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 هكيدچ
پذیر جامعه های روزانه زندگی مشاركت فعالی دارند، ولی همواره به عنوان قشر آسیبهر چند زنان روستایی در فعالیت

و كار  های اقتصادی خارج از خانه و ایجاد فضای مناسب برای كسباند. توجه به مشاركت آنها در فعالیتمطرح بوده

كاهش بیكاری و كمک به افزایش درآمد خانواده آنان شود. لذا هدف به تواند ضمن افزایش اشتغال آنان، منجر جدید می

باشد. تحقیق حاضر از نظر این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی در دهستان رشتخوار می

نامه و مصاحبه با زنان ها و اطالعات پرسشلیلی است. ابزار گردآوری دادهتح -هدف، كاربردی و روش انجام آن توصیفی

فرمول  از . با استفاده(=0935Nباشد )باشد. جامعه آماری شامل زنان روستایی در دهستان رشتخوار میمیروستایی 

ها و رسیدن به و تحلیل دادهزن به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه  285ای، گیری سهمیهكوكران و به روش نمونه

 99لجستیک باینری استفاده شد. نتایج نشان داد كه از بین  مدل رگرسیون ای ونمونهتک tهای تحقیق، از آزمون پرسش

داری با توسعه كارآفرینی زنان روستایی در دهستان قابل توجهی ارتباط معنی طور متغیر به 15متغیر مورد نظر تحقیق، 

ترین عوامل در این (، مهم289/5( و عوامل زیرساختی )282/5(، شخصی )933/5است. عوامل اقتصادی )رشتخوار داشته 

 شد. ارائه و توسعه كارآفرینی زنان روستاییبهبود  یرای بشنهاداتیپ ج،یبراساس نتا. اندزمینه بوده

 ان رشتخواركارآفرینی،  توسعه كارآفرینی زنان، اشتغال، مدل لجستیک، دهست  :های کليدیاژه

 

 قدمهم

باعث  بوجود آمد، به بعد در جهان 2558كه در سال  های اقتصادیبا توجه به بحران

 از بیشتری مشكالت با به مراتب همواره در زمینه به دست آوردن سرمایه، زنان شده كه
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غالب  ها دربرگیرندةاین بحران (.182، 2558و همكاران،  1)پینسمردان روبرو باشند 

كاهش كه باعث  ،(12 ،1932یگانه، است )محمدی عملكردی ساختارهای بخش

(. 131، 2515، 2)لرنر و شوارتز شده است زنان برای سرمایهاستاندارد زندگی و كاهش 

-می زنانها بر عهده در كشورهای توسعه یافته مدیریت یک سوم تمامی كسب و كار

 باشددرصد می 20بیش از  باشد. سهم زنان در كسب و كار جدید در كشورهای پیشرفته

 اقتصادی و ایجاد توسعه مهم راهكارهای جمله از. (279، 2555، 9)استیل و تیمس

-(. فعالیت111 ،1931هاللی و موذن، است )مومنی اشتغال برای زنان توسعه كارآفرینی

دارد )قمبرعلی  هاسالمت اقتصاد ملت در ایبرجسته نقش زنان، توسط كارآفرینی های

 حلیراه عنوان دارد، به كه مثبتی پیامدهای و كاركردها ( و با2 ،1931، و رستمی

 توجه موردو بیكاری زنان  داخلی هایبحران و مشكالت از رفع بسیاری برای اساسی

 (. از سویی دیگر افزایش زنان و25 ،1931گرفته است )رضوی و همكاران،  قرار

سوی بخش دولتی، منجر به گرایش  عدم توان جذب این افراد از دختران تحصیل كرده،

 ،1931های اخیر شده است )یاسوری، اندازی كسب وكار در سالبیشتر زنان به راه

باشند كه شناسایی این (. در زمینه توسعه كارآفرینی عوامل زیادی اثراگذار می921

-ترین مباحث در زمینه توسعه كارآفرینی میعوامل در جهت فراهم كردن آنها از مهم

زنان روستایی دهستان رشتخوار با اینكه نیمی از جمعیت را تشكیل داده ولی به  .شدبا

توانند در فرایند تولید و درآمدزایی خانواده داشته توجی به نقشی كه آنها میدلیل بی

اند فعال اند. زنان روستایی این منطقه قشری زحمتكش ومهری واقع شدهباشند مورد بی

ای روزانه اعم از كشاروزی )مانند كشت و برداشت زعفران و هكه در تمامی فعالیت

صنایع دستی همپای مردان  لبنیات، فرش، گلیم، پرورش ماكیان، ظروف و غیره(، تولید

باشند و از این بابت نصیبی داری سهیم میداری، همسرداری و بچهعالوه بر امور خانه

به حداكثر رساندن منابع درآمدی  آورند. براینمی منطبق با تالش و فعالیت خود بدست

                                                 
1- Pines 

2- Lerner and Schwartz 

3- Still and Timms 
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توجه به عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی زنان ،  پیشرفت آنها و احیای اقتصاد محلی و

باشد. در این مطالعه درآمدزایی و كمک به كیفیت زندگی خانواده الزم و ضروری می

 پرداخته شد. سوال اصلی پژوهشارآفرینی زنان روستایی به بررسی عوامل توسعه ك

 توسعه كارآفرینی زنان كدامند؟ترین عوامل و متغیرهای : مهمعبارت است از

 پيشينه تحقيق

در زمینه بررسی عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی مطالعات زیادی صورت 

ای به ( در مطالعه1939گرفته كه در ادامه آورده شده است. حسینی و لشگرآرا )

های زنان روستایی های كارآفرینی در تعاونیسعه مهارتشناسایی عوامل موثر بر تو

ترین مهم عوامل مدیریتی و اقتصادیپرداخته و به این نتیجه رسیدند كه  استان فارس

رزیابی فرهنگ ( به ا1930باشند. قمبرعلی و همكاران )عوامل در این زمینه می

ن نتیجه رسیدند كه  پرداخته و به ایكارآفرینی و عوامل موثر بر شكست كارآفرینان 

وامل (، به بررسی ع2511) 1خانباشد. ترین مانع توسعه كارآفرینی میعامل فرهنگی مهم

ین نتیجه رسیدند كه میزان ی زنان روستایی پرداخته و به انیمؤثر بر توسعه كارآفر

و  2گرینهدارد.  ینیكارآفر توسعهدر  یقابل توجه ریخانواده تأث هایویژگی و آموزش

با تاكید بر  ییزنان روستا آفرینیعوامل مؤثر بر توسعه كار(، به بررسی 2510ان )همكار

ی پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه معنویت در مالزی اسالم ینیكارآفرمعنویت و 

-پذیری زنان مهمتیمسئول زهیگاسالمی ارتباط مستقیمی با توسعه كارآفرینی دارد و ان

عوامل مؤثر بر عملكرد (، به بررسی 2517) 9ایبه باشند.یمتوسعه كارآفرینی  ترین عامل

، یاقتصادی، عوامل تیجنستبعیض پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه  زنان نیكارآفر

  باشند.ترین عوامل توسعه كارآفرینی زنان میمهم یو اجتماع یرهنگف

-در رشته محققان دستوركار برجسته، در و با جایگاهی ممتاز زنان امروزه، كارآفرینی

شناسی قرار گرفته روان و سیاسی علوم شناسی،اقتصاد، جامعه جمله های مختلف از

                                                 
1 -  Khan 

2 - Grine 

3 -Ibeh 
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 است و زمانی فناوری انتقال از خاصی شكل كارآفرینی(. 123، 2512، 1)موكویا است

 شده در موسسه تولید فناوری سازیتجاری تصمیم به كه پژوهشگران، دهدمی رخ

محققان نیز كارآفرینی را موتور (. 993، 2559، 2ریامیی و السی الو)ام گیرندمی خود

كنند و محركه توسعه، پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل و اصالح اجتماع محسوب می

كارآفرینی، معتقد است  پیشرو ( به عنوان2550(. شومپیتر )125، 1931ساربان، )حیدری

حركت  و موجود ایساختاره نابودی جاری، مشیخط شكست كارآفرینی توانایی»

 كسی (، كارآفرین2512از  نظر موكویا )«. است تعادل دایرة از خارج به سیستم دادن

 كند.می شغل ایجاد كه است

 به یكی اجتماعی، -اقتصادی هایفعالیت در آنها مشاركت و كار بازار در زنان حضور

با وجود عالقه . (73، 2552، 9)كانتور است شده تبدیل انسانی توسعة مهم هایشناسه از

 های اخیر شتاب، تعداد زنان كارآفرین در سالزنان در زمینه كسب و كار رو به رشد

د توانزنان می برای ارآفرینی(. ك21، 2551، 1)ویلر و برناسک بیشتری داشته است

كسب  از جمله:. (79 ،1983)شریفی و همكاران،  باشدمزایایی برای آنان به همراه داشته 

با تعهدات وظایف شغلی ؛ امكان تركیب زنان پذیری و استقاللایش انعطافافز، درآمد

 در جامعه،ای كارآفرینی زنان پتانسیل فوق العادهتوجه به  با (.23، 2512، 0)آنجا خانواده

برای توسعه (. 09، 2552، 2هنری) داشته باشنداقتصاد توانند نقش زیادی در آنها می

ترین این وامل و امكانات در اختیار آنان قرار داد. مهمسری عكارآفرینی زنان باید یک

، 7)كارتر سرمایه، ب( ایجاد و فراهم نمودن آموزش عوامل عبارتند از: الف( افزایش

جلب نظر خانواده  د((، 0، 1338، 8)كلیمان تبعیض جنسیتیج( كاهش (، 923، 2555

 دلیل توسعه كارآفرینی و مینهبه  .برای موافقت با اشتغال زنان و به ویژه زنان روستایی

                                                 
1- Mokaya 

2- McElwee and Al-Riyami 

3- Kantor 

4- Weiler and Bernasek 

5- Anja 

6- Henry 

7- Carter 

8- Kleiman 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Franck%2C+A+K
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های رواننظریه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.عوامل موثر برآن، در نظریه

-شناختی كارآفرینان از جمله مخاطرههای روانشناسان برای توسعه كارآفرینی، ویژگی

 های انگیزشی و شخصیتی وطلبی، اعتماد به نفس، ویژگیپذیری، میل به استقالل

های در نظریه(. 215، 2557، 1)چاودری دانندشتكار را شرط الزم برای كارآفرین میپ

 آفرینی شناخته شده استهای ارزشترین وسیلهرفتاری، كارآفرینی یكی از اساسی

های رفتاری، فرایند كارآفرینی را یک فرایند طرفداران نظریه(. 129، 2511، 2)احمد

، 9كاسكون و وو -)جیمنوها است ثیر محیط و زمینهپیچیده دانسته كه به شدت تحت تا

های اقتصادی بیشتر به بحث نوآوری در تولید محصول و جلب در نظریه (.972، 1331

گذاری، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ایجاد مبادله و گردش پول، فراهم سرمایه

های از فرصتآوردن ابزار و تولید محصوالت جدید قابل عرضه به بازار، و آگاهی 

پردازان اقتصادی نظریه(. 215، 2557)چاودری،  شده استسودآور و كشف نشده اشاره 

، 1)كلیمان پردازنداز نظر عوامل پول، درآمد و تولید بیشتر به بررسی كارآفرینی می

هر یک محققان از نگاه تخصصی خود به عوامل توسعه  ،بر اینعالوه(. 019، 1338

(، محیط كارآفرینی را عوامل مهم 2558و كری ) 0اند. راشلهكارآفرینی توجه داشت

سازی تسریع رشد از (، ظرفیت2557) 2داند. دابسونموفقیت در كسب و كار جدید می

(، توسعه فرهنگ 2558) 7داند. كاباالطریق تحرک بخشی را عامل توسعه كارآفرینی می

برای توسعه كارآفرینی زنان نیازهای اصلی كارآفرینی و آموزش كارآفرینی را از پیش

-را مهم گذاریسرمایهو های مالی جنبه( 2558) 8آورد. پینس و اسكوارتبه حساب می

ترین عوامل توسعه توان مهمدانند. میترین عامل در توسعه كارآفرینی زنان می

 ( ارائه داد.1كارآفرینی را در شكل )

                                                 
1- Chowdhury 

2- Ahmad 

3- Gimeno-Gascon and Woo 

4- Kleiman 

5- Russel and Kerry 

6 - Dabson 

7 - Cabala 

8- Pines and Schwartz 
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 1937رسیم نگارندگان براساس ادبیات تحقیق؛ عوامل موثر بر توسعه كارآفرینی زنان؛ ت -1شكل 

 

 منطقه مورد مطالعه

روستاهای مورد مطالعه در محدوده دهستان رشتخوار از توابع بخش مركزی شهرستان 

 (. 2رشتخوار واقع است )شكل 
 

 
 1937موقعیت دهستان رشتخوار و روستاهای نمونه، ترسیم: نگارندگان،   نقشه -2شكل

خانوار(  1302نفر جمعیت ) 12115رای ا، د1930 سرشماری سال بر اساسدهستان این 

 22 باشند. این تعداد جمعیت درزن می 8111مرد و  8232باشد كه از این تعداد می
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درصد به  05روستا در حدود  12روستا(  22از این تعداد ). كنندزندگی میروستا 

 (.1جدول ). شد انتخابصورت تخمین شخصی 

 ی جمعیتی و تعداد نمونه روستاهای مورد مطالعههاویژگی -1جدول 
نام 

 روستا
 تعدادخانوار

 جمعيت
 تعدادزنان

 تعداد

 نمونه

 12 959 292 133 زرقری

 17 922 299 131 آبادحسین

 72 1195 2829 839 آبادفتح

 8 110 223 82 آبادعشرت

 11 735 1210 180 آبادمهدی

-سعادت

 آباد
272 

2958 
1158 00 

 19 201 188 125 اداكبرآب

 8 197 230 38 آبادامین

 17 921 290 251 فاردق

 18 919 291 215 آبادعبس

 7 157 253 22 اندنجرد

 3 129 921 153 آبادروح

 285 0935 15823 9921 كل

 1937های تحقیق، ، یافته1930منبع: مركز آمار 

 

 روش تحقيق

باشد. می تحلیلی -توصیفیم آن تحقیق حاضر از نظر هدف، كاربردی و روش انجا

 گیریاندازه ابزار بوده است.« پیمایشی»و « اسنادی»آوری اطالعات به دو روش  جمع

 12است. جامعه آماری زنان  و مصاحبه با زنان روستایی بوده ساخت(نامه )محققپرسش

ریق و از ط كوكرانفرمول از . با استفاده(=0935Nباشد )رشتخوار میدهستان روستایی 

زن انتخاب شد. در مرحله بعدی  285ای )تعداد زنان هر روستا( گیری سهمیهروش نمونه

 تعداد نمونه هر روستاها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه محاسبه شد.

 

استنباطی( استفاده شد. برای تحلیل  و های آماری )توصیفیها از روشتحلیل داده برای

نامه با روایی پرسش استفاده شد.لجستیک مدل ای و نمونهتک  tآمار استنباطی از آزمون



 .../ صادقی، طوالبی نژادهای موثر بر توسعهبررسی عوامل و محرک   17

تعیین  توسط افرادی متخصصاستفاده از روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت، كه 

 اعتماد گرفته و ضریب آزمونپیش نامه نمونهپرسش 90پایایی، از  سنجش د. برایشو می

توان گفت بود و می 75/5 از التربا 72/5 شد. روایی كل كرونباخ محاسبه آلفای روش با

 (.2جدول ) .باشدكه مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار می
 میزان الفای محاسبه شده برای هر بعد -2جدول 

 آلفای کرونباخ عوامل

 77/5 یشخص

 78/5 یخانوادگ

 72/5 اجتماعی -فرهنگی

 81/5 یاقتصاد

 79/5 ینهاد -یساختار

 71/5 یرساختیز

 72/5 كل

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

 (.9)جدول شد. ارائه برای پژوهش  زیر یهاشاخص با توجه مطالعات انجام گرفته و متغیرهای تحقیق
 عوامل و متغیرهای موثر بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی  -9جدول 

 توضیح متغیر متغیرها عوامل
صی

شخ
 

 جدید وكار كسب برای ایجاد سواد میزان سطح سطح سواد

 جدید كار انجام برای پذیری میزان ریسک پذیریریسک

 نفس اعتمادبه و میزان خودباوری اعتماد به نفس

 شده مسئولیت واگذار توانایی انجام توانایی

 مصمم و سرسخت بودن در ایجاد شغل جدید پشتكار

 میزان سطح دانش و آگاهی از كارآفرینی دانش

گی
واد

خان
 

 زنان وكار كسب اندازی راه نگرش خانواده در مورد ادهنگرش خانو

 امكانات خانواده
  كار و كسب اندازی امكانات خانواده در جهت كمک به راه

 جدید

 راه اندازی كسب و كار جدید خانواده طرف از آزادیزن  میزان آزادی عمل

 میزان اجازه رضایت خانواده برای ایجاد درآمد رضایت خانواده

 میزان حمایت خانواده از كارآفرینی و كسب و كار جدید ایت خانوادهحم

گی
رهن

ف
عی -

ما
جت

ا
 

 اجتماعی امور دادان زنان در مشاركت مشاركت 

 و ایجاد كسب و كار زنان نگاه مثبت مردان به كاركردن نوع نگاه 
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 فرهنگ موجود در جامعه و دید جامعه نسبت به كارآفرینی فرهنگ جامعه

 داشتن مهارت استفاده از تجارب كارآفرینان موفق مهارت

 آموزش
سطح آموزش و برگذاری كالس های آموزشی در زمینه كسب و 

 كار

 جدید كار در مورد ایجاد اطرافیان كاهش حسادت حسادت

 تبعیض جنسیتی
عدم تبعیض جنسیتی و تفاوت بین زن و مرد در راه انداز كسب و 

 كار 

ی
صاد

اقت
 

 جدید وكار كسب اندازی برای راه مالی میزان توان یتوانایی مال

 توانایی بازاریابی برای محصوالت تولید شده بازاریابی

 مالكیت و داشتن یک مكان خاص برای كسب و كار جدید درآمد و پس انداز

 بانكی و حمایت موسسات از كارآفرینی یها وام و مالی منابع وام بانكی

 اولیه برای راه اندازی كسب و كار جدیدداشتن سرمایه  سرمایه

ی
تار

اخ
س

- 
ی

هاد
ن

 

 های كارآفرینیوجود انجمن انجمن

 های جمعی در زمینه كارآفرینیپوشش فراگیر رسانه هاراسانه

 حمایت دولت از كارآفرینان حمایت دولت

 رسانی اطالع
هایی برای دادن آكاهی در زمینه نوع تولیدات به سازمان

 نكاارآفرینا

 انتقال دانش كارآفرینان موفق به منطقه و افراد انتقال دانش

تی
اخ

رس
زی

 
 حمل و نقل

وجود زیرساخت و شبكه حمل و نقل مناسب )جاده روستایی 

 مناسب(

 به بازار یدسترس
نزدیكی و دسترسی به بازار فروش برای محصوالت تولیدی توسط 

 زنان

 روستاییصنایع
فراوری و درجه بندی محصوالت وجود صنایع روستایی برای 

 تولیدی

 وجود انبار و محل مناسب نگهداری محصول تولیدی انبار

 وجود امكانات بسته بندی مجصوالت بسته بندی

 2558، 1؛ كاباال2558؛ روزل، 2552؛ كرونیس، 2551واگنر و استرنبرگ،  منبع:

 

 های پژوهشیافته

 11 تا 91سنی، بین  فراوانی گروه شترینداد كه بینشان  انیپاسخگو یفرد یهایژگیو

 155درصد، از نظر جنسیت، با توجه به اینكه جامعه آماری زنان بوده  7/00سال با 

                                                 
1- Wagner and Sternberg; Cronies; Russel; Cabala 
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درصد نمونه آماری را زنان تشكیل داده، از نظر سطح تحصیالت ا بیشترین فراوانی 

از تعداد  اند.دار بودهدرصد این تعداد خانه 71مربوط به تحصیالت راهنمایی بوده كه 

 (.1اند. جدول )درصد متأهل بوده 0/88نمونه اماری  285

 توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف  -1جدول 

 درصد تعداد  بيشترین پاسخگو مشخصات پاسخ دهنده

 7/00 102 سال 11تا  95 سن

 0/27 183  سیكل تحصیالت

 155 285 زن جنسیت

 0/88 218 متاهل تأهل

 71 133 دارخانه صلیشغل ا

 1937تحقیق،  هاییافته: منبع

 

 بررسی متغيرهای عامل شخصی

نشان داد كه به جز  ای نمونه تک t آزمون طریقمیانگین متغیرهای عامل شخصی از 

( میانگین سایر 58/9) اعتماد به نفس( و 32/9یی )توانا(، 12/1با میانگین ) سوادمتغیرهای 

 طیف و براساس 0 تا 1 بین كه طیفی دامنه احتساب ار دارند. بامتغیرها در سطح پایینی قر

 كمتر از 50/5 آلفای سطح متغیرها در اكثر برای میزان این است، نوسان در لیكرت

 باالتری سطح در متغیرها سایر به نسبت سوادمتغیر  .است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی

 (.0قرار دارد )جدول 

 
 ادگیبررسی متغيرهای عامل خانو

نشان  ای نمونه تک t آزمون عددی میانگیناز طریق بررسی متغیرهای عامل خانوادگی 

( میانگین سایر 11/9) خانواده تیحما( و 75/9) امكانات خانوادهداد كه به جز متغیرهای 

 طیف و براساس 0 تا 1 بین كه طیفی دامنه احتساب متغیرها در سطح پایینی قرار دارند. با

 سطح ( دردو متغیر فوقمتغیرها )به جز  اكثر برای میزان این است، ننوسا در لیكرت

 به نسبت امكانات  خانواده .است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی كمتر از 50/5 آلفای

 (.2قرار دارد. )جدول  باالتری سطح در متغیرها سایر
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 متغییرهای عامل شخصی از نظر زنان روستایی -0جدول 
 3زمون=مطلوبيت عددی مورد آ

 معناداری Tآماره  ميانگين متغير
 تفاوت

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 22/1 57/1 129/1 555/5 318/29 12/1 سطح سواد

 -91/5 -02/5 -192/5 555/5 -722/2 02/2 پذیریریسک

 18/5 -52/5 572/5 552/5 181/1 58/9 اعتماد به نفس

 59/1 81/5 313/5 555/5 158/12 32/9 توانایی

 -52/5 -23/5 -172/5 559/5 -372/2 89/2 پشتكار

 51/5 -27/5 -197/5 511/5 -522/2 82/2 دانش

 9357های تحقيق، منبع: یافته

 
 ی از نظر زنان روستاییخانوادگ متغیرهای عامل -2 جدول

 3مطلوبيت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  ميانگين متغير
 وتتفا

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 -09/5 -70/5 -211/5 555/5 -187/11 92/2 نگرش خانواده

 81/5 07/5 759/5 559/5 922/15 75/9 امكانات خانواده

 -12/5 -71/5 -020/5 555/5 -022/7 11/2 آزادی عمل

 -19/5 -27/5 -001/5 555/5 -315/8 10/2 رضایت خانواده

 00/5 27/5 115/5 555/5 212/0 11/9 حمایت خانواده

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

 اجتماعی -بررسی متغيرهای عامل فرهنگی

كه به جز متغیرهای  داداجتماعی نشان  -متغیرهای عامل فرهنگی عددی میانگین تحلیل

 از كمتر تغیرها( میانگین  سایر م22/9) آموزش( و 21/9ت )مهار(، 51/9) جامعه فرهنگ

 50/5 آلفای سطح در ابعاد همه برای تفاوت این. است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی

 سطح در متغیرها سایر به نسبت 21/9زنان با میانگین مهارت باشد. متغییر می معنادار

 (.7داشته است. جدول ) قرار باالتری
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 ستاییاز نظر زنان رو اجتماعی -فرهنگی متغیرهای عامل -7 جدول

 3مطلوبيت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  ميانگين متغير
 تفاوت

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 -91/5 -22/5 -185/5 555/5 -723/2 02/2 مشاركت 

 -50/5 -92/5 -181/5 558/5 -275/2 82/2 نوع نگاه 

 25/5 -12/5 597/5 551/5 109/5 51/9 جامعهفرهنگ

 72/5 17/5 215/5 555/5 275/8 21/9 مهارت 

 93/5 19/5 225/5 555/5 370/9 22/9 آموزش

 -21/5 -89/5 -725/5 555/5 -879/12 28/2 حسادت

 -81/5 -50/1 -311/5 555/5 -252/17 52/2 جنسیتیتبعیض

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

 بررسی متغيرهای عامل اقتصادی 

 از متغیرهای اقتصادی نشان داد كه میانگین همه متغیرهای این عامل بیشین میانگ تحلیل

 براساس 0 تا 1 بین كه طیفی دامنه احتساب با .است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی

باشد. می معنادار 51/5 سطح در ابعاد همه برای تفاوت است این نوسان در لیكرت طیف

 (.8دارد. جدول ) قرار باالتری سطح در غیرهامت سایر به ( نسبت02/1متغییر سرمایه )

 
 اقتصادی از نظر زنان روستایی متغیرهای عامل -8 جدول

 3مطلوبيت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  ميانگين متغير
 تفاوت

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 22/5 51/5 105/5 558/5 289/2 10/9 توانایی مالی

 82/5 03/5 798/5 551/5 102/15 72/9 بازیابی

 93/1 19/1 225/1 555/5 250/13 22/1 اندازدرآمد پس

 89/5 09/5 283/5 555/5 512/15 23/9 وام بانكی

 22/1 17/1 022/1 555/5 172/92 02/1 سرمایه

 1937های تحقیق، منبع: یافته
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 ینهاد -یساختاربررسی متغيرهای عامل 

ی نشان داد كه به جز متغیر نهاد -یساختارمتغیرهای عامل  عددی نمیانگی تحلیل

(، میانگین سایر متغیرهای این عامل در سطح مطلوبی قرار ندارند. 31/9) دولت تیحما

 میزان این است، نوسان در لیكرت طیف و براساس 0 تا 1 بین كه طیفی دامنه احتساب با

. است شده ارزیابی 9 مطلوبیت عددی تر ازمتغیرها )به جز دو متغیر فوق( كم اكثر برای

معنادار بوده و در این بین بیشترین  50/5 آلفای سطح در ابعاد همه برای تفاوت این

 (.3های دولت از زنان بوده است. جدول )میانگین مربوط به حمایت

 
 ییاز نظر زنان روستای نهاد -یساختارمتغیرهای  -3 جدول

 3مطلوبيت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  ميانگين غيرمت
 تفاوت

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 -12/5 -71/5 -020/5 555/5 -022/7 11/2 انجمن

 -90/5 -25/5 -170/5 511/5 -923/7 09/2 هاراسانه

 52/1 85/5 315/5 551/5 752/10 31/9 حمایت دولت

 -52/5 -20/5 -199/5 520/5 -202/2 87/2 رسانی اطالع

 -02/5 -70/5 -298/5 529/5 -321/15 90/2 انتقال دانش

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

 بررسی متغيرهای عامل زیرساختی 

با  انبار محصوالتكه به جز دو متغیر  دادمتغیرهای عامل زیرساختی نشان  میانگین تحلیل

 ارزیابی 9 مطلوبیت عددی از بیشتر هاسایر متغیرمیانگین ( 72/2بندی )بسته( و 13/2)

است  نوسان در لیكرت طیف و براساس 0 تا 1 بین كه طیفی دامنه احتساب با. است شده

 حمل و نقلباشد. متغییر می معنادار 50/5 آلفای سطح در ابعاد همه برای تفاوت این

 .(15داشته است. جدول ) قرار باالتری سطح در متغیرها سایر به ( نسبت82/9)
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 ی از نظر زنان روستاییرساختیز متغیرهای عامل -15 جدول
 3مطلوبيت عددی مورد آزمون=

 معناداری Tآماره  ميانگين متغير
 تفاوت

 ميانگين

 درصد 59فاصله اطمينان 

 حد باال حد پایین

 51/1 73/5 351/5 552/5 229/10 35/9 حمل و نقل

 02/5 28/5 121/5 555/5 822/0 12/9 دسترسی به بازار

 19/5 -53/5 525/5 559/5 929/5 52/9 روستاییصنایع

 -19/5 -27/5 -001/5 555/5 -315/8 10/2 انبار محصوالت

 -10/5 -11/5 -237/5 555/5 -338/9 75/2 بندیبسته

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 يکتوسعه کارآفرینی زنان روستایی از طریق مدل لجست های محرکعوامل و بررسی 

استفاده شد. نخستین لجستیک از مدل توسعه كارآفرینی زنان بررسی عوامل برای 

 داری و آماره سطح معنی. برای سنجش اعتبار مدل است ه ، آمارمدلخروجی در 

 (.11. جدول )باشد های آماری میو نیكویی برازش آن با داده داری بیانگر معنی

 
 داری مدل برای سنجش اعتبار و معنی HLنآزمو -11جدول 

 (p)داری  سطح معنی 2آماره 

874/23 009/0 

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

 توسعه كارآفرینی زنان روستایی های محرکعوامل و بررسی رگرسیون برای  نتایج

 **( وجود ارتباطمتغییر )متغیرهایی با عالمت  15متغیر تحقیق،  99از بین  كه داد نشان

-می نشان 551/5 داریمعنی توسعه كارآفرینی زنان روستایی دارند. سطح با داریمعنی

یی، امكانات خانواده، مهارت، بازاریابی، درآمد و توانا سطح سواد، كه متغیرهای دهد

-بیشتری داشته انداز، سرمایه، حمایت دولت، حمل و نقل و دسترسی به بازار، اثراتپس

چند برخی متغیرها )متغیرهای با عالمت *( نیز كم و بیش در این زمینه اثرگذار اند. هر

متغیر بیشترین اثر را بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی دهستان  15اند. ولی این بوده

داری آنها كمتر از سطوح تحت پوشش اند. متغیرهایی كه سطح معنیرشتخوار داشته

 (.12اند. جدول )ندانی در این زمینه نداشته( بوده تاثیر چ550/5و  551/5)
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 مدل لجستیک از عوامل و متغیرهای توسعه كارآفرینی زنان روستاییبرآورد  -12جدول 

 عامل داریمعنی Zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغير
 555/5 822/2 512/5 122/5 سطح سواد**

ص
خ

*ش
*

) ی
24

2
/0) 

 737/5 202/5 510/5 511/5 پذیریریسک
 528/5 131/2 592/5 585/5 عتماد به نفس*ا

 555/5 221/1 531/5 101/5 توانایی **

 257/5 011/5 502/5 527/5 پشتكار

 110/5 079/5 593/5 521/5 دانش

 113/5 702/5 512/5 592/5 نگرش خانواده

دگ
وا

خان
*

 ی

(
97

5
/0) 

 555/5 123/9 591/5 115/5 امكانات خانواده** 

 721/5 233/5 522/5 513/5 آزادی عمل

 917/5 207/5 595/5 595/5 رضایت خانواده
 522/5 235/2 590/5 581/5 حمایت خانواده*

 737/5 202/5 510/5 511/5 مشاركت 

اع
تم

ج
*ا

 -ی
نگ

ره
ف

 ی

(
94

5
/0) 

 013/5 722/5 592/5 591/5 نوع نگاه 
 517/5 971/9 595/5 572/5 فرهنگ جامعه*

 555/5 220/2 575/5 182/5 مهارت**
 597/5 581/2 590/5 579/5 آموزش*

 917/5 203/5 595/5 595/5 حسادت

 755/5 880/5 121/5 512/5 تبعیض جنسیتی
 517/5 971/9 595/5 533/5 توانایی مالی*

اد
ص

اقت
**

 ی

(
35

5
/0) 

 555/5 221/1 531/5 101/5 بازاریابی**
 555/5 822/1 512/5 222/5 درآمد و پس انداز**

 522/5 235/2 597/5 583/5 وام بانكی*
 555/5 179/0 510/5 297/5 سرمایه** 

 002/5 002/5 518/5 521/5 انجمن

اد
*نه

 -ی

ار
خت

سا
) ی

97
4

/0) 

 221/5 273/5 191/5 519/5 هاراسانه
 555/5 738/2 528/5 173/5 حمایت دولت**

 210/5 179/5 511/5 501/5 رسانیاطالع

 923/5 103/5 592/5 528/5 نشانتقال دا
 555/5 029/9 528/5 182/5 حمل و نقل**

*ز
*

ی
خت

سا
ر

 ی

(
24

3
/0.) 

 555/5 872/1 578/5 118/5 دسترسی به بازار**
 518/5 235/1 593/5 578/5 روستاییصنایع*

 221/5 283/5 572/5 510/5 انبار

 227/5 980/5 533/5 510/5 بسته بندی

 خالصه مشاهده
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 C( :2) 245/0 0083/0 748/5 009/0اس: مقي

 احتمال ورود

 240 تعداد مشاهده

 298/9 ميانگين احتمال ورود

 835/0 انحراف رگرسيون

 درصد 9داری در سطح درصد؛   **معنی 9داری در سطح * معنی

 1937های تحقیق، منبع: یافته

 

. از بین این عوامل، دهدعامل را نشان می 2( شدت و ضعف اثرات هریک از 9شكل )

ی بوده ساختار -ینهادبیشتر اثر مربوط به عامل اقتصادی و كمترین اثر مربوط به عامل 

های توسعه كارآفرینی زنان روستایی است. لذا سؤال تحقیق مبتنی بر شناسایی محرک

 در منطقه مورد مطالعه جواب داده شد.

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Nahadi-Sakhtari

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Ejtemai- Farhanghi

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Zirsakhti

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5

c(6)

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Eghtesadi

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Shakhsi

0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2

Khanevadeghi

 
 توسعه كارآفرینی زنان روستایی های موثر برمقادیر اثرات عوامل و محركه -9شكل 

 

 نتيجه گيری جمع بندی و

 دربرگیرندة و تأثیرگذار گسترده، پیامدهای نامطلوب نابرابری درآمد میان مردان و زنان چنان متنوع،

دهد. قرار می تأثیر كه زندگی زنان روستایی را تحت است جامعه عملكردی های ساختاربخش غالب

-مهم و اشتغال روستاها ایجاد چه در و شهرها در شرفت اقتصادی زنان چهپی مهم راهكارهای جمله از

است. كسب و كار برای رنان روستایی تا حد زیادی باعث  كارآفرینی آن، و ابزار سازوكار ترین

شود. با توجه به و در نهایت افزایش درآمد زنان میوی زنان روستایی، كاهش بیكاری، افزایش بهره

های موثر بر توسعه كارآفرینی تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل و محرک موضوع،اهمیت این 

عامل مورد  2متغیر در قالب  99زنان روستایی دهستان رشتخوار صورت پذیرفت. برای این منظور 
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یی، امكانات خانواده، توانا متغیر سطح سواد، 15متغیر در نظر گرفته شده  99بررسی قرار گرفت. از بین 

انداز، سرمایه، حمایت دولت، حمل و نقل و دسترسی به بازار  دارای اریابی، درآمد و پسمهارت، باز

-های مدل در زمینه عوامل و محركهاند. یافتهبیشتری بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی داشته اثرات

رفته شده عامل در نظر گ 2دهد كه از بین های كلی موثر بر توسعه كارآفرینی زنان روستایی نشان می

توسعه كارآفرینی زنان روستایی  با داریمعنی ی ارتباطرساختیو عوامل ز یشخصسه عامل اقتصادی، 

ی مال ییتواناتوان گفت كه افزایش دارند. از بین این عوامل بیشترین اثرات به عامل اقتصادی بوده و می

ها و وام، رآمد و پس اندازد ی مناسب برای فروش محصوالت تولید شده زنان،ابیبازارزنان روستایی، 

ترین متغیرهای اندازی كسب و كار جدید مهمبرای راه هیسرماتر از همه تامین ی و مهمبانك اعتبارات

 زیر پژوهش، نكات این هاییافته باشند. در رابطه بااثر گذار بر توسعه كارآفرینی رنان روستایی می

ان اطالعات در كیدوستان نزد قیفقط از طرمنطقه مورد شود: الف( زنان روستایی می توصیه و پیشنهاد

رسانی و اطالع زنان یهای تجاری و تخصصانجمناندازی . راهكنندمورد كارآفرینی را دریافت می

تواند باعث افزایش آگاهی زنان روستایی در منطقه های آموزشی میدرست از طریق برگزاری كالس

ان به اشتغال زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه یكی از موانع مورد مطالعه شود؛ ب( نگرش منفی مرد

نسبت به  و به ویژه مناطق روستایی نگرش جامعه رییتغباشد. توسعه كارآفرینی زنان روستایی می

توان اثرات منفی این امر در توسعه كارآفرینی زنان را می اقتصادی هایتیتوانمندی زنان در فعال

مانند كاهش درصد سود بانكی، تسهیل شرایط اخذ وام  مناسب  التیتسه جادیاكاهش داد؛ ج( 

و رفع مشكالت سرمایه زنان روستایی یكی  نیزنـان كـارافر یمنابع مـال نیبرای تامكارآفرینی و غیره 

مناسب توسط  نیها و قوانها، استراتژییخط مش نیتدوباشد؛ د( دیگر از عوامل توسعه كارآفرینی می

از دیگر  و رفع موانع آن روستایی زنان یاشتغال و توسعه كسب و كار و خـود جیت ترودولت در جه

و وانمندسازی روانی ت ءارتقاباشد؛ ه( راهكارهای توسعه كارآفرینی زنان در منطقه مورد مطالعه می

با با توجه  زنان كارآفرینیدر مورد فواید و اهمیت های آموزشی تشویق زنان روستایی از طریق كالس

 برای ایجاد كسب و كار جدید گردد.تواند باعث افزایش انگیزه زنان ای مینیازهای محلی و منطقه
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