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ABSTRACT 

 

Context and purpose: Empowerment and development of job skills of rural youth has been proposed as one of the key strategies 
for the development of entrepreneurial activities in rural areas, the development of which depends on various factors. In the 
meantime, teamwork skills have a special place in empowerment and development of job skills. Accordingly, the present study was 
conducted in a descriptive-analytical manner with the aim of analyzing the role of teamwork skills on the capabilities of rural youth 
in Sanjabi rural district of Kermanshah. 
Methodology: The research tool was a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained using 
Cronbach's alpha coefficient and the validity of the research tool was confirmed by a panel of expert. The statistical population of the 
study consisted of 4288 rural youth (15 to 35 years old) who were selected by stratified multi-stage sampling with a proportional 
assignment of 351 People. 
Findings and conclusions: Based on results, the respondents had a moderate level of teamwork skills and a high level of job 
empowerment. Interpersonal communication level in the rural youth was higher than other dimensions of teamwork skills. The 
ability of young people in cooperative activities was above average. Based on correlation analysis there was a direct and significant 
relationship between teamwork skills and job empowerment. Based on the results of multiple regressions, adaptation, decision 
making, interpersonal communication, leadership and coordination explain variables are effective on the job competence of rural 
youth. 
Originality: Due to the fact that no comprehensive study has been done regarding the effect of team work on creating skills and 
employability of rural youth. The findings of this research will significantly help the rural development officials in planning for the 
employability of the youth living in the village and the development of rural areas. 
Research limitations/implications: In this study, the specific population of rural youth was investigated, which makes it difficult 
to generalize the research results to the entire villages’ population. Employment development policy makers can use the research 
findings for the development of small and medium rural cooperatives. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose: Empowerment and development of job skills of rural youth has been proposed as one of the key strategies for the 
development of entrepreneurial activities in rural areas, the development of which depends on various factors. In the meantime, teamwork skills 
have a special place in empowerment and development of job skills. Accordingly, the present study was conducted in a descriptive-analytical manner 
with the aim of analyzing the role of teamwork skills on the capabilities of rural youth in Sanjabi rural district of Kermanshah. 
Methodology: The research tool was a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha 
coefficient and the validity of the research tool was confirmed by a panel of expert. The statistical population of the study consisted of 4288 rural 
youth (15 to 35 years old) who were selected by stratified multi-stage sampling with a proportional assignment of 351 People.  The data collection 
tool was a questionnaire with three parts. The first part was to examine the personal characteristics of the respondents. The second part of the 
questionnaire examined the job capability. This section included five components of communication and teamwork skills, creativity and problem 
solving, commitment and sense of responsibility, information and professional knowledge, technical skills and practical work with 66 items. The 
third part of the questionnaire was to examine team work skills including six components of communication, coordination, adaptability, leadership, 
decision-making and interpersonal communication with 37 items. Linear regression analysis was used to investigate the effect of team work skill 
(predictor) on job capability (dependent) of rural youth. In order to analyze the data, SPSSwin23 software was used. 
Findings and conclusions: Based on results, the respondents had a moderate level of teamwork skills and a high level of job empowerment. 
Interpersonal communication level in the rural youth was higher than other dimensions of teamwork skills. The ability of young people in 
cooperative activities was above average. The level of information and professional knowledge in the studied rural youth was lower than the average 
of the total dimensions of job capability. In other components, the average obtained in each dimension of job capability is higher than the average 
of this dimension. Respondents were generally divided into three groups (low skill, medium skill, and high skill) based on job capability. More than 
half of the respondents had a high level of job capability skills, which shows that there is a potential for job capability in the youth of Sanjabi district. 
The average score of each component of job capability was higher than the overall, except for the dimension of information and knowledge. Based 
on correlation analysis there was a direct and significant relationship between teamwork skills and job empowerment. Based on the results of 
multiple regressions, adaptation, decision making, interpersonal communication, leadership and coordination explain variables are effective on the 
job competence of rural youth.  
Originality: The findings of this research will significantly help the rural development officials in planning for the employability of the youth living 
in the village and the development of rural areas. 
Research limitations/implications: In this study, the specific population of rural youth was investigated, which makes it difficult to generalize the 
research results to the entire villages’ population. Employment development policy makers can use the research findings for the development of 
small and medium rural cooperatives. 
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 در شهرستان کرمانشاه یدهستان سنجاب ییجوانان روستا یشغل یبر توانمند یمینقش مهارت کارت لیتحل
 

 3زاده رکیاصغر م یعل ، *2یگیب یعل نیرحسیام ،1یملکشاه یطلعت ایثر

 
 .رانیا ،کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یدانشکده کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیارشد، ترو یکارشناس یدانشجو .1
 .رانیا ،کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یدانشکده کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ار،یدانش .2
 .رانیا ،کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یدانشکده کشاورز ،یو آموزش کشاورز جیگروه ترو ار،یاستاد .3

 
 
 

 
 

 

 چکیده

 ینیکارآفر هایبهبود فعالیت یدیکل یراهبردها ازی کی عنوان بهیی روستاجوانان  شغلی هایمهارت یتوسعه :زمینه و هدف 
بر  .است برخوردارهای شغلی در ارتقای مهارت یاژهیو گاهیاز جای میمهارت کارت . در این بیناست مطرح ییروستا مناطقدر 

 تیمی بر توانمندی جوانان روستایی دهستان سنجابی شهرستانپژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مهارت کار همین اساس
 تحلیلی انجام شد. -کرمانشاه به صورت توصیفی

ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار  شناسی:روش
تشکیل  (سال 15-35)تن از جوانان روستایی  4288پژوهش توسط پانل متخصصان تأیید شد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 

 انتخاب شدند. نفر 351ای، تعداد ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه دادند که با استفاده از
 یشغل مهارت و ییتوانا یباال سطحتیمی متوسط و براساس نتایج، پاسخگویان از سطح مهارت کار گیری:ها و نتیجهیافته

 .در جوانان روستایی مورد مطالعه بیشتر از سایر ابعاد مهارت کارتیمی بود فردیمؤلفه ارتباطات درونمیانگین  ،بودند برخوردار
نشان  بستگیهمنتایج تحلیل  .همچنین جوانان روستایی در زمینه روابط و تشریک مساعی از توانمندی بیشتری برخوردار بودند

 ی توانمندی شغلیهاو مؤلفه کارتیمیهای مهارت بینداد که 
 فردی،ارتباطات درون گیری،تصمیم سازگاری،متغیرهای  چندگانه رگرسیون بر اساس نتایج .دارد داری وجودیرابطه مستقیم و معن
 روستایی مؤثر است. جوانان یشغلبر روی توانمندی  رهبری و هماهنگی

طالعۀ جامعی روستایی میری جوانان پذاشتغالتیمی بر ایجاد مهارت و با توجه به اینکه در ارتباط با تأثیر کار اصالت/نوآوری:
پذیری ریزی برای اشتغالطور قابل توجهی به مسئولین توسعه روستایی در برنامههای این پژوهش بهیافته ،نشده است انجام

 کند.جوانان ساکن روستا و توسعه مناطق روستایی کمک می

 تعمیم که گرفتند قرار بررسی مورد روستایی جوانان خاص جامعه مطالعه این در: ها/کاربردهای پژوهشمحدودیت
 تحقیق هایتهیاف از توانند می اشتغال توسعه سیاستگزاران. کند می مشکل دچار را روستا ساکنان کل به پژوهش نتایج پذیری

 .کنند استفاده روستایی متوسط و کوچک هایتعاونی توسعه برای
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 مقدمه

 صاداقتهای اساسی موضوعیکی از  عنوانبهو اشتغال کار  بازار
با بحران در نقاط مختلف جهان  اخیر چند دههدر ه هر کشور است ک

 اعدهقاز این  نیز جوامع روستاییحتی  کهنحویبه ،است مواجه شده
ه ب سویکی بیکاری در نواحی روستایی از ریشه .اندبودهمستثنی ن

لی فصهای شغلی کمتر در این نواحی نسبت به شهرها، علت فرصت
های کشاورزی در نواحی روستایی و ضعف توسعه فعالیت بودن

 ,.Hosseininia et al) زیربنایی و ساختاری در مناطق روستایی

های ضعیف دولت و چارچوب سیاست به و از سوی دیگر (2020
 همچنین و اقتصاد ،بازار اعتمادغیرقابل هاینظام ،آن قانونی

 وانانج عدم تمایل عالوههب ،گرددبرمی بودن آن بینیپیشغیرقابل
 نجرم از نواحی روستایی هاآنمهاجرت بسیاری از  و کشاورزی کار به
 لهفاص وجوامع روستایی  دران جوان یژهوبه شاغالن تعداد کاهش به

 ,Odhiambo) استشده  کشاورزی شغل و روستا آنان ازگرفتن 

2016; Patterson & Anderson, 2003; Wilhelm, 2002). 
 و روستایی جوامع کار نیروی از گیرچشم بخشی جوانان امروزه
 به کشور در را مهمی هاینقش هاآن. دهندمی تشکیل را شهری
 ,.Angba et al) شودمی جامعه توسعۀ به منجر که اندگرفته عهده

 55 حدود( فائو) جهانی خواروبار سازمان برآورد اساس بر .(2009
 مرق این حتی و دارند سکونت روستایی مناطق در جوانان از درصد

درصد  70از باالتر آسیا جنوب و آفریقا صحرای جنوب کشورهای در
 بیکاری وضعیت به توجه با ،روازاین. (Bennell, 2007) دباشمی

 هایظرفیت و هاقابلیت وجود نیز و کشور روستاهای در جوانان
 اتخاذ ضرورت روستایی، مناطق در فراوان مادی و انسانی
 از ریگیو بهره( خوداشتغالی) اشتغال توسعه برای الزم هایتصمیم
 Alam Baygi) شودمی احساس مناطق این در موجود هایفرصت

et al., 2018). رب توسعه ریزانبرنامه و نظرانصاحب راستا این در 
 یتوسعه راهبردهای ها،سیاست از جدای باید که باورند این

 .رداختپ جوانان توانمندی به ویژه طوربه خوداشتغالی، و کارآفرینی
 یست،ن اقتصادی فعالیت یک خاص شغلی توانمندی تعاریف، طبق
 از و گردی زمینه به زمینه کاری یک از که است هاییکیفیت بلکه
. (Van Zolihgen, 2002) است انتقالقابل دیگر شغل به شغل یک

 اهاروست در فعال اقتصادی واحد یک اداره و اندازیراه دیگر سویی از
 وصخصها، بهمهارت و هادانش ای ازگسترده طیف با آشنایی نیازمند
 و هانوآوری توسعه به توجه از طرفی با. استکارتیمی  مهارت
 همچنین و وکارکسب محیط پیچیدگی و جهانی هایرقابت

 صورتبه کارها که است الزم دهکده، یک به جهان شدنلیتبد
 و با مه کاریباهم بتوانند وکارکسبصاحبان  تا انجام شود، تیمی

 یمشترک، تصمیمات هایو توانایی تاابتکار و استعدادها از استفاده
 یهافعالیت. اتخاذ کنند خود رقبای به نسبت موقعبه و سریع

 ثنیمست قاعده این از نیز روستایی و کشاورزی بخش در اقتصادی
 توانمی اساس این بر .(Armstrong & Baron, 2005) دباشننمی
 در شغلی تحرک و مدیریتی خود نوع یک افراد توانمندی با گفت

 دید،ج پارادایم یک عنوانبه توانمندی این. گیردمی شکل اشخاص
 هنمود جلب خود سویبه را مدیریت نظرانصاحب از بسیاری توجه
 یراتیتغیکارتیمی  انجام با داشت انتظار توانمی کهنحویبه. است

 و رآمدد سطح ارتقا تولید، کار، موقعیت زندگی، بهبود و کیفیت در
در این . (Raval, 1999) دآی وجود به مردم اجتماعی وضعیت بهبود

د که باشدر توسعۀ روستایی میاشتغال یکی از مقوالت مهم راستا 
 فقر در نواحی روستایی تواند تأثیر مثبتی بر کاهش مهاجرت ومی

 روازاین. (Foruozani & Omid Najafabadi, 2021) داشته باشد
های های اساسی توسعۀ روستایی، تنوع فعالیتیکی از رهیافت

زایی، بهبود درآمد جوانان روستایی و زا برای ایجاد اشتغالاشتغال
های شغلی نوین در جوامع روستایی و کشاورزی ایجاد فرصت

چالش اساسی در این راستا  .(Jafarpour, 2018) است شدهبیان
این است که فعالیت در بخش خصوصی مستلزم داشتن سرمایه و 

یاری از های بسامکانات مالی بسیار است که با خصوصیات و توانایی
جوانان روستایی سازگار نیست و این موضوع سبب شده است که در 

های گذشته از جمعیت روستایی و کشاورزان کاسته شود، سال
و  است شدهافزوده شدتبهبر جمعیت شهرنشین ایران  هکدرحالی

 بیشتر هرروزنیاز به تأمین غذا برای این جمعیت در حال رشد 
بر بودن با توجه به سرمایه  .(Hosseininia et al., 2020) دشومی

 و عدم توانایی خانوارهای سویکهای کشاورزی و روستایی از فعالیت
هایی از سوی دیگر، گسترش روستایی در تأمین چنین سرمایه

 عنوانبهکاری را  هایگروهدر  مساعیتشریکگروهی و فرهنگ کار
ه وکارها نسبت بیکی از راهکارهای ایجاد، توسعه و موفقیت کسب

 .(Malekipour et al., 2018) اندهای انفرادی معرفی کردهفعالیت
جوانان و متقاضیان کار و اشتغال مدرن باید توانایی  که ایگونهبه

 هایبتوانند مسئولیت و نقشو  را داشته باشند هاگروهدر  کردن کار
بر عهده  هاسازمانو  نهادمردم هایدر تشکلرا چندگانه و مهمی 

 وریتا حدی بر اساس بهره افراد وریبهره توان گفتبگیرند، لذا می
 گیرچشمتأثیر  در این راستا. (Brungardt, 2009) تاس گروه

 نوانعبهاست که دانشمندان مدیریت آن را  حدی بهکارتیمی  مهارت
ر محیط کلیدی پایدار دهای برای دستیابی به قابلیت نیازپیشیک 

اما در . (Ghorbanhosseini, 2013) دانندیمرقابتی دنیای امروز 
ای خصوص نواحی روستایی افراد عالقهنیافته و بهکشورهای توسعه

به فعالیت گروهی ندارند و همین امر سبب گردیده که عالوه بر 
انجام  تر و هزینه باالتریپایین تیفیباکصرف انرژی بیشتر، کارها 

اصوالً برای رسیدن به یک جامعه کارآفرین، رشد  رونیازاشود. 
هایی، چنین ویژگیهای تیمی ضروری است و بدون فعالیت

 هایگروه. (Lahafi, 2011) کارآفرینی در جامعه فراگیر نخواهد شد
هستند که دارای  از دو یا چند نفر فیتعرقابلای کاری مجموعه

تعامل پویا، وابسته و هماهنگ با یکدیگر در جهت هدف یا ارزش 
های مکمل در جهت این اهداف مشترک و نیز نقش یا مهارت

کاری بخش  هایگروه. (Olajide & Udoh, 2012) دباشنمی
 ,Lin) شوندهای امروزی محسوب میسازمان ضروری از جامعه و

ها، وفاداری، نوآوری، برای سازمانکارتیمی اصوالً  .(2006
آورد، اثرات کارتیمی در سطح پذیری و کارایی را به ارمغان میانعطاف

 کنندۀسازمانی، گروهی و فردی مشهود است. این اثرات تضمین
های کارآمدتر، گسترش ظرفیت امور، نوآوری، رفتار کیفیت، تسریع

 دباشنکاری، توسعه شخصیت و توسعه حساسیت اجتماعی می
(Olajide & Udoh, 2012).   با توجه به اهمیت و مزایای فراوان

شدن فرهنگ  در محیط روستا نیز توجه به آن و نهادینهکارتیمی 
راد در های پراکنده افتواند سبب تجمیع عناصر و سرمایهمیکارتیمی 

های تولیدی تیمی شود تا اندازی فعالیتکاری و راه هایگروهقالب 
ز تک افراد را تقویت کرد. ابتوان از این طریق توانمندی شغلی تک

ویت توان سبب تقاندازی و تشویق به کارهای تیمی میطرفی با راه
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 دها و ارتقا سطح آگاهی جوانان روستایی شو توسعه مهارت
(Laukkanen & Niittykangas, 2003; White, 2012)ر. د 

 به توجه لزوم متحد، ملل جهانی خواروبار سازمان رابطه همین
 در المللیبین و ملی سطح در را محلی کشاورزان هایتشکل
 با 2015 تا 2000 هایسال زمانی بازه در خود راهبردی اندازچشم
 چراکه .(FAO, 2007) است نموده منعکس فراوان تأکید

 رایب کارآمدی و مؤثر اهرم کارتیمی صورتبه کشاورزی هایتشکل
 و زارعم درآمد افزایش در اصلی ایمؤلفه روستاییان، معیشتی بهبود
 ,Swanson) آیندمی شمار به روستایی اشتغال ایجاد اساسی رکن

 عتجمی نیازمند کشاورزی حوزۀ در تولیدی هایفعالیت اما .(2008
 و کاری هایگروه قالب در افراد پراکنده هایسرمایه و عناصر

 قطری این از بتوان تا است گروهی تولیدی هایفعالیت اندازیراه
 شواهد وجودبااین کرد. تقویت را افراد تکتک زاییاشتغال توانمندی

 ژهویبه مهارت، سطح از اغلب روستایی جوانان که است آن از حاکی
مسئلۀ دیگری که باعث . هستند برخوردار کمی کارتیمی مهارت

ناپایداری روستایی، عدم ماندگاری جوانان روستایی و جذابیت پایین 
 قشر نداشتن شود، تمایلبرای جوانان می های روستاییمحیط
ورود به بازار کار و نبود شغل در روستا  کشاورزی، به روستایی جوانان

های است که این نگرش و ذهنیت بخشی از آن به نبود مهارت
وانند تحی روستایی می. جوانان در نواگرددبرمیدر جوانان کارتیمی 

های اجتماعی کمک نموده تا گروهی به حفظ سرمایهدر قالب کار
با مهاجرت گسترده نیروی  چراکهمهاجرت به شهرها کاهش یابد. 

جوان و فعال روستاها به شهرها پایداری اجتماعی روستاها به خطر 
 اساس این شود. برانسانی فراهم می افتد و زمینه فقر نیرویمی

 یبررس و آن یارتقا کارتیمی، مهارت بر مؤثر هایمؤلفه شناسایی
نچه است. لذا آ ضروری روستایی جوانان شغلی توانمندی در آن نقش

 هایاست بررسی نقش مهارت قرارگرفته موردتوجهدر این پژوهش 
کارتیمی بر توانمندی شغلی جوانان روستایی دهستان سنجابی و 

یک راهبرد جهت ماندگاری جوانان در  عنوانبهعوامل مؤثر بر آن، 
 یافتگی است. دهستاننوعی فرهنگ توسعه محیط روستا با پذیرش

 این دارد. قرار کرمانشاه شهرستان کوزران بخش در سنجابی
و  معیشتی سبب به که است روستایی مناطقی ازجمله دهستان
 و وریبهره سطح بودن پایین کشاورزی، هایزمین بودن دهقانی

 هایسالیخشک مهاجر، کشاورزان هجوم کشاورزی، بخش درآمد
 رتمهاج و بیکاری باالی نرخ از زیرساختی، امکانات کمبود و اخیر

 خود یهنوببه نیز مسئله این. بردمی رنج روستایی گستردۀ جوانان
 شدن خالی و بزهکاری به جوانان گرایش همچون جدی پیامدهای

است که عدم تمایل  داشته همراه به را سکنه از روستاها از برخی
 در ایدارپ اشتغال عدم و اقتصادی ثباتیبی روستا، در کار به جوانان

 ضعف خود، هایتوانایی به جوانان اعتماد عدم کوزران، دهستان
از دالیل عمده مسائل و  خوداشتغالی و کارتیمی هایمهارت

تعاون و  بودن بخش فعالغیر کهطوریبهباشد. مشکالت منطقه می
 با بنابراین. باشدمی ادعا این گواه منطقه عدم وجود تعاونی فعال در

بررسی تأثیر مهارت  باهدف حاضر پژوهش اهمیت موضوع، به توجه
در  ت.اس شدهانجامبر توانمندی شغلی جوانان این منطقه کارتیمی 

و توانمندی شغلی  مییکارتتحقیقات گذشته دو مؤلفه مهارت 
 ,.Ghadiri-Masoum et al) اندشدهبررسیجداگانه  صورتبه

2014; Ghalavandi et al., 2014; Jafarpour, 2018)،  ولی در
 موردبررسی باهماین مطالعه ارتباط علت معلولی این دو سازه مهم 

  است.  قرارگرفته

 مبانی نظری

 ایو کاره مساعیتشریک ۀتاکنون در حوز کهنیبا توجه به ا
 صورتبهخودجوش و چه  صورتبهچه  (هایتعاون یژهوبه) یمیت

لذا  ،ستا نشدهانجام یپژوهش ییتوسط جوانان روستا یژهوبه ،یدولت
 به بررسی .شودمیبه برخی مطالعات مرتبط در این زمینه اشاره 

ارتباطات،  ،پذیریشامل تطبیقکارتیمی با ابعاد  یتوانمندساز ۀرابط
تیمی، درون روابط گیری،تصمیم ،مساعیتشریکهماهنگی و 

است. بر اساس نتایج بین  پرداخته وظایف رهبری و تقسیم
ر د. وجود داشتداری رابطه معنی موردمطالعهتوانمندسازی با ابعاد 

 (Arabic & Danai, 2016) عربی و دانایی ۀمطالع یجهنتاین راستا 
شتیبانی پ سته،رهبری شای مؤلفهبه ترتیب کارتیمی در که  داد نشان

اهداف مشخص، هماهنگی و  تگی،همبس ،ارتباطات متقابل از
حساس ا مؤلفه رتیبت به توانمندسازیگیری و همچنین در تصمیم

دار بودن، احساس احساس معنی انتخاب، حق احساس شایستگی،
 را داشته یرتأثبودن و احساس اعتماد داشتن به دیگران بیشترین  مؤثر

 ژوهشپ بر توانمندسازی مثبت بوده است.کارتیمی تأثیر است و 
گروهی کار شناسییبآس راستایدر  (Jafarpour, 2018) جعفرپور

موجود در مسیر تحقیق کارگروهی مشتمل  هاینشان داد که آسیب
 ارزیابی سیستم فقدان چون که مواردی باشدیمشاخص  48بر 

 طیمحشناخت ناکافی از  کارگروهی به اعضا، عملکرد، عدم آموزش
در گروه و  نشدهحلوجود تعارضات  سازمان، یکار

و عدم  هاآسیب ترینمهم عنوانبهبودن اهداف،  یریگاندازهرقابلیغ
 وجود جو رسمی و غیر رهبر به یکدیگر، وفاداری اعضای گروه و

عدم اعتماد اعضای گروه و رهبر به یکدیگر  راحت بین اعضاء و
 ۀالعمط نتیجه شناسایی شدند. هایبآس ترینیتاهمکم عنوانبه
(Ghalavandi et al., 2014) اجتماعی و پذیرییتمسئول ارتباط با در 

داری بین رابطه معنینشان داد که  کارتیمی کارکنان دانشگاه ارومیه
 ادی،اقتص مسئولیت قانونی، مسئولیت اجتماعی، پذیریمسئولیت
بر  .اجتماعی با کارتیمی وجود دارد مسئولیت و اخالقی مسئولیت

مثبت و  ورطبهولیت قانونی ئمس اقتصادی و مسئولیتاساس نتایج 
وزه در ح که ی. مطالعاتکردند بینییشپرا کارتیمی بعد  دارمعنی

به بررسی اهمیت توانمندی  نیز عمدتاً اندشدهانجام توسعه روستایی
مرتبط با آن و راهکاری ارتقا آن در جامعه روستایی  یهامؤلفهشغلی، 
 نتایج تحقیق قدیری معصوم و همکاران در این راستا. اندپرداخته

(Ghadiri-Masoum et al., 2014)،  نقش توانمندی  بررسی باهدف
ین سطح بیشتر داداقتصادی نواحی روستایی نشان  ۀشغلی در توسع

 هایاقتصادی مربوط به فعالیت یهابخشتوانمندی زنان در بین 
م معنادار و مستقی ۀسن و درآمد رابط کشاورزی است که با متغیرهای

مربوط به  های. همچنین مشخص شد زنانی که از ویژگیدارد
 توانمندسازی در سطح باالتری برخوردار هستند، توانمندی بیشتری

 & Ayat) آیت و اعظمیان به نقل از .خواهند داشت در ایجاد درآمد

Azamian, 2011)  پایدار در روستاها و  ۀاهمیت توسع جه بهتو
نقش مهمی در ارتقای  تواندمی زنان روستایی هایافزایش مهارت
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در ابعاد  داد کهوضعیت روستاها داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان 
 یتوانمندسطوح باالی استفاده از فناوری از  با، زنان شدهیبررس

آیروا و  های پژوهشاز طرفی یافته بیشتری برخوردار هستند.
نشان داد که توانمندسازی  (Avram & Priescu, 2012) پریسکوپ

هایی چون افزایش میزان رضایتمندی از توان در حالتداخلی را می
 .کار و افزایش میزان دانش و مهارت در ارتباط با شغل ارتقا داد
توانمندسازی خارجی نیز از طریق بهتر کردن تیم کاری بهبود می

دهد که در ارتباط با های گذشته نشان میبررسی پژوهش ابد.ی
، توانمندی و تأثیر و ارتباط توانمندی و مهارت کارتمیهای مهارت

 ,.Ghalavandi et al) است شدهانجامپژوهش و مطالعاتی کارتیمی 

2014; Ghorbanhosseini, 2013; Jafarpour, 2018).  در ارتباط با
 صوصخبهجوانان و  اشتغال پذیریبر ایجاد مهارت و کارتیمی تأثیر 

 منطقه در. است نشدهانجامجامعی  ۀکنون مطالعجوانان روستایی تا
 و وریبهره پایین سطح ازجملهی مسائل و مشکالت ،موردمطالعه

 قشر تمایل عدم ،منطقه در مناسب گذارسرمایه وجود عدم درآمد،

 ودنب غیرفعال ،هاروستا درکارتیمی  و کشاورزی به روستایی جوان
 نرخ همچنین ،اخیر طبیعی اییبال و هاسالیخشک ،دهستان تعاونی
با  .باشدمی مطرح منطقه جوانان گسترده مهاجرت و بیکاری باالی

و رپژوهش پیش انجام ضرورتتوجه به این مسائل و مشکالت 
توان آن را در چارچوب تکمیل تحقیقات که می گردداحساس می
مهارت  هگانششی هامؤلفهیر تأثلذا هدف این تحقیق  .قبلی دانست

 باشد.یم جوانان روستایی وانمندی شغلیت بر ابعاد مختلفکارتیمی 
توانمندی  ۀدکننی تبیینهامؤلفه تحقیقات مشابه قبلی، بندیجمعبا 

 (1)شکل  مفهومی در چارچوب صورتبه روستاییشغلی جوانان 
دهد مهارت کارتیمی طور که مدل نشان میاست. همان شدهخالصه

هماهنگی، سازگاری، رهبری، تصمیم با داشتن شش مؤلفه ارتباطات،
بر توانمندی شغلی و ابعاد آن )مهارت  یدرون فردگیری و ارتباطات 

ارتباطی و کارگروهی، خالقیت و حل مسئله، تعهد و احساس 
کار های فنی و مسئولیت، اطالعات و دانش تخصصی و مهارت

است.ی( تأثیرگذار عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیتحق یمفهوم چارچوب .1شکل 

 

 

 تحقیق روش

ی کاربرد هدف ازلحاظ ،کمی رویکرد کلی ازلحاظ تحقیق حاضر
 -از نوع تحقیقات توصیفی هاداده تحلیلو  گردآوری روش ازنظر و

 مایشی،غیرآزمیزان نظارت و کنترل متغیرها  ازنظر .باشدمی تحلیلی
حیث زمانی  و از یپیمایش هاداده آوریجمع روش ازلحاظهمچنین 

 15 جوانانتحقیق  جامعه آماری. استمقطعی های از نوع پژوهش
 4288به تعداد شهرستان کرمانشاه در سنجابی  دهستان سال 35 تا

انتخاب  ای بود.چندمرحله ایخوشه گیریروش نمونه. بودندنفر 
 دو دهستان بخشبین ابتدا از  نه به این صورت بود کهونم اعضای
)دهستان سنجابی و دهستان هفت آشیان(، دهستان سنجابی  کوزران

 دهستان سنجاییروستاهای  تعداد بعدی ۀمرحل در .شدب انتخا
 خوشه هرمنتخب  سوم گزینش روستاهای ۀمرحلدر  مشخص شد.

روستاهای  اول ۀخوش جامعه آماری به سه خوشه. شدانجام 
روستاهای با جمعیت  دوم ۀخوش ،نفر جوان( 25)کمتر از جمعیت کم

)با  سوم روستاهای پرجمعیت ۀو خوش نفر جوان( 50تا  25) متوسط
 بندیخوشهطبق  .نددش بندیتقسیم نفر جان( 50جمعیت بیش از 

سوم  خوشهروستا و  32دوم  خوشه روستا، 24شامل خوشه اول  فوق،
درصد بر اساس  20 از هر خوشه که بودروستا  18 دربرگیرنده

 رتیبتاینبه .خوشه انتخاب شدند بیشترین تعداد جمعیت جوان هر
-سیاه ،آبادآباد، نوروزروستا )یاوری دایار، حسین 5اول  ۀخوشاز  که

خان، قلعه سلیمان ،)جعفرآباد روستا 6دوم  ۀ، خوشدایار، جقاالهی(
-)جقا روستا 4سوم  ۀگاول، نظرگاه، رحیم آباد علیا، قیسوند( و خوش

 15 انتخاب شد.ی و کوزران( عزیز یاور، بابانچشمههفتخزان، 
 از این تعداد .بودندروستایی  جواننفر  2265 شاملروستای مذکور 

 نمونه عنوانبه نفر 351 تعداد مورگان و کرجسی جدول از استفاده با
بخش  سهبا  ایپرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار شدند. انتخاب

بود. پاسخگویان  فردی هایویژگیبررسی  منظوربهبخش اول  .بود
. این قرارداد موردبررسیرا توانمندی شغلی دومین بخش پرسشنامه 

ارتباطی و کارگروهی، خالقیت  هایمهارت مؤلفه پنج بخش شامل
تعهد و احساس مسئولیت، اطالعات و دانش تخصصی  مسئله، حل و

بخش سومین  .بودگویه  66با  فنی و کار عملی هایمهارتو 
 مؤلفه شششامل کارتیمی های پرسشنامه نیز به بررسی مهارت

  حح 
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اطات ارتب و گیریتصمیمرهبری،  ،یریوفق پذارتباطات، هماهنگی، 
 قسمتی 9در قالب طیف لیکرت  هاگویه. بودگویه  37درون فردی با 

( امتیازدهی و 9 ازیامت) موافق کامالً( تا 1 ازیامتمخالفم ) کامالًاز 
های سنجش مهارت برای مورداستفادههای گویه. ندتنظیم شد

 اونیل و های استانداردیمی و توانمندی شغلی از پرسشنامهکارت
و باقری  یکمال ریم و (O’Neil Jr et al., 1999) همکاران

استخراج گردید که  (Mirkamali & Bagherakhili, 2005)خلیلی
 با جامعه آماری و سازیپس از تطبیق و بومی ،هاآنهریک از ابعاد 

توسط اعضای  روایی صوری و محتوایی آنبررسی و تأیید مجدد 
کشاورزی  دانشکده گروه ترویج و آموزش کشاورزی یعلمئتیه

 با ها نیزاعتبار محتوایی گویه .قرار گرفت مورداستفادهرازی دانشگاه 
و پس از رفع  گروه یعلمئتیههای اعضای نظرات و دیدگاه دریافت

پس از  نامناسب مورد تأیید قرار گرفت.های ابهامات و حذف گویه
 مجدد و رواسازی آماری با جامعه نامهپرسش سازیتطبیق و بومی

، پایایی ابزار یعلمئتیهتوسط اعضای  آن صوری و محتوایی
 نشان از 93/0آلفای کلی که مقدار  قرار گرفت موردبررسیپژوهش 

کرونباخ  آلفای)ضریب  پرسشنامه داشت هایهمسانی درونی گویه
های و برای گویه 86/0کارتیمی هایمهارتهای سازه برای گویه

تأثیر بررسی  منظوربه .به دست آمد( 92/0سازه توانمندی شغلی 
وانان ج )وابسته( بر توانمندی شغلی بین()پیش هارت کارتیمیم

حلیل ت منظوربه از تحلیل رگرسیون خطی استفاده شد.روستایی 
  شد. استفاده 23winSPSS افزارنرم از هاداده

 نتایج و بحث

 های جمعیت شناختی جوانان روستاییویژگی

از  نفر( 181درصد ) 6/53پژوهش های یافته بر اساس
 بودند. بیشترنفر( زن  157درصد ) 4/46و  دهندگان مردپاسخ

میانگین سن  داشتند. سال قرار 15-20 یسندر رده  پاسخگویان
درصد( مدرک  8/79) دهندگانپاسخبیشتر  سال بود. 66/24 هاآن

نفر( از  143) درصد 3/42حدود  .تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم داشتند
 یمربوط به همکاری خانوادگ خوداشتغالی و کارآفرینی دهندگانپاسخ

 دهندگان،از پاسخ نفر( 136) درصد 2/40 هاطبق یافته داشتند.
در را های تیمی از فعالیت خود گیو سطح آگاهی خانواد شناخت
 دهندگانپاسخدرصد از  6/74بیش از  بیان نمودند. متوسطسطح 
 هایمهارتدر زمینه  ایو برنامه تاکنون هیچ کالس بودند که معتقد

 درصد از 3/71 است. ها برگزار نشدهکارتیمی در محل زندگی آن
های در حوزه مهارتۀ شغلی مشاوراز  دهندگانپاسخ نفر( 241)

 .ودندبکم برخوردار  یلیو خکم برای ایجاد اشتغال در سطح کارتیمی 
اظهار  دهندگانپاسخ نفر( از 246) درصد 8/72بیش از  هاطبق یافته
 .اندودهب کارآفرینی در زمینهرسمی  فاقد هرگونه آموزشی داشتند که

ان در جوانکارتیمی  هایمهارتمرتبط با  یهامؤلفهبررسی 
 روستایی

 درمؤلفه به تفکیک هر  ،مهارت کارتیمی ۀساز ،(1جدول )در 
ر اساس هر مؤلفه ب. امتیازبندی شده است قالب طیف لیکرت نه تایی

 هارتمآن مؤلفه به سه دسته )مهارت کم،  هایداده ۀبیشینه و کمین
زیاد( تقسیم شد. بر این اساس، میانگین و انحراف  مهارت متوسط و

کارتیمی  هایمهارت یهامعیار مجموع امتیازها برای مؤلفه
و میانگین ابعاد مهارت کار 63/2 و 72/12 به ترتیب دهندگانپاسخ

ات مؤلفه ارتباطبر اساس نتایج، میانگین  .به دست آمد 12/2 یمیت
بیشتر از سایر ابعاد  موردمطالعهدر جوانان روستایی  یدرون فرد

دهد جوانان روستایی در زمینه مهارت کارتیمی بود که نشان می
ها و دانش مرتبط مهارت ازنظرخود  یدرون فردروابط و ارتباطات 

ی از توانمندی بیشتر یمیت یاکارهاندازی و مدیریت با اشتغال، راه
ی یی در آن توانایی که جوانان روستاامؤلفهبرخوردار هستند. دومین 

دهد که سازگاری بود. این مؤلفه نشان می مؤلفه ،بیشتری داشتند
تیمی و  کارآفرینی ی و مدیریتاندازراهپذیری در مهارت انطباق

های کلیدی در کارهای جمعی است. کارتیمی جوانان از مهارت

 
 یمیکارت یهامهارتابعاد  اساسبر  پاسخگویان یفراوان عیتوز .1جدول 

پژوهش هاییافته منبع:

 انحراف معیار

 
 کم متوسط زیاد جمع میانگین

مهارت  ابعاد

 کارتیمی

  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد  

 ارتباطات 32 5/9 270 9/79 36 7/10 338 0/100 01/2 45/0

 هماهنگی 32 5/9 295 3/87 11 3/3 338 0/100 94/1 35/0

 سازگاری 23 8/6 205 7/60 110 3/32 338 0/100 26/2 57/0

 رهبری 25 4/7 279 5/82 34 1/10 338 0/100 03/2 42/0
 گیرییمتصم 27 0/8 290 8/85 21 2/6 338 0/100 98/1 38/0

ارتباطات درون  28 3/8 266 7/78 44 0/13 338 0/100 50/2 46/0
 فردی

 میانگین جمع         72/12 63/2

 اه تعداد گویه برمیتقسمیانگین  معج       12/2 -
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جوانان روستایی دهستان  که دهدمی نشان (1)جدول  نتایج همچنین
و  یاندازراهبرای  گیریتصمیم هماهنگی و سنجابی در زمینه

ی و توانای از مهارتکارتیمی  شراکتی واقتصادی  هایفعالیتمدیریت 
با  ستند.ه برخوردارکارتیمی نسبت به میانگین ابعاد مهارت  تریکم

 بهکارتیمی  هایمهارت بر اساس موردمطالعهجامعه  توجه به اینکه
 ند.تقسیم شد زیاد( و مهارت مهارت متوسط )مهارت کم، گروه سه

 184درصد ) 4/54 یعنی دهندگانپاسخنیمی از حدود بر اساس نتایج 
 ۀهنددنشانکه  قرار دارندسطح متوسطی از مهارت کارتیمی  در نفر(

نجابی س پتانسیل توانایی شغلی در جوانان دهستاناین است که 
مهارت  یهامؤلفهامتیاز هریک از  میانگین یطورکلبه .وجود دارد
 تر است.پایین (72/12) از میانگین مطلوبکارتیمی 

 

 جوانان روستایی درتوانمندی شغلی ی هامؤلفهبررسی 

در  ،مؤلفهبه تفکیک هر  توانمندی شغلی ۀساز ،(2) جدولدر 
یشینه بر اساس ب مؤلفه. هر امتیازبندی شده استقالب طیف لیکرت 

متوسط  ، مهارتکم مهارتبه سه دسته ) مؤلفهآن  هایداده ۀو کمین
گین و میان بر این اساس، .است شدهیبندطبقهزیاد(  مهارت و

توانمندی شغلی جوانان  یهامؤلفهبرای ها مجموع امتیاز ریپذانحراف
بر اساس نتایج  د.به دست آم 63/2و  07/13به ترتیب  موردمطالعه

جوانان روستایی  در یدانش تخصصاطالعات و  مؤلفهمیانگین 
و  تاسوع ابعاد توانمندی شغلی کمتر از میانگین مجم موردمطالعه

از  یلشغ یتوانمنددر هر بعد  آمدهدستبهمیانگین  هامؤلفهدر سایر 
میانگین این بعد بیشتر است.

 یشغل یابعاد توانمند پاسخگویان بر اساس یفراوان عیتوز .2جدول 

 پژوهش یهایافته منبع:

 

در  دانش تخصصیاطالعات و  مؤلفه، (2)جدول  اطالعات بر اساس
می است و کل ابعاد کمتربین جوانان بخش سنجابی از میانگین 

هیافت قطب. زمینه ضعیف هستند این توان گفت جوانان این بخش در
 یطورکلبه شغلی توانمندیبر اساس  دهندگانپاسخهای پژوهش، 

 .دنتقسیم شد )مهارت کم، مهارت متوسط و مهارت زیاد( به سه گروه
 سطح از نفر( 224درصد ) 3/66 یعنی دهندگانپاسخاز بیش از نیمی 

 دهدمیکه نشان  دبودن برخوردار توانمندی شغلی مهارت باالیی از
 .پتانسیل توانایی شغلی در جوانان دهستان سنجابی وجود دارد

یز ن توانمندی شغلی مهارت یهامؤلفهیک از  امتیاز هر میانگین
 .است بیشتر (614/2) کل از میانگینبعد اطالعات و دانش  غیرازبه

 جوانانکارتیمی  توانمندی شغلی وهای بین سازه رابطه بررسی برای
از ضریب های آن با هر یک از مؤلفهروستایی دهستان سنجابی 

گونه که ضریب همبستگی همان .(3جدول ) شدهمبستگی استفاده 
کارتیمی و  هایبین مهارتدهد در جدول نشان میاسپیرمن 

وجود  داریو معنی ی مثبتابطهر آن یهامؤلفه باتوانمندی شغلی 
جوانان مهارت کارتیمی  میزان هراندازهیعنی ؛ (r=0/547) دارد

  کم متوسط زیاد جمع میانگین انحراف معیار

 ابعاد

توانمندی 

 یشغل

  

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 یهامهارت 5 5/1 113 4/33 220 1/65 338 0/100 64/2 51/0
ارتباطی و 
 کارگروهی

خالقیت و  12 6/3 98 0/29 228 5/67 338 0/100 64/2 55/0
 حل مسئله

و  تعهد 8 4/2 99 3/29 231 3/68 338 0/100 66/2 52/0
احساس 
 مسئولیت

اطالعات و  9 7/2 142 42 187 3/55 338 0/100 53/2 55/0
دانش 

 تخصصی

 یهامهارت 3 9/0 122 36/1 213 0/63 338 0/100 62/2 50/0
کار فنی و 
 یعلم

 عجم         07/13 63/2

 تعداد گویه ها برمیتقسجمع میانگین        614/2 -
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 نیز هانآ توانمندی شغلیبه همان میزان  روستایی افزایش پیدا کند
 .کندافزایش پیدا می وکارهای تیمیکسبو مدیریت  یاندازراهبرای 

 

 آن یهامؤلفهاز  کیبا هر  یشغل یو توانمند یمیکارت یهامهارت یهاسازه نیب یهمبستگ .3جدول 

 پژوهشهای یافته منبع:

 01/0 در سطحداری معنی ** 

 
 ندی شغلیبر توانم (بینپیش)کارتیمی هارت م تأثیربررسی  منظوربه

 گامبهگامچندگانه به روش  از رگرسیونجوانان روستایی  )وابسته(
 01/0 از کمتر F دارییسطح معن مقداربا توجه به اینکه  شد. استفاده
مدل رگرسیونی  درصد 99در سطح اطمینان  توان گفتمیاست 

به تعبیری  .(Sig=0/003،F=36/25) دار و دارای برازش استیمعن
ثیر أدارای تتوانمندی شغلی حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر 

 دهندهنشان (DW) مقدار آماره دوربین واتسون عالوهبه معنادار است.
ینیبشیپ)تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر  استقالل خطاهای مدل

رای ها بو مناسب بودن داده توسط مدل رگرسیونی( از یکدیگر شده
 در دهد کهنشان می (4جدول ). است استفاده از رگرسیون چندگانه

 تبیین ، ضریب379/0 استاندارد ضریب) اول متغیر سازگاریگام 
 دضریب استاندار) یدرون فردارتباطات  ریگام دوم متغ (؛ در397/0
 گیریتصمیم سوم متغیر گام در ،(261/0 ضریب تبیین ،378/0

و در گام چهارم  (109/0 ضریب تبیین ،296/0ضریب استاندارد )
( 030/0، ضریب تبیین 173/0ضریب استاندارد متغیر هماهنگی )

وانان بر توانمندی شغلی جاند و دارای بیشترین تأثیر وارد معادله شده
درصد  5/52متغیر  چهاراین  درمجموع شدهارائه  2Rبر اساس اند.بوده

شغلی جوانان روستایی در منطقه از تغییرات متغیر توانمندی 
و  دهشارائهبا توجه به توضیحات  را تبیین کرده است. موردمطالعه

های مهارت ، معادله خطی حاصل از تأثیر مؤلفه(4)جدول نتایج 
-زیر می صورتبهکارتیمی در توانمندی شغلی 

 :Yه در آنک 0/030X3+0/109X2+0/261X1Y=0/397X+4باشد:
درون متغیر ارتباطات  :2Xمتغیر سازگاری، 1X،توانمندی شغلی

بر  باشد.متغیر هماهنگی می :4Xگیری ومتغیر تصمیم:3X ،یفرد
 یعنیکارتیمی  بامهارتها، چهار مؤلفه مرتبط اساس این یافته

ن گیری و هماهنگی بیشتری، تصمیمیدرون فردسازگاری، ارتباطات 
جوانان روستایی دارند. از میان این چهار  توانمندی شغلیتأثیر را در 

و  یدرون فردسازگاری، ارتباطات مؤلفه، سه مؤلفه اول یعنی 
 دارند. توانمندی شغلیای در تبیین واریانس گیری سهم عمدهتصمیم

 

 توانمندی شغلی در یمیکارت مهارت یهامؤلفه تأثیر چندگانه ونیرگرس بیضرا .4جدول 

  شغلی یتوانمند یهامؤلفه

توانمندی 

 شغلی

 )سازه(

 

 

 فنی یهامهارت متغیرهای تحقیق

 یکار عملو 

اطالعات و 

 دانش تخصصی

تعهد و 

احساس 

 مسئولیت

خالقیت و حل 

 مسئله

 یهامهارت

ارتباطی و 

 کارگروهی

ضریب همبستگی  **547/0 **652/0 **514/0 **647/0 **559/0 **487/0
 پیرسون

 یهامهارت
 ()سازه کارتیمی

 سطح معناداری 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0

B 

 
 

Beta 
 

 
 

Sig (DW) 

 
 

t F (SE) (Ad2R) (R Square) 
 

  بینیشمتغیر پ

397/0 379/0 000/0 151/2 895/7 280/22
1 

 گام اول سازگاری 397/0 395/0 68306/27
 

 220/0 000/0  291/5 443/10
9 

 ارتباطات درون فردی 496/0 491/0 39296/25

 237/0 000/0 327/5 747/14
0 

 گیرییمتصم 457/0 453/0 32002/26

 هماهنگی 525/0 518/0 72582/24 311/73 176/2 030/0 092/0 

 گام دوم کارتیمی بقیه متغیر وابسته مهارت بین سازگاری ویشپ چندگانه ضرایب رگرسیون   
 261/0 378/0 000/0  077/8 431/11

8 
 ارتباطات درون فردی 261/0 258/0 71803/4

 284/0 000/0 339/6 730/88 
 

 هماهنگی 346/0 342/0 44288/4
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 F=36/25 Sig=0/003        پژوهش هاییافته نبع:م

   

 و پیشنهادها گیرینتیجه

جوانان روستایی به  سازیو ظرفیت شغلیی تقویت توانمند
و باال رفتن سطح  درآمد یشافزا راهکار اصلی ،کارتمی مهارت

 باکه طوریبه .رودبه شمار میجامعه روستایی زندگی  کیفیت و رفاه
 تمهاجر از توانمیکارتیمی  به و هدایت جوانان روستایی تشویق

جلوگیری و یا آن را کشور  حتی استانی و منطقه، در سطح هاآن
مع روستایی وادر جهت کاهش نرخ بیکاری ج همچنین .کاهش داد

با توجه به این  برداشت. قدمی و کشوری یشهر معواج آن تبعبهو 
بر توانمندی کارتیمی  مهارت نقش تحلیل پژوهش حاضر درمهم 
 رمانشاهک شهرستان در واقع سنجابی دهستان روستایی جوانان شغلی

 هایو پرسش هاداده لیوتحلهیتجزنتایج  .قرار گرفت موردبررسی
ان جوان توانمندی شغلیبر کارتیمی مهارت که میدانی نشان داد 

 عربی مطالعات هایاین نتایج با یافته .بوده است یرگذارتأثروستایی 
وجود رابطه مثبت و بر  مبنی (Arabic & Danai, 2016) و دانایی

 نیروی توانمندی با تیمی و گروهیکار هایبین مهارت داریمعن
 باورند ینبر ا و اندیشمندان نظراناکثر صاحب .همخوانی دارد انسانی

اشتغال ایجاد  هایمهارت از یکی گروهیو کارکارتیمی مهارت که 
 هایتشکل صورتبه چه سازمانی و صورتبهچه  زاییو اشتغال

 و هامهارت یکی از عالوههب .باشندها میمثل تعاونی نهادمردم
 داشتن ،استخدامی بخش در امروزی جوانان ازیموردن هایتوانایی

گروهی در محیط کار و کارو کارتیمی توانایی مشارکت و مهارت 
از سطح  موردمطالعهکه جامعه  نشان داد هایافته .است اشتغال

ر دکارتیمی نقش . ندبرخوردار بودکارتیمی  مهارت متوسطی از
مناسب  یکارهاراهعنوان یکی از به توانرا می اقتصادی هایفعالیت

ضروری  ،یکشاورز ریغ کشاورزی و یهاتشکل گیریبرای شکل
-هم (Ayat & Azamian, 2011) پژوهشنتایج  با این یافته .دانست

 از هر یک امتیاز میانگین نتایج نشان داد که سو و مطابقت دارد.
این امر  است.تر پایین میانگین مطلوباز کارتیمی  مهارت یهامؤلفه
به آموزش و مهارت اندوزی بیشتری  موردنظرجامعه  دهدیمنشان 

از  توان پیشنهاد دادمی در این خصوص نیازمند هستند.در این زمینه 
 لهیوسبه یمیت هایتیاز انجام فعال تیو حما یارزش سازق یطر

دعوت از نوجوانان و  نیو همچن یو محل یدولت ینهادها ها،رسانه
 جادیا یبرا یمیت وکارهایکسبو استقبال از  وستنیپ یجوانان برا

آشناسازی جوانان با  اقدام گردد. یکاریاشتغال و خروج از فقر و ب
ایه، قبیل سرمتیمی از  اقتصادی و کارهای شراکتی و هایزیرساخت

، نیروی انسانی ماهر، شرکتحمایتی قوانین بازار، ، نهادها،یفنّاور

 هلیوسبههمچنین فرهنگ تولید،  وسودآور  ایخدمات مشاوره های
 هاتوان گامی مؤثر در تقویت این مهارتمی رسانیآموزش و اطالع

در  شودیم شنهادیپ در این راستا .برداشتدر نوجوانان و جوانان 
 یژهوبهبه جوانان  شغلی آموزش و مشاوره تیخصوص نقش و اهم

 ،واعدآنان با ق یو آشناساز کاری هایگروهدر  تیفعال یبرا نیمحصل
 از سوی ،یو شراکت تیمییکارها کسب و مهارت فنون و ،نیقوان

برگزار  هاییو کارگاه های آموزشیدورهدولتی  و نهادهای محلی
 گردد.

دی توانمن از سطح باالیی از موردمطالعهجامعه  بر اساس نتایج،
 هایفعالیتدر  توانمندی شغلینقش . اندبرخوردار بوده شغلی

مناسب  هاییا اهرم کارهاراهعنوان یکی از به توانرا می اقتصادی
این  .دانست یکشاورز ریغ کشاورزی وهای گیری تشکلبرای شکل

-Ghadiri) قدیری معصوم و همکاران مطالعاتیافته با نتایج 

Masoum et al., 2014)  نیز نشان داد  هاآنپژوهش  .باشدمسو میه
مد درآ باشند از در بخش کشاورزی توانمندتر روستایی زنان هرچه

وانمندی بین ت دارییرابطه مستقیم و معن باالتری برخوردار هستند و
 میانگین ر اساس نتایجب .وجود داردو درآمد  ایجاد اشتغال و افراد
ایینپ مطلوب میانگیناز  توانمندی شغلی یهامؤلفههریک از  امتیاز
انایی تواز  روستایی جوانان تواند سبب شود کهاین موضوع می .تر بود

تیمی و  هایفعالیت اندازیراه مدیریت و برای تریپایین آوریتاب و
مایل  هابا توجه به اینکه انسان باشندکارهای شراکتی برخوردار 

کنند که از سطح باالیی از دانش تخصصی و  هستند با افرادی کار
 نتوایمدر این خصوص  .فنی و از آمادگی شغلی برخوردار باشند

تقا سطح ار باهدفآموزشی بیشتر  هایو کارگاه هادورهپیشنهاد داد 
 منجر این کار .افراد برگزار گردد یمهارت تخصصدانش و آگاهی، 

در این  .مختلف خواهد شد هایبه تربیت افراد متخصص در زمینه
 شغلی و فعالیت تیمی افراد اندازیامید بیشتری به راه توانصورت می

 سپیرمنا بر اساس نتایج ضریب همبستگی یکدیگر داشت. در کنار
ه رابط هاآن یهامؤلفه توانمندی شغلی و ابکارتیمی مهارت  بین

افراد بیشتر کارتیمی مهارت  هراندازه .وجود دارد داریمستقیم و معنی
 هایباشد افراد بیشتر تمایل دارند در کارهای تیمی و فعالیت

 غلیش توانمندی درواقع .تیمی مشارکت نمایند صورتبهاقتصادی 
 یرأثتنتایج آزمون رگرسیون نیز بیانگر . نیز بیشتر خواهد شد افراد

 غلیتوانمندی ش بر از مهارت کارتیمی مؤلفهپنج و معنادار مستقیم 
 صورتبههای اقتصادی برای مشارکت در فعالیت روستایی جوانان

رفت از برای برونتوان گفت میکه  بود تیمی کارآفرینی کارتیمی و
 موردتوجهها الزم است این مؤلفهفقر و بیکاری جوانان امروز جامعه 

 گیرییمتصم 378/0 372/0 34182/4 531/67 096/4 000/0 188/0 

 گام سوم بقیه متغیر وابسته مهارت کارتیمی و یفرد درونارتباطات  بینیشپ چندگانه ضرایب رگرسیون   
 

  گیرییمتصم 109/0 107/0 90264/3 175/41 781/5  000/0 296/0 109/0

 198/0 000/0 860/3 889/28 82435/3 

 
 هماهنگی 147/0 142/0

 گام چهارم مهارت کارتیمی() یهماهنگ و متغیر وابسته گیرییمتصم بینیشپ چندگانه ضرایب رگرسیون   
 

 
 هماهنگی 030/0 027/0 58779/2 393/10 224/3  001/0 173/0 
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 زیرپیشنهادهای توان میدر راستای نتایج تحقیق  جدی قرار گیرند.
محلی و دولتی در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی های برای نهاد را

 :ارائه نمود جوانان روستایی

جوانان از مزیت  یژهوبه ها وخانواده رسانیو اطالع یسازآگاه -
کارهای و مدیریت کارهای تیمی نسبت به  یاندازراهو اهمیت 
ها گو کاتالو توزیع بروشور اجتماعی، یهاکانالطریق  انفرادی )از
 ؛(یدولتهای سیاست و رهیافتهمچنین 

افزایش سطح آگاهی و دانش جوانان برای تعامل و همکاری  -
 و مدیریت یاندازراهو ملحق شدن به کارهای تیمی برای 

ینی کارآفر بر اساس ییدرآمدزااشتغال و  ایجاد منظوربه وکارهاکسب
 ی وتلویزیون سریال و موفق )از طریق مستندسازی الگوهای تیمی

 ؛های دولت(ها و رهیافتسیاست

آموزشی توسط نهادهای  هایو کالسها کارگاه اندازیراه -
 یهاو کارگاه هادولتی و محلی و تشویق جوانان به شرکت در دوره

فنی و های ها و آموزشدوره)مانند  یآموزمهارتمرتبط با آموزش 
 کارآفرینی. یهامهارتو  ای(حرفه

 روهروب ییهاتیمهدومانند هر پژوهش دیگری با  شرویپپژوهش 
ه در این پژوهش یک دهستان کمتر برخوردار کاین ازجملهباشد می

انان که اکثر جو است شدهانتخابنمونه  عنوانبهدر استان کرمانشاه 
و از طرفی دهستان و روستاهای  ار بودندکروستایی آن بی

 اظازلحهای متفاوتی در استان کرمانشاه دارای فرهنگ شدهانتخاب
ا ههای دیگر و نواحی روستایی آن استانستانکاری و کار گروهی با ا

 پذیری نتایج پژوهش به جوانان روستاییهستند، لذا الزم است تعمیم
شنهاد پی لذا بر این اساسصورت پذیرد.  اطیبااحتهای دیگر استان

ها و های آتی جوانان روستایی سایر استانشود در پژوهشمی
 اریکتر بیرصد پایینو با د تریافتههمچنین روستاهای توسعه

 قرار گیرد و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود. موردبررسی

 مشارکت نویسندگان

 لیوتحلهیتجزها، آوری دادهجمع) ملکشاهی: یطلعت ایثر
 (؛ ها و نگارش کلی مقالهداده

 مقاله و تدوینعنوان مقاله،  پیشنهاد :یگیب یعلامیرحسین 
أیید و ت انجام کلیۀ مکاتبات، مقاله ارسال ،اصالح و ویرایش مقاله

  (روایی پرسشنامه
اصالح و مشارکت در انتخاب عنوان، ) :رزادهیم اصغریعل

أیید و ت و نگارش مقاله لیوتحلهیتجزو نظارت بر  بازخوانی مقاله
 (.روایی پرسشنامه

 قدردانی و تشکر

. سازمان و ارگانی قرار نگرفته استاین مقاله تحت حمایت هیچ 
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