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مقدمه: كارآفرینی موفق، پیش از آنكه یك فعالیت 
دارای  نیز  موفقیت  است.  هنر  نوعی  باشد،  اقتصادی 
كه  است  ناپایدار  و  پیچیده  چندبعدی،  ساختاری 
موفقیت  شود.  غیرمالی  و  مالی  نتایج  شامل  می تواند 
چون  فردی  عاملهای  از  متأثر  كارآفرینان  شغلی 
خصوصیات و ویژگیهای شخصی افراد كارآفرین نظیر 
آینده نگری،  پیشرفت،  به  میل  و  نیاز  ریسك پذیری، 
عاملهای  محیطی چون  استقالل طلبی؛  و  ابهام  تحمل 
و  فنی  و  سیاسی؛  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
فیزیكی،  شرایط  و  عاملها  عناصر،  چون  ساختاری 
هدف  براین اساس،  است.  سازمانی  منابع  و  فرهنگ 
كلی این تحقیق بررسی عاملهای تعیین كننده موفقیت 
اشتغال زای  طرحهای  در  كارآفرین  مددجویان  شغلی 
استان  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  كمیته  كشاورزی 

گلستان بود.
)پیمایش(  كمی  روش  با  حاضر  پژوهش  روش: 
مددجویان  از  نفر   350 بین  در  پرسشنامه  ابزار  و 
كمیته  كشاورزی  اشتغال زای  طرحهای  در  كارآفرین 
شیوه  به  گلستان  استان  در  خمینی)ره(  امام  امداد 

Introduction: Successful entrepreneur-
ship before being an economic activ-
ity is type of art. Success has a multi-
dimensional complex and unsustainable 
structure that includes financial and 
nonfinancial results. The job success 
of entrepreneurs is influenced by indi-
vidual factors such as the characteristics 
of entrepreneurs such as risk-taking, the 
need and desire for progress, foresight, 
tolerance of ambiguity and indepen-
dence; environmental factors such as 
economic, social, cultural, political and 
technical and structural factors such as 
elements, factors and physical condi-
tions, culture and organizational re-
sources. Accordingly, this study aimed 
to investigate the factors determining 
the success of entrepreneurial clients in 
agricultural employment creation plans 
of the Imam Khomeini Relief Commit-
tee in Golestan Province.
Method: The present study was car-
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اعتبار  شد.  اجرا  چندمرحله ای  تصادفی  نمونه گیری 
صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید 
مشابه  منطقه  در  پیش آزمون  مرحله  و  گرفت  قرار 
پرسشنامه صورت گرفت  تعداد 30  با  آماری  جامعه 
آلفای  از ضریب  استفاده  و  كسب شده  داده های  با  و 
عاملهای  برای  تحقیق  پرسشنامه  پایایی  كرونباخ، 
زیربنایی،  و  حمایتی  مهارتی،  انگیزشی،  شخصی- 

0/894 به دست آمد.
تعیین كننده  مؤلفه های  اولویت بندی  یافته ها: 
موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای اشتغال زای 
كشاورزی نشان داد از بین مؤلفه های عامل شخصیتی 
و انگیزشی، عالقه به موفقیت در كار؛ از بین مؤلفه های 
عامل مهارتی، برخورداری از تجربیات كاری درزمینه 
شغلی مربوط؛ از بین مؤلفه های عامل حمایتی، برگزاری 
دوره های آموزشی و از بین مؤلفه های عامل زیربنایی، 
آب،  و  زمین  مانند  تولیدی  امكانات  از  برخورداری 
در رتبه اول قرار دارند. نتایج آزمون F و t نشان داد 
تفاوت معنی داری بین دیدگاههای پاسخ گویان در مورد 
عاملهای تعیین كننده موفقیت شغلی برحسب متغیرهای 
طرح  از  رضایت  سطح  درآمد،  تحصیالت،  سطح 
برای محصوالت و  بازار  تقاضای  میزان  اشتغال زایی، 
برخورداری از مدرك فنی وحرفه ای درزمینه كسب وكار 
وجود دارد. آزمون فریدمن نشان داد عامل شخصیتی 
كارآفرین  مددجویان  شغلی  موفقیت  در  انگیزشی  و 
دارای بیشترین اهمیت و عامل زیربنایی دارای كمترین 

اهمیت است.
مؤلفه های  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  بحث: 
مؤلفه های  و  بیشترین  دارای  انگیزشی  و  شخصیتی 
شغلی  موفقیت  در  نقش  كمترین  دارای  زیربنایی 
بیشتر  اتكا  معنای  به  كه  كارآفرین هستند  مددجویان 

ried out using a quantitative method 
(survey) and a questionnaire among 350 
entrepreneurial clients in agricultural em-
ployment plans of the Imam Khomeini 
Relief Committee in Golestan province 
by multi-stage random sampling. The 
face validity of the questionnaire was 
confirmed by a panel of experts and the 
pre-test phase was conducted in the same 
region as the statistical society with 30 
questionnaires. Using the obtained data 
and using the Cronbach’s alpha coeffi-
cient, the reliability of the questionnaire 
for personal-motivational factors, skill, 
support and infrastructure, was 0/894.
Findings: Prioritization of the determi-
nants of the success of entrepreneurial 
clients in agricultural employment plans 
showed that among the components of 
personality- motivational factors, the in-
terest in success in work; among the com-
ponents of the proficiency factors, hav-
ing experience in relevant work; among 
supportive factors, conducting training 
courses and among infrastructural fac-
tors, having production facilities such 
as land and water, are ranked first. The 
results of the F and T tests showed that 
there is a significant difference between 
the participants’ viewpoints about deter-
minants of job success in term of educa-
tional level, income, the satisfaction level 



227      

تعیین کننده های موفقیت مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغال زای کشاورزی  ....

مددجویان بر تواناییها و خصیصه های درونی خود در 
مسیر موفقیت شغلی شان است.

کلیدواژه ها: طرحهای اشتغال زا، كارآفرینی، كشاورزی، 
كمیته امداد امام خمینی، موفقیت

تاریخ دریافت: 9۶/۶/5
تاریخ پذیرش: 9۶/۱۲/5

of employment creation plan, the market 
demand amount for productions and hav-
ing technical and vocational certificate 
related to enterprise. The Friedman test 
showed that the personality-motivational 
factor had the highest importance and 
infrastructural factor had the lowest im-
portance in job success of entrepreneurial 
clients.
Discussion: The results showed that the 
personality and motivational compo-
nents have the most and the infrastruc-
tural components have the least role in 
the job success of the entrepreneurial 
clients which means clients rely more on 
their ability and internal characteristics 
on their career paths.
Keywords: Agriculture, Entrepreneur-
ship, Imam Khomeini Relief Committee, 
Job Creation Plans, Success

مقدمه 
به منظور  كه  غیردولتی  عمومی  نهادهای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به وجود 
تحرك،  ایجاد  در  زیادی  نقش  آمده اند، 
مالی  كمك  حتی  و  شكل گیری  حمایت، 
سودمند  كارآفرینانه  تجاری  فعالیتهای  برای 
برای فقرا داشته و در شكل گیری كارآفرینی 
اجتماعی  كارآفرینی  تأثیرگذارند.  اجتماعی 

در كلی ترین معنا، چارچوب مدیریت راهبردی است كه برای سازمانهایی با اهداف منفعت 
اجتماعی، كاربرد دارد و امری حیاتی در تسهیل تغییرات در بخش عمومی و درك مسائل 
تمایز كارآفرینی  باعث  اجتماعی است )بودالیی و همكاران، 1392(. آن چیزی كه  خاص 
اجتماعی از سایر انواع كارآفرینی )اقتصادی و سازمانی( می شود تقدم و اولویت داشتن سود 
قدرت  كه  محرومانی  شناسایی  با  اجتماعی  كارآفرین  مؤسسات  است.  اجتماعی  منفعت  و 
شروع یك كسب وكار اقتصادی را ندارند و توانمندسازی آنها برای ایجاد اشتغال و بهبود 
كیفیت زندگی، به تحقق اهداف اجتماعی چون عدالت، رفع تبعیض و كاهش نابرابری و فقر 
كمك می نمایند )كرمی و همكاران، 1390(. كمیته امداد امام خمینی )ره( ازجمله نهادهایی 
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است كه درزمینه كارآفرینی اجتماعی نقش مهمی ایفا می كند. این نهاد عمومی كه با هدف 
یاری محرومان و مستضعفان و خودكفا كردن آنها از سال 1357 شروع به فعالیت كرد، صرفًا 
یك بنگاه خدمات اجتماعی نیست و مأموریت آن در حمایت از اقشار محروم جامعه، در 
مرحله اول، خوداشتغالی و بسترسازی برای تأمین معاش آنان و در مرحله بعد، ارائه آموزشها 
و مهارتهای مختلف با هدف توانمندسازی اقشار محروم و خودكفایی و درنهایت خروج از 

چتر حمایت این نهاد است )امید و همكاران، 1390(.
یكی از زمینه های فعالیت كمیته امداد، خودكفایی و اشتغال است )ذوالفقاری، 1382(. 
طرحهای اشتغال زا نیز مجموعه فعالیتهای تولیدی، خدماتی و یا اقتصادی هستند كه با شرایط 
اشتغال  توسعه  یا  ایجاد  برای  جمعی  و  خانوادگی  انفرادی،  به صورت  مشخص  ضوابط  و 
مددجویان از طریق پرداخت تسهیالت مالی )وام( اجرا می گردد )امید و همكاران، 1390(. 
در قالب ایجاد اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی به عنوان یكی از برنامه های مهم و محوری 
كمیته امداد، زمینه ای ایجاد می شود كه درآمد اقتصادی، عزت نفس و خودباوری مددجویان 
تحت پوشش افزایش یافته، با ارائه تسهیالتی چون وام به آنان، زمینه راه اندازی كسب وكار و 
اشتغال یك تن یا بیشتر )اعضای خانواده یا غیر آن( توسط آنان فراهم آید و در كسوت یك 
تا سال  آمار موجود  نمایند )قدیمی و همكاران، 1377(. طبق  ایفای نقش  كارآفرین موفق 
1395 درمجموع 32975 خانوار تحت پوشش طرحهای اشتغال زایی كمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گلستان قرار داشته اند كه 2693 تن مددجوی كارآفرین در طرحهای اشتغال زایی 
امام خمینی )ره(  امداد  فناوری اطالعات كمیته  برنامه ریزی و  كشاورزی بوده اند )مدیریت 
استان گلستان، 1395(. مددجویان كارآفرین طبق تعریف كمیته امداد كسانی هستند كه تحت 
پوشش كمیته امداد بوده، وام اشتغال دریافت كرده، اقدام به راه اندازی كسب وكار نموده و 
زمینه اشتغال یك تن یا بیشتر )اعضای خانواده یا غیر آن( را فراهم كرده اند و ازنظر كارشناسان 
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معرفی  و  شناسایی  به رغم  می روند.  شمار  به  موفق  خود  كسب وكار  درزمینه  امداد  كمیته 
این مددجویان، تاكنون مطالعه ای در استان انجام نشده است كه به بررسی عوامل شخصیتی 
است  بدیهی  باشد.  پرداخته  آنان  موفقیت شغلی  زیربنایی  و  مهارتی، حمایتی  انگیزشی،  و 
شناسایی عوامل موفقیت شغلی مددجویان و درجه اهمیت هر یك از این عوامل می تواند 
زمینه توجه برنامه ریزان و مجریان طرحهای اشتغال زای كمیته امداد را به آنها را فراهم نموده، 
تحقق بخش اهداف این نهاد درزمینه پرورش مددجویان كارآفرین باشد. با توجه به آنچه گفته 

شد تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر بوده است:
موفقیت  بر  زیربنایی  و  حمایتی  مهارتی،  انگیزشی،  و  شخصیتی  عوامل  از  یك  هر   .1
مددجویان كارآفرین تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی )ره( در طرحهای اشتغال زا از 

چه اهمیتی برخوردارند؟
تعیین كننده  عاملهای  مورد  در  پاسخ گویان  دیدگاههای  بین  معنی داری  تفاوت  آیا   .2
طرح  از  رضایت  سطح  درآمد،  تحصیالت،  سطح  متغیرهای  برحسب  شغلی  موفقیت 
اشتغال زایی، میزان تقاضای بازار برای محصوالت و برخورداری از مدرك فنی وحرفه ای 

درزمینه كسب وكار وجود دارد؟
3. ترتیب اهمیت هر یك از عوامل شخصیتی و انگیزشی، مهارتی، حمایتی و زیربنایی در 

موفقیت شغلی مددجویان كارآفرین چگونه است؟

مبانی نظری
و  )جك  است  هنر  نوعی  باشد،  اقتصادی  فعالیت  یك  آنكه  از  پیش  موفق،  كارآفرینی 
مختلفی  فردی  مهارتهای  و  باید صفتها  فرد  پیشرفت،  و  موفقیت  برای  و  آلیستیر1، 1999( 
را دارا باشد؛ اما چنانچه تمامی شرایط و عاملهای فردی هم مساعد باشد، موفقیت حاصل 

1. Jack and Anderson
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 .)1380 )مقیمی،  شوند  فراهم  مطلوبی  شكل  به  محیطی  عاملهای  آنكه  مگر  شد  نخواهد 
همچنین تعریف موفقیت شغلی بر اساس شاخصهایی چون سود، برگشت سرمایه و رشد 
كاركنان اگرچه صحیح است اما مطالعات نشان می دهد كه رسیدن به ثروت، رشد مداوم و 
گسترش بازار در تعریف موفقیت كارآفرینان ناكافی است )بام و لوك1، 2004( و بسیاری 
از كارآفرینان برای آزادی، تعادل بین كار و زندگی و پیشرفت و رضایت شخصی بیشتر از 
برگشت سرمایه ارزش قائل هستند )وستد و كولینگ2، 1995؛ مینر3، 2006(؛ بنابراین به نظر 
می رسد موفقیت دارای ساختاری چندبعدی، پیچیده و ناپایدار است كه می تواند شامل نتایج 

مالی و غیرمالی شود.
موفقیت عبارت است از دست یابی به هدفی كه در نظر انسان است و با رسیدن به آن 
هدف، برای خود موقعیت و اعتباری كسب می كند. به طوركلی می توان گفت كه فرد موفق، 
كسی است كه به آرزوهای خود برسد و در درون، احساس رضایت خاطر كند كه این امر، 
خود حاصل تالش و كوشش مداوم در زندگی است. از این تعریف می توان نتیجه گرفت 
كه موفقیت، حوزه گسترده ای را در برمی گیرد )كریمی و همكاران، 1393(. متأسفانه موفقیت 
و  شده  سنجیده  توسعه(  و  رشد  )سود،  سنتی  شاخص  سه  ازنقطه نظر  همواره  كارآفرینان 
نشان  مطالعات  درحالی كه  است،  پرداخته شده  موفقیت  به  كمتر  كارآفرینان  دیدگاه خود  از 
می دهد، موفقیت می تواند تعاریف متعددی در كارآفرینی داشته باشد؛ بنابراین می توان گفت 
كارآفرینان پیشرفت كاری خود را بر اساس شاخصهای مادی ارزشیابی نمی كنند آنها غالبًا به 
تعریف شخصی از موفقیت اشاره دارند كه ارزشها و اهداف آنها را منعكس می كند )قمبرعلی 
چه  بدهد  تشخیص  كه  است  ضروری  كارآفرین  یك  برای  بنابراین  1387(؛  زرافشانی،  و 
چیزی در زندگی واقعًا برای او مهم است؛ به عبارت دیگر شناختن آنچه در زندگی مهم است 
1. Baum and Locke
2. Westhead and Cowling
3. Mine
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كارآفرین را تشویق می كند تا به اهداف شخصی خود برسد و هم زمان بتواند كارش را ادامه 
دهد )قمبرعلی و رستمی، 1394(. برخی عاملهای فردی چون انگیزه ها و ویژگیهای شخصیتی 
و جمعیت شناختی را از تعیین كننده های مهم موفقیت در فرآیند كارآفرینی دانسته اند. درزمینه 
انگیزه ها، سه عامل انگیزشی، پاداش مالی با درآمد حاصل از آن شغل، تعامل با دیگران و 
ماهیت و محتوای شغل برای افراد شاغل مطرح است )شعبانعلی فمی و همكاران، 1388(. در 
مورد ویژگیهای شخصیتی می توان به اعتمادبه نفس و پنداشت از خود )میرك زاده و بهرامی، 
1389(، میل به پیشرفت، منفعت طلبی و تمایل به رئیس خود بودن اشاره كرد )نادری مهدیی، 
1393(. برخی دیگر عاملهای مؤثر بر موفقیت افراد كارآفرین را شامل روان شناختی، محیطی 
و ساختاری دانسته اند. عاملهای روان شناختی، شامل خصوصیات و ویژگیهای شخصی افراد 
كارآفرین نظیر ریسك پذیری، نیاز و میل به پیشرفت، آینده نگری، تحمل ابهام و استقالل طلبی 
است. عاملهای محیطی شامل عاملهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فنی است. 
عاملهای ساختاری عبارت است از تمام عناصر و عاملها و شرایط فیزیكی، فرهنگ و منابع 

سازمانی كه می توانند بر روی فعالیتهای كارآفرینانه تأثیر بگذارند )بایندری، 1391(.
كارآفرینان  فعالیتهای  و  رفتار  ویژگیها،  نقشها،  مبنای  بر  كارآفرینی  با  مرتبط  نظریه های 
جنبه های متفاوتی از كارآفرینی را ارائه می دهد. از دیدگاه اقتصاددانان، كارآفرین باید توانایی 
خود را با افزایش سرمایه توسعه دهد تا منجر به رشد كسب وكار وی گردد. در مقابل، روان 
شناسان وجود ویژگیهای مشخص را شرط الزم برای تحقق كارآفرینی می دانند. روان شناسان 
علوم رفتاری با درك اهمیت نقش كارآفرینان در اقتصاد، به شناسایی ویژگیها و الگوهای 
رفتاری كارآفرینان پرداخته اند. كارآفرینی از دیدگاه پژوهشگران علوم رفتاری شامل دو بعد 
رفتاری نوآوری و ریسك پذیری است. از دیدگاه آنان ویژگیهای مشخص و منحصربه فرد یك 
كارآفرین منجر به موفقیت وی می شود. ماینر و همكاران )1989( نیز نظریه انگیزه كسب وكار 
را مطرح نمودند. بر اساس این نظریه، عوامل پیش برنده و بازدارنده مؤثر در كسب وكار در 
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نظر گرفته می شود. شخص كارآفرین انتظار پاداش مالی، اعتبار اجتماعی و رضایت شخصی 
را دارد. درعین حال شكست كاری و ورشكستگی را نیز تجربه می كند. معموالً نظریه انگیزه 
كاری در ارتباط با میزان مناسب میان اهداف شخصی و سازمان است. هر مقداری كه این 
میزان از مركز دور باشد، كارآفرین در آستانه شكست در كار و ورشكستگی است. همچنین با 
روی آوردن جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان علوم مدیریت به مطالعه كارآفرینی، نظریه های 
اجتماعی-فرهنگی و نظریه شبكه های اجتماعی شكل گرفت. مهم ترین تئوری روان شناختی 
كارآفرینی به وسیله مك كللند ارائه شده است. بر طبق این نظریه، نیاز به توفیق در افرادی 
كه خود اشتغال هستند، باالتر است و نیاز به توفیق افراد را تحریك می كند تا موقعیتهای 
كارآفرینانه را انتخاب نمایند. او دریافت كه افراد خاصی دارای نیاز به موفقیت باالیی هستند 
و جوامع خاصی نیاز به موفقیت را در افراد تشدید می كنند. مك كللند بر این باور است كه 
نماد كارآفرینان نیاز باالی آنها به موفقیت است. كارآفرینان بر این باورند كه اگر آنها كارشان 
را بهتر انجام دهند، پاداشها خودبه خود به دنبال آنها خواهد آمد )مقیمی، 1383(. هیسریچ 
معتقد است انگیزه هایی كه سبب می شوند فرد به تنهایی به فعالیت كارآفرینانه دست بزند، 
بسیار متنوع هستند. دلیلی كه بیش از همه برای كارآفرین شدن ذكر می شود، انگیزه استقالل 
است؛ تمایل به اینكه فرد رئیس خود باشد، همان چیزی است كه زنان و مردان كارآفرین 
را در سراسر جهان وا می دارد، تمام مخاطرات اجتماعی، روانی و مالی را بپذیرند، ساعتهای 
طوالنی كار كنند تا فعالیت كارآفرینانه نوپای خود را پدید آورند و با موفقیت پیش برند. پیترز 
)2002( اغلب كارآفرینان را دارای مركز كنترل درونی توصیف كرده است. چنین افرادی به 
قدرت و توانایی خویش اعتماد دارند و سرنوشت خود را قابل كنترل می دانند )احمدپور و 
عزیزی، 1384(؛ به عبارت دیگر كارآفرینان موفق، موفقیت یا شكست را به سرنوشت، اقبال یا 
نیروهای مشابه نسبت نمی دهند )احمدپور و مقیمی، 1385(. این صفت با انگیزه دستیابی به 
موفقیتهای عالی، میل به مسئولیت پذیری شخصی و اعتمادبه نفس، سازگاری دارد. هیسریچ 
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معتقد است خطرپذیری، خواه مالی باشد، خواه اجتماعی یا روانی، بخشی از فرآیند كارآفرینی 
است. بایگریو و زاچاراكیس )1994( ده ویژگی شخصیتی كارآفرینان موفق را خیال پردازی، 
قاطعیت، اهل عمل بودن، داشتن عزم راسخ، فداكاری، دلبستگی، موشكافی، كنترل سرنوشت 
كاری، درآمدزایی و توزیع ثروت ذكر می كند. احمدپور داریانی )1376( در مدل سیستمی 
فرایند كارآفرینی، خروجی سیستم را موفقیت كارآفرینی می نامد كه با شاخصهای نوآوری 
در محصول، نوآوری در روش تولید، بازار و منابع، رشد در میزان تولید، فروش، سود، رفاه 
كاركنان، سرمایه گذاری، میزان صادرات و ایجاد موفقیت، ارزیابی می شود. بسیاری از محققان 
در اندازه گیری اثربخشی كسب وكارهای كارآفرینان از شاخص رشد و درآمد استفاده كرده اند 
چنان چه گارتنر و كتز )1988( در نظریه خود استفاده از مقیاسهای مبادله در كسب وكار را 
شاخص مناسب ارزیابی كننده موفقیت كارآفرینان مطرح كرده اند. كمپل )1992( نیز در نظریه 
خود بیان می كند كه كارآفرینی زمانی محقق می شود و به كارایی می رسد كه درآمد قابل انتظار 

یك كارآفرین بیش از هزینه ریسك و دستمزد نیروی كار وی باشد.
با توجه به آنچه آمد مشخص می شود موفقیت شغلی كارآفرینان متأثر از عاملهای فردی 
)خصوصیات و ویژگیهای شخصی افراد كارآفرین نظیر ریسك پذیری، نیاز و میل به پیشرفت، 
آینده نگری، تحمل ابهام و استقالل طلبی و ...(، محیطی )شامل عاملهای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و فنی( و ساختاری )شامل عناصر و عاملها و شرایط فیزیكی، فرهنگ و 

منابع سازمانی( است.

پیشینه تجربی
مروری بر مطالعات انجام شده بیانگر نقش عاملهای مختلف در موفقیت شغلی است ازجمله 
اینكه سوری و زروندی )1385( در بررسی رابطه موفقیت شغلی زنان شاغل با عوامل شخصیتی 
آنان دریافتند زنان با سطح تحصیالت بیشتر از موفقیت شغلی بیشتری برخوردارند. قمبرعلی و 
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زرافشانی )1387( دریافتند مردان كارآفرین شاخصهایی چون خدمت به جامعه، كسب درآمد 
و تعادل كار و خانواده و زنان كارآفرین شاخصهایی نظیر تعادل كار و خانواده، كسب درآمد 
و عالقه به كار را به عنوان مهم ترین شاخصهای موفقیت اولویت بندی می كنند. تحقیق سعیدی 
)1388( نشان داد موفقیت كارآفرینی تابعی از ارائه خدمات مشاوره ای، فن آوری، حمایتهای 
اطالعاتی، پیوندهای درون بخشی، ظرفیت سازی علمی، اعتبارات و آموزش می باشد. یعقوبی و 
قاسمی )1388( در تحقیقی دریافتند اعتمادبه نفس، نوآوری، شناسایی فرصتها و داشتن دانش و 
اطالعات، مهم ترین عاملهای موفقیت كارآفرینان به شمار می آیند. رازقندی و درانی )1388( در 
بررسی عاملهای فردی و محیطی مؤثر بر موفقیت كارآفرینان دریافتند عاملهای فردی چون مركز 
كنترل درونی، خطرپذیری حساب شده، خالقیت، توفیق طلبی، استقالل طلبی و اراده و عاملهای 
محیطی چون شرایط آموزشی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بر موفقیت آنها تأثیرگذار بوده 
ابتكار،  )عاملهای ساختاری(،  اشتغال  و  متغیرهای سرمایه   )1390( و همكاران  كرمی  است. 
را  زمینه ای(  )عاملهای  قوانین  و  مشوقها  و  رفتاری(  )عاملهای  فرصت  شناسایی  و  خالقیت 
مؤلفه های پیش بینی كننده به نسبت قوی در میزان موفقیت طرحهای اشتغال كمیته امداد امام 
خمینی )ره( دانسته اند. مطالعه عرفانی و اسدی )1390( نشان داد قوانین و سیاستها، پیشرفت 
صنعت و شدت رقابت در بنگاهها، مهم ترین عاملهای تأثیرگذار بر موفقیت بنگاههای كوچك 
و متوسط است. محمدی و عسگری )1390( نشان دادند ویژگیهای شخصیتی كارآفرینان شامل 
خالقیت، نیاز به موفقیت، مركز كنترل درونی، خطرپذیری و تحمل ابهام بر موفقیت كارآفرینانه 
مؤثر است. آذر و همكاران )1391( دریافتند سیاستها و قوانین كسب وكار در كشور، فناوری 
و ویژگیهای كارآفرین به ترتیب به عنوان مهم ترین عاملهای اثرگذار بر موفقیت كسب وكارهای 
كوچك و متوسط به شمار می روند. نتیجه مطالعه عبداهلل زاده و همكاران )1393( نشان داد 
عاملهای حمایت خانوادگی و سرمایه اجتماعی، داشتن مهارت و تجربه، هدفمندی و انگیزه 
باال، دسترسی به سرمایه و منابع تولید، بستر نهادی هموار و فرصت جویی، بر عملیاتی شدن 
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فردی  داد ویژگیهای  نشان  مطالعه فالح حقیقی )1394(  اثرگذار است.  ایده های كسب وكار 
كارآفرینان و خانواده های آنها، دسترسی به منابع مالی، تأمین سرمایه انسانی مناسب، سرمایه 
اجتماعی، عاملهای بیرونی مرتبط با وضعیت خرد و كالن اقتصاد كشور و كیفیت زیرساختها 
و نهادهای درون یك كشور بر موفقیت آنان مؤثر است. حیدری ساربان )1394( در تحقیقی 
دریافت مهم ترین عاملهای تأثیرگذار بر موفقیت كارآفرینان روستایی شش مؤلفه توانمندسازی 
و تقویت زیرساخت اقتصادی، تقویت زیرساخت قانونی و اطالع رسانی، تقویت انگیزش و 
اجتماعی و تجمیع  تقویت مشاركت  نهادسازی و ظرفیت سازی و  تجاری سازی كشاورزی، 
روستاهای پراكنده است. یوسف1 )1995( در مطالعه 220 كارآفرین كسب وكار كوچك در 
منطقه جنوبی اقیانوس آرام، مهم ترین عاملهای موفقیت آنها را مدیریت خوب، دسترسی به 
منابع مالی، ویژگیهای شخصیتی و حمایت مطلوب دولت می داند. مورفی2 و همكاران )1996( 
موفقیت كسب وكارها را با یكی از هشت بعد عملكردی بازده، رشد و ترقی، اندازه، نقدینگی، 
موفقیت یا شكست، سهم از بازار و نسبت بدهی به دارایی خالص مرتبط دانسته اند. وارن و 
هاچینسون3 )2000( عامل مشتری مداری و خدمات به مشتریان و درنتیجه پذیرش محصول 
جدید را در موفقیت كسب وكار مؤثر دانسته اند. سن و تیلور4 )2007( عاملهای كلیدی موفقیت 
كسب وكار را عرضه محصول، موفقیت بازار، ارتباطات شركتی مؤثر، روابط مشتری، اخالقیات 
شركت، بازده و كارایی عملیاتی، ثبات مالی، مدیریت استراتژیك و شایستگی اطالعات شركت 
ذكر كرده اند. مان5 و همكاران )2002( سه جنبه كلیدی و محوری مؤثر بر موفقیت یك بنگاه 
مدیر شركت  از  ناشی  تأثیر  و  محیط خارجی  داخلی،  عاملهای  را شامل  متوسط  و  كوچك 
آنان همچنین ویژگیهای خانوادگی، روان شناختی و رفتاری مدیر و گرداننده  معرفی كردند. 
شركت، مهارتهای مدیریتی و دانش فنی وی را از مؤثرترین عاملهای مرتبط با عملكرد یك 

1 Yusuf    2. Murphy  3. Warren and Hutchinson
4. Sen and Taylor  5. Man
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بنگاه كوچك و متوسط دانسته اند. اوبورهاسر1 )2002( در مطالعه ای دریافت كلید موفقیت 
كارآفرینان، یافتن روش خالقانه ای است كه با به كارگیری فن آوری جدید و بازاریابی بهتر، 
برآورده  نحو  بهترین  به  را  تولیدی، خواسته های جمعیت  سریع تر و كم هزینه تر محصوالت 
نمایند. راگ آف2 و همكاران )2004( نشان دادند عاملهای داخلی )خصوصیات كارآفرین چون 
برنامه ریزی، تجربه و مهارت(  تأمین مالی،  توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت، 
و خارجی )عاملهای خارج از كنترل مالك چون نرخ مالیات فروش، هزینه های زیرساخت، 
بدهی شركتها، وضعیت بازار اعتبارات، فرصت كسب وكار، در دسترس بودن منابع، شرایط 
اقتصادی، رقابت و قوانین دولت(، از تعیین كننده های موفقیت كسب وكار محسوب می شوند. 
اولسون )2007( عاملهای مؤثر بر موفقیت كارآفرینی را توانمندسازی نیروی انسانی از طریق 
ارتقای آموزش، كسب مهارت و تغییر نگرش، ایجاد شبكه های اطالعاتی، تخصیص بودجه، 
رفع مانعها و چالشهای فراروی توسعه كارآفرینی، حذف مقررات زیاد و دست و پاگیر، مشاوره 
درزمینه های تولید، توزیع و مصرف و ایجاد انگیزه دانسته است. دیكسون و همكاران )2008( 
در تحقیقی به بررسی تأثیر عامل آموزش بر موفقیت كارآفرینان پرداختند. نتایج این پژوهش 
نشان داد كه ركن اصلی و اولیه دستیابی به ایده ها و آرمانهای كارآفرینی بهره مند شدن از آموزش 
می باشد و آموزش می تواند موفقیت و كارآمدی رفتارهای كارآفرینان را تضمین نماید. نتایج 
مطالعه بنزینگ و همكاران )2009( در تركیه نشان داد عاملهای موفقیت كارآفرینان بنگاههای 
و  قبلی  تجربه  اجتماعی(،  مهارتهای  و  )شامل صداقت  مدیریت  بنگاه،  كوچك، خوش نامی 
ویژگیهای شخصیتی بوده است. ماستن و همكاران )2010( در مطالعه خود به نقش تحصیالت 
دانشگاهی در موفقیت شغلی اشاره كرده اند. امینول اسالم و همكاران )2011( در مطالعه خود 

دریافتند كسب و كوچك و متوسطی كه مدت زمان طوالنی تری كار كرده اند، موفق تر هستند.

1. Oberhauser
2. Rogoff
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ازآنجاكه در تحقیقات گذشته بیشتر به بیان ویژگیهای افراد كارآفرین پرداخته شده است 
و كمتر عاملهای مؤثر بر موفقیت شغلی كارآفرینان موردبررسی قرار گرفته است و از سوی 
دیگر اغلب مطالعات صورت گرفته مربوط به حوزه كارآفرینی سازمانی و اداری بوده است، 
لذا ضرورت دارد موضوع كارآفرینی اجتماعی و عاملهای مؤثر بر موفقیت افراد كارآفرین 
موردتوجه قرار گیرد. همچنین با توجه به استقبال زیاد مددجویان از طرحهای اشتغال زای 
كشاورزی و راه اندازی كسب وكارهای كارآفرینانه موفق توسط مددجویان، به نظر می رسد 
شناخت عاملهای تعیین كننده موفقیت شغلی مددجویان كارآفرین و مؤلفه های آن و میزان 
ایجاد كسب وكارهای  فرآیند  بهبود  و  عاملها  این  تقویت  زمینه ساز  آنها،  اولویت  و  اهمیت 
این  بود. همچنین  امداد خواهد  كمیته  مددجویان  بین  در  كارآفرینانه  با رویكرد  كشاورزی 
اعتبارات تخصیص یافته طرحهای  از  كارا  استفاده مؤثر و  باعث خواهد شد زمینه  شناخت 
سایر  دستیابی  مسیر  دیگر  سوی  از  و  آید  فراهم  مددجویان  توسط  كشاورزی  اشتغال زای 
پایه، هدف كلی  این  بر  به موفقیت در كسب وكار كوتاه تر و هموارتر سازد.  مددجویان را 
در طرحهای  كارآفرین  مددجویان  موفقیت شغلی  تعیین كننده  عاملهای  بررسی  تحقیق  این 

اشتغال زای كشاورزی كمیته امداد امام خمینی )ره( در استان گلستان بود.

روش
این تحقیق ازنظر هدف و ماهیت از نوع پژوهشهای كاربردی و ازلحاظ امكان نظارت و 
كنترل متغیرها، پیمایشی است كه در مرحله جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شده است. 
جامعه آماری شامل 2693 تن مددجوی كارآفرین كمیته امداد امام خمینی )ره( در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی در استان گلستان بودند. این مددجویان كسانی هستند كه تحت پوشش 
كمیته امداد بوده، وام اشتغال درزمینه كشاورزی دریافت كرده، اقدام به راه اندازی كسب وكار 
نموده و زمینه اشتغال یك تن یا بیشتر )اعضای خانواده یا غیر آن( را فراهم كرده اند و ازنظر 
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كارشناسان كمیته امداد درزمینه كسب وكار خود كارآفرین موفق به شمار می روند. با استفاده از 
فرمول كوكران حجم نمونه 350 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی چندمرحله ای 
بود، به این ترتیب كه ابتدا از بین شهرستانهای استان، چهار شهرستان، آزادشهر در شرق استان، 
گرگان و آق قال در مركز استان و شهرستان كردكوی در غرب استان به صورت تصادفی انتخاب 
شدند. سپس با رعایت تناسب سهم هر شهرستان از شمار نمونه توزیع شد. در جدول )1(، 

جامعه آماری و شمار نمونه بر پایه شهرستان ارائه شده است.
جدول )1( جامعه آماری و شمار نمونه اختصاص یافته

شمار نمونهشمار مددجویانشهرستان

54070آزادشهر

1023132گرگان

57976آق قال

55172کردکوی

2693350جمع کل

ابزار گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه بود كه شامل 4 بخش ویژگیهای 
فردی، ویژگیهای اقتصادی، میزان برخورداری از مهارت كسب وكار و عاملهای تعیین كننده 
موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای اشتغال زای كشاورزی شامل شخصی و انگیزشی 
روایی  بود.  مؤلفه(   7( زیربنایی  و  مؤلفه(   11( حمایتی  مؤلفه(،   11( مهارتی  مؤلفه(،   10(
)اعتبار( پرسشنامه تحقیق توسط برخی اعضای گروه تخصصی ترویج و آموزش كشاورزی 
قرار گرفت  تأیید  امداد مورد  منابع طبیعی و كارشناسان كمیته  دانشگاه علوم كشاورزی و 

مقیاسهای مختلف  برای  كرونباخ  آلفای  از ضریب  استفاده  با  آن  اعتماد(  )قابلیت  پایایی  و 
پرسشنامه بررسی شد كه مقدارهای مختلف ضریب بیانگر این بود كه ابزار سنجش دارای 
)فراوانی،  توصیفی  آمار  استفاده شده شامل  آماری  پایایی الزم است )جدول 2(. روشهای 
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درصد، بیشینه، كمینه، نما، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی )t و F و فریدمن( بود. 
برای رتبه بندی و تعیین وضعیت اهمیت هر یك مؤلفه های تعیین كننده موفقیت مددجویان 
كارآفرین در طرحهای اشتغال زای كشاورزی، با توجه به مقادیر میانگین، مقادیر 0 تا 2/5 
به عنوان اهمیت كم، 2/51 تا 3/75 به عنوان اهمیت متوسط و 3/76 تا 5 به عنوان اهمیت باال 

در نظر گرفته شد.
جدول )2( پایایی بخشهای پرسشنامه با آلفای کرونباخ

αعامل

0/894شخصی و انگیزشی

0/894مهارتی

0/894حمایتی

0/894زیربنایی

یافته ها
میانگین سنی پاسخ گویان 40/08 سال بود كه حدود 40 درصد آنان در بازه سنی 30 تا 
40 سال قرار داشتند. 59/1 درصد از پاسخ گویان را زنان و 40/9 درصد را مردان تشكیل 
می دادند. 11/7 درصد از پاسخ گویان مجرد، 49/1 درصد متأهل، 26/3 درصد مطلقه و 12/9 
درصد بیوه بودند. 16/6 درصد پاسخ گویان بی سواد، 20/9 درصد دارای مدرك ابتدایی، 15/4 
و 4/9  فوق دیپلم  دیپلم، 9/7 درصد  متوسطه، 19/7 درصد  راهنمایی، 12/9 درصد  درصد 
درصد كارشناسی بودند. بیشتر پاسخ گویان )70/3 درصد( دارای اعضای خانواده كمتر از 4 
نفر بودند. 40/6 درصد كمتر از 5 سال، 51/7 درصد 5 تا 10 سال و 13/7 درصد بیش از 
10 سال تحت پوشش كمیته امداد بودند. 40/9 درصد از پاسخ گویان كمتر از 5 سال، 38/9 
درصد 5 تا 10 سال و 20/2 درصد بیش از 10 سال تحت پوشش كمیته امداد بودند. اعضای 
از پاسخ گویان در طرح اشتغال زایی مشاركت دارند و سهم درآمدی  خانواده 56/3 درصد 
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بیشتر پاسخ گویان )37/5 درصد( از طرح 10 تا 20 میلیون ریال در سال بوده است. نیمی از 
پاسخ گویان )50 درصد( به میزان زیاد از طرح اشتغال زایی رضایت دارند و بیشتر آنان )55/4 
میانگین وام  تولیدات خود را در حد متوسط دانسته اند.  برای  بازار  تقاضای  میزان  درصد( 
دریافتی پاسخ گویان 90 میلیون ریال و میانگین میزان سرمایه گذاری آنان در كسب وكار ایجاد 
شده درنتیجه دریافت وام 110 میلیون ریال بوده است. اكثر پاسخ گویان )81/1 درصد( دارای 
تجربه قبلی در كسب وكار خود بوده ولی بیش از نیمی از آنان )51/7 درصد( فاقد مدرك 

مهارت فنی وحرفه ای درزمینه كسب وكار خود بودند.
اشتغال زای  كارآفرین در طرحهای  تعیین كننده موفقیت مددجویان  رتبه بندی مؤلفه های 

كشاورزی
باالیی  اهمیت  انگیزشی  و  عامل شخصیتی  مؤلفه  تمام 10  میانگین،  مقادیر  به  توجه  با 
در موفقیت مددجویان داشته اند و از بین آنها، مؤلفه عالقه به موفقیت در كار، در رتبه اول 
قرار دارد. 11 مؤلفه عامل مهارتی از اهمیت باال و متوسط در موفقیت مددجویان برخوردار 
بوده و با توجه به مقادیر میانگین، مؤلفه آشنایی با روشهای تأمین سرمایه و اعتبارات شروع 
كسب وكار از نهادهای مختلف، در رتبه اول قرار دارد. 11 مؤلفه عامل حمایتی نیز از اهمیت 
باال و متوسط در موفقیت مددجویان برخوردار بوده و از بین آنها، معرفی نیروهای كارآفرین 
و باتجربه به مددجویان، در رتبه اول قرار دارند. همچنین تمام 7 مؤلفه عامل زیربنایی اهمیت 
متوسطی در موفقیت مددجویان داشته اند و از بین آنها، مؤلفه برخورداری از منابع و امكانات 

فیزیكی )مانند ساختمان( برای راه اندازی كار، در رتبه اول قرار دارد )جدول 3(.
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جدول )3( رتبه بندی مؤلفه های تعیین کننده موفقیت مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغال زای کشاورزی

میزان اهمیت در MSDمؤلفهعامل
موفقیت

شی
گیز

و ان
ی 

صیت
شخ

باال4/110/715عالقه به موفقیت در كار

باال4/050/805احساس نیاز برای داشتن استقالل مالی

باال4/032/782خطر كردن برای كسب وضعیت بهتر و كسب سود بیشتر

باال4/010/861اعتبار و خوشنامی در جامعه و محیط كار

باال3/950/722نیاز به پیشرفت در كار و زندگی

باال3/920/899سخت كوشي و تالش مداوم براي تحقق اهداف

باال3/910/935استفاده از فرصتهای شغلی موجود در منطقه

باال3/850/892حمایت مادي و معنوي از طرف خانواده

باال3/790/928تولید محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان

باال3/780/920تالش برای تبدیل فكر به كار و عمل

تی
هار

م

آشنایی با روشهای تأمین سرمایه و اعتبارات شروع كسب و 
كار از نهادهای مختلف

باال3/812/289

باال3/82/406روابط و پیوندهای كاری، شغلی و آشنایی با سازمانهای مرتبط

باال3/790/905برخورداری از تجربیات كاری در زمینة شغلی مربوط

باال3/780/909داشتن اطالعات و آگاهیهای كافي از شرایط كسب و كار

باال3/770/915تعامل و ارتباط مناسب با مشتریان

باال3/750/899آگاهي از وضعیت بازار و شناخت فرصتهای جدید آن

متوسط3/730/898داشتن مهارتهای رهبری و هدایت دیگران

متوسط3/720/973مشورت با صاحبنظران و متخصصان مربوط

آشنایی با قوانین و مقررات كمیته امداد و سایر سازمانهای 
حمایت كننده

متوسط3/670/898

متوسط3/660/901برخورداری از آموزش تخصصی در زمینه كسب و كار فعلی

متوسط3/61/007داشتن مدرك فنی و حرفهای
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میزان اهمیت در MSDمؤلفهعامل
موفقیت

تی
مای

ح

باال4/033/809معرفی نیروهای كارآفرین و با تجربه به مددجویان

برگزاري دورههای آموزش )بازاریابي، بهداشت محیط كسب و 
كار، نحوه ارتباط با مشتری،...( براي مددجویان

باال3/830/886

نظارت، راهنمایی و مشاوره كسب و كارهای موجود در زمینه 
بازاریابی و فروش

باال3/792/393

باال3/760/925پرداخت تسهیالت ارزان كمیته امداد برای شروع كسب و كار

ایجاد خوشه كسب و كار جهت كمك برای راهاندازی و 
فروش محصول

متوسط3/730/940

متوسط3/720/940وجود قوانین و مقررات راحت جهت اخذ وام در كمیته امداد

متوسط3/70/885كمكهای كمیته امداد در خرید مستقیم محصوالت

متوسط3/681/001وجود پوشش بیمه برای شخص و بیمه طرح

پرداخت تسهیالت كمیته امداد برای تامین سرمایه ثابت و در 
گردش

متوسط3/660/946

متوسط3/650/945كمكهای كمیته امداد در برپایی بازارچه فروش

معرفی و تشویق مددجویان به شركت در دورههای كاربردی مبانی 
كارآفرینی و بازاریابی و ... در ادارات و سازمان فنی و حرفهای

متوسط3/61/038
یی

ربنا
زی

برخورداری از منابع و امكانات فیزیكی )مانند ساختمان( برای 
راهاندازی كار

متوسط3/72/321

متوسط3/570/984برخورداری از امكانات تولیدی مانند زمین و آب

توانایی پرداخت هزینههای جاری )حقوق و دستمزد كاركنان، 
پرداخت هزینه آب و ..(

متوسط3/511/040

متوسط3/490/998داشتن وثیقه/ ضامن برای گرفتن وام

متوسط3/481/015آورده شخصی )سرمایه مالی اولیه( برای شروع كسب و كار

متوسط3/461/031توانایی پرداخت هزینههای تعمیر و نگهداری )تجهیزات، فضا، ...(

متوسط3/340/947وجود تشكلهاي صنفی حمایت كننده
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تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در  از عاملهای  مقایسه میزان اهمیت هر یك 
طرحهای اشتغال زای كشاورزی برحسب سطح تحصیالت

با توجه به نتایج آزمون دانكن نشان داد افراد با سطح تحصیالت دیپلم نسبت به افراد 
كم سواد و دارای تحصیالت دانشگاهی، نقش عاملهای شخصیتی و انگیزشی را در موفقیت 
دیپلم  تحصیالت  با سطح  افراد  مهارتی  عامل  در خصوص  كرده اند.  ارزیابی  مهم تر  شغلی 
نسبت به افراد با سطح تحصیالت متوسطه و افراد بی سواد نقش عامل مهارتی را در موفقیت 
شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. در خصوص عامل حمایتی، هیچ تفاوت معنی داری میان افراد 
تحصیالت  دارای  افراد  زیربنایی  عامل  مورد  در  ندارد.  مختلف وجود  تحصیالت  با سطح 
راهنمایی نسبت به افراد با سطح تحصیالت متوسطه و دانشگاهی و افراد بی سواد نقش عامل 

زیربنایی را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند )جدول 4(.
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جدول )4( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین برحسب سطح تحصیالت

nMSDFpگروهعاملمتغیر

ت
یال

ص
تح

ح 
سط

شخصیتی و انگیزشی

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه
دیپلم

دانشگاهی

58
73
54
45
69
51

3/87
3/84
3/92
4/00
4/15
3/84

0/37
0/35
0/34
0/35
0/71
0/38

4/8180/001

6 و 3و 2 و 1 > 5          6 و 4=3=2=1          4=5نتایج آزمون دانكن

مهارتی

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه
دیپلم

دانشگاهی

58
73
54
45
69
51

3/67
3/72
3/74
3/58
3/90
3/74

0/33
0/31
0/35
0/43
0/66
0/39

3/274
0/007

4 و 1 > 5      6 و4=3=2=1     6 = 5=3=2نتایج آزمون دانكن

حمایتی

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه
دیپلم

دانشگاهی

58
73
54
45
69
51

3/71
3/71
3/78
3/67
3/80
3/70

0/34
0/31
0/33
0/47
0/76
0/97

0/4510/813

6 = 5=4=3=2=1نتایج آزمون دانكن

زیربنایی

بیسواد
ابتدایی

راهنمایی
متوسطه
دیپلم

دانشگاهی

58
73
54
45
69
51

3/40
3/59
3/70
3/52
3/54
3/38

0/54
0/50
0/84
0/69
0/61
0/70

2/4350/035

6 و 4 و1 > 3      1= 5=4=2=1    5=3=2نتایج آزمون دانكن
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مقایسه اهمیت هر یك از عاملهای تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی برحسب درآمد

با توجه به نتایج آزمون دانكن نشان داد افراد با درآمد بیشتر از 20 میلیون ریال نسبت 
به افراد با سطح درآمد پایین تر از 5 میلیون ریال، بین 5 تا 10 میلیون ریال و بین 10 تا 20 
میلیون ریال، نقش عامل شخصیتی و انگیزشی را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. 
همچنین افراد با درآمد كمتر از 5 میلیون ریال نسبت به افراد با سطح درآمد بین 5 تا 10 
میلیون ریال و بین 10 تا 20 میلیون ریال و بیشتر از 20 میلیون ریال نقش عامل مهارتی را 
در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كردند. در مورد دو عامل حمایتی و زیربنایی هیچ تفاوت 

معنی داری میان افراد با میزان درآمد مختلف وجود ندارد )جدول 5(.
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جدول )5( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین برحسب درآمد

nMSDFpگروهعاملمتغیر

درآمد

شخصیتی و انگیزشی

كمتر از 500 هزار تومان
بین 500 تا 1 میلیون
بین 1 تا 2 میلیون
بیشتر از 2 میلیون

46
83
125
96

3/86
3/87
3/92
4/06

0/38
0/39
0/57
0/37

3/6030/014

1و2و3 > 4    5=4   و  3=2=1نتایج آزمون دانكن

مهارتی

كمتر از 500 هزار تومان
بین 500 تا 1 میلیون
بین 1 تا 2 میلیون
بیشتر از 2 میلیون

46
83
125
96

3/82
3/67
3/80
3/67

0/30
0/35
0/53
0/43

2/6940/046

4و2 >1  2=4  و  3=1نتایج آزمون دانكن

حمایتی

كمتر از 500 هزار تومان
بین 500 تا 1 میلیون
بین 1 تا 2 میلیون
بیشتر از 2 میلیون

46
83
125
96

3/66
3/63
3/75
3/82

0/42
0/38
0/63
0/69

1/8830/132

4=3=2=1نتایج آزمون دانكن

زیربنایی

كمتر از 500 هزار تومان
بین 500 تا 1 میلیون
بین 1 تا 2 میلیون
بیشتر از 2 میلیون

46
83
125
96

3/57
3/39
3/54
3/52

0/55
0/60
0/54
0/64

1/1590/325

4=3=2=1نتایج آزمون دانكن

مقایسه اهمیت هر یك از عاملهای تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی برحسب رضایت از طرح اشتغال زایی

بین نظرات پاسخ گویان در مورد عاملهای تعیین كننده موفقیت در طرحهای اشتغال زای 
كشاورزی تفاوت معنی داری برحسب سطح رضایت از طرح اشتغال زایی وجود دارد. با توجه 
به نتایج آزمون دانكن، افراد با سطح رضایت متوسط و زیاد نسبت به افراد با سطح رضایت 
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كم، نقش عامل شخصیتی و انگیزشی را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. در مورد 
عامل مهارتی، هیچ تفاوت معنی داری میان افراد با سطح رضایت مختلف از طرح اشتغال زایی 
با سطح  افراد  به  نسبت  زیاد  با سطح رضایت  افراد  عامل حمایتی،  مورد  در  ندارد.  وجود 
رضایت متوسط و كم، نقش این عامل را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. همچنین 
در مورد عامل زیربنایی، افراد با سطح رضایت متوسط و زیاد نسبت به افراد با سطح رضایت 

كم، نقش این عامل را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند )جدول 6(.

جدول )6( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین برحسب رضایت از 

طرح اشتغال زایی
nMSDFpگروهعاملمتغیر

رضایت از طرح 

اشتغالزایی

شخصیتی و انگیزشی

كم

متوسط

زیاد

30

145

175

3/74

3/90

4/00

0/34

0/38

0/52

5/2260/006

1> 2و3    3=2نتایج آزمون دانكن

مهارتی

كم

متوسط

زیاد

30

145

175

3/71

3/71

3/76

0/42

0/35

0/51

0/4810/618

3=2=1نتایج آزمون دانكن

حمایتی

كم

متوسط

زیاد

30

145

175

3/52

3/66

3/82

0/70

0/37

0/68

5/4220/005

3=2   1و2 >3   2=1نتایج آزمون دانكن

زیربنایی

كم

متوسط

زیاد

30

145

175

3/11

3/48

3/59

0/87

0/72

0/51

7/5640/001

1> 2و3       3=2نتایج آزمون دانكن
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مقایسه اهمیت هر یك از عاملهای تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی برحسب تقاضای بازار برای محصوالت

با توجه به نتایج آزمون دانكن نشان داد افرادی كه تقاضای بازار برای محصوالت آنها 
بیشتر و متوسط است نسبت به افرادی كه تقاضای بازار برای محصوالت آنها كم است، نقش 
اما در مورد سه  ارزیابی كرده اند،  انگیزشی را در موفقیت شغلی مهم تر  عامل شخصیتی و 
عامل مهارتی، حمایتی و زیربنایی هیچ تفاوت معنی داری میان افراد وجود ندارد )جدول 7(.

جدول )7( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین برحسب میزان 

تقاضای بازار برای محصوالت

nMSDFpگروهعاملمتغیر

میزان تقاضای بازار 
برای محصوالت

كمشخصیتی و انگیزشی

متوسط

زیاد

42

194

114

3/85

3/91

4/03

0/38

0/52

0/36

3/7350/025

1و2 >3   و 2=3   2=1نتایج آزمون دانكن

مهارتی

كم

متوسط

زیاد

42

194

114

3/74

3/77

3/68

0/44

0/48

0/37

1/4920/226

3=2=1نتایج آزمون دانكن

حمایتی

كم

متوسط

زیاد

42

194

114

3/60

3/74

3/76

0/66

0/49

0/68

1/1500/318

3=2=1نتایج آزمون دانكن

زیربنایی

كم

متوسط

زیاد

42

194

114

3/36

3/54

3/49

0/79

0/69

0/51

1/4900/227

3=2=1نتایج آزمون دانكن
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مقایسه اهمیت هر یك از عاملهای تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی برحسب جنسیت

 این مقایسه نشان داد بین مددجویان هیچ تفاوت معنی داری وجود ندارد )جدول 8(.

جدول )8( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین برحسب جنسیت

nMSDFpگروههاعاملمتغیر

جنس

شخصیتی و انگیزشی
زن

مرد

207

143

3/94

3/95

0/378

0/560
0/1450/171

مهارتی
زن

مرد

207

143

3/75

3/72

0/377

0/523
0/7040/873

حمایتی
زن

مرد

207

143

3/70

3/77

0/606

0/537
1/2110/258

زیربنایی
زن

مرد

207

143

3/46

3/57

0/613

0/698
1/4930/945

كارآفرین  مددجویان  موفقیت  تعیین كننده  عاملهای  از  یك  هر  اهمیت  میزان  مقایسه 
درزمینه  فنی وحرفه ای  مدرك  از  برخورداری  برحسب  كشاورزی  اشتغال زای  طرحهای  در 

كسب وكار
این مقایسه نشان داد در عاملهای حمایتی و زیر بنایی اختالف معنی دار میان مددجویان 
با توجه به مقادیر میانگین،  دارای مدرك فنی وحرفه ای و فاقد آن وجود دارد؛ به طوری كه 
مددجویان دارای مدرك فنی وحرفه ای، اهمیت عاملهای حمایتی و زیربنایی را در موفقیت 
شغلی بیشتر ارزیابی كرده اند. در مورد عاملهای شخصیتی-انگیزشی و مهارتی، هیچ اختالف 

معنی داری میان مددجویان دارای مدرك فنی وحرفه ای و فاقد آن وجود ندارد )جدول 9(.
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جدول )9( مقایسه میانگین عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین
برحسب برخورداری از مدرک فنی وحرفه ای درزمینه کسب وکار

nMSDFpگروههاعاملمتغیر

برخورداری از مدرک فنی 
و حرفهای در زمینه کسب 

و کار

شخصیتی و 
انگیزشی

بله

خیر

169

181

4/01

3/88

0/530

0/375
2/6590/482

مهارتی
بله

خیر

169

181

3/78

3/69

0/453

0/429
1/8560/374

حمایتی
بله

خیر

169

181

3/77

3/69

0/710

0/421
1/1990/004

زیربنایی
بله

خیر

169

181

3/53

3/48

0/779

0/502
0/6640/013

مقایسه میانگین رتبه ای عاملهای تعیین كننده موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای 
اشتغال زای كشاورزی

در سطح  پاسخ گویان  دیدگاه  از  عاملها  این  كه  داد  نشان  فریدمن  آزمون  از  استفاده  با 
اطمینان 99 درصد، متفاوت هستند. بر این پایه، عامل شخصیتی و انگیزشی در موفقیت شغلی 

دارای بیشترین نقش و عامل زیربنایی دارای كمترین نقش است )جدول 10(.
جدول )10( مقایسه نظر پاسخ گویان نسبت به تعیین کننده های موفقیت شغلی

χ2pمیانگین رتبهایعامل

3/07شخصیتی و انگیزشی

128/6460/001
2/50مهارتی

2/45حمایتی

1/97زیربنایی
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بحث 
كارآفرین  مددجویان  موفقیت  تعیین كننده های  شناسایی  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
بود.  گلستان  استان  در  )ره(  خمینی  امام  امداد  كمیته  كشاورزی  اشتغال زای  طرحهای  در 
تعیین كننده های موفقیت شغلی مددجویان كارآفرین در قالب مؤلفه های شخصی و انگیزشی، 
باال و متوسط در  از اهمیت  این مؤلفه ها  نتایج نشان داد  بود.  مهارتی، حمایتی و زیربنایی 
موفقیت مددجویان كارآفرین در طرحهای اشتغال زای كشاورزی برخوردارند، به گونه ای كه 
با  آشنایی  مهارتی،  مؤلفه  در  كار،  در  موفقیت  به  عالقه  انگیزشی،  و  شخصیتی  مؤلفه  در 
روشهای تأمین سرمایه و اعتبارات شروع كسب وكار از نهادهای مختلف، در مؤلفه حمایتی، 
از  برخورداری  زیربنایی،  مؤلفه  در  و  مددجویان  به  باتجربه  و  كارآفرین  نیروهای  معرفی 
 ،F آزمون  پایه  بر  دارد.  قرار  اول  رتبه  در  كار،  راه اندازی  برای  فیزیكی  امكانات  و  منابع 
و  مهارتی  و  انگیزشی  و  شخصیتی  مؤلفه های  نقش  دیپلم  تحصیالت  سطح  با  مددجویان 
مددجویان با سطح تحصیالت راهنمایی نقش مؤلفه های زیربنایی را در موفقیت شغلی مهم تر 
ارزیابی كرده اند. شروع كسب وكار با سطح تحصیالتی نه باال و نه پایین خود انگیزه ای برای 
تالش بیشتر به منظور دستیابی به موفقیت، داشتن استقالل مالی و همچنین خطر كردن برای 
كسب وضعیت بهتر و سود بیشتر، برخورداری از آموزش درزمینه كسب وكار فعلی و داشتن 
مهارتهای رهبری و هدایت دیگران و... را به وجود می آورد كه نتیجه آن رسیدن به موفقیت 

بیشتر در شغل است.
همچنین، سواد و تحصیالت یكی از عاملهای مهم موفقیت شغلی است بااین حال به نظر 
می رسد افرادی كه در شرایط نامناسب اقتصادی و فقدان امكانات زیربنایی زندگی می كنند، 
از سطح تحصیالت كمتری نیز برخوردار باشند، درنتیجه می توان انتظار داشت فراهم شدن 
امكان دسترسی آنان به امكانات زیربنایی تولیدی، سرمایه و... درزمینه كسب وكار شرایطی 
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را به وجود می آورد كه آنان با توجه به دستیابی به امكاناتی كه سالها از آن محروم بوده اند 
انگیزه بیشتری برای موفقیت درزمینه كسب وكار داشته باشند. این یافته با یافته های سعیدی 
)1388(، رازقندی و درانی )1388(، ماستن و همكاران )2010( و اولسون )2007( مطابقت 
دارد كه در تحقیق خود به تأثیر سطح تحصیالت در موفقیت شغلی اشاره كرده اند. مددجویان 
با درآمد بیشتر نقش مؤلفه شخصیتی و انگیزشی و با درآمد كمتر نقش مؤلفه مهارتی را در 
موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. با افزایش سطح درآمد انگیزه ای برای گسترش كار، 
سخت كوشی و تالش مداوم برای تحقق اهداف، تالش بیشتر برای تبدیل فكر خود به كار و 
عمل و استفاده از فرصتهای شغلی در منطقه و ... در فرد به وجود می آید كه نتیجه آن دستیابی 
به موفقیت بیشتر است. همچنین افراد با سطح درآمد كمتر انگیزه بیشتری برای كسب درآمد 
بیشتر دارند و در این زمینه عاملهای مهارتی مربوط به رهبری و مدیریت كسب وكار می توانند 
بستری را برای افزایش توانمندی مهارتی و حرفه ای آنان فراهم ساخته، افزایش تولید، درآمد 
و موفقیت شغلی آنان را موجب شود. این یافته ها با یافته های قمبرعلی و زرافشانی )1387(، 
رازقندی و درانی )1388(، كرمی و همكاران )1390(، حیدری ساربان )1394( و مورفی و 
همكاران )1996( همخوانی دارد كه در تحقیق خود به تأثیر مثبت كسب درآمد بر موفقیت 

شغلی اشاره كرده اند.
مددجویان با سطح رضایت متوسط و زیاد از طرح اشتغال زایی، نقش مؤلفه شخصیتی 
و انگیزشی، با سطح رضایت زیاد، نقش مؤلفه حمایتی و با سطح رضایت متوسط و زیاد، 
نقش مؤلفه زیربنایی را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. افزایش سطح رضایت از 
طرحهای اشتغال زایی خود انگیزه ای مضاعف برای سخت كوشی و تالش مداوم برای تحقق 
اهداف، تولید محصوالت و خدمات موردنیاز مشتریان و تالش برای تبدیل فكر به كار و عمل 
به وجود می آورد كه درنتیجه نیل به موفقیت در شغل است. همچنین افزایش سطح رضایت، 
تقاضای  زمینه ساز  خود  این  و  شده  مددجو  در  كسب وكار  گسترش  انگیزه  ایجاد  موجب 
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بیشتر وی برای بهره مندی از حمایتهایی چون پوشش بیمه، آموزش، تسهیالت ارزان قیمت 
یافته قمبرعلی و زرافشانی  با  یافته  این  نیل به موفقیت شغلی مؤثرند.  است كه همگی در 
)1387( همخوانی دارد كه عالقه به كار را به عنوان یكی از مهم ترین شاخصهای موفقیت 
ذكر كرده اند. مددجویانی كه میزان تقاضای بازار برای محصوالت آنها بیشتر و متوسط است 
نقش مؤلفه شخصیتی و انگیزشی را در موفقیت شغلی مهم تر ارزیابی كرده اند. افزایش تقاضا 
برای محصوالت و درنتیجه كسب درآمد بیشتر، انگیزه مضاعفی را در فرد به وجود می آورد 
كه زمینه ساز عالقه بیشتر وی به موفقیت در كار، تالش در جهت پیشرفت در كار و زندگی 
و برخوردار شدن از استقالل مالی، تالش برای تبدیل فكر به كار و عمل، خطر كردن برای 
رسیدن به وضعیت بهتر و كسب سود بیشتر و درنتیجه كسب موفقیت شغلی است. این یافته 
با یافته های سن و تیلور )2007( و اوبورهاسر )2002(، مطابقت دارد كه در تحقیق خود به 

تأثیر افزایش تقاضا برای محصول و فروش بیشتر در موفقیت شغلی اشاره كرده اند.
بر پایه آزمون t، مددجویان دارای مدرك فنی وحرفه ای درزمینه كسب وكار، اهمیت مؤلفه های 
حمایتی و زیربنایی را در موفقیت شغلی بیشتر ارزیابی كرده اند. شروع كسب وكار با داشتن مدرك 
فنی وحرفه ای و آشنایی با عاملهای مرتبط با كسب وكار خود انگیزه ای برای تالش بیشتر افراد 
به منظور دست یابی به موفقیت در شغل می باشد. این یافته با یافته های سعیدی )1388(، عبداهلل زاده 
و همكاران )1393(، اولسون )2007( و راگ آف و همكاران )2004( مطابقت دارد كه در تحقیق 
خود به تأثیر آموزش در موفقیت شغلی اشاره كرده اند. بر پایه آزمون فریدمن، مؤلفه های شخصیتی 
و انگیزشی در موفقیت شغلی دارای بیشترین نقش و مؤلفه های زیربنایی دارای كمترین نقش 
هستند كه با یافته های رازقندی و درانی )1388(، محمدی و عسگری )1390(، یوسف )1995(، 
مان و همكاران )2002( و بنزینگ و همكاران )2009( مطابقت دارد كه در تحقیق خود به نقش 
مؤلفه های شخصیتی و انگیزشی در موفقیت شغلی اشاره كرده اند. این نتیجه مؤید اتكا بیشتر 
مددجویان بر تواناییها و خصیصه های درونی خود و اتكا كمتر آنان بر عوامل بیرونی در مسیر 
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موفقیت شغلی شان است. در مورد مؤلفه های شخصیتی و انگیزشی می توان گفت عالقه به موفقیت 
زمینه ساز تمایل مددجو به انجام كار با معیارهای عالی جهت موفقیت در موقعیتهای رقابتی و بر 
عهده گرفتن مسئولیت حل مشكالت، تعیین اهداف و دستیابی به آنها از طریق تالش شخصی 
است. داشتن روحیه استقالل موجب می شود مددجو برای خود كار كند و راه نیل به هدف و 
موفقیت، نتایج تصمیمات خود را بپذیرد. وجود خصیصه خطرپذیری باعث می شود مددجو با 
قبول خطرات منطقی، مناسب و درعین حال چالشی، در شرایط عدم قطعیت تصمیم گیری كند و 
این خود زمینه ساز نیل به موفقیت وی است. نتیجه نیاز به پیشرفت، نترسیدن مددجو از شكست 
و مسئولیت پذیری بیشتر وی و استقبال از وضعیتهای رقابتی و انتخاب كارهایی است كه دارای 
سختی و خطر متوسط و حساب شده است. سخت كوشی و تالش مداوم نیز باعث می شود آنها 
مشكالتی كه در طول راه اندازی كسب وكار پدیدار می شود را حل كنند و صادقانه برای اجرای 
موفقیت آمیز كل كسب وكار فعالیت كنند. تالش برای تبدیل فكر به كار و عمل نیز زمینه ساز تولید 
محصول یا خدمات جدید است و این امر در كنار حمایت مادی و معنوی خانواده امكان پذیر است 
كه در ایجاد خصیصه های كارآفرینانه تأثیر به سزایی دارد. اهمیت كم مؤلفه زیربنایی در موفقیت 
مددجویان را می توان به ناكافی بودن امكانات تولیدی و سرمایه ای و مشكالت آنان در تأمین وثایق 
و ضمانت اخذ اعتبارات مالی، هزینه های راه اندازی و تداوم كسب وكار و خأل وجودی تشكلهای 

صنفی حمایت كننده نسبت داد كه هر یك مانعی درزمینه موفقیت مددجویان به شمار می روند.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود:

- در قالب دوره های آموزشی با محتوای كارآفرینی و توسعه كسب وكار- به ویژه در مورد 
مددجویان تازه كار-خصصیه های كارآفرینانه در آنان تقویت شود.

- با هدف افزایش موفقیت شغلی مددجویان، تدارك دوره های آموزش مهارتی شغلی 
و راه اندازی كسب وكار برای آنان مدنظر قرار گیرد. در این مورد الزم است كمیته امداد 
با ارتباط قوی تر و مؤثرتر با فنی وحرفه ای استان، زمینه را برای حضور بیشتر مددجویان 
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در كالسهای آموزش مهارت و اخذ مدرك فنی وحرفه ای در رابطه با زمینه كاری آنان 
فراهم آورد.

درزمینه های  آنان  از  الزم  حمایتهای  مددجویان  شغلی  موفقیت  افزایش  راستای  در   -
تولیدی،  مستقیم محصوالت  وام، خرید  اخذ  تسهیل شرایط  و  اداری  تشریفات  حذف 
پوشش بیمه فردی و شغلی، برپایی بازارچه فروش محصوالت و بسترسازی حضور در 

دوره های آموزشی موردتوجه قرار گیرد.
- با حمایت كمیته امداد و همكاری دستگاههای اجرایی چون جهاد كشاورزی، منابع 
طبیعی، آب منطقه ای و... زمینه برخورداری مددجویان از امكانات تولیدی )زمین، آب 

و...( در طرحهای اشتغال زا فراهم شود.
- با حمایت كمیته امداد زمینه شكل گیری و تأسیس تشكلهای صنفی حامی مددجویان 

تولیدكننده چون تعاونیهای تولید فراهم شود.
- با توجه به تأثیر سطح تحصیالت بر موفقیت شغلی مددجویان، پیشنهاد می شود معیار 
تحصیالت همچنان به عنوان یكی از شرایط اعطای وام اشتغال زایی مددجویان از سوی 

كمیته امداد مدنظر باشد.
- با توجه به تأثیر سطح رضایت مددجویان از طرحهای اشتغال زا بر موفقیت شغلی آنان، 
نقاط  و  تنگناها  از مددجویان شاغل،  بیشتر  امداد ضمن حمایت  توصیه می شود كمیته 

ضعف اجرای طرح را شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
- با توجه به تأثیر میزان تقاضای بازار برای محصوالت تولیدی مددجویان بر مؤلفه های 
شخصیتی و انگیزشی موفقیت شغلی و با هدف افزایش تقاضا در سطح جامعه برای این 
محصوالت، توصیه می شود دوره های آموزشی با محتوای اصول بهبود كیفیت محصول و 

فنون بازاریابی مؤثر برای آنان تدارك دیده شود.
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