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Small-sized businesses and rural entrepreneurship play a major role in improving the life
situation of villagers especially the rural women. Today, women`s participation is regarded as a
fundamental tool for development, which the formation of small-sized businesses and entrance into
entrepreneurship or self-employment are considered as one of its main fields in rural community.
The main aim of the study was to analyze factors affecting the development of rural women`s
entrepreneurial activities who are the members of Agricultural Development Specialized Holding
Companies in Fars Province. The statistical population was 3033 individuals as all of the
companies` members of the three main pioneer companies in Shiraz, Marvdasht and Estahban
counties. A sample of 393 rural women was selected through multi-stage stratified random
sampling using Krejcie and Morgan table. The required data was collected by survey technique
using questionnaire. The face validity and reliability of the questionnaire was confirmed by a panel
of specialist at Shiraz Unicersity as well as a pilot study among 30 rural women out of the main
sample in Siakh-Darenjan. The range of Cronbach`s alpha was between 0.68 and 0.98. Data
analysis was done through SPSS19. The findings of research showed that variables such as
directors' managerial power, entrepreneurial training, entrepreneurial motivation, promoting
policies, marketing activities, creativity, skills in compiling a business plan and the effectiveness of
information have been able of predicting 54% of developmental changes in entrepreneurial
activities. The variable of directors' managerial power depicted the highest power of predicting the
variable of developing entrepreneurial activities.
Keywords: Entrepreneurship, Rural Women, Knowledge, Marketing.
EXTENDED ABSTRACT
Objectives
Establishment of small enterprises and self-employment is considered as one of the main
contexts of rural women participation. Development of rural women entrepreneurship is a new step
of economic development of each country which has led to the women independence through job
creation. Women include the largest group of deprived people worldwide, thus, the program
planners and experts should be tried to decrease these depreviations and limitations and lead
women toward the social and economic equity. This would be happened through the development
of entrepreneurship skills. These kind of skills are important and required especially for women.
This research is conducted to analyze the demanded conditions for the entrepreneurial activities of
rural women membered in the Agricultural Development Specialized Holding Companies as well
as determining the factors affecting the development of their entrepreneurial activities in Fars
province located in Iran.
Methods
All members of Agricultural Development Specialized Holding Companies of Fars province
which were active in three counties of Shiraz, Marvdasht and Estahban were the statistical
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population of the study. The required data of this survey research were collected through
questionnaire from 393 individuales that were selected based on stratified random sampling using
Krejcie and Morgan Table. The validity and reliability of questionnaire were confirmed by a panel
of academic specialists as well as conducting a oilot study out the main sample using Alpha
Cronbach`s (r= 0.68-0.98). Information sources use, effectiveness of information sources,
creativity, business plan writing skill, entrepreneurial spirit, entrepreneurial motivation,
entrepreneurial knowledge, marketing activities, supportive policies, facilitating policies, business
environment as well as entrepreneurship activities development were the main variables of the
study. Finally, data were analyzed through SPSS 19 using different statistical tests.
Results
Pearson correlation coefficients indicated that there is a significant positive relationship between
the variable of entrepreneurship activities development and the variables of information sources use
and effectiveness, creativity, business plan writing skill, entrepreneurship spirit, entrepreneurship
motivation, entrepreneurship knowledge, marketing activities, supportive and facilitationg policies
as well as business environment. Based on stepwise regression results, the variables of managerial
ability of the boss, entrepreneurial educations, entrepreneurship motivation, facilitating policies,
marketing activities, creativity, business plan writing skill and the effectiveness of information
sources could predict the 54 percent of entrepreneurship activities development changes, which of
the managerial ability of the boss had the most prediction ability of entrepreneurship activities
development.
Discussion
It revealed that the development of entrepreneurship activities of rural women would be
constructive in rural development. Their activities are eco-friendly and it is an important strength of
their businesse in rural areas. Commercializing the ideas and inovattive creation are the thow
important suggestions regarding the entrepreneurial process development of rural women`s
activities. These activities should be in line with the customer`sinterests focusing on high
communication with them in order to go through innovation. Therefore, these rural enterprises
could tolerate difficult conditions and beome sustainable.
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عوامل مؤثر بر توسعهي کارآفرینی زنان عضو صندوقهاي
حمایت از توسعهي فعالیتهاي کشاورزي استان فارس
مرجان گلکارفرد ،1کورش رضائیمقدم
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 ،1دانشآموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 ،2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز  ،شیراز ،ایران
 ،3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
(دریافت -99/4/17 :تصویب)99/7/7 :

چکیده
گسترش کسبوکارهای کوچک و کارآفرینی روستایی سهم عمدهای در بهبود وضعیت
زندگی مردم روستا بهویژه زنان روستایی دارد .امروزه مشارکت زنان از ابزارهای اساسی توسعه
بوده و یکی از اصلیترین زمینههای مشارکت زنان در جامعه روستایی ایجاد کسبوکارهای
کوچک و ورود به کارآفرینی یا خوداشتغالی است .این تحقیق با هدف کلی عوامل مؤثر بر
توسعهی فعالیتهای کارآفرینی زنان روستایی اعضای شرکت حمایت از توسعه فعالیتهای
کشاورزی استان فارس انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق شامل کلیهی زنان روستایی عضو
( 3033نفر) شرکتهای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی زنان در استان فارس در
قالب سه شرکت پیشگام در شهرستانهای مرودشت ،شیراز و استهبان در حیطهی فعالیتهای
کشاورزی بوده که نمونه موردمطالعه با بهرهگیری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهبندی
چندمرحلهای و طبق جدول کرجسی و مورگان  393نفر برآورد شد .اطالعات موردنیاز با
بکارگیری فن پیمایش و از طریق پرسشنامه جمعآوری شد .روایی صوری پرسشنامه توسط
متخصصان موضوعی دانشگاه شیراز موردتأیید قرار گرفت و سپس مطالعهی راهنما برای
بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از یک نمونهی 30تایی از زنان کارآفرین روستایی خارج از
نمونه اصلی در روستای سیاخدارنگون شهرستان شیراز انجام گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ
بین  0/68تا  0/98بود .دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS19موردتحلیل قرار
گرفت .یافتهها نشان داد که متغیرهای توان مدیریتی مدیرعامل ،برخورداری از آموزشهای
کارآفرینی ،انگیزه کارآفرینی ،سیاستهای پیشبرنده ،فعالیتهای بازاریابی ،خالقیت ،آگاهی و
توانایی در تدوین طرح تجاری و سودمندی اطالعات توانایی پیشبینی  54درصد تغییرات
توسعه فعالیتهای کارآفرینی را داشتهاند .متغیر توان مدیریتی مدیر عامل بیشترین قدرت
پیشبینی متغیر توسعه فعالیتهای کارآفرینی را داشته است.
واژههاي کلیدي :کارآفرینی ،زنان روستایی ،دانش ،بازاریابی.
مقدمه
در حال حاضر بسياري از کشورهاي درحالتوسعه
براي توسعهي همهجانبهي خود در ابعاد سياسی،

اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی با چالشهايی مواجهند
که اهم آن ها عبارتند از توسعهي کارآفرينی به منظور
کاهش بيکاري ،ايجاد اشتغال مولد به منظور کاهش فقر

374

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ، ،52-2شماره 1400 ،2

و بسط عدالت اجتماعی ،افزايش ميزان دسترسی افراد به
سطوح باالتري از سواد و تحصيالت ،بهبود استانداردهاي
بهداشتی و درمانی ،افزايش مشارکت اجتماعی و ايجاد
فرصتهاي برابر براي افراد و حفاظت از محيط زيست
(Sharifzadeh et al., 2016; Masoomi, E., & Rezaei-
 . )Moghaddam, 2018اين چالشها و مشکالت مشابه
آنها در دههي آتی دغدغهي اصلی سياستگذاران
توسعه در کشورهاي مختلف باشد و هر تمهيدي که
بتواند حل و فصل مسائل مذکور را تسريع و تسهيل
کند ،بیترديد مورد استقبال و استفاده قرار خواهد
گرفت .کارآفرينی از جمله راهکارها براي کاهش برخی از
اين مشکالت از جمله اشتغال است (.)Valizadeh, 2011
تجربه بسياري از کشورها نشان میدهد که
کارآفرينی يکی از اثرگذارترين راهحلها براي کاهش
سطح بيکاري است ( .)Stel et al., 2004کارآفرينی و
کارآفرينان به عنوان نماد تالش و موفقيت و همچنين،
منشأ تحوالت بزرگ در زمينههاي توليدي ،خدماتی،
تجاري و نيز موتور محرک توسعه ،پيشرفت اقتصادي،
ايجاد شغل و اصالح اجتماع بشمار میروند Urbano et
) .)al., 2010; Quds Alavi et al., 2019تاجايیکه
اقتصاد کشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه براي فرار
از بيکاري با کمک نيروي کارآفرينی ،حياتی دوباره يافته
و اين مهم موجب توجه خاص کشورهاي گوناگون به
موضوع کارآفرينی شده است ( .)Archibong, 2004يکی
از راههاي پيشرفت ،توجه به کارآفرينی به طور عام و
توسعه کارآفرينی در روستاها به طور خاص است .از اين
منظر مناطق روستايی با توجه به نيروي انسانی (اقشار
مختلف روستايی به ويژه زنان در دهه اخير) و منابع در
دسترس میتواند به عنوان مهمترين مرجع توليد افراد
کارآفرين باشد .کارآفرينی يک پديده پويا است که
پديدار گشتن آن نيازمند هموار بودن زمينه و بستر الزم
و به ثمر نشستن آن متأثر از سازههايی است .توسعه
کارآفرينی روستايی يک فرآيند تکامليابنده است که
نيازمند ساختارسازي و پيگيري برنامهريزي شده
کارکردهاي حمايتی و فراهم بودن زمينههاي مساعد
بهويژه با تأکيد بر زنان روستايی است(Rezaei-
Moghaddam & Izadi, 2019; Rezaei,؛.)2019

توسعهي مهارتهاي کارآفرينی زنان روستايی يک
مرحله جديد در توسعه اقتصادي هر کشور است که از
طريق ايجاد شغل باعث استقالل اقتصادي زنان میگردد.
به عقيده محققان زنان بزرگترين گروه محرومان جهان
هستند ،برنامهريزان و کارشناسان بايد تالشهاي خود را
به سمت کاهش محدوديتها و محروميتها سوق دهند
و زنان روستايی را به سمت برابري اقتصاي و اجتماعی
هدايت نمايند .اين امر ميسر نمیشود مگر با توسعه
مهارتهاي کارآفرينی ( .)Lashgarara et al., 2011يکی
از راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش بيکاري ،تأسيس و
راهاندازي تشکلهاي توليدي و توسعه فعاليتهاي
کارآفرينانه در آنهاست .از جمله برنامههايی که براي
توسعه زنان در نظر گرفته شده است ،تخصيص اعتبارات
خرد به ويژه در جوامع روستايی است .دفتر امور زنان
روستايی و عشايري در سال  1379با هدف تسريع و
تسهيل دسترسی زنان روستايی و عشايري به منابع مالی
و اعتباري اقدام به حمايت از تشکيل صندوقهاي
اعتبارات خرد زنان روستايی نمود .اين صندوقها از
طريق ظرفيتسازي در ابعاد اقتصادي و اجتماعی ،عالوه
بر فراهم کردن زمينههاي مشارکت بيشتر زنان روستايی
و عشايري در توسعه فعاليتهاي کشاورزي موجب
تقويت سرمايه اجتماعی ،افزايش اعتماد به نفس و
خودباوري آنها نيز میشود (.)Badzaban et al., 2020
اعتبارات خرد به عنوان يک گزينه میتواند سرمايه الزم
را براي زنان ايجاد کند و همچنين عاملی براي حمايت
از واحدهاي کوچک بهرهبرداري ،ايجاد فرصتهاي شغلی
براي نيروي کار عظيم موجود در روستا ،جلوگيري از
مهاجرت روستاييان و در نهايت تعميم عدالت اجتماعی
باشد.
منظور از اعتبارات خرد عمدتاً اعتبارات کوچک و
وامهايی است که از نظر مبلغ کم بوده و بدون دريافت
وثيقه از طرف يک مؤسسه مالی به اقشار کمدرآمد
پرداخت میگردد .صندوقهاي اعتبارات خرد در ايران
براي زنان فقيري که امکان استفاده از ساير منابع را
ندارند؛ طراحی شده است ،بنابراين ،وامهاي پرداختی
عمدتاً وام توليدي است که براي راهاندازي يا گسترش
فعاليت اقتصادي متناسب با شرايط زندگی آنها صرف
میشود .با توجه به ضعف مالی زنان و ناچيز بودن آورده
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دولتی ،اين وام در سالهاي اوليه تشکيل صندوق اندک
است .به دليل اندک بودن وام در بعضی از مناطق ،آنها
به صورت گروهی وام میگيرند تا بتوانند به طور مشترک
فعاليت نمايند .اگر چه اين صندوقها تشکل مؤثري از
زنان را به وجود آورده ،ولی به دليل عدم ثبت قانونی قادر
به ايجاد ارتباط با منابع رسمی تأمين مالی مثل بانکها
نيستند و از مزاياي طرحها و پروژههاي حمايتی نظام در
مورد زنان بیبهره ماندهاند .از طرفی با توجه به تجربيات
گذشته ،ثبت قانونی اين صندوقها در قالب شرکتهاي
تعاونی و يا سهامی به دليل ضعف بنيه مالی و اعمال
قوانين و مقررات قانونی منجر به تحميل هزينههاي
اضافی بر آنها و دور شدن از اهداف خود که همانا
خوداتکائی و خودباوري هست خواهد گرديد ( Golkar
.)Fard et al., 2020
ده سال پس از تشکيل صندوقهاي اعتبارات خرد
زنان روستايی توسط دفتر امور زنان وزارت جهاد
کشاورزي ،به علت نداشتن جايگاه قانونی ،امکان
بهرهمندي از منابع دولتی و ارتباط با مؤسسات مالی
رسمی ،صندوقهاي حمايت از توسعه فعاليتهاي
کشاورزي زنان روستايی و عشايري (صندوق زنان
شهرستان) به عنوان نهاد قانونی اقتصادي-اجتماعی براي
رفع موانع فوق و پوشش شبکه صندوقهاي اعتبارات
خرد زنان روستايی تأسيس شد ( Compani of Fund for
Women's

of

Development

the

Supporting

 .)Agricultural Activities, 2015بنابراين ،تاًسيس
شرکت مادر تخصصی براي تشکيل و راهاندازي
صندوقهاي غيردولتی در سطوح ملی ،استانی و
شهرستانی را قانونمند کرده است .تشکيل صندوقهاي
غيردولتی حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت
توليدکنندگان و سرمايه آنان در کنار کمک دولت
(شرکت مادر تخصصی) به عنوان زيرساخت با ماهيت و
کارکرد مؤسسات مالی -اعتباري از جمله گامهاي تقويت
سرمايه اجتماعی بهشمار میرود .شرکت صندوق حمايت
از توسعهي فعاليتهاي کشاورزي تشکلی قانونی بوده که
طبق مادة  12قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي
تأسيس شد .براساس اين ماده ،وزارت جهادکشاورزي در
جهت حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش
کشاورزي موظف به تشکيل صندوقهاي غيردولتی
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تخصصی ،محصولی و منطقهاي حمايت از توسعه بخش
کشاورزي با مشارکت توليدکنندگان است .ميزان
مشارکت وزارت جهادکشاورزي (صندوق حمايت از
توسعه فعاليتهاي کشاورزي) حداکثر تا  49درصد
سرمايه اوليه اين صندوقها تعيين شده است .همچنين،
اين صندوقها با سرمايهگذاري حداقل  51درصد
توليدکنندگان غيردولتی تشکيل شده و با انتخاب
اعضاي هيئت مديره و سايرگردانندگان از ميان خودشان
اداره میشوند و دولت به عنوان يکی از سهامداران ،تنها
به منظور امکان ارتباط مستقيم با نهاد حکومت و با
کارکرد آگاهی از شرايط در تدوين برنامه و سياستهاي
اجرائی است ( .)Badzaban et al., 2019هدف صندوق،
حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش کشاورزي است
و در زيربخشهاي زراعت و باغبانی ،دامداري و
دامپروري ،جنگل و مرتع ،شيالت و آبزيان و صنايع و
خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد کشاورزي فعاليت
میکند.
در ارتباط با توسعه مهارتهاي کارآفرينی زنان
روستايی پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است ،در
اين زمينه میتوان به پژوهش  )2016( Izadi et alو
 )2007( Adeleja et alاشاره کرد که در آن به تأثير
مثبت برخی ويژگیهاي شخصيتی نظير خالقيت،
مخاطرهپذيري ،نياز به توفيـق ،وجود مرکـز کنترل و
غيره بـر تسهيل و تسريع فرآينـد توسعهي کارآفرينی
کشاورزي تأکيد شده است .در مطالعهي مرتبط با
کارآفرينی نشان داده شد که ويژگیهاي روانشناختی
کارآفرينان ،دسترسی آنها به منابع ،ميزان مهارتهاي
بازاريابی و نيز عالقهي آنها به کشاورزي تأثير مثبتی بر
توسعهي کارآفرينی در واحدهاي توليدي کشاورزي دارد
) .(Moradnejadi, 2006انگيزهها و اهداف زنان
کارآفرين ،يکی از عوامل مهم و مؤثر در روند توسعهي
کارآفرينی معرفی شده است ( ;Izadi et al., 2016
 .)Abbasi et al., 2020يافتههاي پژوهش مشابه ديگر
مشخص نمود که زنان روستايی با انگيزه خودکفايی،
خوداشتغالی و کمک به خانواده کسبوکاري را شروع
میکنند که در اين ميان حمايتهاي خانواده،
برنامهريزي خوب و در دسترس بودن سرمايه عامل
موفقيتشان شده است ).(Mungai & Ogot, 2012
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همچنين ،در برخی مطالعات ،سطح آگاهی و توانايی
زنان روستايی در نگارش ،تنظيم و تدوين طرح تجاري،
برخورداري از آموزشهاي کارآفرينانه ،دسترسی به منابع
اطالعاتی متنوع و ارتباطات دوطرفه با مراکز و نهادهاي
اجرايی را از جمله سازههاي مؤثر بر ارتقاي سطح
فعاليتهاي کارآفرينانه آنان دانستند (Golkar Fard et
) .al., 2020; Badzaban et al., 2020تيم پژوهشی ديگر
در مطالعه خود به اين نتيجه رسيدند که مهارتهاي
فردي مهمترين متغير مؤثر بر مهارتهاي کارآفرينی
است و فعاليتهاي آموزشی و ترويجی نيز از عوامل
اصلی موفقيت در فعاليتهاي کارآفرينی زنان روستايی
است ).(Hosseini et al., 2000
در پژوهشی ديگر ،مشخص شد که حمايتهاي
مالی و اعتباري و سياستهاي دولت در ارائهي تسهيالت
بانکی ،يکی از مهمترين عوامل در موفقيت زنان
کارآفرين روستايی است (Fallah Jeloudar et al.,
) .2007همچنين ،عوامل اقتصادي در کنار عوامل
آموزشی و فرهنگی میتواند روند توسعهي کارآفرينی
زنان روستايی را تسريع کند .در اين پژوهش اهتمام و
توجه دولت به عوامل اقتصادي به عنوان مهمترين گام
در مسير توسعهي کارآفرينی زنان معرفی شده
است ) .(Golestani et al., 2012در کشور سنگاپور نيز
) Tang & Yeo (1995دريافتند که رويهها و
سياستهاي اقتصادي دولت و حمايتهاي مالی از ايجاد
کسبوکار ،عامل مؤثري در توسعهي کارآفرينی است.
در مطالعهي )،Tyebjee & Vickery (1998
توسعهي کارآفرينی متأثر از رويهها و سياست دولت و

شرايط اجتماعی -اقتصادي معرفی شد .از طرفی
) & Markley (2004وجود منابع سرمايهاي متنوع،
فرهنگ مشوق ،شبکههاي کارآفرينان و زيرساختهاي
حمايتی دولت را چهار عامل کليدي مؤثر بر کارآفرينی
گروهی دانستهاند .بهطور کلی ،الزامات توسعه
مهارتهاي کارآفرينی زنان روستايی شامل تغيير در
نگرش سنتی ،خدمات حمايتی از قبيل آموزش،
تخصيص بودجه جداگانه براي زنان کارآفرين ،تأمين
زيرساختهاي مناسب ،تقدير دولت از کارآفرينان نمونه
و رقابت در بازارهاي محلی و ملی عنوان شده است
) .(Choudhary & Rayalwar, 2011کارآفرينان نيازمند
مهارتهاي مختلفی هستند .عواملی که در ارتقاي
توانايیهاي کارآفرينان کسبوکارهاي کوچک شامل
توانايی اشاعه تجارب و فرصتها ،توانايی تشخيص
اشتباهات ،دسترسی به منابع و جذب اعضاي بيرونی به
عنوان بخشی از تيم کارآفرينانه است ( Moghimi et al.,
 .)2008در جمعبندي از مرور پيشينه نگاشتهها در رابطه
با سازههاي تأثيرگذار بر توسعه فعاليتهاي کارآفرينی،
چارچوب نظري مطالعه حاضر در قالب نگاره  1نشان
داده شده است.
با توجه به لزوم توجه به توسعه فعاليتهاي
کارآفرينی زنان روستايی و حمايت از اين قشر ،هدف
کلی پژوهش حاضر ،شناسايی عوامل مؤثر بر توسعهي
فعاليتهاي کارآفرينی زنان روستايی اعضاي شرکت
حمايت از توسعه فعاليتهاي کشاورزي استان فارس
است.
Pages
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ويژگيهاي فردي
سن ،تحصيالت ،خالقيت ،توانايی در تدوين
طرح تجاري ،روحيه کارآفرينی ،دانش
کارآفرينی ،انگيزه کارآفرينی

توسعه فعاليتهاي

ويژگيهاي اجتماعي

کارآفريني زنان روستايي

ميزان استفاده از منابع اطالعاتی ،سودمندي
منابع اطالعاتی ،ميزان ارتباط با مراکز
مختلف ،برخورداري از آموزش

ويژگيهاي ساختاري
سياستهاي حمايتی ،سياستهاي
تسهيلکننده ،فضاي کسب و کار ،توان مديريتی
مديرعامل صندوقها

نگاره  -1چارچوب نظري پژوهش

مواد و روشها
اين پژوهش از نوع توصيفی بوده و با استفاده از فن
پيمايش به جمعآوري دادههاي موردنياز پرداخته شد.
جامعه آماري تحقيق شامل کليهي زنان روستايی عضو
( 3033نفر) شرکتهاي صندوق حمايت از توسعه بخش
کشاورزي زنان در استان فارس در ايران است که در
زمان انجام پژوهش در کل استان در قالب سه شرکت در
شهرستانهاي مرودشت ،شيراز و استهبان در حيطهي
فعاليتهاي کشاورزي فعاليت کرده و به عنوان پيشگامان
استان در عرصه فعاليتهاي کارآفرينی حوزه کشاورزي
شناخته میشوند .در اين پژوهش از فن پيمايش و روش
نمونهگيري تصادفی طبقهبندي چندمرحلهاي استفاده
گرديد .به نسبت تعداد اعضاي هر شرکت از هر روستا در
هر شهرستان تعدادي براي مصاحبه انتخاب شدند (اين
ميزان با به تفکيک شهرستان در جدول  1آمده است).
بهطور کلی ،حجم نمونه طبق جدول کرجسی و
مورگان  393نفر برآورد شد ( Krejcie & Morgan,
 .)1970بهطوريکه با توجه به تعداد اعضاي شرکت در
استان فارس ،تعداد نمونه در شيراز 160 ،نفر ،در
مرودشت 127 ،نفر و در استهبان 106 ،نفر برآورد
گرديد (جدول  )1و اطالعات از طريق پرسشنامه

جمعآوري شد .براي جمعآوري اطالعات ابتدا پيشينه
تحقيق و مبانی نظري آن از طريق مطالعه کتابخانهاي
جمعآوري شد و پس از مصاحبه با صاحبنظران،
متغيرهاي مورد نظر شناسايی و پرسشنامه تدوين
گرديد .روايی صوري پرسشنامه توسط  4نفر از اساتيد
بخش ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه شيراز
موردتأييد قرار گرفت و سپس مطالعهي راهنما براي
بررسی پايايی آن با استفاده از يک نمونهي  30تايی از
زنان کارآفرين روستايی خارج از نمونه اصلی در روستاي
سياخدارنگون شهرستان شيراز انجام گرفت.
ضرايب آلفاي کرونباخ متغيرها بين  ./68تا 0/98
محاسبه شد (جدول  .)2دادهها با استفاده از نرمافزار
 SPSS19و با بکارگيري از انواع شاخصهاي آمار
توصيفی (توزيع فراوانی ،ميانگين ،انحراف معيار ،رتبه،
بيشينه و کمينه) و همچنين آزمونهاي مربوط به آمار
استنباطی مانند ضرايب همبستگی پيرسون و رگرسيون
گامبهگام موردتحليل قرار گرفت .توضيحات تفصيلی
مربوط به معرفی متغيرهاي پژوهش شامل تعاريف ،تعداد
گويهها ،منابع مورد استفاده و ضريب آلفاي کرونباخ هر
متغير در جدول  2آورده شده است.
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جدول  -1تعداد نمونه به تفکيک شهرستانهاي مورد مطالعه
شهرستان

تعداد اعضاي کل شرکت

تعداد نمونه

درصد

شيراز
مرودشت
استهبان
جمع کل

1073
1207
753
3033

160
127
106
393

40/7
32/3
27
100

جدول  -2معرفی متغيرهاي پژوهش و ضرايب آلفاي کرونباخ آنها
نام متغير

گويه

آلفا

توسعه فعاليتهاي کارآفرينی

14

0/98

ميزان استفاده از منابع اطالعاتی

9

0/76

سودمندي منايع اطالعاتی

0/76

0/78

خالقيت

10

0/90

آگاهی و توانايی در تدوين طرح
تجاري

4

0/93

روحيه کارآفرينی

11

0/93

دانش کارآفرينی

8

0/82

انگيزه کارآفرينی

9

0/97

ميزان ارتباط با مراکز مختلف

7

0/77

تعريف
توسعه کارآفرينی يک فرآيند تکامل يابنده میباشد که نيازمند
ساختارسازي و پيگيري برنامه ريزي شده ،کارکردهاي حمايتی
و فراهم بودن زمينههاي مساعد است .اين متغير با استفاده از
مؤلفههاي سودآوري ،انعطافپذيري ،رضايت مشتري،
رقابتپذيري ،اشتغالزايی ،نوآوري ،حفظ محيطزيست ،رضايت
افراد صندوق ،رفاه منطقه ،پايداري کسب و کار و تجاريسازي
ايده است.
ميزان استفاده از منابع اطالعاتی شامل استفاده از اينترنت،
شبکههاي اجتماعی مختلف و ارتباط با کارشناس مرکز خدمات
است .در اين راستا ،همچنين ،سطح ارتباط مخاطبين با مراکز
مختلف ذيربط کشاورزي مانند سازمان جهادکشاورزي و
مديريت شهرستان ،مراکز خدمات کشاورزي و غيره نيز در قالب
مجموعه سؤاالتی مورد سنجش قرار گرفت.
ميزان سودمندي و مفيد بودن منابع اطالعاتی که در
فعاليت هاي کارآفرينی توسط زنان مورد استفاده قرار میگيرند
مثل راديو ،تلويزيون ،روزنامه و شرکت در کالس آموزشی توسط
مراکز جهاد کشاورزي و غيره.
منظور برخورداري از مؤلفههايی مانند زير پا گذاشتن قواعد،
داشتن ايده هاي متنوع و نوآورانه ،انجام کارها به روش معمول،
انجام چند کار به صورت همزمان توسط زنان روستايی است.
شامل آگاهی از انواع طرح هاي تجاري ،نحوه نوشتن طرح
کسبوکار ،همکاري آنها ،نوآوري و اجراي آن در طرح است.
فرد کارآفرين با قدرت ،ابتکار ،تصميمگيري بهجا ،تکيه بر
وجدان کاري و انضباط ،اطالعات شغلی خود را همواره توسعه
داده و محيط کاري خود را به يک محيط کاري بهرهور ،پويا و
شاداب تبديل میکند.
اين متغير ميزان آگاهی فرد نسبت به مفهوم و ابعاد کارآفرينی
(کارآفرينی مبتنی بر دانش ،کارآفرينی مبتنی بر تجربه،
کارآفرينی مبتنی بر منابع) را میسنجد.
اين متغير ميزان عالقه شخصی ،کسب درآمد و سود ،شناساندن
توانايی هايی زنان ،ايجاد اشتغال براي خود ،استقالل مالی و
خودکفايی و  ،...در انجام فعاليتهاي کارآفرينی را میسنجد.
سطح ارتباط مخاطبين با مراکز مختلف ذيربط کشاورزي مانند
سازمان جهادکشاورزي و مديريت شهرستان ،مراکز خدمات
کشاورزي و  ...نيز در قالب مجموعه سؤاالتی موردسنجش قرار
گرفت.
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نام متغير

گويه

آلفا

برخورداري از آموزشهاي
کارآفرينی

5

0/68

سياستهاي حمايتی

8

0/89

سياستهاي تسهيلکننده

7

0/92

فضاي کسب و کار

7

0/86

توان مديريتی مدير عامل
صندوق

6

0/91

فعاليتهاي بازاريابی

6

0/89

تعريف
منظور ميزان استفاده زنان از کارشناسان ،نشريات ترويجی،
وسايل ديجيتالی (شامل  DVD ،CDو غيره) در رابطه با
کارآفرينی است.
به معنی فعاليتهايی از جمله آگاهسازي از فعاليتهاي شرکت و
اعضا ،حمايت کافی شرکت (مالی ،خدماتی و فرهنگی و )...از
اعضا ،برخورداري از قوانين حمايتی بيرون از شرکت ،ميزان
امکانات ارائه شده توسط شرکت و مناسب بودن آن و غيره
است.
سياستهاي تسهيلکننده نيز شامل سياستهائی است که
دولت در رابطه با کارآفرينی شامل برگزاري نمايشگاه از توليدات
شرکت و تصويب قوانينی متناسب اجرا میکند.
اين متغير با گويههايی در مورد مدتزمان صرفشده براي آغاز
فعاليت کارآفرينی ،مدتزمان انتظار براي دريافت وام ،استفاده
از انواع دارايیها به عنوان وثيقه ،دريافت مجوزهاي مربوطه و ...
است.
توان مديريتی مديرعامل نيز حائزاهميت بوده که در قالب
مجموعه سؤاالتی در زمينههاي توانايی برقراري ارتباط با اعضاء
و رقبا موردسنجش قرار گرفت.
فعاليتهاي بازاريابی به معنی کنترل بر ميزان موجودي
(کااليی ،غيرکااليی) و آشنايی با بازارهاي جديد است.
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کليه متغيرهاي تحقيق با مقياس ترتيبی بوسيله طيف ليکرت از خيلیکم ،کم ،متوسط ،زياد و بسيار زياد سنجيده شد.

یافتهها و بحث
ميانگين سن نمونه مورد مطالعه ،برابر با  39سال با
انحراف معيار  9/53است .همچنين ،دامنه سنی
پاسخگويان بين  16تا  65سال قرار داشت .از نظر
تحصيالت ،افراد موردمطالعه داراي ميانگين تعداد
سالهاي تحصيل حدود  8سال بودهاند .يافتهها نشان
میدهد که بيشترين فراوانی مربوط به افرادي است که
داراي تحصيالت ابتدايی ( )30/8و کمترين فراوانی
متعلق به پاسخگويان با سطح تحصيالت کارشناسی و
کارشناسیارشد ( )6/8بود .وضعيت پاسخگويان از لحاظ
نوع سکونت 94/7 ،درصد به صورت دائمی در روستاي
محل زندگی خود اقامت داشتند و تنها  5/3درصد به
صورت فصلی در روستا سکونت داشتند .بيشتر
پاسخگويان ( )84/5متأهل بوده و حدود  16درصد از
زنان کارآفرين مجرد بودند .در راستاي ارائه تصوير
کاملتري از پاسخگويان ،برخی اطالعات توصيفی مربوط
به ساير ويژگیهاي فردي و حرفهاي آنها در جدول 3
آورده شده است.

جدول  -3توصيف ويژگیهاي فردي و حرفهاي پاسخگويان
متغير

ميانگين

انحراف
معيار

کمينه

بيشينه

سن

39

9/53

16

65

سطح تحصيالت

8/21

4/36

0

18

تعداد اعضاي
خانواده

4/26

1/43

1

9

سابقه عضويت
در شرکت

5/23

1/24

7

1

شرکت در
کالهاي آموزشی

3/96

3/78

0

20

ميزان استفاده از منابع اطالعاتي

همانطور که در جدول  4آمده است ،ميانگين
بهرهگيري زنان کارآفرين از منابع اطالعاتی شامل گفتگو
با دوستان ،تلفن همراه ،تلويزيون ،شرکت در کالسهاي
آموزشی برگزارشده توسط شرکت و غيره ،به ترتيب
داراي ميانگين  3/30 ،3/48 ،3/63و  3/30بوده است .با
توجه به طيف هر گويه ،میتوان گفت ميزان بهرهگيري
از اين منابع اطالعاتی متوسط رو به باال است .همچنين،
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طيف اين گويهها میتوان گفت که ميزان سودمندي هر
کدام از اين منابع اطالعاتی به ترتيب داراي بيشترين
تأثير بوده است .اين امر باعث شده که زنان کارآفرين
گرايش بيشتري به سمت فعاليتهاي کارآفرينی پيدا
کنند .همچنين ميزان مفيد بودن آنها متوسط رو به باال
است .با توجه به ميانگين کل  22/32سودمندي منابع
اطالعاتی در حد مناسب است.

ميانگين ميزان بهرهگيري زنان کارآفرين از کالسهاي
آموزشی و ارتباط با دوستان خود مطلوب است .با توجه
به ميانگين کل  ،28/30ميزان استفاده از منابع اطالعاتی
زنان روستايی در حد مطلوب است.
سودمندي منابع اطالعاتي

سودمندي منابع اطالعاتی شامل گفتگو با دوستان،
شرکت در کالسهاي آموزشی برگزارشده توسط شرکت،
تلفن همراه و غيره ،به ترتيب داراي ميانگين ،3/57
 3/48 ،3/55بوده است (جدول  .)4در واقع با توجه به

جدول  -4ميزان استفاده و اثربخشی از منابع اطالعاتی در بين زنان کارآفرين
منابع اطالعاتی

ميزان استفاده از منابع اطالعاتی

اثربخشی منابع اطالعاتی

ميانگين

رتبه

ميانگين

رتبه

راديو

2/46

4

2/53

6

تلفن همراه

3/48

3

3/48

3

تلويزيون

3/30

5

3/28

8

گفتگو با دوستان

3/63

1

1

3/57

روزنامه

2/46

4

2/55

5

ارتباط با کارشناسان مرکز خدمات

3/02

7

3/36

4

شرکت در کالس آموزشی برگزار شده توسط جهاد

3/30

5

3/55

2

ساير زنان کارآفرين

3/50

2

3/55

2

مراجعه به مديريت جهاد کشاورزي شهرستان

3/16

6

3/32

7




ميزان استفاده از منابع اطالعاتی :طيف45-9 :؛ ميانگين کلی28/30 :
اثربخشی منابع اطالعاتی :طيف35-7 :؛ ميانگين کلی22/32 :

آگاهي و توانايي در تدوين طرح تجاري

يکی از عوامل مؤثر بر توسعهي کارآفرينی ،آگاهی و
توانايی در تدوين طرح تجاري توسط زنان کارآفرين
است .جدول  5نشان میدهد که ميانگين اين متغير در
بين اعضاء  ،12/86با کمينه  4و بيشينه  20است.
متغير آگاهی و توانايی در تدوين طرح تجاري در بين
پاسخگويان در دامنه متوسط قرار دارد .بيشترين
ميانگين مربوط به گويه رعايت ويژگیهاي کسب و کار
از قبيل نوآوري و غيره با امتياز  3/39است .زنان
کارآفرين توانايی بهتري در رعايت ويژگیهاي کسب و
کار به دست آوردهاند .ميانگينهاي توانايی مطابقت طرح
خود با ساير طرحها ،تفاوتها و مشابهتهاي طرحهاي
کسبوکار و توانايی نوشتن طرح کسب و کار به ترتيب
 3/21 ،3/25و  3/01است که نشان میدهد زنان

کارآفرين از توانايی متوسطی در اين موارد برخوردار
هستند.
جدول  -5آگاهی و توانايی در تدوين طرح تجاري در بين
زنان کارآفرين
آگاهی و توانايی در تدوين طرح تجاري

ميانگين

رتبه

تفاوتها و مشابهتهاي طرحهاي کسبوکار

3/21

3

توانايی نوشتن طرح کسبوکار

3/01

4

توانايی مطابقت طرح خود با ساير طرحها

3/25

2

رعايت ويژگیهاي طرح کسبوکار

3/39

1

طيف4-20 :

ميانگين کلی12/86 :

دانش کارآفريني

با توجه به يافتههاي به دست آمده در جدول ،6
ميانگين دانش کارآفرينی زنان کارآفرين نيز برابر با
 31/30است ،در نتيجه با توجه به طيف اين متغير (-40

گلکارفرد و همکاران :عوامل مؤثر بر توسعهي کارآفرينی زنان عضو صندوقهاي حمايت...

 ،)8دانش کارآفرينی اعضاء متوسط رو به باال و يا باال
ارزيابی میشود که بدليل شرکت اعضاء در کالسهاي
آموزشی برگزارشده توسط شرکت است .براي بررسی
دانش کارآفرينی نمونه آماري 8 ،گويه مدنظر قرار داشت.
ميانگين گويه نوآوري فعاليت کارآفرينی  4/08است که
توسط زنان کارآفرين بيشترين پاسخ را به خود اختصاص
داده است .به عبارتی زنان کارآفرين ،نوآوري در
فعاليتهاي کارآفرينی خود را موردتوجه قرار میدهند.
همچنين خالقيت در فعاليت کارآفرينی داراي ميانگين
 4/06است که رتبهي بعدي را به خود اختصاص میدهد
که نشان میدهد زنان کارآفرين تمايل دارند فعاليتهاي
کارآفرينیشان توأم با خالقيت باشد .ميانگين
ريسکپذيري فعاليت کارآفرينی  3/65است .توليد
محصول جديد داراي ميانگين  3/69است که رتبهي
پايينی را به خود اختصاص داده است.
جدول  -6سطح دانش کارآفريني زنان کارآفرين

دانش کارآفرينی

خود اختصاص داده است .ميانگين ميزان ارتباط با
مديريت جهادکشاورزي شهرستان 3/54 ،و ميانگين
ميزان ارتباط با سازمان جهادکشاورزي استان فارس،
 3/11است که با توجه به نظر پاسخگويان ،رتبهي دوم تا
سوم را به لحاظ ميزان ارتباط زنان کارآفرين به خود
اختصاص دادهاند .ميانگين ميزان ارتباط با شرکت
مادرتخصصی حامی فعاليتهاي کشاورزي 2/67 ،است.
ميانگين ميزان ارتباط با دفتر کارآفرينی استانداري،
ميزان ارتباط با واحد استانداردسازي کاال و ميزان ارتباط
با مراکز حامی فعاليتهاي کارآفرينی استان فارس به
ترتيب  2/53 ،2/52و  2/50است .اين نتايج نشان
میدهد که بيشتر زنان کارآفرين شناخت کمتري از
مراکز حامی فعاليتهاي کارآفرينی دارند به همين دليل
ارتباط بسيار کمتري با اين مراکز دارند .کمترين
ميانگين مربوط به ميزان ارتباط با مراکز حامی
فعاليتهاي کارآفرينی ( )2/50است.
فعاليتهاي بازاريابي

ميانگين

رتبه

نوآوري در فعاليت کارآفرينی

4/08

1

فعاليت کارآفرينی توأم با خالقيت

4/06

2

فعاليت کارآفرينی توأم با ريسک

3/65

8

شناسايی فرصتهاي جديد

3/95

5

شناسايی و بکارگيري منابع مختلف

4/01

3

بکارگيري روشهاي مختلف توليد محصول

3/88

6

توليد محصول جديد در فعاليت کارآفرينی

3/69

7

پيدا کردن بازار جديد

3/98

4

طيف8-40 :
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ميانگين کلی31/30 :

ميزان ارتباط با مراکز مختلف

با توجه به يافتههاي جدول  ،7ميانگين متغير ميزان
ارتباط با مراکز مختلف در بين پاسخگويان نيز برابر با
 20/52است .با توجه به طيف امتياز اين متغير (،)7-35
ميزان ارتباط آنها با مراکز مختلف در حد متوسط است.
ميانگين ميزان ارتباط زنان کارآفرين با مرکز خدمات
روستاي خود 3/66 ،است که بيشترين ميانگين را به

با توجه به يافتههاي جدول  ،8ميانگين فعاليتهاي
بازاريابی در بين زنان کارآفرين نيز برابر با  21/04است،
در نتيجه با توجه به طيف اين متغير (،)6-30
فعاليتهاي بازاريابی زنان متوسط روبهباال است .ميانگين
برنامهريزي براي توليد محصول 3/75 ،است که بيشترين
ميانگين را به خود اختصاص داده است به عبارتی زنان
کارآفرين براي انجام فعاليتهاي کارآفرينی خود از قبل
برنامهريزي انجام میدهند و اين مقوله موردتوجه اکثر
آنان است .ميانگين کنترل بر موجودي خود ،مشکل
تهيه مواد اوليه در بازار ،سختی فروش محصول در بازار و
افزايش ميزان سهام در شرکت به ترتيب ،3/47 ،3/68
 3/46و  3/42است به عبارتی زنان کارآفرين بر موجودي
خود و تهيه مواد اوليه ،فروش محصول خود با مشکل
مواجه هستند .ميانگين آشنايی با بازارهاي جديد3/31 ،
است که کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده
است.
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جدول  -7ميزان ارتباط با مراکز مختلف (در رابطه با فعاليت
هاي کارآفرينی)
ميزان ارتباط با مراکز مختلف

ميانگين

رتبه

ميزان ارتباط با مرکز جهاد کشاورزي دهستان

3/66

1

ميزان ارتباط با مديريت جهادکشاورزي شهرستان

3/54

2

ميزان ارتباط با سازمان جهادکشاورزي استان
فارس

ميانگين  3/10 ،3/16و  3/03هستند که اين سياستها
در مورد زنان کارآفرين روستايی موردتوجه قرار گرفته
است .ميانگين در دسترس قرار دادن مواد خام 2/99
است که کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده
است.

3/11

3

فضاي کسبوکار

ميزان ارتباط با دفتر کارآفرينی استانداري

2/52

6

ميزان ارتباط با واحد استاندارد سازي کاال و
محصوالت استان

2/53

5

ميزان ارتباط با مراکز حامی فعاليتهاي
کارآفرينی استان

2/50

7

ميزان ارتباط با شرکت مادر تخصصی حامی

2/67

4

ميانگين کلی20/52 :

طيف7-35 :

جدول  -8ميزان فعاليتهاي بازاريابي زنان کارآفرين
فعاليتهاي بازاريابی

ميانگين

رتبه

تهيه و تأمين مواد اوليه در بازار

3/47

3

برنامهريزي جهت توليد محصول

3/75

1

کنترل بر موجودي خود

3/68

2

سختی فروش محصول در بازار

3/46

4

افزايش ميزان سهام در شرکت

3/42

5

آشنايی با بازارهاي جديد

3/31

6

طيف6-30 :

ميانگين کلی21/04 :

سياستهاي تسهيلکننده شرکت

با توجه به يافتههاي جدول  ،9ميانگين متغير
سياستهاي تسهيلکننده شرکت در بين پاسخگويان
نيز برابر با  21/76است .با توجه به طيف امتياز اين
متغير ( ،)7-35سياستهاي تسهيلکننده شرکت براي
زنان کارآفرين متوسط روبهباال است .ميانگين گويههاي
معرفی کارآفرينان نمونه ،حمايت از طرحهاي کارآفرينی
و برگزاري نمايشگاه از توليدات شرکت 3/17 ،است که
بيشترين ميانگين را به خود اختصاص دادهاند .اين نتايج
نشان میدهد که بيشترين سياستی که براي زنان
کارآفرين اجراشده معرفی کارآفرينان نمونه و همچنين
حمايت از طرحهاي کارآفرينی زنان کارآفرين روستايی و
برگزاري نمايشگاه از توليدات شرکت صورت گرفته است.
ميانگين فراهم کردن امور زير بنايی ،بهبود شرايط براي
فروش و تصويب قوانين متناسب به ترتيب داراي

با توجه به يافتههاي جدول  ،10ميانگين متغير
فضاي کسبوکار در بين زنان کارآفرين نيز برابر با
 25/91است .با توجه به طيف امتياز اين متغير (،)7-35
فضاي کسبوکار براي اعضاء قابلقبول بوده اما نياز به
ارتقاي بيشتر دارد .ميانگين گويهي مدتزمان دريافت
مجوزهاي مربوطه 3/95 ،است که بيشترين ميانگين را
به خود اختصاص داده است .ميانگين گويهي مواجهه با
مشکالت براي اخذ تسهيالت 3/94 ،است .ميانگين
گويهي مدتزمان آغاز فعاليت کارآفرينی 3/71 ،است که
زنان کارآفرين براي شروع يک فعاليت کارآفرينی
مدتزمان زيادي را بايستی صرف کنند .ميانگين گويهي
مدت زمان عرضه محصول در بازار 3/66 ،است .ميانگين
مدتزمان انتظار براي دريافت وام و پرداخت بيشتر
درآمد براي حقوق و دستمزد 3/60 ،است .نهايت ًا ميانگين
گويهي استفاده از انواع دارايیها به عنوان وثيقه3/45 ،
است که کمترين ميانگين را به خود اختصاص داده
است.
توان مديريتي مديرعامل صندوقها

با توجه به يافتههاي جدول  ،11ميانگين متغير توان
مديريتی مدير عامل صندوقها نيز برابر با  21است .با
توجه به طيف امتياز اين متغير ( ،)6-30توان مديريتی
مديرعاملهاي صندوقهاي شرکت مطلوب و متوسط
روبهباال است .ميانگين گويهي توانايی برقراري ارتباط با
اعضاء  3/86است که بيشترين ميانگين را به خود
اختصاص داده است .در واقع مهارت مديرعامل صندوقها
در برقراري ارتباط با اعضاي شرکت باالتر از بقيه
مهارتها است .ميانگين توانايی مذاکره و چانهزنی با
مشتريان ،رقبا و سازمانها ،ارتباط با اربابرجوع شرکت،
توانايی اجراي طرح کسبوکار ،ارتباط و تعامل با ساير
رقبا و مهارت امور بازاريابی به ترتيب ،3/49 ،3/58
 3/37 ،3/44و  3/28است به عبارتی مديران صندوقها
در تعامل با رقبا و مهارت بازاريابی شناخت نسبتاً

گلکارفرد و همکاران :عوامل مؤثر بر توسعهي کارآفرينی زنان عضو صندوقهاي حمايت...

کمتري را دارند .مهارت امور بازاريابی کمترين ميانگين
( )3/28را به خود اختصاص داده است.

منطقه با ميانگين  14/04در ردهي بعدي قرار دارد.
اشتغالزايی با ميانگين  ،13/89رضايت مشتريان با
ميانگين  13/72و پايداري کسبوکارهاي ايجاد شده
( )13/66در اولويتهاي بعدي قرار دارند .يافتهها نشان
میدهد که کمترين ميانگين مربوط به شاخص رضايت
اعضاي صندوق با  11/09است.

جدول  -9سياستهاي تسهيلکننده شرکت براي فعاليتهاي
زنان کارآفرين
سياستهاي تسهيلکننده شرکت

ميانگين

رتبه

برگزاري نمايشگاه از توليدات شرکت

3/17

1

معرفی کارآفرينان نمونه

3/17

1

حمايت از طرحهاي کارآفرينی

3/17

1

بهبود شرايط براي فروش محصول

3/10

3

در دسترس قرار دادن مواد خام

2/99

5

فراهم کردن امور زير بنايی

3/16

2

تصويب قوانينی متناسب

3/03

4

طيف7-35 :

جدول  -12ميانگين و انحراف معيار کلی متغيرهاي پژوهش

ميانگين کلی21/76 :

جدول  -10فضاي کسبوکار فعاليتهاي زنان کارآفرين
فضاي کسبوکار

ميانگين

رتبه

مدتزمان انتظار براي دريافت وام

3/60

5

استفاده از انواع دارايیها به عنوان وثيقه

3/45

6

مدتزمان عرضه محصول در بازار

3/66

4

مدتزمان آغاز فعاليت کارآفرينی

3/71

3

مدتزمان دريافت مجوزهاي مربوطه

3/95

1

بيشتر درآمد صرف پرداخت حقوق و دستمزد

3/60

5

مواجهه با مشکالت جهت اخذ تسهيالت

3/94

2

طيف7-35 :

جدول  -11توان مديريتی مديرعامل صندوقها
توان مديريتی مديرعامل صندوقها

ميانگين

توانايی برقراري ارتباط با اعضاء

3/86

1

توانايی مذاکره و چانهزنی با مشتريان ،رقبا و سازمانها

3/58

2

توانايی اجراي طرح کسبوکار ارائهشده

3/44

4

ارتباط با اربابرجوع شرکت

3/49

3

ارتباط و تعامل با ساير رقبا

3/37

5

مهارت امور بازاريابی

3/28

6

توسعهي فعاليتهاي کارآفريني زنان

ابتدا با توجه به متفاوت بودن گويههاي هر شاخص،
يکسانسازي طيف ها صورت گرفت .نتايج جدول 12
نشان می دهد که ميانگين شاخص حفظ محيط زيست
برابر با  14/48و از ميانگين شاخصهاي ديگر باالتر بوده
است .بر طبق يافتهها ،همچنين مؤلفهي ايجاد رفاه

نوآوري
حفظ محيط زيست
رضايت مشتريان
رضايت افراد صندوق
انعطافپذيري
رفاه منطقه
اشتغالزايی
سودآوري
پايداري کسبوکار
رقابتطلبی و بهرهگيري از
فرصتها
تجاريسازي ايده
توسعهي کارآفرينی

13/57
14/48
13/72
11/09
13/64
14/04
13/89
13/25
13/66
13/40

2/56
1/71
3/46
3/40
2/58
3/47
1/85
3/71
1/83
3/52

13/16
115/69

3/76
26/98

کارآفريني زنان روستايي
رتبه

طيف6-30 :

متغير

ميانگين

انحراف معيار

همبستگي متغيرهاي پژوهش با توسعهي فعاليتهاي

ميانگين کلی25/91 :

ميانگين کلی21 :

383

جدول  13همبستگی بين متغيرهاي پژوهش را با
توسعهي کارآفرينی نشان میدهد .بين ميزان استفاده از
منابع اطالعاتی با توسعه کارآفرينی رابطه مثبت و
معنیداري وجود دارد ( .)r=0/33 ،p= 0/0001همچنين،
بين سودمندي منابع اطالعاتی با توسعهي کارآفرينی نيز
رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد (،p= 0/0001
 .)r=0/45نتايج همبستگی پيرسون نشان میدهد که
بين آگاهی و توانايی در تدوين طرح تجاري و توسعهي
کارآفرينی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد
( .)r= 0/41 ،p= 0/0001بر اين اساس زنان کارآفرين که
توانايی در تدوين طرح تجاري باالتري دارند ،فعاليتهاي
کارآفرينی آنان توسعه بيشتري داشته است .بين
خالقيت اعضاء و توسعهي کارآفرينی نيز رابطه مثبت و
معنیداري وجود دارد ( .)r= 0/33 ،p= 0/0001بر طبق
اين يافته هر چه زنان کارآفرينی داراي خالقيت باالتري
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باشند ،فعاليتهاي کارآفرينی آنها توسعهي بيشتري
داشته است.
بين روحيهي کارآفرينی و توسعه کارآفرينی رابطه
مثبت و معنیداري وجود دارد (.)r= 0/47 ،p= 0/0001
همانطورکه در جدول مالحظه میگردد بين دانش
کارآفرينی و توسعهي کارآفرينی رابطه مثبت و
معنیداري وجود دارد ( .)r=0/43 ،p= 0/0001اين يافته
بيانگر آن است که زنان کارآفرينی که دانش کارآفرينی
بيشتري دارند ،از فعاليتهاي کارآفرينی بهتري برخوردار
بوده اند .در نهايت ،طبق نتايج ضريب همبستگی
پيرسون ،همچنين بين انگيزهي کارآفرينی و توسعهي
کارآفرينی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد
(.)r=0/44 ،p= 0/0001
جدول  -13نتايج همبستگی پيرسون براي تعيين همبستگی
متغيرهاي پژوهش با توسعهي کارآفرينی
متغير

مقدار ضريب
همبستگی
پيرسون ()r

سطح معنیداري()p

ميزان استفاده از
منابع اطالعاتی

0/47

0/0001

سودمندي منابع
اطالعاتی

0/45

0/0001

آگاهی و توانايی در
تدوين طرح تجاري

0/41

0/0001

خالقيت

0/33

0/0001

روحيهي کارآفرينی

0/47

0/0001

دانش کارآفرينی

0/43

0/0001

انگيزهي کارآفرينی

0/44

0/0001

ميزان ارتباط با مراکز
مختلف

0/33

برخورداري از
آموزشهاي
کارآفرينی

0/37

0/0001

سياستهاي حمايتی

0/32

0/0001

سياستهاي
تسهيلکننده شرکت

0/46

0/0001

فضاي کسبوکار

0/35

0/0001

توان مديريتی
مديرعامل صندوقها

0/57

0/0001

0/0001

نتايج همبستگی پيرسون نشان میدهد که بين
ميزان ارتباط با مراکز مختلف با توسعهي کارآفرينی
رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد (،p= 0/0001
 .)r= 0/33بر اين اساس هر چه ميزان ارتباط زنان
کارآفرين با مراکز مختلف مرتبط با فعاليتهاي
کارآفرينی از جمله واحد امور زنان روستايی در مرکز
خدمات و مديريت جهادکشاورزي و  ...بيشتر باشد،
توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی بيشتري از خود نشان
دادهاند .بين برخورداري از آموزشهاي کارآفرينی و
توسعهي کارآفرينی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد
( .)r= 0/37 ،p= 0/0001اين يافته بيانگر آن است که
هر چه زنان کارآفرين بيشتر از آموزشهاي مرتبط با
کارآفرينی برخوردار بودهاند ،توسعهي فعاليتهاي
کارآفرينی آنها نيز بيشتر بوده است .بين سياستهاي
حمايتی و توسعهي کارآفرينی رابطه مثبت و معنیداري
وجود دارد ( .)r= 0/32 ،p= 0/0001اين يافته نشان
میدهد که هر چه سياستهاي حمايتی از زنان
کارآفرين بيشتر باشد توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی
بيشتر بوده است .بين سياستهاي تسهيلکننده شرکت و
توسعهي کارآفرينی نيز رابطه مثبت و معنیداري وجود
دارد ( .)r= 0/46 ،p= 0/0001يافتههاي جدول 14
بيانگر آن است که بين فضاي کسبوکار و توسعهي
کارآفرينی رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد
( .)r=0/35 ،p= 0/0001بر اساس اين يافته هر چه
فضاي کسبوکار مناسب و ايدهآل براي دريافت وام باشد
و دريافت مجوزهاي مربوطه و تسهيالت بانکی با
مشکالت بانکی کمتري روبهرو باشند ،توسعهي
فعاليتهاي کارآفرينی زنان بيشتر خواهد بود .همچنين
بين توان مديريتی مديرعامل صندوق با توسعهي
کارآفرينی نيز رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد
(.)r= 0/57 ،p= 0/0001
سازههاي مؤثر بر توسعهي کارآفريني زنان روستايي

به منظور اندازهگيري تأثير جمعی متغيرهاي مستقل
بر متغير وابسته توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی زنان از
رگرسيون گامبهگام استفاده شد (جدول  .)14به طور
کلی متغيرهاي واردشده در تحليل رگرسيون 54 ،درصد
تغييرات واريانس توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی زنان
روستايی را تبيين میکنند .اولين عامل تأثيرگذار بر

گلکارفرد و همکاران :عوامل مؤثر بر توسعهي کارآفرينی زنان عضو صندوقهاي حمايت...

توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی زنان ،توان مديريتی زنان
مديرعامل است .اين متغير داراي قدرت
پيشبينیکنندگی  32درصد تغييرات متغير وابسته
توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی زنان است .با اضافه
شدن متغير برخورداري از آموزشهاي کارآفرينی توسط
شرکت ،ضريب تغييرات به  39درصد افزايش يافت.
انگيزهي کارآفرينی زنان به عنوان متغير تأثيرگذار سوم،
بر توسعهي فعاليتهاي کارآفرينی زنان روستايی تأثير
دارد .چهارمين متغير تأثيرگذار ،سياستهاي
تسهيلکننده شرکت است .با اضافه شدن اين متغير،
ضريب تغييرات به  46درصد افزايش يافت .فعاليتهاي
بازاريابی از عوامل تأثيرگذار ديگر بر توسعهي فعاليتهاي
کارآفرينی زنان روستايی است که با ورود به مدل،
ضريب تغييرات را به حدود  50درصد میرساند.
ششمين متغير تأثيرگذار خالقيت در فعاليتهاي
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کارآفرينی است .مهارت در تدوين طرح تجاري متغير
تأثيرگذار ديگري است که اثر مثبتی بر توسعهي
فعاليتهاي کارآفرينی دارد که با اضافه شدن آن به
مدل ،ضريب تغييرات به حدود  53درصد میرسد .در
نهايت با ورود متغير سودمندي منابع اطالعاتی به مدل،
ضريب تبيين مدل به حدود  54درصد افزايش يافت.
به منظور برآورد معادله تخمين ،با توجه به اطالعات
بهدستآمده و معنیدار بودن مدل نهايی رگرسيون
چندگانه در اين تحقيق ،با معادله زير میتوان ميزان
توانمندي زنان در فعاليتهاي کارآفرينی را تخمين زد:
=0/168X2 +0/15X1 + 0/205 + 5/428 Y
X7 0/111X6 + 0/115X5 + 0/146X4 + 0/194+
X80/110+
X3

جدول  -14نتايج حاصل از سازههاي تأثيرگذار بر توسعهي کارآفرينی زنان روستايی
متغيرها

B

Beta

T

R

R2

R2 Ad

F

Sig

X1

توان مديريتی
مديرعامل
برخورداري از
آموزشهاي
کارآفرينی
انگيزه کارآفرينی
سياستهاي
تسهيلکننده
شرکت
فعاليتهاي
بازاريابی
خالقيت

1/015

0/205

4/012

0/570

0/325

0/323

149/279

0/0001

0/975

0/151

3/504

0/628

0/395

0/391

100/861

0/001

0/497
0/705

0/168
0/194

3/807
4/319

0/666
0/688

0/443
0/473

0/438
0/466

81/706
68/970

0/0001
0/0001

0/713

0/146

3/188

0/707

0/499

0/491

61/063

0/002

X7

آگاهی و توانايی در
تدوين طرح تجاري

0/339
0/639

0/115
0/111

2/756
2/535

0/719
0/727

0/517
0/529

0/508
0/518

54/448
48/709

0/006
0/012

X8

سودمندي منابع
اطالعاتی

0/672

0/110

2/358

0/733

0/537

0/525

43/955

0/019

X2

X3
X4

X5
X6

نتيجهگيري و پيشنهادها

زنان روستايی در فعاليتهاي کارآفرينانه خود براي
دريافت اطالعات موردنياز کسبوکار ايشان ،بيشترين
استفاده را از ارتباط با دوستان ،شرکت در کالسهاي
آموزشی توسط شرکت و تلفن همراه داشتهاند؛ بنابراين
پيشنهاد میشود که شرکتهاي مادرتخصصی مستقر در

شهرستانها ،عالوه بر افزايش تعداد دورهها و کارگاههاي
آموزشی مرتبط با مباحث کارآفرينی ،کسبوکار نوآورانه
و فعاليتهاي تجاري و بازاريابی ،همچنين جلسات
گردهمايی با حضور اعضاي صندوق به صورت دورهاي
برگزار نمايد تا زنان به واسطه بحث و تبادلنظر در اين
جلسات ،تبادل شماره تماس و گسترش شبکه ارتباطی
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خود ،فعاليتهاي کارآفرينانه خود را بهبود بخشند .زنان
همچنين از روحيهي کارآفرينی از جمله قبول
مسئوليتهاي خود ،تمايل به انجام کارها به بهترين
شکل ،پشتکار زياد و عالقه به کارهايی که توانايی آنها
را افزايش دهد ،برخوردار بودند .از سوي ديگر ،زنان از
انگيزهي کارآفرينی مطلوبی نيز براي کسب درآمد و سود
و دستيابی به استقالل براي خود برخوردار هستند .آنان
همچنين از سطح خالقيت قابلقبولی نيز بهرهمند
هستند و در فعاليتهاي کارآفرينی خود تا حد ممکن
سعی میکنند تا ابتکارعمل داشته باشند؛ البته در اين
راستا نياز است تا ويژگیهاي فردي همچون روحيه،
انگيزه و دانش کارآفرينی و سطح خالقيت و ابتکارعمل
آنان به ميزان بيشتري رشد و پرورش پيدا يابد .برگزاري
مسابقات بين کسبوکارها با در نظر گرفتن اعتبارات و
تسهيالت به افراد برگزيده ،میتواند زنان کارآفرين
روستايی را نسبت به پرورش چنين ويژگیهاي روحی-
روانی ترغيب نمايد.
از سوي ديگر ،زنان روستايی در زمينهي بازاريابی و
شناخت بازارهاي جديد براي فروش و عرضهي
محصوالت خود از مهارت الزم و کافی برخوردار نيستند.
بدين مفهوم که اين کارآفرينان ،آشنايی و شناخت
کمتري با بازارهاي جديد داشته و نمیتوانند محصوالت
خود را بخوبی به گروه مشتريان ارائه کنند ،اين موضوع
عدم شناخت کافی و الزم زنان کارآفرين به مقوله
بازاريابی را نشان میدهد .بنابراين ،افزايش سطح دانش،
آگاهی و مهارت زنان نسبت به اصول بازاريابی،
تکنيکهاي جذب مشتري و شيوههاي مديريت بازار از
اهميت بسياري برخوردار است .يافتهها همچنين نشان
داد که زنان کارآفرين در راستاي دريافت مجوز براي
فعاليتهاي کارآفرينی خود و همچنين اخذ تسهيالت با
مشکل روبهرو هستند .طبق يافتهها سطح رضايت زنان
کارآفرين ،مطلوب نيست .يکی از داليل اين امر ناشی از
درآمد پايين فعاليتهاي کارآفرينی است؛ پيشنهاد
میشود تا زنان کارآفرين از سوي مراکز دولتی و
خصوصی به لحاظ مالی بيشتر موردتوجه قرار بگيرند .در
واقع نياز به تنظيم و اجراي سياستهاي تسهيلکننده
دولت ،سياستهاي حمايتی شرکتها و بهبود و ارتقاي
هر چه بيشتر فضاي کسبوکار است.

يافتههاي حاصل از همبستگی بيانگر اين بود که هر
چه زنان کارآفرين استفاده بيشتري از منابع اطالعاتی
داشته باشند ،فعاليتهاي کارآفرينی آنها نيز افزايش
خواهديافت .اين يافته با پژوهش (Izadi et al. )2016
مطابقت دارد .بر اساس اين يافته زنان کارآفرينی که
داراي روحيهي کارآفرينی قويتري باشند ،فعاليتهاي
کارآفرينی موفقتري خواهند داشت؛ اين يافته با پژوهش
( Izadi et al. )2016همخوانی دارد .بر اين اساس زنان
کارآفرينی که انگيزهي کارآفرينی باالتري دارند؛
فعاليتهاي خالقانهتري در کسبوکارهاي خود دارند.
اين يافته نيز در راستاي پژوهش Izadi & Rezaei-
 )2017( Moghaddamاست .همچنين ،وجود
مديرانعامل توانا و داراي مهارت باالتر در شرکتها،
نقش مؤثري در توسعهي فعاليتهاي کارآفرينانه
فعاليتهاي کسبوکار زنان روستايی دارد .اين يافته با
پژوهش ( Izadi et al )2016مطابقت دارد؛ بنابراين
همانگونه که پيش از اين نيز بيان شد ،اهميت
ويژگیهاي فردي و روانی همچون تقويت روحيه و
انگيزه کارآفرينی و قوه ابتکار و خالقيت زنان روستايی از
فاکتورهاي زيربنايی بوده و سرنايهگذاري در تقويت
اينگونه خصيصهها ،احتمال توسعه فعاليتهاي
کارآفرينانه کسبوکارهاي زنان روستايی را افزايش
خواهد داد.
طبق نتايج ،توسعهي کارآفرينی فرآيندي است که به
دنبال رسيدن به نوآوري ،سودآوري ،اشتغالزايی ،حفظ
محيطزيست ،رضايت مشتريان ،رضايت اعضاي صندوق،
انعطافپذيري ،رفاه منطقه ،پايداري کسبوکار،
رقابتطلبی و بهرهگيري از فرصتها و تجاريسازي ايده
است .يافتهها بيانگر اين بود که در بين زنان کارآفرين تا
حد زيادي نسبت به حفظ محيط زيست عالقه و دغدغه
ايجاد شده است .بدينصورت که اهميت محافظت از
منابعطبيعی ،اهميت کاهش مصرف انرژي ،تالش در
جهت کاهش آلودگی هوا و توليد محصوالت سالم مدنظر
زنان کارآفرين در فعاليتهاي کسبوکار آنان بوده که
اين موضوع میتواند يک نقطه مثبت و اميدبخش براي
بهبود وضعيت زيستمحيطی و پايداري کسبوکارهاي
زنان محسوب شود.
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