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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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  يهاصندوق ي کارآفرینی زنان عضوعوامل مؤثر بر توسعه
 استان فارس يکشاورز يهاتیفعال ياز توسعه تیحما
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 چکیده

 وضعیت بهبود در ایوکارهای کوچک و کارآفرینی روستایی سهم عمدهگسترش کسب

 توسعه اساسی ابزارهای از زنان مشارکت امروزه دارد. ویژه زنان روستاییروستا به دممر زندگی

 وکارهایکسب ایجاد روستایی جامعه در زنان مشارکت هایترین زمینهاصلی از بوده و یکی

عوامل مؤثر بر  کلیبا هدف  قیتحق نیا .خوداشتغالی است یا کارآفرینی به و ورود کوچک
 یهاتیاز توسعه فعال تیشرکت حما یاعضا ییزنان روستا ینیکارآفر یهاتیفعال یتوسعه

 زنان روستایی عضو یهیشامل کل قیتحق یاستان فارس انجام گرفت. جامعه آمار یکشاورز
در زنان در استان فارس  یاز توسعه بخش کشاورز تیصندوق حما یهاشرکتنفر(  3033)

 یهاتیفعال یطهیو استهبان در ح رازیدشت، شمرو یهاستاندر شهرپیشگام قالب سه شرکت 
ی بندطبقه یفتصاد یریگاز روش نمونهگیری نمونه موردمطالعه با بهره بوده که یکشاورز

موردنیاز با  اطالعات. نفر برآورد شد 393مورگان کرجسی و طبق جدول و  ایچندمرحله
پرسشنامه توسط  یصور ییشد. روا یآورپرسشنامه جمع قیاز طر بکارگیری فن پیمایش و

 یراهنما برا یقرار گرفت و سپس مطالعه دأییموردت متخصصان موضوعی دانشگاه شیراز
خارج از  ییروستا نیاز زنان کارآفر ییتا30 ینمونه کیبا استفاده از  پرسشنامه ییایپا یبررس

رونباخ ضرایب آلفای کانجام گرفت.  رازیدارنگون شهرستان شاخیس یدر روستا ینمونه اصل
موردتحلیل قرار  SPSS19افزار های پژوهش با استفاده از نرمبود. داده 98/0تا  68/0بین 

 یهااز آموزش یبرخوردار رعامل،یمد یتیریتوان مد یرهایها نشان داد که متغافتهی .گرفت
ی و آگاه ت،یخالق ،یابیبازار یهاتیبرنده، فعالشیپ یهااستیس ،ینیکارآفر زهیانگ ،ینیکارآفر
 راتییدرصد تغ 54 ینیبشیپ ییاطالعات توانا سودمندیو  یطرح تجار نیدر تدو توانایی

قدرت  نیشتریعامل ب ریمد یتیریتوان مد ریاند. متغداشتهرا  ینیکارآفر یهاتیتوسعه فعال
 را داشته است.  ینیکارآفر یهاتیتوسعه فعال ریمتغ ینیبشیپ

 

 .دانش، بازاریابی ،ییزنان روستا ،ینیکارآفر: يدیکل هايواژه
 

 

 مقدمه

توسعه درحال ياز کشورها ياريدر حال حاضر بس

 ،یاسيخود در ابعاد س يجانبههمه يتوسعه يبرا

مواجهند  يیهابا چالش یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد

به منظور  ینيکارآفر يکه اهم آن ها عبارتند از توسعه

به منظور کاهش فقر  اشتغال مولد جاديا ،يکاريکاهش ب
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افراد به  یدسترس زانيم شيافزا ،یو بسط عدالت اجتماع

 يبهبود استانداردها الت،ياز سواد و تحص يسطوح باالتر

 جاديو ا یمشارکت اجتماع شيافزا ،یو درمان یبهداشت

 ستيز طيافراد و حفاظت از مح يبرابر برا يهافرصت

(Sharifzadeh et al., 2016; Masoomi, E., & Rezaei-

Moghaddam, 2018 ). ها و مشکالت مشابه چالش نيا

گذاران استيس یاصل يدغدغه یآت يها در دههآن

که  يديمختلف باشد و هر تمه يکشورها رتوسعه د

 ليو تسه عيبتواند حل و فصل مسائل مذکور را تسر

استقبال و استفاده قرار خواهد  دمور ديتردیکند، ب

از  یکاهش برخ ياز جمله راهکارها برا ینيگرفت. کارآفر

 (.Valizadeh, 2011مشکالت از جمله اشتغال است ) نيا

دهد که یاز کشورها نشان م ياريتجربه بس

کاهش  يها براحلراه نيگذارتراز اثر یکي ینيکارآفر

و  ینيارآفرک .(Stel et al., 2004) است يکاريسطح ب

 ن،يو همچن تيبه عنوان نماد تالش و موفق نانيکارآفر

 ،یخدمات ،يديتول يهانهيتحوالت بزرگ در زم أمنش

 ،ياقتصاد شرفتيپ وسعه،موتور محرک ت زيو ن يتجار

 Urbano etروند یشغل و اصالح اجتماع بشمار م جاديا

al., 2010; Quds Alavi et al., 2019)که يی(. تاجا

فرار  يتوسعه براو درحال افتهيتوسعه يکشورهااقتصاد 

 افتهيدوباره  یاتيح ،ینيکارآفر يرويبا کمک ن يکارياز ب

به  گوناگون يمهم موجب توجه خاص کشورها نيو ا

 یکي .(Archibong, 2004) شده است ینيموضوع کارآفر

به طور عام و  ینيتوجه به کارآفر شرفت،يپ يهااز راه

 نياز ا روستاها به طور خاص است.در  ینيتوسعه کارآفر

ی )اقشار انسان يرويبا توجه به ن يیمنظر مناطق روستا

و منابع در  ويژه زنان در دهه اخير( مختلف روستايی به

 افراد ديمرجع تول نيترتواند به عنوان مهمیدسترس م

است که  ايپو دهيپد کي ینيکارآفر باشد. نيکارآفر

و بستر الزم  نهير بودن زمهموا ازمنديگشتن آن ن داريپد

توسعه است.  يیهاو به ثمر نشستن آن متأثر از سازه

است که  ابندهيتکامل نديفرآ کروستايی ي ینيکارآفر

شده  يزيربرنامه يريگيو پ يساختارساز ازمندين

 مساعد يهانهيبودن زم فراهمو  یتيحما يکارکردها

-Rezaei)تاس ويژه با تأکيد بر زنان روستايیبه

Moghaddam & Izadi, 2019; Rezaei, 2019؛.) 

 کي يیزنان روستا ینيکارآفر يهامهارت يتوسعه

هر کشور است که از  يدر توسعه اقتصاد ديمرحله جد

گردد. یزنان م يشغل باعث استقالل اقتصاد جاديا قيطر

گروه محرومان جهان  نيترمحققان زنان بزرگ دهيبه عق

خود را  يهاتالش دياسان باو کارشن زانيرهستند، برنامه

ها سوق دهند تيها و محرومتيدبه سمت کاهش محدو

 یو اجتماع ياقتصا يرا به سمت برابر يیو زنان روستا

شود مگر با توسعه ینم سريامر م ني. اندينما تيهدا

 یکي(. Lashgarara et al., 2011) ینيکارآفر يهامهارت

و  سيتأس ،يکاريکاهش ب يبرا يشنهاديپ ياز راهکارها

 يهاتيو توسعه فعال يديتول يهاتشکل ياندازراه

 يکه برا يیهاهاست. از جمله برنامهدر آن نانهيکارآفر

اعتبارات  صيتوسعه زنان در نظر گرفته شده است، تخص

 زنان امور دفتراست.  يیدر جوامع روستا ژهيخرد به و

 و تسريع هدف با 1379 سال در عشايري و روستايی

 مالی منابع به عشايري و روستايی زنان دسترسی تسهيل

 هايصندوق تشکيل از حمايت به اقدام اعتباري و

 از هاصندوق اين. نمود روستايی زنان خرد اعتبارات

 عالوه اجتماعی، و اقتصادي ابعاد در سازيظرفيت طريق

 روستايی زنان بيشتر مشارکت هايزمينه کردن فراهم بر

 موجب کشاورزي هايليتفعا توسعه در عشايري و

 و نفس به اعتماد افزايش اجتماعی، سرمايه تقويت

. (Badzaban et al., 2020شود )می نيز هاآن خودباوري

الزم  هيتواند سرمایم نهيگز کياعتبارات خرد به عنوان 

 تيحما يبرا یعامل نيکند و همچن جاديزنان ا يرا برا

 یشغل يهاتفرص جاديا ،يبردارکوچک بهره ياز واحدها

از  يريموجود در روستا، جلوگ ميکار عظ يروين يبرا

 یعدالت اجتماع ميتعم در نهايتو  انييمهاجرت روستا

  باشد. 

منظور از اعتبارات خرد عمدتاً اعتبارات کوچک و 

افت ياست که از نظر مبلغ کم بوده و بدون در يیهاوام

درآمد به اقشار کم یقه از طرف يک مؤسسه ماليوث

 ايران در خرد اعتبارات هاي. صندوقگرددپرداخت می

 را منابع ساير از استفاده امکان که فقيري زنان براي

 پرداختی هايوام ،بنابراين است، شده طراحی ندارند؛

 گسترش يا اندازيراه براي که است توليدي وام عمدتاً

 صرف هاآن زندگی شرايط با متناسب اقتصادي فعاليت

 آورده بودن ناچيز و زنان مالی ضعف به توجه با .شودمی
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 اندک صندوق تشکيل اوليه هايسال در وام اين دولتی،

 هاآن مناطق، از بعضی در وام بودن اندک دليل به. است

 مشترک طور به بتوانند تا گيرندمی وام گروهی صورت به

 از مؤثري تشکل ها صندوق اينچه  اگر. نمايند فعاليت

 قادر قانونی ثبت عدم دليل به ولی ،آورده وجود هب را زنان

 هابانک مثل مالی تأمين رسمی منابع با ارتباط ايجاد به

 در نظام حمايتی هايپروژه و هاطرح مزاياي از و نيستند

 تجربيات به توجه با طرفی از .اندمانده بهرهبی زنان مورد

 هايشرکت قالب در هاصندوق اين قانونی ثبت گذشته،

 اعمال و مالی بنيه ضعف دليل به سهامی يا و تعاونی

 هايهزينه تحميل به منجر قانونی مقررات قوانين و

 همانا که خود اهداف از شدن دور و هاآن بر اضافی

 Golkarگرديد ) خواهد هست خودباوري و خوداتکائی

Fard et al., 2020.) 

اعتبارات خرد  يهاصندوق ليده سال پس از تشک

توسط دفتر امور زنان وزارت جهاد  يیستازنان رو

امکان  ،ینونقا گاهيبه علت نداشتن جا ،يکشاورز

 یو ارتباط با مؤسسات مال یاز منابع دولت يمندبهره

 يهاتياز توسعه فعال تيحما يهاصندوق ،یرسم

)صندوق زنان  يريو عشا يیزنان روستا يکشاورز

 يبرا یاعاجتم-ياقتصاد یشهرستان( به عنوان نهاد قانون

اعتبارات  يهارفع موانع فوق و پوشش شبکه صندوق

 Compani of Fund for) شد سيتأس يیخرد زنان روستا

Supporting the Development of Women's 

Agricultural Activities, 2015 .) ،س يتاًسبنابراين

اندازي راه تخصصی براي تشکيل و شرکت مادر

 استانی و، لیهاي غيردولتی در سطوح مصندوق

هاي تشکيل صندوق. مند کرده استشهرستانی را قانون

غيردولتی حمايت از توسعه بخش کشاورزي با مشارکت 

سرمايه آنان در کنار کمک دولت  توليدکنندگان و

 تخصصی( به عنوان زيرساخت با ماهيت و )شرکت مادر

هاي تقويت اعتباري از جمله گام -سسات مالیؤکارکرد م

 حمايت صندوق شرکت رود.شمار میتماعی بهسرمايه اج

 که بوده قانونی تشکلی کشاورزي هايفعاليت يتوسعه از

 کشاورزي جهاد وزارت تشکيل قانون 12 مادة طبق

 در جهادکشاورزي وزارت ماده، اين براساس. شد تأسيس

 بخش در گذاريسرمايه توسعه از حمايت جهت

 ولتیغيرد هايصندوق تشکيل به موظف کشاورزي

 بخش توسعه از حمايت ايمنطقه و محصولی تخصصی،

 ميزان. است توليدکنندگان مشارکت با کشاورزي

 از حمايت صندوق) جهادکشاورزي وزارت مشارکت

 درصد 49 تا حداکثر( کشاورزي هايفعاليت توسعه

 همچنين، است. شده تعيين هاصندوق اين اوليه سرمايه

 درصد 51 حداقل گذاريسرمايه با هاصندوق اين

 انتخاب با و شده تشکيل غيردولتی توليدکنندگان

 خودشان ميان از سايرگردانندگان و مديره هيئت اعضاي

 تنها سهامداران، از يکی عنوان به دولت و شوندمی اداره

 با و حکومت نهاد با مستقيم ارتباط امکان منظور به

 ايهسياست و برنامه تدوين در شرايط از آگاهی کارکرد

هدف صندوق،  (.Badzaban et al., 2019است ) اجرائی

گذاري در بخش کشاورزي است حمايت از توسعه سرمايه

هاي زراعت و باغبانی، دامداري و و در زيربخش

دامپروري، جنگل و مرتع، شيالت و آبزيان و صنايع و 

خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد کشاورزي فعاليت 

  .کندمی

زنان  ینيکارآفر يهاتوسعه مهارت در ارتباط با

 درصورت گرفته است،  يمتعدد هايپژوهش يیروستا

( و 2016) Izadi et alتوان به پژوهش اين زمينه می

Adeleja et al (2007 اشاره کرد که در آن به تأثير )

خالقيت، هاي شخصيتی نظير مثبت برخی ويژگی

ترل و وجود مرکـز کن ـق،يپذيري، نياز به توفمخاطره

کارآفرينی  يهينـد توسعآبـر تسهيل و تسريع فر غيره

مرتبط با  يهکشاورزي تأکيد شده است. در مطالع

شناختی هاي روانويژگی کارآفرينی نشان داده شد که

هاي ها به منابع، ميزان مهارتکارآفرينان، دسترسی آن

ر ها به کشاورزي تأثير مثبتی بآني هبازاريابی و نيز عالق

 کارآفرينی در واحدهاي توليدي کشاورزي دارد يهتوسع

(Moradnejadi, 2006) .ها و اهداف زنان زهيانگ

 يهمهم و مؤثر در روند توسع عواملکارآفرين، يکی از 

 ;Izadi et al., 2016شده است ) یکارآفرينی معرف

Abbasi et al., 2020 .)هاي پژوهش مشابه ديگر يافته

 ،يیخودکفا زهيبا انگ يیروستا زنان مشخص نمود که

را شروع  يوکارو کمک به خانواده کسب یخوداشتغال

خانواده،  يهاتيحما انيم نيکنند که در ایم

عامل  هيسرما ودنخوب و در دسترس ب يزيربرنامه

.  (Mungai & Ogot, 2012)شده است شانتيموفق
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در برخی مطالعات، سطح آگاهی و توانايی  ،همچنين

تايی در نگارش، تنظيم و تدوين طرح تجاري، زنان روس

هاي کارآفرينانه، دسترسی به منابع برخورداري از آموزش

اطالعاتی متنوع و ارتباطات دوطرفه با مراکز و نهادهاي 

هاي مؤثر بر ارتقاي سطح اجرايی را از جمله سازه

 Golkar Fard et)هاي کارآفرينانه آنان دانستند فعاليت

al., 2020; Badzaban et al., 2020).  تيم پژوهشی ديگر

 يهاکه مهارت دنديرس جهينت نيبه ادر مطالعه خود 

 ینيکارآفر يهامؤثر بر مهارت ريمتغ نيترمهم يفرد

از عوامل نيز  یجيو ترو یآموزش يهاتيفعالو  است

 يیزنان روستا ینيکارآفر يهاتيدر فعال تيموفق یاصل

 .(Hosseini et al., 2000) است

هاي حمايت در پژوهشی ديگر، مشخص شد که 

تسهيالت  يههاي دولت در ارائمالی و اعتباري و سياست

ترين عوامل در موفقيت زنان بانکی، يکی از مهم

 ,.Fallah Jeloudar et al) کارآفرين روستايی است

عوامل اقتصادي در کنار عوامل همچنين،    .(2007

کارآفرينی  يهسعتو وندتواند رآموزشی و فرهنگی می

را تسريع کند. در اين پژوهش اهتمام و روستايی زنان 

ترين گام توجه دولت به عوامل اقتصادي به عنوان مهم

کارآفرينی زنان معرفی شده  يهدر مسير توسع

در کشور سنگاپور نيز .  (Golestani et al., 2012)است

Tang & Yeo (1995) ها و دريافتند که رويه

مالی از ايجاد  يهاقتصادي دولت و حمايتهاي اسياست

 کارآفرينی است.  يهکار، عامل مؤثري در توسعوکسب

، Tyebjee & Vickery (1998)ي در مطالعه 

ها و سياست دولت و کارآفرينی متأثر از رويه يهتوسع

 Pages. از طرفی شد یاقتصادي معرف -شرايط اجتماعی

& Markley (2004) اي متنوع، هوجود منابع سرماي

هاي هاي کارآفرينان و زيرساختفرهنگ مشوق، شبکه

حمايتی دولت را چهار عامل کليدي مؤثر بر کارآفرينی 

الزامات توسعه طور کلی، بهاند. گروهی دانسته

در  رييتغ شامل يیزنان روستا ینيکارآفر يهامهارت

آموزش،  لياز قب یتيخدمات حما ،ینگرش سنت

 نيتأم ن،يآفرزنان کار يبرا بودجه جداگانه صيتخص

نمونه  نانيدولت از کارآفر ريمناسب، تقد يهاساختريز

شده است عنوان  یو مل یمحل يو رقابت در بازارها

(Choudhary & Rayalwar, 2011)ازمندين ناني. کارآفر 

که در ارتقاي  یهستند. عوامل یهاي مختلفمهارت

شامل کارهاي کوچک وکسب نانيهاي کارآفريیتوانا

 صيتشخ يیها، توانااشاعه تجارب و فرصت يیتوانا

به  یرونيبه منابع و جذب اعضاي ب یاشتباهات، دسترس

 ,.Moghimi et alاست ) نانهيکارآفر مياز ت یعنوان بخش

ها در رابطه نگاشته بندي از مرور پيشينهدر جمع (.2008

هاي کارآفرينی، ليتهاي تأثيرگذار بر توسعه فعابا سازه

نشان  1چارچوب نظري مطالعه حاضر در قالب نگاره 

 داده شده است.

هاي با توجه به لزوم توجه به توسعه فعاليت

هدف کارآفرينی زنان روستايی و حمايت از اين قشر، 

 يعوامل مؤثر بر توسعهپژوهش حاضر، شناسايی  کلی

 شرکت ياعضا يیزنان روستا ینيکارآفر يهاتيفعال

استان فارس  يکشاورز يهاتياز توسعه فعال تيحما

 است.
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 چارچوب نظري پژوهش -1نگاره 

 

 هامواد و روش
اين پژوهش از نوع توصيفی بوده و با استفاده از فن 

هاي موردنياز پرداخته شد. آوري دادهپيمايش به جمع

 زنان روستايی عضو يهيشامل کل قيتحق يعه آمارجام

از توسعه بخش  تيصندوق حما يهاشرکتنفر(  3033)

است که در  رانيزنان در استان فارس در ا يکشاورز

قالب سه شرکت در زمان انجام پژوهش در کل استان در 

 يطهيو استهبان در ح رازيمرودشت، ش يهاستانشهر

رده و به عنوان پيشگامان ک تيفعال يکشاورز يهاتيفعال

هاي کارآفرينی حوزه کشاورزي استان در عرصه فعاليت

و روش  شيمايپ فنپژوهش از  ني. در اشوندشناخته می

استفاده  ايي چندمرحلهبندطبقه یفتصاد يريگنمونه

هر شرکت از هر روستا در  يتعداد اعضا به نسبت. ديگرد

دند )اين تعدادي براي مصاحبه انتخاب ش هر شهرستان

 آمده است(. 1ميزان با به تفکيک شهرستان در جدول 

کرجسی و طبق جدول حجم نمونه طور کلی، به

 ,Krejcie &  Morganنفر برآورد شد ) 393 مورگان

شرکت در  يکه با توجه به تعداد اعضايطور(. به1970

نفر، در  160 راز،ياستان فارس، تعداد نمونه در ش

نفر برآورد  106نفر و در استهبان،  127مرودشت، 

پرسشنامه  قيو اطالعات از طر (1ول )جد ديگرد

 نهيشياطالعات ابتدا پ يآورجمع يشد. برا يآورجمع

 يامطالعه کتابخانه قيآن از طر ينظر یو مبان قيتحق

و پس از مصاحبه با صاحبنظران،  شد يآورجمع

 نيو پرسشنامه تدو يینظر شناسا مورد يرهايمتغ

ساتيد نفر از ا 4پرسشنامه توسط  يصور يی. رواديگرد

 بخش ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه شيراز

 يراهنما برا يقرار گرفت و سپس مطالعه دأييموردت

از  يیتا 30 ينمونه کياستفاده از آن با  يیايپا یبررس

 يدر روستا یخارج از نمونه اصل يیروستا نيزنان کارآفر

 انجام گرفت. رازيدارنگون شهرستان شاخيس

 98/0. تا /68 نيب رهايتغم ي کرونباخآلفا بيراض

افزار ها با استفاده از نرمه. داد(2)جدول  محاسبه شد

SPSS19 هاي آمار و با بکارگيري از انواع شاخص

توصيفی )توزيع فراوانی، ميانگين، انحراف معيار، رتبه، 

هاي مربوط به آمار بيشينه و کمينه( و همچنين آزمون

و رگرسيون  استنباطی مانند ضرايب همبستگی پيرسون

توضيحات تفصيلی  قرار گرفت. ليموردتحلگام بهگام

مربوط به معرفی متغيرهاي پژوهش شامل تعاريف، تعداد 

استفاده و ضريب آلفاي کرونباخ هر  ها، منابع موردگويه

 آورده شده است.  2متغير در جدول 

 
 

 

 

 هاي فرديويژگي

سن، تحصيالت، خالقيت، توانايی در تدوين 

روحيه کارآفرينی، دانش  طرح تجاري،

 کارآفرينی، انگيزه کارآفرينی

 
هاي توسعه فعاليت 

 کارآفريني زنان روستايي

 هاي ساختاريويژگي
هاي هاي حمايتی، سياستسياست

کننده، فضاي کسب و کار، توان مديريتی تسهيل

  هامديرعامل صندوق

 

 هاي اجتماعيويژگي

ودمندي ميزان استفاده از منابع اطالعاتی، س

منابع اطالعاتی، ميزان ارتباط با مراکز 

 مختلف، برخورداري از آموزش
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 هاي مورد مطالعهتعداد نمونه به تفکيک شهرستان -1جدول 
 درصد تعداد نمونه تعداد اعضاي کل شرکت نشهرستا

 7/40 160 1073 شيراز

 3/32 127 1207 مرودشت

 27 106 753 استهبان

 100 393 3033 جمع کل

 
 هامعرفی متغيرهاي پژوهش و ضرايب آلفاي کرونباخ آن -2جدول 

 منبع تعريف آلفا گويه نام متغير

 
 

 هاي کارآفرينیتوسعه فعاليت

 
 
14 
 
 

 
 
98/0 

باشد که نيازمند میمل يابنده توسعه کارآفرينی يک فرآيند تکا
ساختارسازي و پيگيري برنامه ريزي شده، کارکردهاي حمايتی 

هاي مساعد است. اين متغير با استفاده از زمينهو فراهم بودن 
پذيري، رضايت مشتري، انعطافهاي سودآوري، مؤلفه
زيست، رضايت محيطزايی، نوآوري، حفظ اشتغالپذيري، رقابت

سازي افراد صندوق، رفاه منطقه، پايداري کسب و کار و تجاري
 ايده است.

 
 

Rezaei-Moghaddam 
& Izadi, 2019; 

Rezaei-Moghaddam 
et al., 2019; Masoomi 

& Rezaei-
Moghaddam, 2018  

 
 

 ميزان استفاده از منابع اطالعاتی

 
 
9 

 
 
76/0 

 نترنت،يشامل استفاده از ا یطالعاتاستفاده از منابع ا زانيم
خدمات  مختلف و ارتباط با کارشناس مرکز یاجتماع يهاشبکه

با مراکز  نيسطح ارتباط مخاطب ،نيراستا، همچن نياست. در ا
و  يمانند سازمان جهادکشاورز يکشاورز ربطيمختلف ذ

در قالب   زين غيرهو  يشهرستان، مراکز خدمات کشاورز تيريمد
 سنجش قرار گرفت. مورد تیسؤاال مجموعه

Golkar Fard et al., 
2020; Fatemi & 
Zamani, 2017 

 
 سودمندي منايع اطالعاتی

 
76/0 

 
78/0 

ميزان سودمندي و مفيد بودن منابع اطالعاتی که در 
گيرند هاي کارآفرينی توسط زنان مورد استفاده قرار میفعاليت

در کالس آموزشی توسط مثل راديو، تلويزيون، روزنامه و شرکت 
 .غيرهمراکز جهاد کشاورزي و 

Golkar Fard et al., 
2020; Fatemi & 
Zamani, 2017 

 
 خالقيت

 
10 

 
90/0 

هايی مانند زير پا گذاشتن قواعد، منظور برخورداري از مؤلفه
هاي متنوع و نوآورانه، انجام کارها به روش معمول، داشتن ايده

 زمان توسط زنان روستايی است.هم انجام چند کار به صورت

Izadi et al., 2016; 
Rezaei-Moghaddam 

et al., 2019 

 
آگاهی و توانايی در تدوين طرح 

 تجاري

 
4 

 
93/0 

هاي تجاري، نحوه نوشتن طرح شامل آگاهی از انواع طرح
 ها، نوآوري و اجراي آن در طرح است.وکار، همکاري آنکسب

Golkar Fard et al., 
2020; Banazadeh, 

2018 

 
 روحيه کارآفرينی

 
11 

 
93/0 

جا، تکيه بر گيري بهفرد کارآفرين با قدرت، ابتکار، تصميم
وجدان کاري و انضباط، اطالعات شغلی خود را همواره توسعه 

ور، پويا و داده و محيط کاري خود را به يک محيط کاري بهره
 کند.شاداب تبديل  می

Lashgarara et al., 
2011; Rezaei-

Moghaddam et al., 
2019 

 
 دانش کارآفرينی

 
8 

 
82/0 

اين متغير ميزان آگاهی فرد نسبت به مفهوم و ابعاد کارآفرينی 
)کارآفرينی مبتنی بر دانش، کارآفرينی مبتنی بر تجربه، 

 سنجد.کارآفرينی مبتنی بر منابع( را می

Banazadeh, 2018; 
Badzaban et al., 2020 

 
 رآفرينیانگيزه کا

 
9 

 
97/0 

اين متغير ميزان عالقه شخصی، کسب درآمد و سود، شناساندن 
هايی زنان، ايجاد اشتغال براي خود، استقالل مالی و توانايی

 سنجد.هاي کارآفرينی را میخودکفايی و ...، در انجام فعاليت

Badzaban et al., 
2019; Golkar Fard, 

2020 

 
 فميزان ارتباط با مراکز مختل

 
7 

 
77/0 

مانند  يکشاورز ربطيبا مراکز مختلف ذ نيسطح ارتباط مخاطب
شهرستان، مراکز خدمات  تيريو مد يسازمان جهادکشاورز

موردسنجش قرار  تیدر قالب  مجموعه سؤاال زينو ...  يکشاورز
 گرفت.

 

 
Fatemi et., 2017  
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 منبع تعريف آلفا گويه نام متغير

 
هاي برخورداري از آموزش

 کارآفرينی

 
5 

 
68/0 

فاده زنان از کارشناسان، نشريات ترويجی، منظور ميزان است
در رابطه با ( غيره و CD ،DVDوسايل ديجيتالی )شامل 

 کارآفرينی است.

Izadi et al., 2016 

 
 هاي حمايتیسياست

 
8 

 
89/0 

هاي شرکت و سازي از فعاليتهايی از جمله آگاهبه معنی فعاليت
نگی و...( از اعضا، حمايت کافی شرکت )مالی، خدماتی و فره

اعضا، برخورداري از قوانين حمايتی بيرون از شرکت، ميزان 
 غيرهامکانات ارائه شده توسط شرکت و مناسب بودن آن و 

 است.

Golkar Fard et al., 
2020; Badzaban et 

al., 2020 

است که  یهائاستيشامل س نيز کنندهليتسه يهااستيس 92/0 7 کنندههاي تسهيلسياست
 داتياز تول شگاهينما يشامل برگزار ینيلت در رابطه با کارآفردو

 کند.یاجرا م متناسب ینيقوان بيشرکت و تصو

Badzaban et al., 
2019; Golkar Fard, 

2020 

 
 فضاي کسب و کار

 
7 

 
86/0 

شده براي آغاز زمان صرفهايی در مورد مدتاين متغير با گويه
ر براي دريافت وام، استفاده زمان انتظافعاليت کارآفرينی، مدت

...  ها به عنوان وثيقه، دريافت مجوزهاي مربوطه واز انواع دارايی
 است.

Badzaban et al., 
2019; Golkar Fard, 

2020 

 
عامل  توان مديريتی مدير

 صندوق

 
6 

 
91/0 

بوده که در قالب  تيحائزاهم زين رعامليمد یتيريتوان مد
 ءارتباط با اعضا يبرقرار يیتوانا يهانهيدر زم یمجموعه سؤاالت

 و رقبا موردسنجش قرار گرفت.

Badzaban et al., 2020 

 
 هاي بازاريابیفعاليت

 
6 

 
89/0 

 يموجود زانيکنترل بر م یبه معن یابيبازار يهاتيفعال
 .تاس ديجد يبا بازارها يی( و آشنايیکاالريغ ،يی)کاال

Rezaei-Moghaddam 
et al., 2019 

 شد. دهيسنج اديز اريو بس اديکم، متوسط، ز ،کمخيلیاز  کرتيل فيط لهيبوس مقياس ترتيبیبا  قيتحق يهاريمتغ هيکل

 

 ها و بحثافتهی

سال با  39سن نمونه مورد مطالعه، برابر با   نيانگيم

 یدامنه سن ،نياست. همچن 53/9 اريانحراف مع

سال قرار داشت. از نظر  65تا  16 نيب انيپاسخگو

تعداد  نيانگيم يافراد موردمطالعه دارا الت،يتحص

ها نشان افتهياند. سال بوده 8حدود  هاي تحصيلسال

است که  يفرادمربوط به ا یفراوان نيشتريدهد که بیم

 یفراوان نيتر( و کم8/30) يیابتدا التيتحص يدارا

و  یکارشناس التيبا سطح تحص انيمتعلق به پاسخگو

يت پاسخگويان از لحاظ وضع ( بود.8/6ارشد )یکارشناس

درصد به صورت دائمی در روستاي  7/94نوع سکونت، 

درصد به  3/5محل زندگی خود اقامت داشتند و تنها 

 بيشتر صورت فصلی در روستا سکونت داشتند.

درصد از  16( متأهل بوده و حدود 5/84پاسخگويان )

در راستاي ارائه تصوير  زنان کارآفرين مجرد بودند.

تري از پاسخگويان، برخی اطالعات توصيفی مربوط کامل

 3ها در جدول اي آنهاي فردي و حرفهبه ساير ويژگی

 آورده شده است.

 

 

 
 اي پاسخگويانهاي فردي و حرفهتوصيف ويژگی -3جدول 

انحراف  ميانگين متغير

 معيار

 بيشينه کمينه

 65 16 53/9 39 سن

 18 0 36/4 21/8 سطح تحصيالت

ضاي تعداد اع

 خانواده

26/4 43/1 1 9 

سابقه عضويت 

 در شرکت

23/5 24/1 7 1 

شرکت در 

 هاي آموزشیکال

96/3 78/3 0 20 

 

 ياستفاده از منابع اطالعات زانيم

 نيانگيآمده است، م 4 ولجدطور که در همان

شامل گفتگو  یاز منابع اطالعات نيزنان کارآفر يرگيبهره

 يهاشرکت در کالس ون،يزيبا دوستان، تلفن همراه، تلو

 بي، به ترتغيره توسط شرکت و دهشبرگزار یآموزش

بوده است. با  30/3و  30/3، 48/3، 63/3 نيانگيم يدارا

 يرگيبهره زانيگفت م توانیه، ميهر گو فيتوجه به ط

 ،ني. همچناستمتوسط رو به باال  یمنابع اطالعات نياز ا
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 هاياز کالس نيزنان کارآفر يرگيبهره زانيم نيانگيم

و ارتباط با دوستان خود مطلوب است. با توجه  یآموزش

 یاستفاده از منابع اطالعات زاني، م30/28کل  نيانگيبه م

 مطلوب است. ددر ح يیزنان روستا

 يمنابع اطالعات سودمندي

شامل گفتگو با دوستان،  یمنابع اطالعات سودمندي

کت، برگزارشده توسط شر یآموزش يهاشرکت در کالس

، 57/3 نيانگيم يدارا بي، به ترتغيره تلفن همراه و

(. در واقع با توجه به 4جدول بوده است ) 48/3، 55/3

هر  سودمندي زانيگفت که م توانیها مهيگو نيا فيط

 نيشتريب يدارا بيبه ترت یطالعاتمنابع ا نيکدام از ا

 نيامر باعث شده که زنان کارآفر نيبوده است. ا ريتأث

 دايپ ینيکارآفر يهاتيبه سمت فعال يشتريب شيگرا

ها متوسط رو به باال آن مفيد بودن زانيم نيکنند. همچن

منابع  سودمندي 32/22کل  نيانگي. با توجه به ماست

 در حد مناسب است. یاطالعات

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

 منابع اطالعاتی ميزان استفاده از منابع اطالعاتی اطالعاتیاثربخشی منابع 

  ميانگين   رتبه ميانگين   رتبه

 راديو 46/2 4 53/2 6

 تلفن همراه 48/3 3 48/3 3

 تلويزيون 30/3 5 28/3 8

 گفتگو با دوستان 63/3 1 57/3 1

 روزنامه 46/2 4 55/2 5

 اتارتباط با کارشناسان مرکز خدم 02/3 7 36/3 4

 شده توسط جهاد شرکت در کالس آموزشی برگزار 30/3 5 55/3 2

 ساير زنان کارآفرين 50/3 2 55/3 2

 مراجعه به مديريت جهاد کشاورزي شهرستان 16/3 6 32/3 7

  :30/28لی: ؛ ميانگين ک45-9ميزان استفاده از منابع اطالعاتی: طيف 

 32/22: ؛ ميانگين کلی35-7منابع اطالعاتی: طيف:  اثربخشی 

 

 يطرح تجار نيدر تدو آگاهي و توانايي

آگاهی و  ،ینيکارآفر ياز عوامل مؤثر بر توسعه یکي

 نيتوسط زنان کارآفر يطرح تجار نيدر تدو توانايی

در  اين متغير نيانگيکه م دهدینشان م 5جدول است. 

است.  20 نهيشيو ب 4 نهي، با کم86/12  ءاعضا نيب

 نيدر ب يطرح تجار نير تدود آگاهی و توانايی ريمتغ

 نيشتريدارد. ب ردر دامنه متوسط قرا انيپاسخگو

کسب و کار  يهایژگيو تيرعا هيمربوط به گو نيانگيم

است. زنان  39/3 ازيبا امت غيرهو  ينوآور لياز قب

 و کسب يهایژگيو تيدر رعا يبهتر يیتوانا نيکارآفر

مطابقت طرح  يیتوانا يهانيانگياند. مدست آوردهه کار ب

 يهاطرح يهاها و مشابهتها، تفاوتطرح ريخود با سا

 بينوشتن طرح کسب و کار به ترت توانايیوکار و کسب

دهد زنان یاست که نشان م 01/3و  21/3، 25/3

موارد برخوردار  نيدر ا یمتوسط توانايیاز  نيکارآفر

 هستند.

 
 نير بد يطرح تجار نيدر تدو آگاهی و توانايی -5جدول 

 نيزنان کارآفر
 

 در تدوين طرح تجاري آگاهی و توانايی ميانگين  رتبه

 وکارهاي کسبهاي طرحها و مشابهتتفاوت 21/3 3

 وکارنوشتن طرح کسب توانايی 01/3 4

 هامطابقت طرح خود با ساير طرح توانايی 25/3 2

 وکارهاي طرح کسبرعايت ويژگی 39/3 1

   86/12ميانگين کلی:            4-20طيف: 

 

 ينيدانش کارآفر

، 6جدول آمده در  دست به يهاافتهيبا توجه به 

برابر با  زين نيزنان کارآفر ینيدانش کارآفر نيانگيم

-40) ريمتغ نيا فيبا توجه به ط جهيدر نت ،است 30/31
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باال  ايمتوسط رو به باال و  ءاعضا یني(، دانش کارآفر8

 يهادر کالس ءشرکت اعضا ليشود که بدلیم یابيارز

 یبررس يشده توسط شرکت است. براربرگزا یآموزش

مدنظر قرار داشت.  هيگو 8 ،ينمونه آمار ینيدانش کارآفر

است که  08/4 ینيکارآفر تيفعال ينوآور هيگو نيانگيم

پاسخ را به خود اختصاص  نيشتريب نيتوسط زنان کارآفر

در  يآورنو ن،يزنان کارآفر یداده است. به عبارت

دهند. یتوجه قرار مموردخود را  ینيکارآفر يهاتيفعال

 نيانگيم يدارا ینيکارآفر تيدر فعال تيخالق نيهمچن

دهد یرا به خود اختصاص م يبعد ياست که رتبه 06/4

 يهاتيدارند فعال ليتما نيدهد زنان کارآفریکه نشان م

 نيانگيباشد. م تيم با خالقأشان توینيکارآفر

 دياست. تول 65/3 ینيکارآفر تيفعال يريذپسکير

 ياست که رتبه 69/3 نيانگيم يدارا ديمحصول جد

 را به خود اختصاص داده است. ینييپا

 
 دانش کارآفريني زنان کارآفرين سطح  -6جدول 

 

 دانش کارآفرينی ميانگين  رتبه

 نوآوري در فعاليت کارآفرينی 08/4 1

 خالقيت فعاليت کارآفرينی توأم با 06/4 2

 فعاليت کارآفرينی توأم با ريسک 65/3 8

 هاي جديدشناسايی فرصت 95/3 5

 شناسايی و بکارگيري منابع مختلف 01/4 3

 هاي مختلف توليد محصولبکارگيري روش 88/3 6

 توليد محصول جديد در فعاليت کارآفرينی 69/3 7

 پيدا کردن بازار جديد 98/3 4

      30/31ميانگين کلی:                              8-40طيف:  

 

 ارتباط با مراکز مختلف زانيم

 زانيم ريمتغ نيانگي، م7جدول  يهاافتهيبا توجه به 

برابر با   زين انيپاسخگو نيارتباط با مراکز مختلف در ب

(، 7-35) ريمتغ نيا ازيامت فياست. با توجه به ط 52/20

. استدر حد متوسط  ها با مراکز مختلفارتباط آن زانيم

با مرکز خدمات  نيارتباط زنان کارآفر زانيم نيانگيم

 به را   نيانگيم  نيشتريب  است که 66/3خود،  يروستا

 

 

 

 

 

 ارتباط با زانيم نيانگيخود اختصاص داده است. م

 نيانگيو م 54/3شهرستان،  يجهادکشاورز تيريمد

 استان فارس، يارتباط با سازمان جهادکشاورز زانيم

دوم تا  يرتبه ان،ياست که با توجه به نظر پاسخگو 11/3

به خود  نيارتباط زنان کارآفر زانيسوم را به لحاظ م

ارتباط با شرکت  زانيم نيانگياند. ماختصاص داده

است.  67/2 ،يکشاورز يهاتيفعال یحام یمادرتخصص

 ،ياستاندار ینيارتباط با دفتر کارآفر زانيم نيانگيم

ارتباط  زانيکاال و م يبا واحد استانداردسازارتباط  زانيم

استان فارس به  ینيفرکارآ يهاتيفعال یبا مراکز حام

نشان  جينتا نياست. ا 50/2و  53/2، 52/2 بيترت

از  يشناخت کمتر نيزنان کارآفر بيشتردهد که یم

 ليدل نيدارند به هم ینيکارآفر يهاتيفعال یمراکز حام

 نيمراکز دارند. کمتر نيبا ا يکمتر اريارتباط بس

 یارتباط با مراکز حام زانيمربوط به م نيانگيم

 ( است.50/2) ینيکارآفر يهاتيفعال

 يابيبازار يهاتيفعال

 يهاتيفعال نيانگيم ،8جدول  يهاافتهيبا توجه به 

 ،است 04/21برابر با  زين نيزنان کارآفر نيدر ب یابيبازار

(، 6-30) ريمتغ نيا فيبا توجه به ط جهيدر نت

 نيانگي. ماستباال زنان متوسط روبه یابيبازار يهاتيفعال

 نيشترياست که ب 75/3محصول،  ديتول يبرا يزيربرنامه

زنان  یرا به خود اختصاص داده است به عبارت نيانگيم

خود از قبل  ینيکارآفر يهاتيانجام فعال براي نيکارآفر

وله موردتوجه اکثر مق نيدهند و ایانجام م يزيربرنامه

خود، مشکل  يکنترل بر موجود نيانگيآنان است. م

فروش محصول در بازار و  یدر بازار، سخت هيمواد اول هيته

، 47/3، 68/3 بيسهام در شرکت به ترت زانيم شيافزا

 يبر موجود نيزنان کارآفر یاست به عبارت 42/3و  46/3

ل فروش محصول خود با مشک ه،يمواد اول هيخود و ته

 31/3 د،يجد يبا بازارها يیآشنا نيانگيمواجه هستند. م

را به خود اختصاص داده  نيانگيم نياست که کمتر

 است. 
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 تيارتباط با مراکز مختلف )در رابطه با فعال زانيم -7جدول 

 (ینيکارآفر يها

 ميزان ارتباط با مراکز مختلف ميانگين رتبه

 ي دهستانمرکز جهاد کشاورزميزان ارتباط با  66/3 1

 ميزان ارتباط با مديريت جهادکشاورزي شهرستان 54/3 2

3 11/3 
ميزان ارتباط با سازمان جهادکشاورزي استان 

 فارس

 ميزان ارتباط با دفتر کارآفرينی استانداري 52/2 6

5 53/2 
ميزان ارتباط با واحد استاندارد سازي کاال و 

 محصوالت استان

7 50/2 
هاي ز حامی فعاليتميزان ارتباط با مراک

 کارآفرينی استان

 ميزان ارتباط با شرکت مادر تخصصی حامی 67/2 4

 52/20ميانگين کلی:                             7-35طيف:  

 

 نيزنان کارآفر يابيبازار يهاتيفعال ميزان -8جدول 
 هاي  بازاريابیفعاليت ميانگين  رتبه

 در بازارتهيه و تأمين مواد اوليه  47/3 3

 ريزي جهت توليد محصولبرنامه 75/3 1

 کنترل بر موجودي خود 68/3 2

 سختی فروش محصول در بازار 46/3 4

 افزايش ميزان سهام در شرکت 42/3 5

 آشنايی با بازارهاي جديد 31/3 6

          04/21ميانگين کلی:                        6-30طيف: 

 

 شرکت کنندهليتسه يهااستيس

 ريمتغ نيانگيم ،9جدول  يهاافتهيبا توجه به 

 انيپاسخگو نيکننده شرکت در بليتسه يهااستيس

 نيا ازيامت في. با توجه به طاست 76/21برابر با  زين

 يکننده شرکت براليتسه يهااستي(، س7-35) ريمتغ

 يهاهيگو نيانگي. ماستباال متوسط روبه نيزنان کارآفر

 ینيکارآفر يهااز طرح تينمونه، حما ننايکارآفر یمعرف

است که  17/3شرکت،  داتياز تول شگاهينما يو برگزار

 جينتا نياند. ارا به خود اختصاص داده نيانگيم نيشتريب

زنان  يکه برا یاستيس نيشتريدهد که بینشان م

 نينمونه و همچن نانيکارآفر یاجراشده معرف نيکارآفر

و  يیروستا نيزنان کارآفر ینيکارآفر يهااز طرح تيحما

شرکت صورت گرفته است.  داتياز تول شگاهينما يبرگزار

 يبرا طيبهبود شرا ،يیبنا ريفراهم کردن امور ز نيانگيم

 يدارا بيمتناسب به ترت نيقوان بيفروش و تصو

ها استيس نيهستند که ا 03/3و  10/3، 16/3 نيانگيم

ار گرفته قر جهموردتو يیروستا نيدر مورد زنان کارآفر

 99/2در دسترس قرار دادن مواد خام  نيانگياست. م

را به خود اختصاص داده  نيانگيم نياست که کمتر

 .است

 وکارکسب يفضا

 ريمتغ نيانگي، م10 لجدو يهاافتهيبا توجه به 

برابر با  زين نيزنان کارآفر نيوکار در بکسب يفضا

(، 7-35) ريمتغ نيا ازيامت في. با توجه به طاست 91/25

به  ازيقبول بوده اما ناعضاء قابل يوکار براکسب يفضا

 افتيزمان درمدت يهيگو نيانگيدارد. م شتريب يارتقا

را  نيانگيم نيشترياست که ب 95/3 ربوطه،م يمجوزها

مواجهه با  ييهگو نيانگيبه خود اختصاص داده است. م

 نيانگيم .است 94/3 الت،ياخذ تسه يمشکالت برا

است که  71/3 ،ینيکارآفر تيآغاز فعال انزممدت يهيگو

 ینيکارآفر تيفعال کيشروع  يبرا نيزنان کارآفر

 ييهگو نيانگيصرف کنند. م یستيرا با ياديزمان زمدت

 نيانگيم .است 66/3مدت زمان عرضه محصول در بازار، 

 شتريوام و پرداخت ب افتيدر يزمان انتظار برامدت

 نيانگيمنهايتًا است.  60/3حقوق و دستمزد،  يدرآمد برا

 45/3 قه،يها به عنوان وثيیاستفاده از انواع دارا يهيگو

را به خود اختصاص داده  نيانگيم نيکه کمتر است

 است.

 هاعامل صندوقريمد يتيريتوان مد

توان  ريمتغ نيانگي، م11جدول  يهاافتهيبا توجه به 

با  .است 21برابر با  زيعامل صندوقها ن ريمد یتيريمد

 یتيري(، توان مد6-30) ريمتغ نيا ازيامت فيتوجه به ط

شرکت مطلوب و متوسط  يهاصندوق يهاعاملريمد

ارتباط با  يبرقرار يیتوانا ييهگو نيانگي. ماستباال روبه

را به خود  نيانگيم نيشترياست که ب 86/3 ءعضاا

ها عامل صندوقرياختصاص داده است. در واقع مهارت مد

 هيشرکت باالتر از بق يارتباط با اعضا يدر برقرار

با  یزنمذاکره و چانه يیتوانا نيانگيها است. ممهارت

رجوع شرکت، ها، ارتباط با اربابرقبا و سازمان ان،يمشتر

 ريوکار، ارتباط و تعامل با ساطرح کسب يااجر يیتوانا

، 49/3، 58/3 بيبه ترت یابيرقبا و مهارت امور بازار

ها صندوق رانيمد یاست به عبارت 28/3و  37/3، 44/3

شناخت نسبتاً  یابيدر تعامل با رقبا و مهارت بازار
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 نيانگيم نيکمتر یابيرا دارند. مهارت امور بازار يکمتر

 داده است. ختصاص( را به خود ا28/3)

 
 يهاتيفعال يکننده شرکت براليتسه يهااستيس -9جدول 

 نيزنان کارآفر
 کننده شرکتتسهيل هايسياست ميانگين  رتبه

 برگزاري نمايشگاه از توليدات شرکت 17/3 1

 معرفی کارآفرينان نمونه 17/3 1

 هاي کارآفرينی حمايت از طرح 17/3 1

 بهبود شرايط براي فروش محصول  10/3 3

 در دسترس قرار دادن مواد خام  99/2 5

 فراهم کردن امور زير بنايی 16/3 2

 متناسب تصويب قوانينی  03/3 4

        76/21ميانگين کلی:                                 7-35طيف: 

 

 نيزنان کارآفر يهاتيوکار فعالکسب يفضا -10جدول 

 وکار فضاي کسب ميانگين رتبه

 زمان انتظار براي دريافت واممدت 60/3 5

 ها به عنوان وثيقهاستفاده از انواع دارايی 45/3 6

 زمان عرضه محصول در بازارمدت 66/3 4

 زمان آغاز فعاليت کارآفرينیمدت 71/3 3

 زمان دريافت مجوزهاي مربوطهمدت 95/3 1

 بيشتر درآمد صرف پرداخت حقوق و دستمزد 60/3 5

 مواجهه با مشکالت جهت اخذ تسهيالت  94/3 2

            91/25ميانگين کلی:                                       7-35طيف: 

 

 اهعامل صندوقريمد یتيريتوان مد -11جدول 

 هاتوان مديريتی مديرعامل صندوق ميانگين  رتبه

 توانايی برقراري ارتباط با اعضاء 86/3 1

 هازنی با مشتريان، رقبا و سازمانتوانايی مذاکره و چانه 58/3 2

 شدهوکار ارائهتوانايی اجراي طرح کسب 44/3 4

 رجوع شرکتارتباط با ارباب 49/3 3

 ارتباط و تعامل با ساير رقبا 37/3 5

 مهارت امور بازاريابی 28/3 6

           21ميانگين کلی:                                               6-30طيف:  

 

 زنان ينيکارآفر يهاتيفعال يتوسعه

شاخص، هر  يهاهيابتدا با توجه به متفاوت بودن گو

 12جدول  جيها صورت گرفت. نتا فيط يسازکساني

 ستيز طيشاخص حفظ مح نيانگيدهد که م ینشان م

باالتر بوده  گريد يهاشاخص نيانگيو از م 48/14برابر با 

رفاه  جاديا يمؤلفه ، همچنينهاافتهياست. بر طبق 

قرار دارد.  يبعد يدر رده 04/14 نيانگيمنطقه با م

با  انيمشتر تي، رضا89/13 نيانگيمبا  يیزااشتغال

شده  جاديا يوکارهاکسب يداريو پا 72/13 نيانگيم

ها نشان افتهيقرار دارند.  يبعد يهاتي( در اولو66/13)

 تيمربوط به شاخص رضا نيانگيم نيدهد که کمتریم

 است.  09/11صندوق با  ياعضا

 
 و انحراف معيار کلی متغيرهاي پژوهش نيانگيم -12جدول 

 انحراف معيار ميانگين تغيرم

 56/2 57/13 نوآوري

 71/1 48/14 حفظ محيط زيست

 46/3 72/13 رضايت مشتريان

 40/3 09/11 افراد صندوقرضايت 

 58/2 64/13 پذيريانعطاف

 47/3 04/14 رفاه منطقه

 85/1 89/13 زايیاشتغال

 71/3 25/13 سودآوري

 83/1 66/13 وکارپايداري کسب

گيري از لبی و بهرهطرقابت

 هافرصت

40/13 52/3 

 76/3 16/13 سازي ايدهتجاري

 98/26 69/115 کارآفرينی يتوسعه

 

 يهاتيفعال يپژوهش با توسعه يرهايمتغ يهمبستگ

 ييزنان روستا ينيکارآفر

پژوهش را با  يرهايمتغ نيب یهمبستگ 13جدول 

ه از استفاد زانيم نيدهد. بینشان م ینيکارآفر يتوسعه

رابطه مثبت و  ینيبا توسعه کارآفر یمنابع اطالعات

همچنين، (. p= ،33/0=r 0001/0وجود دارد ) يداریمعن

نيز  ینيکارآفر يبا توسعه یمنابع اطالعات سودمندي نيب

 ،=p 0001/0وجود دارد ) يداریرابطه مثبت و معن

45/0=rدهد که ینشان م رسونيپ یهمبستگ جي(. نتا

 يو توسعه يطرح تجار نيدر تدو وانايیآگاهی و ت نيب

وجود دارد  يداریرابطه مثبت و معن ینيکارآفر

(0001/0 p= ،41/0 =rبر ا .)که  نياساس زنان کارآفر ني

 يهاتيدارند، فعال يباالتر يطرح تجار نيدر تدو توانايی

 نيداشته است. ب يشتريآنان توسعه ب ینيکارآفر

مثبت و  طهراب ی نيزنيکارآفر يو توسعه ءاعضا تيخالق

(. بر طبق p= ،33/0 =r 0001/0وجود دارد ) يداریمعن

 يباالتر تيخالق يدارا ینيهر چه زنان کارآفر افتهي نيا
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 يشتريب يها توسعهآن ینيکارآفر يهاتيباشند، فعال

 داشته است.

رابطه  ینيو توسعه کارآفر ینيکارآفر ييهروح نيب

(. p= ،47/0 =r 0001/0) وجود دارد يداریمثبت و معن

دانش  نيگردد بیطورکه در جدول مالحظه مهمان

رابطه مثبت و  ینيکارآفر يو توسعه ینيکارآفر

 افتهي ني(. اp= ،43/0=r 0001/0وجود دارد ) يداریمعن

 ینيکه دانش کارآفر ینيآن است که زنان کارآفر انگريب

دار برخور يبهتر ینيکارآفر يهاتيدارند، از فعال يشتريب

 یهمبستگ بيضر جينتادر نهايت، طبق بوده اند. 

 يو توسعه ینيکارآفر يهزيانگ نيب، همچنين رسونيپ

وجود دارد  يداریمعنو رابطه مثبت  ینيکارآفر

(0001/0 p= ،44/0=r .) 

 
 یهمبستگ نييتع يبرا رسونيپ یهمبستگ جينتا -13جدول 

 ینيکارآفر يپژوهش با توسعه يرهايمتغ

 (pاري)دسطح معنی

مقدار ضريب 

همبستگی 

 (rپيرسون )

 متغير

0001/0 47/0 
ميزان استفاده از 

 منابع اطالعاتی

0001/0 45/0 
ع مناب سودمندي

 اطالعاتی

0001/0 41/0 
در  آگاهی و توانايی

 تدوين طرح تجاري

 خالقيت 33/0 0001/0

 ي کارآفرينیروحيه 47/0 0001/0

 دانش کارآفرينی 43/0 0001/0

 ي کارآفرينیانگيزه 44/0 0001/0

0001/0 33/0 
ميزان ارتباط با مراکز 

 مختلف

0001/0 37/0 

برخورداري از 

هاي آموزش

 کارآفرينی

 هاي حمايتیسياست 32/0 0001/0

0001/0 46/0 
هاي سياست

 کننده شرکتتسهيل

 وکارفضاي کسب 35/0 0001/0

0001/0 57/0 
توان مديريتی 

 هامديرعامل صندوق

 

 نيدهد که بینشان م رسونيپ یهمبستگ جينتا

 ینيکارآفر يارتباط با مراکز مختلف با توسعه زانيم

، =p 0001/0وجود دارد ) يداریرابطه مثبت و معن

33/0 =rارتباط زنان  زانياساس هر چه م ني(. بر ا

 يهاتيبا مراکز مختلف مرتبط با فعال نيکارآفر

در مرکز  يیوستان راز جمله واحد امور زنا ینيکارآفر

باشد،  شتريو ... ب يجهادکشاورز تيريخدمات و مد

از خود نشان  يشتريب ینيکارآفر يهاتيفعال يتوسعه

و  ینيکارآفر يهااز آموزش يبرخوردار نياند. بداده

وجود دارد  يداریرابطه مثبت و معن ینيکارآفر يتوسعه

(0001/0 p= ،37/0 =rا .)که  آن است انگريب افتهي ني

مرتبط با  يهااز آموزش شتريب نيهر چه زنان کارآفر

هاي فعاليت ياند، توسعهبرخوردار بوده ینيکارآفر

 يهااستيس ني. بها نيز بيشتر بوده استآن ینيکارآفر

 يداریرابطه مثبت و معن ینيکارآفر يو توسعه یتيحما

نشان  افتهي ني(. اp= ،32/0 =r 0001/0وجود دارد )

زنان  زا یتيحما يهااستيهر چه س دهد کهیم

 ینيکارآفر يهاتيفعال يباشد توسعه شتريب نيکارآفر

کننده شرکت و ليتسه يهااستيس نيبوده است. ب شتريب

وجود  يداریرابطه مثبت و معن زين ینيکارآفر يتوسعه

 14جدول  يهاافتهي(. p= ،46/0 =r 0001/0دارد )

 يار و توسعهوککسب يفضا نيآن است که ب انگريب

وجود دارد  يداریو معن مثبترابطه  ینيکارآفر

(0001/0 p= ،35/0=rبر اساس ا .)هر چه  افتهي ني

وام باشد  افتيدر يل براآدهيوکار مناسب و اکسب يفضا

با  یبانک التيمربوطه و تسه يمجوزها افتيو در

 يرو باشند، توسعهروبه يکمتر یمشکالت بانک

ن يخواهد بود. همچن شتريزنان ب ینيکارآفر يهاتيفعال

 يعامل صندوق با توسعهريمد یتيريتوان مد نيب

وجود دارد  يداریابطه مثبت و معننيز ر ینيکارآفر

(0001/0 p= ،57/0 =r .) 

 ييزنان روستا ينيکارآفر يمؤثر بر توسعه يهاسازه

مستقل  يرهايمتغ یجمع ريتأث يريگبه منظور اندازه

زنان از  ینيکارآفر يهاتيفعال يوسعهوابسته ت ريبر متغ

به طور  (.14)جدول گام استفاده شد بهگام ونيرگرس

درصد  54 ون،يرگرس ليواردشده در تحل يرهايمتغ یکل

زنان  ینيکارآفر يهاتيفعال يتوسعه انسيوار راتييتغ

گذار بر ريعامل تأث نيکنند. اولیم نييرا تب يیروستا
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زنان  یتيريزنان، توان مد ینيکارآفر يهاتيفعال يتوسعه

قدرت  يدارا ريمتغ نياست. ا رعامليمد

وابسته  ريمتغ راتييدرصد تغ 32 یکنندگینيبشيپ

زنان است. با اضافه  ینيکارآفر يهاتيفعال يتوسعه

توسط  ینيکارآفر يهااز آموزش يبرخوردار ريمتغ دنش

. افتي شيدرصد افزا 39به  راتييتغ بيشرکت، ضر

سوم،  رگذاريتأث ريزنان به عنوان متغ ینيکارآفر يزهيانگ

 ريتأث يیزنان روستا ینيکارآفر يهاتيفعال يبر توسعه

 يهااستيگذار، سريتأث ريمتغ نيدارد. چهارم

 ر،يمتغ نيکننده شرکت است. با اضافه شدن اليتسه

 يهاتي. فعالافتي شيدرصد افزا 46به  راتييتغ بيضر

 يهاتيفعال يبر توسعه گريذار دگرياز عوامل تأث یابيبازار

است که با ورود به مدل،  يیزنان روستا ینيکارآفر

رساند. یدرصد م 50را به حدود  راتييتغ بيضر

 يهاتيدر فعال تيخالق رگذاريتأث ريمتغ نيششم

 ريمتغ يطرح تجار نياست. مهارت در تدو ینيکارآفر

 يبر توسعه یاست که اثر مثبت يگريگذار دريتأث

دارد که با اضافه شدن آن به  ینيکارآفر يهاتيفعال

در رسد. یدرصد م 53به حدود  راتييتغ بيمدل، ضر

به مدل،  یمنابع اطالعات سودمندي ريبا ورود متغ نهايت

 .افتي شيدرصد افزا 54مدل به حدود  نييتب بيضر

با توجه به اطالعات  ن،يمنظور برآورد معادله تخم به

 ونيرگرس يیدار بودن مدل نهایعنآمده و مدستبه

 زانيتوان میم ريبا معادله ز ق،يتحق نيچندگانه در ا

 زد: نيرا تخم ینيکارآفر يهاتيزنان در فعال يتوانمند

 

=Y 428/5  +   205/0+  1X15/0+ 2X168/0 3X

+194/0+  4X146/0+  5X115/0+  6X111/0 7X

+110/08X 

 
 يیزنان روستا ینيکارآفر يبر توسعه رگذاريتأث يهاحاصل از سازه جينتا -14جدول 

 B Beta T R 2R Ad 2R F Sig متغيرها 

1X  توان مديريتی

 مديرعامل

015/1 205/0 012/4 570/0 325/0 323/0 279/149 0001/0 

2X  برخورداري از

هاي آموزش

 کارآفرينی

975/0 151/0 504/3 628/0 395/0 391/0 861/100 001/0 

3X 0001/0 706/81 438/0 443/0 666/0 807/3 168/0 497/0 زه کارآفرينیانگي 

4X هاي سياست

کننده تسهيل

 شرکت

705/0 194/0 319/4 688/0 473/0 466/0 970/68 0001/0 

5X هاي فعاليت

 بازاريابی

713/0 146/0 188/3 707/0 499/0 491/0 063/61 002/0 

6X 006/0 448/54 508/0 517/0 719/0 756/2 115/0 339/0 خالقيت 

7X در  آگاهی و توانايی

 تدوين طرح تجاري
639/0 111/0 535/2 727/0 529/0 518/0 709/48 012/0 

8X منابع  سودمندي

 اطالعاتی

672/0 110/0 358/2 733/0 537/0 525/0 955/43 019/0 

 

 ي و پيشنهادهاريگجهينت

 يراخود ب کارآفرينانه يهاتيدر فعال يیزنان روستا

 نيشتري، بوکار ايشانموردنياز کسب اطالعات دريافت

 يهااستفاده را از ارتباط با دوستان، شرکت در کالس

بنابراين د؛ انتوسط شرکت و تلفن همراه داشته یآموزش

هاي مادرتخصصی مستقر در شود که شرکتپيشنهاد می

هاي ها و کارگاهها، عالوه بر افزايش تعداد دورهشهرستان

وکار نوآورانه شی مرتبط با مباحث کارآفرينی، کسبآموز

هاي تجاري و بازاريابی، همچنين جلسات و فعاليت

 ايدورهگردهمايی با حضور اعضاي صندوق به صورت 

نظر در اين برگزار نمايد تا زنان به واسطه بحث و تبادل

جلسات، تبادل شماره تماس و گسترش شبکه ارتباطی 



 1400، 2 ، شماره52-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           386

زنان  .ي کارآفرينانه خود را بهبود بخشندهاخود، فعاليت

از جمله قبول  ینيکارآفر يهياز روحهمچنين 

 نيبه انجام کارها به بهتر ليخود، تما يهاتيمسئول

ها آن يیکه توانا يیو عالقه به کارها اديپشتکار ز شکل،

زنان از از سوي ديگر، برخوردار بودند. ، دهد شيرا افزا

کسب درآمد و سود  يبرانيز  یبمطلو ینيکارآفر يزهيگان

آنان خود برخوردار هستند.  يبه استقالل برا یابيو دست

مند بهرهقبولی نيز سطح خالقيت قابلاز  همچنين

خود تا حد ممکن  ینيکارآفر يهاتيو در فعال هستند

 نيدر ا کنند تا ابتکارعمل داشته باشند؛ البتهسعی می

مچون روحيه، هاي فردي هراستا نياز است تا ويژگی

انگيزه و دانش کارآفرينی و سطح خالقيت و ابتکارعمل 

يابد. برگزاري  دايرشد و پرورش پ به ميزان بيشتري آنان

وکارها با در نظر گرفتن اعتبارات و مسابقات بين کسب

تواند زنان کارآفرين تسهيالت به افراد برگزيده، می

-هاي روحیروستايی را نسبت به پرورش چنين ويژگی

  .روانی ترغيب نمايد

و  یابيبازار يهنيدر زم روستايی زناناز سوي ديگر، 

 يفروش و عرضه يبرا ديجد يشناخت بازارها

. ستنديبرخوردار ن یمهارت الزم و کافاز محصوالت خود 

و شناخت  يیآشنا اين کارآفرينان، بدين مفهوم که

محصوالت  توانندو نمی داشته ديجد يبا بازارها يکمتر

موضوع  ني، اکنند ارائهبخوبی به گروه مشتريان د را خو

به مقوله  نيو الزم زنان کارآفر یعدم شناخت کاف

بنابراين، افزايش سطح دانش،   .دهدیرا نشان م یابيبازار

زنان نسبت به اصول بازاريابی،  آگاهی و مهارت

هاي مديريت بازار از هاي جذب مشتري و شيوهتکنيک

ها همچنين نشان يافته ردار است.اهميت بسياري برخو

 يمجوز برا افتيدر در راستاي نيزنان کارآفر داد که

با  التياخذ تسه نيخود و همچن ینيکارآفر يهاتيفعال

ها سطح رضايت زنان طبق يافته .هستندرو مشکل روبه

از  یامر ناش نيا لياز دال یککارآفرين، مطلوب نيست. ي

پيشنهاد  است؛ ینيکارآفر يهاتيفعال نييدرآمد پا

و  یمراکز دولت ياز سو نيزنان کارآفر شود تامی

در  .رنديموردتوجه قرار بگ شتريب یبه لحاظ مال یخصوص

کننده هاي تسهيلواقع نياز به تنظيم و اجراي سياست

ها و بهبود و ارتقاي ی شرکتتيحما يهااستيسدولت، 

 وکار است.هر چه بيشتر فضاي کسب

که هر  ز همبستگی بيانگر اين بودهاي حاصل ايافته

 یعاتاز منابع اطال بيشترياستفاده  نيچه زنان کارآفر

 شيافزا نيز هاآن ینيکارآفر يهاتيداشته باشند، فعال

 .Izadi et al(  2016با پژوهش ) افتهي ني. اافتيخواهد

که  ینيزنان کارآفر افتهي نيمطابقت دارد. بر اساس ا

 يهاتيباشند، فعال تريقوي ینيکارآفري هيروح يدارا

 با پژوهش افتهي نيا تري خواهند داشت؛موفق ینيکارآفر

(2016  )Izadi et al. اساس زنان  نيبر ا. دارد همخوانی

 ؛دارند يباالتر ینيکارآفر يزهيکه انگ ینيکارآفر

. وکارهاي خود دارندتري در کسبخالقانه يهاتيفعال

-Izadi & Rezaeiپژوهش  نيز در راستاي افتهي نيا

Moghaddam (2017 )وجود  همچنين، .است

ها، در شرکتمهارت باالتر  يتوانا و دارا عاملرانيمد

انه نيکارآفر يهاتيفعال يدر توسعهنقش مؤثري 

با  افتهي ني. ادارد وکار زنان روستايیهاي کسبفعاليت

بنابراين ؛ داردمطابقت  Izadi et al(  2016پژوهش )

پيش از اين نيز بيان شد، اهميت  گونه کههمان

هاي فردي و روانی همچون تقويت روحيه و ويژگی

انگيزه کارآفرينی و قوه ابتکار و خالقيت زنان روستايی از 

گذاري در تقويت فاکتورهاي زيربنايی بوده و سرنايه

هاي ها، احتمال توسعه فعاليتگونه خصيصهاين

را افزايش  وکارهاي زنان روستايیکارآفرينانه کسب

 خواهد داد.

است که به  ينديفرآ ینيکارآفر يتوسعه طبق نتايج،

حفظ  ،يیزااشتغال ،يسودآور ،يبه نوآور دنيدنبال رس

صندوق،  ياعضا تيرضا ان،يمشتر تيرضا ست،يزطيمح

وکار، کسب يداريرفاه منطقه، پا ،يريپذانعطاف

 دهيا يسازيها و تجاراز فرصت يريگو بهره یطلبرقابت

تا  نيزنان کارآفر نيدر بها بيانگر اين بود که يافتهاست. 

عالقه و دغدغه ست يز طيحفظ مح نسبت به ياديحد ز

محافظت از  تياهم صورت کهبدينشده است.  جاديا

تالش در  ،يکاهش مصرف انرژ تي، اهمطبيعیمنابع

محصوالت سالم مدنظر  ديهوا و تول یجهت کاهش آلودگ

که  بوده وکار آنانهاي کسبفعاليتدر  نيزنان کارآفر

 برايبخش دينقطه مثبت و ام کيتواند یم ضوعمو نيا

وکارهاي ی و پايداري کسبطيمحستيز تيبهبود وضع

  محسوب شود. زنان
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