعداد  اند که ازنیروي کار کرده
کار خود ومورد نیز دو نفر را در کسب 10اند و هرداستخدام درآو

انـدازي ي کـه اقـدام بـه راهافـراداز  %3/35کار گرفته بودند. به
 301- 500شان را بـین اند، میزان درآمد ماهانۀکار کردهوکسب

افـراد از درآمـد بـاالي  از %3/7اند. تنهـا ههزار تومان اعالم کرد
  ند.اههزار تومان برخوردار بود 700

 از %7/34شود که ) مشاهد می1ول (با توجه به اطالعات جد
کنند ارزیابی می» رشد« خود را در مرحلۀ کاروگویان کسبپاسخ

. تنهـا حال پیشـرفت و ترقـی اسـتها درو اعتقاد دارند شغل آن
- بـهکار خود را در مرحلۀ افـول و رووگو کسبافراد پاسخ از 10%

 از %3/29، )1( جـدول اطالعـات اسدانند. براسورشکستگی می
و » کردن بـراي خـودفرمایی و کارخویش«گویان دو عامل پاسخ

ثرترین عوامـل را از مؤ» ايحرفهوهارت در فنیم و کسب تجربه«
 گویـان نیـزپاسـخ از %4اند. کار خود نام بردهوباندازي کسدر راه

کار وزي کسـبانـداثر در راهاشتن سرمایه و امکانات را عامل مؤد
انگیزة خود از حضـور در  )%7/34گو (پاسخ افراد بیشتردانند. می
 %6/27و » فت گواهی پایان دورهدریا«اي را حرفهوهاي فنیدوره

انـد. ذکر کرده» هاات و مهارتافزایش معلوم«خود را  نیز انگیزظ
 %54وام بـا  دهد گـرفتنمی نشان) 1(جدول  اطالعات ،نهایتدر

- کار پاسـخومین منابع مالی شروع کسـبنقش را در تأبیشترین 
گویان در نواحی روستایی استان گلستان داشته اسـت و پـس از 

) %14ن () و کمک خانواده و دوسـتا%32انداز شخصی (، پسآن
  قرار دارند.

  کاروهاي کسباز ویژگیتوصیف برخی  .1 جدول
  1391هاي پژوهش، مأخذ: یافته

متغیرها و 
متغیرها و  درصد راوانیف  هاویژگی

 درصد فراوانی  هاویژگی

وضعیت 
   وکارکسب

انگیزة حضور 
   در دوره

افزایش معلومات  3/33 50 شروع
 6/27 62 هاو مهارت

دریافت گواهی   22  33  تثبیت
  7/34  78  پایان دوره

دریافت   7/34  52  رشد
  3/17  39  تسهیالت

اندازي کار راه  10  15  افول
  12  27  مستقل

موثر  ملعا
 اندازيراه

 وکارکسب
  4/4  10  بیمۀ بیکاري  

حمایت خانواده و 
  4  9  اوقات فراغت 3/7 11 دوستان

فرمایی و خویش
کارکردن براي 

  خود
44  3/29  

منبع تأمین 
- مالی کسب
 وکار

  

داشتن مدرك 
انداز پس  7/20  31  ايحرفهوفنی

 32 48 شخصی

کسب تجربه و 
مهارت در 

  ايحرفهوفنی
کمک خانواده و   3/29  44

  14  21  دوستان

نارضایتی از شغل 
  54  81  گرفتن وام  3/9  14  قبلی

داشتن سرمایه و 
        4  6  امکانات

ــأثیر آموزش. 3. 3 ــر ملزومــات حرفــهوهــاي فنیت اي ب
  کارواندازي کسبراه

گویــان ) اطالعــات مربــوط بــه دیــدگاه پاســخ2جــدول ( 
ملزومـات و  اي بـرهحرفـوهـاي فنیثیر آموزشدرخصـوص تـأ

- واحی روستایی را نشان مـیکار در نواندازي کسبنیازهاي راه
اي بـر مـواردي حرفهوهاي فنیگویان، آموزشنظر پاسخدهد. از
کار وهــاي فنــی و تخصصــی در کســبکســب آموزش«ماننــد 
آوردن دسـتهبـ«و » نفس در کـارافزایش اعتمادبه«، »مربوطه

، نتـایج ثیر را دارد. همچنینبیشترین تأ »تجارب کاري و عملی
آشـنایی بـا « تأثیر اندکی درزمینۀها این آموزشدهد نشان می

ــارات روش ــأمین ســرمایه و اعتب ، »کاروشــروع کســبهــاي ت
ایانه، فکس توانایی کار با ر«و » ل بیمه و مالیاتیادگیري مسائ«

  .اندداشته» و اینترنت
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  کار روستاییواندازي کسباي بر راهحرفهوهاي فنیزشآمو توصیف اثرهاي. 2جدول 

  1391هاي پژوهش، مأخذ: یافته
 رتبه ضریب تغییرات  معیار انحراف میانگین هاگویه

  1  329/0  065/1  23/3  کار مربوطهوهاي فنی و تخصصی کسبکسب آموزش
  2  331/0  028/1 10/3  نفس در کارافزایش اعتمادبه

  3  332/0  061/1 19/3  ارب کاري و عملیآوردن تجدستبه
  4  351/0  983/0 80/2  هاي مذاکره و تعامل با مشتریانکسب مهارت

  5  362/0  059/1 92/2  افزایش نگرش مثبت به کار و تالش
  6  364/0  050/1 88/2  هاي اجتماعی و روابط با دیگرانکسب مهارت

  7  366/0  100/1 00/3  کاروافزایش عالقه به موفقیت و پیشرفت در کسب
  8  369/0  019/1  76/2  کارویادگیري صداقت، انصاف، امانتداري و اخالق در کسب

  9  374/0  085/1  90/2  کسب پایگاه اجتماعی مناسب
  10  384/0  065/1  67/2  افزایش میل به کسب ثروت و درآمد باالتر

  11  392/0  116/1  84/2  کار جدیدواندازي کسبافزایش عالقه به راه
  12  394/0  070/1  71/2  افزایش روحیۀ تیمی و انجام کار گروهی

  13  399/0  074/1  69/2  کاروشناسایی مکان و امکانات فیزیکی مناسب کسب
  14  414/0  044/1  52/2  طلبی و آقاي خود بودنافزایش حس استقالل

  15  433/0  145/1  64/2  کار و کسب مجوزهاواندازي کسبیادگیري فرایند قانونی راه
  16  438/0  034/1  36/2  تولید و عرضۀ محصوالت جدید

  17  441/0  989/0  24/2  هاي رهبري و مدیریتکسب مهارت
  18  445/0  106/1  48/2  کارواندازي کسبفراگیري ایده و خالقیت در راه

  19  451/0  030/1  28/2  هاي جدید در بازارشناخت فرصت
  20  470/0  025/1  18/2  کارودة کسبکننهاي حمایتشناسایی مؤسسات و سازمان

  21  471/0  943/0  2  کارویادگیري تحلیل مالی و توجیه اقتصادي کسب
  22  495/0  995/0  01/2  افزایش خطرپذیري و شناسایی خطرهاي کار

  23  552/0  1  81/1  هاي بازاریابی و شناخت مسائل بازارمهارت
  24  561/0  034/1  84/1  کاروچگونگی تدوین طرح کسب

  25  569/0  997/0  75/1  کاروکسبهاي تأمین سرمایه و اعتبارات شروع با روشآشنایی 
  26  569/0  997/0  75/1  یادگیري مسائل بیمه و مالیات

  27  631/0  213/1  92/1  توانایی کار با رایانه، فکس و اینترنت
  

اي حرفهوهاي فنیتحلیل عاملی تأثیر آموزشنتایج  .4. 3
 غالی کارآموزانبر خوداشت

ها کاهش داده ،در این تحقیق هدف از کاربرد تحلیل عاملی
هــاي هــاي چگــونگی تــأثیر آموزشلفــهو شــناخت ابعــاد و مؤ

وزان و تعیین مقدار واریانس اي بر خوداشتغالی کارآمحرفهوفنی
دار بود؛ شده معنابنديهاي دستهکدام از عاملشده در هرتبیین
عـاملی از نـوع اکتشـافی حاضـر از تحلیـل  در تحقیق ،اینبنابر

هـاي پنهـان لفـهبر شناخت ابعـاد و مؤاستفاده شد؛ البته عالوه
حلیل عاملی، اسـتفاده از نمـرات اثرگذار، هدف دیگر از کاربرد ت

عنـوان مقـادیر هـر مؤلفـه بـراي آمده از این تحلیل بـهدستبه
ف یشدن در مدل رگرسیون لوجیستیک بود. با توجه به ردوارد

 898/0 بـا برابر KMO مقدارشود ) مشاهده می3آخر جدول (
 داريامعنـ سـطح در کـهاست  59/4277 بارتلت مقدار واست 

 همبسـتگی بـودنمناسـب از حـاکی . این نتایجدارد قرار 01/0
ــراي واردشــده متغیرهــاي ــاملی تحلیــل ب وضــعیت  .اســت ع

بار  شدن متغیرهاي باري متغیرها در عوامل با فرض واقعقرارگی
ها به روش وریماکس بعد از چرخش عامل 5/0تر از عامل بزرگ

شود ) است. مشاهده می3( ها به شرح جدولگذاري عاملو نام
کـل  از %358/69 مجمـوعچهار عامل استخراج گردیـد کـه در

ــانس را تبیــین مــی ــا عنــوان کســب کننــد. واری عامــل اول ب
- به 759/5ویژة با مقدار » کاروهاي فنی و عملی کسبمهارت«

. این عمـل از واریانس کل است %994/23کنندة تنهایی تبیین
اي در حرفـهواست که بیشترین تأثیر آمـوزش فنـی بیانگر این

هـاي دوم بـا عنـوان هاي عملی و فنی است. عاملایجاد مهارت
ث افزایش تمایـل کـارآموزان که باع »کارآفرینی ایجاد روحیۀ«

واریـانس را  از %334/19، شـودمـی کار وانـدازي کسـببه راه



  مشش شمارة                                                                   ریزي روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                          110

 

زایــی بــراي انگیزه«ننــد. عامــل ســوم بــا عنــوان کتبیــین می
نسـبت  کـارآموزان تواند در افزایش انگیزةکه می »خوداشتغالی

از واریـانس را  %785/13کار مؤثر باشد نیز واندازي کسببه راه
هـاي مهارت«، عامل چهارم بـا عنـوان نهایتکند. درتبیین می

توانـد ازجملـه اسـت کـه می» کاروومی و اجتمـاعی کسـبعم
اندازي و ادارة اي در راهحرفهوهاي فنیجانبی آموزش تأثیرهاي

از کـل واریـانس را تبیـین مـی %245/12کار باشد نیز وکسب

) افـزایش 1هاي (بار عاملی گویهالزم است یادآوري شود  کنند.
ل بیمه ) یادگیري مسائ2، (فکس و اینترنت توانایی کار با رایانه،

هاي تـأمین سـرمایه و اعتبـارات ) آشنایی با روش3و مالیات، (
دار نشــد و هــا معنــاکــدام از عاملکار، در هــیچوکســبشــروع 
  نهایی لحاظ نشدند.  یافتۀ، در ماتریس چرخشبنابراین

  

  های آنیک از عوامل و بار عاملیژه، درصد واریانس و متغیرهاي هرمقادیر و .3جدول 
  1391هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  متغیرها
هاي رتمها

فنی و عملی 
  وکارکسب

ایجاد 
روحیۀ 

  کارآفرینی

زایی انگیزه
براي 

  خوداشتغالی

هاي مهارت
عمومی و 

اجتماعی        
  وکارکسب

        921/0  کار مربوطهوهاي فنی و تخصصی کسبکسب آموزش
        849/0 آوردن تجارب کاري و عملی درزمینۀ مربوطهدستبه

        915/0 کاروکی مناسب کسبشناسایی مکان و امکانات فیزی
        728/0 کارویادگیري تحلیل مالی و توجیه اقتصادي کسب

        740/0 هاي بازاریابی و شناخت مسائل بازارمهارت
        819/0 تولید و عرضۀ محصوالت جدید

        722/0 کاروچگونگی تدوین طرح کسب
        817/0 مجوزهاکار و کسب واندازي کسبیادگیري فرایند قانونی راه

      785/0    پذیري و شناسایی خطرهاي کارافزایش خطر
      591/0   طلبی و آقاي خود بودنافزایش حس استقالل

      839/0   نفس در کارافزایش اعتمادبه
      828/0   کاروافزایش عالقه به موفقیت و پیشرفت در کسب
      779/0   افزایش روحیۀ تیمی و انجام کار گروهی

      756/0   کار جدیدواندازي کسبیش عالقه به راهافزا
    752/0      افزایش میل به کسب ثروت و درآمد باالتر

    803/0     هاي جدید در بازارشناخت فرصت
    761/0     کارواندازي کسبفراگیري ایده و خالقیت در راه

    617/0     افزایش نگرش مثبت به کار و تالش
    789/0     کسب پایگاه اجتماعی مناسب

  583/0        کاروکنندة کسبهاي حمایتشناسایی مؤسسات و سازمان
  815/0       کارویادگیري صداقت، انصاف، امانتداري و اخالق در کسب

  868/0       هاي مذاکره و تعامل با مشتریانکسب مهارت
  721/0       هاي رهبري و مدیریتکسب مهارت

  775/0       دیگرانهاي اجتماعی و روابط با کسب مهارت
  939/2  308/3  640/4  759/5  مقدار ویژه

 245/12 785/13 334/19 994/23  درصد واریانس
 358/69 113/57 328/43 994/23  درصد تجمعی واریانس

KMO: 898/0            Bartlet test: 595/4277          Sig: 000/0  
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  کیلوجست ونیرگرس لیتحل. 5. 3
ـــا در ـــژوهش نی ـــبراه ،پ ـــدازي کس ـــتقل وان کار مس

کار بعـد از شـرکت در وکسب نکردناندازيراه و) خوداشتغالی(
 دو ۀوابسـت ریـمتغ عنـوانبـه ،ايحرفـهوهاي آموزش فنیدوره

. انــدرفتــه کــاربــهحلیــل رگرســیون لوجســتیک وجهــی در ت
 .الـف: انـدشـده میتقسـ دسـته دو بـه زیـن مستقلي رهایمتغ
(سال)، تحصیالت  سن ؛ شامل:ياقتصاد و اجتماعیي رهایمتغ
 0بـراي مـردان و  1(جنسـیت هاي تحصـیل)، حسب سال(بر
               0د متأهـل و بـراي افـرا 1(صورت)، وضـعیت تأهـل غیرایندر
ــردر ــنغی ــرفتنای ــورت)، گ ــرفتن 1( وام ص ــراي گ  0وام و  ب
خـانواده  کار خصوصی اعضايورت)، داشتن کسبصوغیرایندر

اشـتغالی اعضـاي بـراي خود 1( یا خوداشتغالی اعضاي خـانوار
کار قبلی قبـل از آمـوزش  صورت)، تجربۀغیرایندر 0خانواده و 

 0قبلـی و کـار  تجربـۀ بـراي پاسـخ داشـتن 1(اي وحرفهفنی
کار قبل از شرکت در وزي کسبانداصورت) و قصد راهغیرایندر

داشتن قصد خوداشتغالی و براي  1(اي وحرفهآموزش فنی دورة
 لیـتحل از آمـدهدسـتبـهي رهـایمتغ .ب صورت)؛غیرایندر 0

ایجـاد «، »کارواي عملی کسـبهکسب مهارت«؛ شامل: یعامل
، »خوداشـــتغالی بـــراي زایـــیگیزهان«، »کـــارآفرینی روحیـــۀ

 ةنمـر کـه هستند »کارواجتماعی کسب و هاي عمومیمهارت«
 پس .است شده لحاظی ونیرگرس لیتحل در رهایمتغ نیای عامل
 ک،یلوجسـت ونیرگرسـ لیـتحل در رهـایمتغ ۀهم واردکردن از
) نشان داده شده اسـت. 4که در جدول ( آمد دستبه ریز جینتا

 اسـت کوچـکیی نمـادرسـت تمیلگـار ةارآم شودیم مالحظه
 آمـاره نیا مدل برازشی خوبي برا برازشیی کوین اریمع طبق(
 بیضـر ةآمـار ،نیهمچنـ). باشد کوچکی مناسب حدود تا دیبا
 479/0 و 345/0 نیبـ ،کـرك جـلینا و اسنل و کاکس نییتب

 نیـیتب قـدرت از ریـمتغ دوازده نیا دهدیم نشانقرار دارد که 
ــط ــوار درخصــوصی متوس ــتغ و انسی ــمتغ راتیی ــت ری  ۀوابس

 نیـا ،درواقـع. هسـتند برخـوردار کار مستقلواندازي کسبراه
 راتییـتغ از %9/47 تـا %5/34 نیبـ انـدتوانسـته ریمتغ دوازده
 معنـاداربودنتـوان می ،همچنـین .کنند نییتب را وابسته ریمتغ
آزمـون  از رای ونیرگرسـ ۀرابطـ در مسـتقلي رهایمتغ بیضرا

ایـن نتـایج . گرفت جهینت) 01/0value<-P( ٢١شو لم و هاسمر

 بـرازش از و باشـدمی مناسب قیتحق مدل بیانگر این است که
ی نـیبشیپـ بـه قـادر مستقلي رهایمتغ و است برخوردار الزم

) خوداشتغالی کارآموزان( وابسته ریمتغ راتییتغ ازیی باال نسبت
  .هستند

  لوجستیک ونیرگرس مدل نییتب .4 جدول
  1391اي پژوهش، همأخذ: یافته

  Wald Sig exp (β) آماره B بیضر  ریمتغ نام
 176/1 678/0 172/0 162/0  جنسیت
 867/0 521/0 411/0 142/0-  سن

 402/3  000/0 563/28 224/1  **تحصیالت
 041/1 919/0 010/0 040/0  تأهل

خوداشتغالی اعضاي 
 469/1 314/0 014/1 385/0  خانوار

 275/5 000/0 636/18  663/1  **کار قبلی تجربۀ
 188/2 037/0 335/4 783/0  *قصد خوداشتغالی

 214/1 612/0 257/0 194/0  وام گرفتن
هاي عملی مهارت

 819/1 021/0 335/5 598/0  *کسب و کار

 103/1 679/0 172/0 098/0  کارآفرینی روحیۀ
 زایی برايانگیزه

 120/1 023/0 180/5 114/0  *خوداشتغالی

هاي عمومی و مهارت
 274/1 323/0 978/0 242/0  اجتماعی

 000/0 000/0 468/32 - 932/14  ثابت مقدار

: کرك جلینا بیضر
479/0  

 کاکس بیضر
: اسنل و

345/0  

 تمیلگار ةآمار
: یینمادرست
829/190  

: شو لم و هاسمر ةآمار
410/37  

 00/0داري: و معنا
  

ــدول (    ــایج ج ــان می4نت ــد ) نش ــدل درده ــر م  ،یونیگرس
تجربۀ کـار قبلـی و قصـد خوداشـتغالی  تحصیالت،ي رهایمتغ
 و 01/0ي خطا سطح در ياقتصاد و بین متغیرهاي اجتماعیاز

و  »کاروهـاي عملـی کسـبمهارت کسب«و متغیرهاي  ،05/0
هاي مربـوط بـه لفـهازبـین مؤ »خوداشتغالی زایی برايانگیزه«

بـا تـأثیر  05/0ي خطـا سـطح دراي حرفـهوتأثیر آموزش فنی
 احتمـال بـا رهـایمتغ نیـا ،بنـابراین ؛انـدشـده دارامعنـمثبت 

 و شیافـزا بای یعن ؛دندار میمستق ۀرابط خوداشتغالی کارآموزان
 زیـنخوداشـتغالی  احتمـال رهـا،یمتغ نیـا از هرکدام در بهبود
 تـوانیمـ شدهارائه مدل براساس ،نیبنابرا ؛کندیم دایپ شیافزا

کار مسـتقل یـا خوداشـتغالی ونـدازي کسـباراه احتمال گفت
- بـه کـه اسـت ذکرشـده عوامل از کیجستولی تابعکارآموزان 

  :است محاسبه و برآوردقابل ریز صورت
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 یـا بتـا بیضـریی نما توان ریتفس ،باال جدول در مهم ۀنکت
exp (β) مقدار ،قتیدرحق. 22است exp (β) نشان باال جدول در 

     مربوطـه مسـتقل ریـمتغ در واحـد یـک شیافزا با که دهدیم
 وابسـته ریـمتغ ،)مسـتقل عوامـل ریسـا مانـدنثابـت شرطبه(
وکــار انــدازي کســبی کــارآموزان یــا راهخوداشــتغال احتمــال(

 شیافـزا ،دیگرعبارتبه. کندیم دایپ شیافزا برابر چند) مستقل
انـدازي راه شـانس آن، بـه مربـوط مستقل ریمتغ در واحد یک

ــر βe را مســتقل کاروکســب ــ براب ــدیم ــا در. کن ــتحق نی  ،قی
خوداشتغالی کارآموزان  احتمال بر که استي ریمتغ تحصیالت
 احتمـال سـطح تحصـیالت شیافـزا بای یعن ؛دارد تأثیر مثبت

 .ابـدییمکار مستقل توسط کارآموزان افزایش واندازي کسبراه
 نشـان کـهاسـت  402/3با ها براي این متغیر برابر نسبت بخت

کـرده در زایش سطح تحصیالت کارآموزان شرکتاف با دهدیم
به  کار مستقلواندازي کسبراه احتمال ،ايحرفهوهاي فنیدوره

تأثیر مثبتـی  کهي گرید ریمتغیابد. افزایش می %2/240اندازة 
 کار قبلی ، داشتن تجربۀبر احتمال خوداشتغالی کارآموزان دارد

 برابراین متغیر ي برا هابخت تنسب ،جدول جینتا براساس است.
کـار قبلـی  افـزایش تجربـۀ با دهدیم نشان که است 275/5 با

کمی بیشتر  یا 275/5 ةانداز به خوداشتغالی کارآموزان احتمال
پـس از ایـن دو،  .%5/427ی عنـی؛ ابـدییم شیافزا برابر پنج از

 ریـمتغهـا داشتن قصد خوداشتغالی پـیش از شـرکت در دوره
امعنـ ریتـأثخوداشتغالی کارآموزان  احتمال بر کهاست ي گرید

 کـه اسـت 188/2 بـا برابر ریمتغ نیا يهابخت نسبت. دارد دار
 احتمـالافزایش قصد خوداشتغالی کـارآموزان  با دهدیم نشان
کار مستقل توسط کارآموزان پـس از شـرکت واندازي کسبراه

 شیافـزا %8/118ابر یا به میزان دو بر از شتریبی کمها در دوره
هاي هاي مربوط به تأثیر آموزشلفه، ازبین مؤهمچنین. ابدییم

کار مسـتقل نیـز دو مؤلفـه وانـدازي کسـباي بر راهحرفهوفنی
هـاي کسب مهارت« ها براي مؤلفۀاند. نسبت بختدار شدهمعنا

ایـن  دهنـدةاست کـه نشـان 819/1برابر با » کاروعملی کسب
ــدر آموزش ــر چق ــه ه ــت ک ــاس ــهواي فنیه ــدناي بتواحرف  ن

   ،دنبین کارآموزان افزایش دهکار را دروهاي عملی کسبمهارت

  
  

برابر یا به میزان  5/1 ها کمی بیشتر ازاحتمال خوداشتغالی آن
هـاي هـر چقـدر آموزش ،هااینبریابد. عالوهافزایش می 9/81%

ین بـیزة خوداشـتغالی درند باعث افزایش انگناي بتواحرفهوفنی
هـا را نیـز بـه میـزان احتمال خوداشتغالی آن ،دنکارآموزان شو

هاي لفــهشــود تــأثیر مؤنــد. مشــاهده میدهافــزایش می 12%
ــته از آموزش ــاي فنیبرخواس ــهوه ــاي حرف ــد از متغیره اي بع

ار قبلی و داشتن ک تحصیالت، داشتن تجربۀ ياقتصادواجتماعی
  قصد خوداشتغالی است.

ــ ــا ،نیهمچن و درصــد  يبنــدطبقــه جــدول از اســتفاده ب
 طبقـات در افـراد کیـتفک در مـدل قدرت میتوانیمتشخیص 

 ونیرگرسـ در ،درواقع. )5(جدول  میکن نییتع را وابسته ریمتغ
ي بنددسته در آن دقت زانیم را مدل صحت مالك کیلوجست
 مـدل بـرازشي بـرا گریدي اریمع نیا و دانندیم نمونهي اعضا

  . بود خواهد
- به شدهینیبشیپی فراوان و شدهمشاهدهی فراوان عیزتو .5 جدول

  نمونه صیتشخ درصد همراه
  1391هاي پژوهش، مأخذ: یافته

  

  تیواقع
  صیتشخ

 درصد  شدهینیبشیپ
اندازي راه  صیتشخ

  کاروکسب
نکردن اندازياهر

  کاروکسب

- مشاهده
  شده

- اندازي کسبراه
  2/87  19  130  کارو

نکردن اندازيراه
  3/65  49  26  ارکوکسب

  9/79      کل درصد
  

 149 از مـدل شـود،یم مشاهده )5( جدول در طورکههمان   
ــوپاســخ ــه کســب کــه گ ــردهوب ــدام ک ــد کار مســتقل اق  بودن

- آن( است داده صیتشخی درستبه را نفر 130 ، 23)91+130(
را  نفـر 19 و) اسـت کردهی نیبشیپ خوداشتغال عنوانبه را ها

 داده صیتشـخ خوداشـتغال عنوانبه و هداد صیتشخ نادرست
 %2/87صیتشـخ صـحت درصـد گـروه، نیا در ،نیبنابرا ؛است
یعنـی  ؛گـروه دومي بـرا مدل حیصحی نیبشیپ   زانیم. است

 %3/65 زین کار نشده بودندواندازي کسبکسانی که موفق به راه
 را نفـر 49 ،ري که خوداشتغال نبودنـدنف 75 نیازبی یعن ؛است
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 صیتشـخ اشـتباهبه را نفر 26 و است داده صیتشخی درستبه
 است %9/79 مدل صیتشخ قدرت اریمع ،درمجموع. است داده

ي رهـایمتغ بـا گفت توانیم ،نیابنابر ؛استی مناسب رقم نیا و
کار مسـتقل واندازي کسبهرای نیبشیپ امکان موجود، مستقل

 حدود تا کار مستقل توسط کارآموزانوکسب نکردناندازيراهیا 
 نیـا %9/79 احتمـال به دیگر،عبارتبه. است ریپذامکاني ادیز

نکـردن انـدازيراهوکـار یـا انـدازي کسـبراه تیموقع رهایمتغ
. کننـدیمـی نـیبشیپـی درسـتبـه را کـارآموز یک کاروکسب
- اندازي کسـبراه صیتشخ دري شتریب قدرت مدل ،نیهمچن

 هـابـین آنن کسـب درنکـردانـدازيراه تا کار کارآموزان داردو
  .)%3/65 درمقابل 2/87%(

  گیري. نتیجه4
ان روستایی استان بیشتر کارآموزنتایج این تحقیق نشان داد    

اي خـود حرفـهوهـاي فنی) متناسـب بـا آموزش%66گلستان (
بودنـد کـه ایـن  کاري مستقل شـدهواندازي کسبموفق به راه

تــأثیر کلــی  مطالعــات پیشــین مبنــی بــر نتیجــه تأییدکننــدة
حسـینی، الـهبر اشتغال است (ارفعی و فرج هاي مهارتیآموزش
گویـان تـأثیر دو عامـل کلـی بیشتر پاسخ این،بر). افزون1378

 و کسـب تجربـه«و » کردن بـراي خـودفرمایی و کـارخویش«
کار را بسیار بـا وازي کسباندبراي راه» ايحرفهومهارت در فنی

جه بیانگر تـأثیر همزمـان عامـل نتی اهمیت ارزیابی کردند. این
- ، اغلب کسبهاي فردي است. همچنیناي و انگیزهحرفهوفنی
دون کارهـاي کوچـک بـوشده از نوع کسـباندازيارهاي راهکو

) و در بخش خدمات و کشـاورزي %3/75استخدام نیروي کار (
- ، بیشترین میزان تأثیر آموزش فنـیگویانبود. از دیدگاه پاسخ

هـاي فنـی و تخصصـی در کسـب آموزش« زمینۀاي دروحرفه
- هبـ«و » نفـس در کـارافزایش اعتمادبه«، »کار مربوطهوکسب
هـا ایـن بوده اسـت. همـۀ» جارب کاري و عملیآوردن تدست

اي حرفهوآموزي عملی هستند که طبق اصول فنیبیانگر مهارت
 نفـسها منجـر بـه اعتمادبـه، افزایش مهارتعالوهباشند. بهمی
بــه افــزایش انگیــزة  و ایــن خــود منجــر میــان افــراد شــدهدر

هـا چنـد تـأثیر آموزش، هربنابراین است؛ خوداشتغالی گردیده
، امـا تـأثیر گویـان بـوده اسـتمستقیماً بر بهبود مهارت پاسـخ

هاي انگیزشی و نگرشی نیز محسـوس مستقیم آن بر جنبهغیر

هاي لفـهه است. نتایج تحلیل عـاملی بـا هـدف شـناخت مؤبود
ــأثیر آموزش ــان ت ــاي فنیپنه ــهوه ــتغالی حرف ــر خوداش اي ب

هـاي مهارتکسـب «منجر به استخراج چهار عامل  ،کارآموزان
ــی ــب و فن ــی کس ــۀ«، »کاروعمل ــاد روحی ــارآفرینی ایج  ،»ک

ــرايانگیزه«  و هــاي عمــومیمهارت«و » خوداشــتغالی زایــی ب
ثیر تـأ ،رفـتظار میکه انتطورشد. همان» کارواجتماعی کسب

 و هـاي فنـیمهارتکسب «اي بر عامل حرفهوهاي فنیآموزش
تأیید ي قوي در بیشتر بود. این نتایج شواهد» کاروعملی کسب

؛ 1390و سـلیمانی،  (پـوالديرا زمینـه مطالعات پیشین دراین
هـا بـر ند. تأثیر آموزشفراهم کرد )2006کالورید و ایساکسن، 

هـاي کـارآفرینی، مهارت رمهـارتی ماننـد روحیـۀهاي غیمؤلفه
شود. اغلب نادیده گرفته می کار و ایجاد انگیزهواجتماعی کسب

دسترسـی بـه امکانـات  هاي مهارتی و نیـزمؤلفهکنار ها دراین
وکار مستقل ایفا اندازي کسبر تشویق افراد به راهنقش مهمی د

 کنند. می
 احتمـال بینیپیش ايبر لوجستیک رگرسیون تحلیل نتایج    
کار وکسـب نکـردنانـدازيراه و کار مسـتقلواندازي کسـبراه

 نشاناي حرفهوهاي آموزش فنیبعد از شرکت در دوره مستقل
داشتن تجربۀ کـار قبلـی و قصـد  تحصیالت،ي رهایمتغ که داد

 سـطح در اقتصـاديبین متغیرهاي اجتمـاعی و خوداشتغالی از
هـاي عملـی مهارت کسـبتغیرهـاي و م 05/0 و 01/0ي خطا
هاي مربـوط بـه لفـهازبـین مؤ خوداشتغالی انگیزةو  کاروکسب

شده دارامعن 05/0ي خطا سطح دراي حرفهوتأثیر آموزش فنی
ن، خوداشتغالی اعضاي خانوار، گرفتن س ،تأهل متغیرهاي و اند

 نیـز اجتمـاعی و هـاي عمـومیمهارت و کارآفرینی وام، روحیۀ
 نیـا از هرکـدام بهبـود و شیافـزا بـا یعنـی ؛نـداهنشد اردامعن
 شیافـزا زینخوداشتغالی کارآموزان  احتمال ،دارامعني رهایمتغ
 از تحقیقات درزمینۀ مقایسـۀچند نتایج برخی هر .کندیم دایپ

انـدازي مستقیم راه به رابطۀدو گروه کارآموزان و غیرکارآموزان 
ار قبلــی، قصــد کــۀ داشــتن تجربــکار بــا تحصــیالت، وکســب

(کالوریـد و انـد خوداشـتغالی اشـاره کرده خوداشتغالی و انگیزة
امـا در  ،که مشابه نتایج تحقیق حاضر اسـت) 2006ایساکسن، 

ــادارتحقیقــات دیگــر  ــه معن مســتقیم  بودن و وجــود رابطــۀب
اي بـا متغیرهـاي سـن، خوداشـتغالی حرفـهوهاي فنیآموزش
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انـد رآفرینی اشاره کردهکا یۀاعضاي خانوار (الگوي نقش) و روح
که در این تحقیق چنین  )1390رضایی و همایونی، (میرمحمد
 چنین نتایجی بیانگر ایـن اسـتدست نیامد. داري بهروابط معنا
هاي وکار ازطریق آموزشآموزي فنی و عمومی کسبکه مهارت

هاي خوداشـتغالی و ایجـاد یزهتقویت انگ برعالوه ،ايوحرفهفنی
ي مسـتقل کـارواندازي کسـبتواند بر راهفرینی میارآک روحیۀ

قبیـل هاي دیگـر ازمؤلفه بر تأثیر قوي ،عالوهتأثیرگذار باشد. به
عمـومی بـر  تحصیالت داشتن تجربه و قصد خوداشتغالی و نیز

خوداشتغالی افراد تأکید شده که کمتـر بـه آن توجـه گردیـده 
هـاي اي بـه گروهحرفـهوهاي فنـی، ارائۀ آموزشبنابراین است؛

و منجـر بـه  کنـدها را بیشـتر مـیربخشی این آموزشهدف اث
شود. در دیگر مطالعات کارآفرینی بیشتر در نواحی روستایی می

کــه برخــورداري از دانــش عمــومی و اســت نیــز تأکیــد شــده 
کنـد کـار را تسـهیل مـیودهی کسبسازمان ،تخصصی شغلی

افـزایش اثربخشـی اي ویـژه بـر). این نتـایج بـه1986بریاس، (
ند. کــار گرفتــه شــوبــه دنــتواناي میحرفــهوهــاي فنــیآموزش

پیشین  هاي قبل از آموزش درخصوص داشتن تجربۀنیازسنجی
د بـه شـناخت توانگویان میپاسخ ، قصد کارآفرینانۀو همچنین

 هـاي مـرتبط بـاآموزش هاي هدف کمک کند و به ارائـۀگروه
 ،مهم دیگـر کند. نکتۀي مستقل کمک کاروفرایند شروع کسب

هاي قبلی افراد است که بر احتمال هاي و مهارتشناخت انگیزه
هـاي ها تـأثیر مثبـت داشـت. شـناخت مهارتخوداشتغالی آن

     وانـد از تکـرار آمـوزش جلـوگیري کنـد و افـراد راتپیشین می
بـراین، نتـایج تر سـوق دهـد. افـزونهاي پیشرفتهرهسوي دوبه

کارآفرینانـه نقـش مهمـی در  ي از انگیـزةنشان داد برخـوردار
دارد. ایـن موضـوع از ایـن جهـت  مسـتقل يکاروشروع کسب

غیـر از  یهایکارآموزان با انگیزهاز اهمیت است که برخی  داراي
، زمانی اثربخشی بنابراین ها شرکت کردند؛وداشتغالی در دورهخ

کـار مسـتقل وانـدازي کسـبهاي بـر راحرفهوهاي فنیآموزش
دارا  خصـوصیابد که کارآموزان انگیزة الزم را دراینایش میزاف

هاي قبـل از شـروع طریـق بررسـیباشند که این موضوع نیز از
  شود. دوره حاصل می

اي بــر بــاالبردن وحرفــهبـراي بــاالبردن تــأثیر آمــوزش فنــی   
  شود:ارائه می این پیشنهادها ،کاروملزومات کسب

Ü ــه ــلب ــطح تحصــیالت ع دلی ــأثیر س ــت ــا احتم ال مــومی ب
 آمـوزشاثربخشـی بیشـتر  شود برايخوداشتغالی پیشنهاد می

اندازي شغل، ارتباط بیشتر بین سـازمان آمـوزش راستاي راهدر
شود و شـرایطی فـراهم اي و مراکز دانشگاهی برقرار حرفهوفنی
شـگاهی، هـاي نظـري و عمـومی دانبـر آموزشکه عالوه گردد
ارائـه  همزمـان بـراي متقاضـیانعملی نیـز و  هاي فنیمهارت

 ند؛شو
Ü ها و در دوره زان از شرکتهاي مختلف کارآموانگیزه دلیلبه

- هاي متفـاوت درزمینـۀ تـأثیر آمـوزش فنـینیز وجود دیدگاه
شـود کـار مسـتقل، پیشـنهاد میواندازي کسباي بر راهوحرفه

د کـه نمراکز مشاوره و راهنمایی در نواحی روستایی ایجاد شـو
هـاي فرینان را بـه صـورتی هدفمنـد بـه یـادگیري مهارتارآک

آمـوزش  شود ادارة، پیشنهاد مید. همچنینننیاز سوق دهمورد
خـود در  ، واحـدهاي مشـاورةآن اي و مراکـز تابعـۀوحرفهفنی

آموزشـی  تقویت نمایند و قبل از شروع دورة نواحی روستایی را
هـا را هـاي عمـومی و خـاص کـارآموزان آنبا توجه بـه ویژگی

ئقشـان هایی منطبق بـا سـوابق و سالو به دورهکنند راهنمایی 
هــدایت نماینــد و درطــول برگــزاري دوره و پایــان آن نیــز بــه 

ــا دورة شــان کمــک و کــارآموزان درزمینــۀ اشــتغال مــرتبط ب
ننـد شـرایط دخیـل در توا. چنین مراکـزي میراهنمایی کنند

حداقل ان را بهکارشون روستایی در کسبکارآفرینا نبودنموفق
 ند؛برسان
Ü توجیـه  وی تحلیـل مـال ،گویـانبا توجـه بـه اینکـه پاسـخ

کار، وپــذیري، بازاریــابی، تــدوین طــرح کســباقتصــادي، خطر
مالیـات را و اعتبارات و مسائل بیمه و  تأمین سرمایههاي روش

کار در رونـد آمـوزش خـود واندازي کسبعنوان ملزومات راهبه
شــود ســازمان آمــوزش ی کردنــد، پیشــنهاد میضــعیف ارزیــاب

هـاي وزشی دورهاي این موارد را به استانداردهاي آمحرفهوفنی
اصلی خود که  خود اضافه نماید یا اینکه کارآموزان درکنار دورة

کـارآفرینی شـامل مـوارد و  بینند، یـک دورةآن را آموزش می
 زمینـۀ وانین خوداشتغالی و کـارآفرینی توأمـان بگذراننـد تـاق

 ارآموزان با این موارد فراهم شود؛آشنایی بیشتر ک
Ü شـود سـازمانبا استناد به نتایج این پـژوهش پیشـنهاد می  
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یجاد پل ا اي، راهکار و برنامۀ مدونی را برايحرفهوش فنیآموز 
د که این افـراد بعـد از پایـان پیش گیرارتباطی با کارآموزان در

و دریافـت گواهینامـۀ پایـان اي خـود حرفهوآموزش فنی دورة
بـا  تر،ي بـاالتر و پیشـرفتههـابازآموزي یا گذرانـدن دوره دوره، براي
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Abstract 
Purpose: This research aimed to identify requirements of starting up a business in rural areas and the effect 
of technical and vocational training on providing these requirements which carried out as a case study in 
Golestan province.  
Methodology: The research survey method based on a questionnaire was employed. The target population 
of this research contains 1482 rural trainees of technical and vocational organization in Golestan province 
during 2009-2011. Using Cochran formula, 225 trainees were selected and cluster sampling method was 
used. 
Findings: The results of prioritizing of effects of technical and vocational trainings on business start-up in 
rural areas demonstrated that "achieving technical trainings of related business" and "increasing of self-
confidence in business" were the most influencing factors. Factor analysis extracted four factors for effects 
of technical and vocational trainings on rural business start-up which named: "gaining technical and 
practical skills of business", "crating entrepreneurship ability", "and motivating self-employment" and 
"public and social skills of business"; that these factors explained 69.355 percent of variance. The results of 
Logistic Regression analysis showed that education, experience in former job, self-employment intention, 
gaining technical and practical skills of business, and motivating self-employment have positive effects on 
probability of students' self-employment. 
Limitation/strategies: The difficulty of access to the graduated trainees was one of the main limitations of 
this study, which is suggested that a comprehensive archive of self-employment trend will be provided.  
Practical implications: Initial need assessment of trainees, skills and motivation, creating link between 
trainees after graduation and finally providing legal and administrative process to start-up own-business is 
strongly recommended. 
Originality/values: Prioritizing needs and requirements of self-employment in rural areas and introducing 
the effectiveness of technical and vocational trainings on self-employment. 
Key words: Rural entrepreneurship, technical and vocational trainings, business start-up, business 
requirements, Golestan province. 
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