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 چکیده مبسوط

های همیشه بر پتانسیل ینی،روستایی، خصوصاً در بخش اشتغال و کارآفر زنان توانمندسازی بر تأثیرگذار اصلی هایپیشران به توجهیبی :و هدف مقدمه
ه افکنده است. لذا تصادی یک جامعه روستایی سایاجتماعی و اق-ه واقعی زنان در توسعه فرهنگیهای روانشناختی کارآفرینانه و جایگازایی، ظرفیتاشتغال

. در این استروستایی  یک جامعه توسعه یکی از ارکان مهم جنسیتی و هایکاهش شکاف در کلیدی عامل یک عنوانبهبود توانمندسازی زنان روستایی، به
 سراب بود. اهای شهرستانروست سرپرست خانوار در زنان کارآفرینی توانمندسازی بر مؤثر عوامل ، تحلیلفرضیه اصلی 10راستا، هدف تحقیق در قالب 

 6101سرپرست خانوار ) زنان لیهک شامل یجامعه آماربه شیوه میدانی انجام شد.  بود که تحلیلی -توصیفیمطالعه از نوع تحقیقات  این ها:مواد و روش
N=دهستان  5روستا و  18 نفر از 363ای تصادفی با انتساب متناسب، تعداد گیری چندمرحلهبودند که به روش نمونه سراب شهرستان ( در روستاهای

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل نفر( به 43، آالن برآغوشنفر و  46، اردالن نفر؛ 96نفر؛ ابرغان،  100نفر، حومه،  77های رازلیق، )دهستان
. ابزار انجام گردید SPSS 22 و 3نسخه   SmartPLSافزارهایو با کمک نرم PLSیابی معادالت ساختاری به روش از مدلبا استفاده های تحقیق، فرضیه

برای پایایی ابزار تحقیق از  ( و روایی تشخیصی وAVEبررسی روایی ابزار تحقیق، از روایی همگرا )با کمک  برایتحقیق، پرسشنامه ساختارمند بوده که 
 و مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد. (CRپایایی ترکیبی )، دیر بار عاملیمقا

عوامل ترتیب اولویت، بهان روستایی، زن در زمینه اثرگذاری مستقیم بر توانمندسازی کارآفرینیکه نشان داد  ساختارییابی معادالت نتایج مدل ها:یافته
شناختی بر توانمندسازی کارآفرینی داری داشتند؛ اما تأثیرگذاری عامل روانجتماعی تأثیر مثبت و معنیا-اقتصادی و فرهنگی-زایی، مالیهای اشتغالپتانسیل

های جی پتانسیلواسطه نقش میانترین عوامل اثرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی بههمچنین، مهم دست نیامد.هزنان روستایی معنادار ب
 جتماعی بوده است.ا -هنگیاقتصادی و فر-یهای روانشناختی، مالترتیب اولویت، شامل عاملمستقیم(، بهزایی )اثرگذاری غیراشتغال

امل روانشناختی یین کند. با آنکه عمدل مفهومی تحقیق توانسته است در سطح مطلوبی عوامل اثرگذار بر توانمندسازی زنان روستایی را تب گیری:نتیجه
زایی، بیشترین تأثیر های اشتغالنسیلمتغیر میانجی پتاواسطه ؛ اما بهشان ندادبر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی ن را داریاثرگذاری مستقیم و معنی

 از روستایی زنان تشویق و روانی وانمندسازیتارتقاء . استبر توانمندسازی داشته  اجتماعی -نگیاقتصادی و فره-مالی ( را در مقایسه با متغیرهای131/0)

 اعی و اقتصادیهای بیشتر اجتمدهی شرایط مشارکتسامان، های روانشناختی زنان در اشتغال و کارآفرینیهای آموزشی در زمینه بهبود ظرفیتبرنامه طریق

نان روستایی و حمایت از اکثری زبا مشارکت حد محلی بازارهای های اعتباری، ایجادهای توسعه روستایی و کارآفرینی، تقویت صندوقبرنامه در روستایی زنان
 شان اثربخش باشد.تواند بر بهبود توانمندسازیکسب و کارهای کارآفرینانه آنان می

 

 کارآفرینی ،زایی، زنان روستایی، شهرستان سرابهای اشتغالپتانسیلتوانمندسازی،  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
در عصر حاضر، با مطرح شدن مفهوم عاملیت انسانی در 

های مهم برای سنجش توسعه، یکی از شاخصنظریات 
ی هر کشور، وضعیت زنان و سطح توانمندسازی این توسعه

 بر که ایعمومی وفاق (. در واقع،15،25) استقشر از جامعه 

 که شده موجب زنان وجود دارد، دانستن پذیرآسیب مسئله سر

 المللیبین و ملی محلی، هایسازمان و هادستگاه از بسیاری

 جهت در و حل مسائل زنان بدانند به را موظف خود

(. 36،18بردارند ) گام آنان حمایت از و توانمندسازی کارآفرینی
 در زنان مشارکت و شغلی توانمندی کارآفرینی و از برخورداری

 فردی، هایگیریتصمیم در را هاآن نقش اقتصادی، عرصه

 این یتمز ترین(. مهم6دهد )افزایش می اجتماعی و خانوادگی

ها در امور ضمن افزایش مشارکت آن توانمندسازی نوع
 فقر از رهایی و خانواده اقتصادی وضعیت بهبود ،معیشتی

کارآفرینی زنان  (. توانمندسازی19،32اقتصادی و مالی است )
 هایکاهش شکاف در کلیدی عامل یک عنوانبه روستایی
 تاسمطرح  روستایی توسعه یکی از ارکان مهم و جنسیتی

 بر تأثیرگذار اصلی هایپیشران به توجهیبی گونه هر (. لذا،11)

 تواندمی روستایی، خصوصاً در حوزه اشتغال زنان توانمندسازی

 خانوادگی پذیریجامعه و تربیتی هایسبک خانوار، سطح در
 مشارکت کالن، سطح در و کند ایجاد فرزندان بحران

 و رشد و اخالقیامنیت  احساس فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،
 ناتوان زنان چراکه سازد؛ مواجه مشکل با را اقتصادی یتوسعه
 کنترل، برابر، شغلی هایفرصت دانش، دستیابی به امکان
 و عزت نفس به اعتماد گیری،تصمیم هایظرفیت و قدرت
 مشکالت و هانگرانی ها،خواسته بیان به قادر و ندارند را نفس
 انگیزشی حالت یک عنوانبه دسازی(. توانمن9،25نیستند ) خود

 تعیین و هافعالیت و شغل در عمل آزادی معنایدرونی به
 شغلی اطالق وظایف انجام برای زنان خود توسط الزم امکانات

 طی که است فرآیندی عبارتی توانمندسازی،(. به32گردد )می
 خود سازماندهی های در دسترس خود و به توانایی زنان آن،

 از و بخشندمی ارتقا را خود به نفس اعتماد شوند ویم توانمند
 منابع استفاده بر کنترل و آزاد انتخاب با ارتباط در خود حقوق

ها را در (. مشارکت اقتصادی زنان، نقش آن1کنند )می
گیری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی افزایش تصمیم

تا از  کنددهد. کارآفرینی و اشتغال به زنان کمک میمی
های مختلف استقالل بیشتری برخوردار شوند و در زمینه

 (.25تر شوند )گیری فعالتصمیم

 اه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساريدانشگ
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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 در های روستایی غالباًتوانمندسازی کارآفرینی در محیط
شود سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات شناخته می

دسازی اند که توانمنها نشان دادهبسیاری از پژوهش(. 21،33)
 موجب توانمندسازیکارآفرینی و شغلی های زنان در حیطه

های انها به مردان و سازموابستگی آناقتصادی آنان شده، از 
گردد پذیری آنان میکاهد و موجب کاهش آسیبحمایتی می

که  است اصطالحی زنان توانمندسازی اساس (. بر این4)
در  ییرتغ صالحیت، ارتقای مستمر، بهبود با را تنگاتنگی ارتباط
ا (. لذ17،28دهد )می نشان زنان عملکرد بر بهبود و رفتار

توانایی  که است پویایی توانمندسازی زنان، فرآیند
 افزایش را محیطشان و زندگی درباره زنان گیریتصمیم

 ارهاسازوک رویه، در روستایی زنان (. توانمندسازی25دهد )می

از  ییروستا زنان برخورداری محوریت با المللی،بین نهادهای و
 هایبرنامه و هاسیاست قوانین، در برابر هایفرصت و حقوق

 کشاورزی و امور هاآن راس در و روستا امور به مربوط

 (.22،32شود )می دنبال روستایی
که توانمندسازی  دهدمی نشان پیشین مطالعات واکاوی
له عامل متعددی از جم عواملی از متأثر شغلی زنان کارآفرینی و

 رد( 20زمینه، جلیلیان و سعدی ) ی است. در ایناقتصاد -مالی
و روستایی بررسی نقش کسب و کارهای خانگی زنان 

ی های اقتصادی خانوارهاگیریتوانمندسازی آنان در تصمیم
 که نتیجه گرفتندآباد غرب روستایی در شهرستان اسالم

ی از توانمندی اقتصادی باالی (درصد 9/73اکثریت زنان )
از زنان درصد  71در مجموع، حدود  همچنین. داشتند

ا گیری در حد خوب و عالی و تنه، از قدرت تصمیمروستایی
گیری در حد ضعیف رصد از قدرت تصمیمد 5/7حدود 

و دی توانمندی اقتصاالزم به ذکر است که . بودندبرخوردار 
ر با عواملی چون نوع کسب و کاکارآفرینی زنان روستایی 

 رابطه آنان تحصیالتطح و س سن ،شغل همسر ،خانگی
( در 32در نتایج تحقیق تاراسی و همکاران )دارد.  یداریمعن

 عواملترتیب بهتوانمندسازی زنان روستایی شهرستان زنجان 
ترین هادی و محیطی مهمن-اقتصادی، اجتماعی، ساختاری

 ی بود.زنان روستایتوانمندسازی کارآفرینی  عوامل اثرگذار بر
را بر تأثیر اقتصادی بیشترین -یعامل مال در مجموع،

 در منطقهروستایی زنان کارآفرینی و شغلی توانمندسازی 
 سایی( نیز در شنا15لو و همکاران )حاجی شته است.داتحقیق 

فرینی توانمندسازی کارآفرینی و کارآ و سازماندهی هایمؤلفه
د که چالدران نتیجه گرفتن شهرستان در خانوار سرپرست زنان

 ترین عوامل مؤثر براز اصلی یکی ادیعوامل اقتص
وند و سپهاست. در همین زمینه، زنان  توانمندسازی کارآفرینی

و  یعوامل اقتصاد ریخود به تأث قی( در تحق30) یمیکر
در  شهرستان نهاوند ییزنان روستا یبر توانمندساز یآموزش

 انید. چرمچداشتن دیتأک نانهیکارآفر یو کارهاتوسعه کسب 
 هیسرماجتماعی و ا-عامل فرهنگی(، به نقش 10) یلنگرود
ه کرد دیزنان تأک یو شغل ینیکارآفر یدر توانمندساز یاجتماع

ه حاصل شد ک جهینت نی( ا16و همکاران ) مطالعه هان رو د
نان ز یتوانمندساز یبر ارتقا یمثبت ریبه درآمد تأث یدسترس
 داشته است.   نیچ ییروستا

کارهای توانمندسازی راه ( در بررسی24)میرزاخانی 
ترین مهم نتیجه گرفت کهزنان روستایی و عشایر  کارآفرینی

شایر، عزنان روستایی و شغلی بر توانمندسازی  اثرگذارعوامل 
، )عوامل اقتصادی( های اقتصادیآنان در فعالیتمشارکت 

فیعی در تحقیق ش. بوداجتماعی -فرهنگیعوامل فردی و 
ی ارتقای توانمنداست که تأکید شده  (31ثابت و یوسفی )

ها در فردی و خانواری زنان روستایی در مشارکت آن
بر  های کشاورزی و غیرکشاورزی مؤثر است. عالوهفعالیت

ر داین، افزایش توانمندی فردی و خانواری زنان روستایی 
 وریانمیزان دسترسی به وام بانکی و ابزارآالت کشاورزی و ف

 اقتصادیهای ی شاخصغیرکشاورزی و در نتیجه ارتقا
(، 22همکاران ) کوموری گانل واثرگذاری مثبت داشته است. 

 هایسازمان طریق از وام گرفتن و خرد دریافت اعتبارات

 نزنا توانمندسازی کارآفرینی  در مهمی را عامل غیردولتی
زاده و های عباسگرفتند. در یافته نظر در غنا در روستایی
(، 14(، حاجی حسنی و اختیاری )24)میرزاخانی (، 1بوداقی )

(، 18پور و همکاران )(، حسن36مقدم و افشانی )زمانی
ش ( نیز درباره زنان روستایی بر نق23منصوری و بقایی )
 واقتصادی بر توانمندسازی کارآفرینی -پررنگ عامل مالی

 شغلی زنان روستایی تأکید داشتند.
 جتماعی نیز بر توانمندسازی زنانا-عامل فرهنگی

که  روستایی اثرگذار است. تحقیقات متعددی ثابت کرده است
نار در ک ای از عوامل روانشناختی، اقتصادیتوجه به مجموعه

سازی زنان در توانمندتواند میاجتماعی -عامل فرهنگی
در  .دباش مؤثربسیار د به بازار کار وسرپرست خانوار جهت ور

( 18ران )پور و همکاهمین زمینه نیز، نتایج تحقیق حسن
های اصلی و مهم توانمندسازی زنان راهکه  هحاکی از آن بود

ش ترتیب شامل پیشگیری و ارتقای سالمت اجتماعی، آموزبه
های زندگی، ایجاد بازار، تخصصی شغلی، آموزش مهارت

 ،اجتماعی تأمین خدمات و بیمه بازتوانی، دادن تسهیالت، 
 جهت هازمانسا به بیشتر بودجه تخصیص کاال، سبد ارایه

ن د. همچنیود رفاه فردی تعیین گردیبهب و زنان از حمایت
 که هاییاهر به نسبت شخصی توانمندسازی بر های مبتنیراه

 مالی مستقیم کمک طریق از توانمندسازی به مبادرت
های افتهیدارند. همچنین مطابق  باالتری اولویت کنند،می

ای عوامل زمینه ، عالوه بر( نیز36زمانی مقدم و افشانی )
ل(، )سن، تحصیالت، بُعد خانوار، مدت سرپرستی، وضعیت تأه

-شده در سه گروه )اجتماعیعوامل برجسته و مهم بررسی
عنوان عوامل بهوانشناختی( ر-فرهنگی، اقتصادی، فردی

 ی شدهاثرگذار بر توانمندسازی کارآفرینی و شغلی زنان معرف
عامل  ( عالوه بر15ان )لو و همکارحاجیاست. در این راستا، 

 رترین عوامل مؤثر باز اصلیی را مل اجتماععااقتصادی، 
 .روستایی معرفی کرده استزنان  توانمندسازی کارآفرینی

ثرگذار بر ترین عوامل ایکی از مهم(، 29پورنماواتی و یوتاما  )
 ، عاملرا در کنار عوامل اقتصادی و حقوقیزنان  یتوانمندساز

 ن کرده است. تعیی اجتماعی -فرهنگی
های تدوین مدل فعالیت(، در 23منصوری و بقایی )

 ر ، نتیجه گرفتند که عالوه بکارآفرینانه زنان روستایی
 

 
 بهرام ایمانی و زهرا هادی، مجتبی سوختانلو

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.8

2 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

7.
8.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.82
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.8.6
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-297-fa.html


 84....... ............................................................................... بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی سرپرست خانوار در شهرستان سرابتحلیل عوامل اثرگذار 

 عامل، قبلی شغلیی های شخصیتی و تجربهویژگی 
و  آموزشی عوامل، سازمانی-عوامل نهادی، روانشناختی

 ترینعنوان مهمنیز به اجتماعی -عامل فرهنگی ،اقتصادی
های شغلی زنان روستایی در نظر عوامل جهت توسعه فعالیت

زاده و بوداقی در مجموع نتایج تحقیقات عباس شود.گرفته می
پور (، حسن14(، حاجی حسنی و اختیاری )24)میرزاخانی (، 1)

(، منصوری و 36(، زمانی مقدم و افشانی )18و همکاران )
( و 2ان )حق و همکار-ال-(، ابرار8(، بایه )23بقایی )

درباره زنان روستایی، بر نقش اثرگذار ( 29پورنماواتی و یوتاما )
اجتماعی نیز بر توانمندسازی کارآفرینی و -عامل فرهنگی

حق و -ال-کارآفرینانه زنان روستایی تأکید دارند. ابرار
ای در پاکستان پیرامون رشد (، مطالعه2همکاران )

نتایج نشان داد که  توانمندسازی زنان روستایی انجام دادند.
عالوه بر عوامل اجتماعی و  بایدبرای توانمندسازی زنان 

سیاسی، عوامل اقتصادی در اولویت قرار گیرد. در همین زمینه 
ترین عوامل اثرگذار بر (، مهم29پورنماواتی و یوتاما )

 ،یاجتماع-فرهنگی ،یاقتصاد را عواملزنان  یتوانمندساز
 ست. تعیین کرده ا یو حقوق یاسیس

عامل روانشناختی، دیگر متغیر مهم بر توانمندسازی 
ت. ده اسکارآفرینی و کارآفرینی زنان روستایی در نظر گرفته ش

هت ( در تحقیق خود ج12همکاران ) و  در این زمینه، قاسمی
 زنان یروان توانمندسازی کنندهو نهی بازدارنده شناسایی عوامل

 آموزشی هایگاهنتیجه گرفتند که برگزاری کار روستایی
 هنیذروانشناختی، توانمندسازی  راستای بهبود بعد در مختلف

 هایو تشکل تعاونی تشکیل به روستایی زنان تشویق و زنان
 توانمندسازی هایاستراتژی ترینمهم (،NGOزنان ) مختلف

لو و حاجیشوند. محسوب می زنان روستایی روانشناختی
ترین عوامل از اصلیرا  عامل روانشناختینیز ( 15همکاران )

 .دندکرروستایی معرفی زنان  مؤثر برتوانمندسازی کارآفرینی
لفه ؤممربوط به در عامل روانشناختی، همچنین بیشترین تأثیر 

های روحی و اعتماد تقویت ظرفیتدست آمد. لذا هبخودآگاهی 
های آموزی و افزایش تواناییبه نفس زنان باید با مهارت

مندی قبولی از توان اه شود تا به سطح قابلتجربی آنان همر
 زمینه ( در1زاده و بوداقی )های عباسیافته .دست یابندشغلی 

قی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان استان آذربایجان شر
 حداز  زنان باالتر شناختیمیزان توانمندی رواننشان داد که 

، های سرمایه اقتصادیسازهدر کنار  بود. همچنین متوسط
زی بر توانمندسانیز روانشناختی  ، عاملاجتماعی، فرهنگی

یق، . در این تحقی داشته استدارمعنیاثر زنان کارآفرینی 
 توانمندسازی زنان بیش از هر چیزینتیجه گرفته شد که 

کاران است. در تحقیق بهمنی و همروانشناختی  عاملثر از أمت
ن ی زناارآفرین( نیز، بر نقش عامل روانشناختی بر ارتقای ک6)

ه ب(، 34وی و همکاران )روستایی تأکید شده است. همچنین 
 ردبر کاهش فقر روستایی زنان  یتأثیر توانمندساز یبررس

 ودباز آن  یحاک ،جینتا پرداختند.بنگالدش  ییمناطق روستا
 تیزنان به آموزش، مالک یدسترس شیافزاعالوه بر  که
هش ی نیز بر کاریگمیقدرت تصمعامل روانشناختی و  ،ییدارا

ایی فقر و توانمندسازی کارآفرینی و کارآفرینی زنان روست
 .استاثرگذار 

اد وجود شرایط و امکانات ایجزایی، شامل پتانسیل اشتغال
 .باشدمیکار  شغل و بسترهای مناسب جهت جذب نیروی

ر دعواملی که محیطی مناسب برای مشارکت افراد عبارتی به
با عنوان  کنندرفاه را فراهم میکار، تحرک و بهبود 

ش نق که (26،35) زایی شناخته می شوندهای اشتغالپتانسیل
لی بسزایی در تشویق زنان جهت توانمندسازی کارآفرینی شغ

 و (. در تحقیق بوشرا24های روستایی دارد )آنان در محیط
ن، پاکستا در زنان توانمندسازی ترین عوامل(، مهم9وجیها )

 و فقر رفع زنان، اقتصادی مشارکت پرورش، و شامل آموزش
 اقتصادی هایفرصت زایی و های اشتغالافزایش پتانسیل

 عواملبررسی در (، 16هان و همکاران ) تعیین شد. موجود
د که نتیجه گرفتن توانمندی زنان روستایی چین دهنده بهبود

های کشاورزی و در فعالیتدرآمد امکان کسب دسترسی به 
بر  مثبتاثرگذاری تواند سبب میی اشتغال، هاپتانسیل

( نیز 5اندرسون و همکاران )شود. روستایی توانمندسازی زنان 
 های اقتصادی وای نشان دادند که عالوه بر حمایتدر مطالعه

 شتغالتغییرات رفتاری )عامل فرهنگی(، بهبود شرایط ایجاد ا
رای ان بزن تواند در توانمندسازیزایی( میزنان )پتانسل اشتغال

 رآیندهای کشاورزی مثمرثمر باشد. آنچه از بورود به فعالیت
ایی آید، اکثر مطالعات در مقام شناسمطالعات گذشته بر می

 عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی،
صادی و اجتماعی، اقت-توانمندی را در سه بُعد فرهنگی
 بعد تحقیق این دراند. روانشناختی مورد توجه قرار داده

 و اجتماعی حمایت هایسیستم اجتماعی شامل-فرهنگی
 بر این فرض اقتصادی بعد در و است اجتماعی نقش تقویت
 دافرا اولیه حقوق از اساسی نیازهای کردن برآورده که است
 پذیرامکان درگیر مالی نهادهای هایحمایت با امر این و است

گیری، بر قدرت تصمیم تأکید نیز روانشناختی بعد است. در
 شامل و زنان است عزت نفس و اعتماد به نفس پذیری،ریسک

ده آما را زنان روانی نظر از بتواند که است اقدامی هرگونه
ا با لذ( تدوین گردید. 1لذا مدل مفهومی )شکل . اشتغال کند

 های پژوهش بدین شرح است:توجه به مدل مفهومی، فرضیه
توانمندسازی کارآفرینی زنان  رباجتماعی -فرهنگی . عامل1

  دارد. دارتأثیر معنیروستایی 
وانمندسازی کارآفرینی زنان ت اقتصادی بر-مالی . عامل2

 دارد. دارتأثیر معنیروستایی 
وستایی رتوانمندسازی کارآفرینی زنان  روانشناختی برعامل . 3

 دارد. دارتأثیر معنی
زنان  زاییشتغالهای اپتانسل رباجتماعی -فرهنگیعامل . 4

 دارد. دارتأثیر معنیروستایی 
زنان  زاییهای اشتغالتانسلپ اقتصادی بر-مالیعامل . 5

 دارد.دار تأثیر معنیروستایی 
زنان روستایی  زاییهای اشتغالپتانسل روانشناختی برعامل  .6

 دارد. دارتأثیر معنی
زنان  یزایی بر توانمندسازی کارآفرینهای اشتغال. پتانسل7

 دارد. دارتأثیر معنیروستایی 
واسطه نقش میانجی به فرهنگی و اجتماعی. عامل 8

 ستاییسازی شغلی زنان روزایی در توانمندهای اشتغالپتانسیل
 تأثیر دارد.

 
 بهرام ایمانی و زهرا هادی، مجتبی سوختانلو

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.8

2 
] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

7.
8.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.82
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.8.6
http://jea.sanru.ac.ir/article-1-297-fa.html


 83 ..................................................................................................................... 1401بهار و تابستان  /17راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال نهم/ شماره 

های نجی پتانسیلواسطه نقش میااقتصادی به -. عامل مالی9
ر أثیتزایی در توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی اشتغال

 دارد.

های واسطه نقش میانجی پتانسیل. عامل روانشناختی به10
زایی در توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی تأثیر اشتغال

 دارد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
Figure 1. Conceptual model of research 

 ها مواد و روش
ان آذربایج استان های، یکی از شهرستانشهرستان سراب     

 کیلومتر مربع در 3452با وسعت محسوب شده که  غربی
قرار گرفته است. این تبریز شهر کیلومتری  130 حدود

 از سمت غرب با ،از سمت شرق با استان اردبیلشهرستان 
از جنوب  واز شمال با شهرستان هریس، ، آبادشهرستان بستان

و  وجه به موقعیتبا ت .احاطه شده است با شهرستان میانه
داشتن آب و خاک  علتو به اقلیمیو جغرافیایی  شرایط
فعالیت کشاورزی و دامداری در بخش  غالب افراد ،مناسب

عنوان شغل اصلی های کشاورزی و دامداری بهفعالیتاشته و د
 ست. ادر منطقه مطرح 

 -توصیفیهای پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهش     
یابی روش مدلبهاجرا شده و  صورت میدانیبه بوده که تحلیلی

تحلیل ( 3)نسخه  PLSبه روش  (SEM) ساختاریمعادالت 
زنان سرپرست خانوار در  کلیه شامل ماریآ شده است. جامعه

دهستان است  9روستاهای شهرستان سراب در دو بخش و 
(6101N=( از این تعداد طبق جدول بارتلت و همکاران .)7 ،)

 ایچندمرحله گیرینمونه روشان نمونه بهعنونفر به 363
گیری یند نمونهآتصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. فر

 3بدین صورت بود که ابتدا، دو بخش و سپس در مرحله بعد 
از بخش مرکزی و دو دهستان از بخش مهربان در  دهستان

نسبت جمعیتی زنان سرپرست نظر گرفته شد. لذا، با توجه به
روستا(، حومه  4دهستان رازلیق ) 3، از بخش مرکزی، خانوار

 روستا(؛ و از بخش مهربان، دو دهستان 5روستا( و ابرغان ) 5)
روستا( انتخاب  2) آالن برآغوش ندهستاروستا( و  2) اردالن
زنان روستایی سرپرست خانوار در روستاهای در نهایت،  شدند.

وجه به نسبت روستا(، با ت 18منتخب هر دهستان )در مجموع 
نفر(؛  100نفر(، دهستان حومه ) 77جمعیتی )دهستان رازلیق )

 ندهستانفر( و  46) اردالن نفر(؛ دهستان 96دهستان ابرغان )
طور تصادفی انتخاب شدند. نفر((، به 43) آالن برآغوش

 SmartPLSافزارهای ها با کمک نرمتحلیل دادههمچنین 
 انجام شد. SPSS 22و  3نسخه 

و بخش دساختاریافته بود که از  بزار تحقیق، پرسشنامها     
تشکیل شده است. بخش اول شامل سواالت جمعیت شناختی 

کار، تعداد افراد تحت تکفل، تعداد نیرویتحصیالت، )سن، 
( و بخش دوم عضویت در تعاونی ومتوسط درآمد ماهیانه 

سواالت که مشتمل بر سواالت مربوط به متغیرهای اصلی 
که از پنج  (10،15،18،22،23،24،32،36) ستپژوهش ا

 درباره گویه 9جتماعی )مشتمل بر ا-قسمت عامل فرهنگی
های مشارکت در دوره، مشارکت در اجتماعات شورای روستا

در مشارکت  وتمایل به عضویت ، آموزشی کارآفرینی
های زنان عضویت در تشکلتمایل به های تولیدی، تعاونی

 گویه 6قتصادی )مشتمل بر ا-ل مالی(؛ عامغیره و روستایی
کان درباره شرایط مالی، میزان دسترسی به منابع مالی، ام

وال س 14(؛ عامل روانشناختی )مشتمل بر غیره دریافت وام و
؛ (یرهغ پذیری، اعتماد به نفس ودرباره انگیزه پیشرفت، ریسک

نگ سوال درباره فره 6زایی )مشتمل بر های اشتغالپتانسیل
اشتغال زنان در منطقه، میزان دسترسی به پذیرش 

( و غیره اقتصادی زنان وهای های مالی از فعالیتحمایت
گانه در ابعاد سه گویه 9کارآفرینی )مشتمل بر توانمندسازی 

شده بود. متغیرهای  تشکیل (و خدمات کشاورزی، صنعتی
 ،5 تا 1 ای لیکرت )ازدرجه 5اصلی تحقیق، بر اساس طیف 

 دزیا زیاد و خیلی متوسط، کم، کم، خیلی یانگرب ترتیببه
  سنجش شد.

عامل 
 روانشناختي

 

 كشاورزي

توانمندسازي 
 كارآفریني

 

 صنعت

 

 خدمات

عامل فرهنگي 
 اجتماعي -

هاي پتانسيل
 زایياشتغال

 -عامل مالي
 اقتصادي
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یابی معادالت ساختاری ها از مدلجهت تحلیل فرضیه    
گیری شامل استفاده شد. آزمون مدل اندازه PLSروش به

که  بررسی پایایی )همسانی درونی( و روایی تشخیص مدل بود
  ها سه مالک مدنظر قرار گرفتبرای بررسی پایایی سازه

(3 ،13 ،27:) 
در  و 4/0املی هر متغیر باید حداقل بیش از عمقادیر بار  -الف

 معنادار باشد. 01/0سطح 
ها )استفاده از آلفای عتبار مرکب هر یک از سازها -ب

قدار از م کرونباخ(: مقدار آلفای کرونباخ هر سازه باید بزرگتر
 باشد. 7/0
مقادیر باالتر (: Composite Reliabilityی )پایایی ترکیب -ج
  .را برای پایایی ترکیبی مدنظر بود 7/0از 

جهت روایی ابزار تحقیق نیز از روایی همگرا )با کمک 
(( و روایی تشخیصی AVEمیانگین واریانس استخراج شده )

 قادیرم)با کمک مقادیر بارهای عاملی هر سازه( استفاده شد. 
. (3قابل قبول است ) AVEو بیشتر را برای شاخص  5/0

ر ملی هها، بار عابرای بررسی روایی تشخیصی یا واگرایی سازه
 بار  بیشتر از 1/0گویه بر سازه مربوط به خود باید حداقل 

 

یگر، د(. مالک 13های دیگر باشد )عاملی همان گویه بر سازه
( بوده که CV-Communalityشاخص اعتبار اشتراک )

ی و گیرزهمقادیر مثبت نشانگر کیفیت مناسب ابزارهای اندا
گیری ندازهامقادیر منفی آن نیز نشانگر کیفیت پایین ابزارها در 

 (. 27باشد )متغیر مکنون می
 بررسی کفایت )برازش( مدل اندازه گیری پژوهش

شاخصی که برای بررسی کفایت )برازش( مدل مدنظر     
صورت زیر محاسبه شد. به است که GOFتحقیق بود شاخص 

های برازش مدل لیزرل عمل شاخص این شاخص نیز همانند
کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک می

که در جدول طور(. همان13نشانگر کیفیت مناسب مدل است )
شود، مقدار میانگین مقادیر اشتراکی مشاهده می 1
(Communalities مقدار )2و میانگین مقادیر  405/0R  برابر

 GOFبا توجه به فرمول، مقدار معیار دست آمد و هب 347/0
 بوده 3/0دست آمد که بزرگتر از مقدار مالک هب 376/0معادل 

بینی متغیر مکنون و نشان از توان قابل قبول مدل در پیش
 زای مدل دارد.درون

GOF communality R  2

 
 

 GOFنتایج کفایت و برازش کلی مدل با معیار  -1جدول 
Table 1. Results of adequacy and overall fit of the model with GOF criterion 

   
376/0 405/0 347/0 

 

 نتایج و بحث
 گویانشناختی پاسخهای جمعیتویژگی

میانگین متغیرهای سن  نشان داد که 2نتایج جدول      
نفر(، متوسط  07/3سال(، تعداد افراد تحت تکفل ) 34/37)

 3/2کار )میلیون تومان( و تعداد نیروی 37/2درآمد ماهیانه )
 64/36سال ) 40تا  31دست آمد. همچنین دامنه سنی هنفر( ب

 2درصد(، دامنه درآمدی  85/30درصد(، تحصیالت زیر دیپلم )
 41/31نفر ) 3میلیون تومان، تعداد افراد تحت تکفل  4تا 

ترین درصد( بیش 33/33کار یک نفر )درصد( و تعداد نیروی
خود اختصاص داده گویان بهه فراوانی را در میان پاسخدامن

درصد(  27/82گویان )الزم به ذکر است که غالب پاسخ بودند.
ایی تولیدی و شغلی عضویت نداشتند.های روستدر تعاونی

 

 گویانشتاختی پاسخهای جمعیتویژگی -2 جدول
Table 2. Characteristics of the respondent population 

 میانگین درصد فراوانی فراوانی  یرهامتغ

 سن

 76/21 79 سال 30کمتر از 

 64/36 133 سال 40تا  31 34/37
 96/31 116 سال 50تا  41

 64/9 35 سال 50باالتر از 

 تحصیالت

 95/12 47 بی سواد

- 
 85/30 112 زیر دیپلم

 65/28 104 دیپلم
 85/11 43 فوق دیپلم
 70/15 57 الترکارشناسی و با

متوسط درآمد ماهیانه )میلیون 
 تومان(

 45/26 96 2کمتر از 

 22/40 146 4تا  2 370/2
 56/19 71 6تا  4

 77/13 50 6بیشتر از 

 افراد تحت تکفل

1 65 91/17 

07/3 
2 106 20/29 
3 114 41/31 
4 47 95/12 

 54/8 31 و بیشتر 5

 تعداد نیروی کار

0 33 09/9 

3/2 
1 121 33/33 
2 97 72/26 
3 76 94/20 

 91/9 36 نفر 3بیشتر از 

 27/82 295 خیر - 73/18 68 بله عضویت در تعاونی
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گیری نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای آزمون مدل اندازه
 تحقیق

ز اکه متغیرهای پژوهش ایندر این پژوهش با توجه به     
 آزمون اند، جهت آزمون مدل، ازلفه( تشکیل شدهچند بُعد )مؤ

 اخصتحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. بدین منظور از ش
 

 KMO  و آزمون بارتلت استفاده گردید. بر اساس این دو
ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند که آزمون، داده

 داری( و نزدیک به یک و معنی6/0بیشتر از ) KMOشاخص 
ها در ( باشد. خروجی این آزمون05/0ارتلت کمتر از )آزمون ب
 است. ارائه گردیده 3جدول 

  و بارتلت برای ابزار تحقیق KMOآزمون  -3جدول 
Table 3. KMO and Bartlett tests for research tools 

 KMO 816/0آزمون                                           

 آزمون بارتلت

2χ 278/7876 
 406 درجة آزادی

Sig 001/0 

ر از و باالت 816/0برابر با  KMO، شاخص 3با توجه به جدول 
ست ااست که رقم قابل قبولی است و حاکی از آن  6/0مقدار 

. باشدیمکه نمونه انتخابی برای اجرای تحلیل عاملی کافی 
همچنین شاخص بارتلت، در بررسی کفایت ماتریس در سطح 

01/0p ≤ باشدیم ادارمعن . 

منظور ارزیابی مدل پژوهش، از مقادیر بارهای عاملی، به    
شده (، میانگین واریانس استخراج CRپایایی ترکیبی )

(AVE آزمون آلفای کرونباخ ،) و بررسی جذر میانگین
ها ها با کمک همبستگی سازهشده سازهواریانس استخراج
 استفاده شده است. 

 رعاملی و اجزای ارزیابی مدل پژوهشمقادیر با -4جدول 
Table 4. Factor load values and evaluation components of the research model 

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی (AVEمیانگین واریانس ) آماره معناداری بارعاملی گویه سازه

 قتصادیا-های مالیویژگی
Q10 885/0 736/56 

808/0 927/0 882/0 Q11 917/0 977/51 

Q12 895/0 345/58 

 عامل روانشناختی

Q13 783/0 161/28 

588/0 877/0 825/0 
Q14 747/0 712/26 

Q15 747/0 057/24 

Q16 827/0 397/44 
Q17 728/0 984/21 

 زاییهای اشتغالپتانسیل
Q18 817/0 256/39 

669/0 858/0 753/0 Q19 832/0 921/41 
Q20 804/0 410/42 

 کشاورزی
Q21 702/0 122/23 

534/0 773/0 777/0 Q22 681/0 580/16 
Q23 802/0 657/50 

 تصنع
Q24 826/0 042/59 

623/0 832/0 701/0 Q25 803/0 289/36 

Q26 736/0 094/21 

 خدمات
Q27 925/0 466/107 

765/0 906/0 842/0 Q28 745/0 147/23 

Q29 941/0 980/146 

گیری های اندازه، بار عاملی گویه4مطابق نتایج جدول    
 (، پایایی ترکیبی7/0(، آلفای کرونباخ )باالتر از 5/0)بیشتر از 

(CR و 7/0( )باالتر از  )AVE ( 5/0بیشتر از ) گزارش شده
کیبی ها از روایی همگرا و پایایی ترسازه دهد کهکه نشان می

مناسبی برخوردار هستند. برای روایی تشخیصی از ضرایب 
، همبستگی بین 5شود. مطابق جدول همبستگی استفاده می

متغیرهای ابزار تحقیق جهت سنجش روایی تشخیصی 
 دست آمد. همطلوب ب

 
 همبستگی بین متغیرهای ابزار تحقیق جهت سنجش روایی تشخیصی -5جدول 

ween research tool variables to measure diagnostic validityTable 5. Correlation bet 
 6 5 4 3 2 1 شاخص ردیف

           875/0 خدمات 1

         789/0 695/0 صنعت 2

       767/0 465/0 380/0 روانشناختی عامل 3

     899/0 604/0 376/0 285/0 اقتصادی-مالی عامل 4

   818/0 413/0 494/0 503/0 402/0 زاییهای اشتغالپتانسیل 5

 730/0 582/0 438/0 525/0 538/0 465/0 کشاورزی 6
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 نتایج مدل مفهومی پژوهش 
ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی ،  2در شکل      

، برای آزمون معناداری 3در شکل  شده است. ارایهپژوهش، 
 ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت استراپ

(gBootstrappin) استیودنت محاسبه شد. -مقادیر آزمون تی
 96/1بزرگتر از  استیودنت اگر مقداری-مقادیر آزمون تی

 معنادار است.  05/0باشد، ضریب مسیر در سطح 

که در نتایج آزمون مشاهده می شود تنها عامل طورهمان
دست هدار بشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی معنیروان
دار متغیر اصلی معنی ذاری بقیه متغیرها برولی تأثیرگ ؛نیامد

 ترین بعد توانمندسازی کارآفرینیدست آمد. همچنین مهمهب
ه مربوط به کارآفرینی در حیطه صنعت بود زنان روستایی،

  .است

 
 ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش -2شکل 

Figure 2. Standard path coefficients of the research conceptual model 

 
 استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر -نتایج آزمون تی -3شکل 

Figure 3. Results of T-Student test to evaluate the significance of path coefficients 
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 های پژوهشبررسی فرضیه
یان در ادامه با توجه به خروجی مدل مفهومی پژوهش به ب

 شود:های پژوهش پرداخته میو بررسی فرضیه
توانمندسازی  ی براجتماع-فرهنگیعامل : 1فرضیه 

 دارد. داریتأثیر معنیکارآفرینی زنان روستایی 
 داری بین متغیر عامل، آماره معنی6مطابق با جدول 

( 641/2انمندسازی کارآفرینی برابر )اجتماعی و تو-فرهنگی
این  دهندةنشان( است و 96/1باشد که بزرگتر از مقدار )می

انمندسازی اجتماعی و تو-است که ارتباط میان عامل فرهنگی
ین دار است. همچن( معنی%95کارآفرینی در سطح اطمینان )

یزان م( است و 165/0ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر )
وانمندسازی اجتماعی بر ت-تأثیر مثبت عامل فرهنگی
احد بارتی دیگر یک وعدهد. بهکارآفرینی شرکت را نشان می

 165/0ب افزایش اجتماعی، موج-تغییر در عامل فرهنگی
 کارآفرینی خواهد شد. این بدان توانمندسازیواحدی در 

وانمندسازی اجتماعی بر ت-معناست که عامل فرهنگی
هش ه پژوکارآفرینی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضی

 شود. تأیید می
ازی توانمندس صادی براقت-مالیعامل : 2فرضیه 

 دارد. داریتأثیر معنیکارآفرینی زنان روستایی 
رتباط ااین است که  دهندةنشان، نتایج 6با توجه به جدول 

 انمندسازی کارآفرینی در سطحاقتصادی و تو-میان عامل مالی
ین ادار است. همچنین ضریب مسیر مابین معنی %95اطمینان 

-ل مالییزان تأثیر مثبت عام( است و م203/0) دو متغیر برابر
هد. داقتصادی بر توانمندسازی کارآفرینی شرکت را نشان می

وانمندسازی اقتصادی بر ت-این بدان معناست که عامل مالی
ش پژوه فرضیه بنابراینکارآفرینی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. 

 شود. تأیید می
توانمندسازی کارآفرینی  روانشناختی برعامل : 3فرضیه 

 دارد. دارتأثیر معنیان روستایی زن
داری بین متغیر که آماره معنی دادنشان  6نتایج جدول 

( 857/1عامل روانشناختی و توانمندسازی کارآفرینی برابر )
( است. لذا ارتباط میان 96/1باشد که کوچکتر از مقدار )می

دار نیست. عامل روانشناختی و توانمندسازی کارآفرینی معنی
( است 054/0متغیر برابر) یب مسیر مابین این دوهمچنین ضر

گذاری عامل روانشناختی بر توانمندسازی کارآفرینی را و تأثیر

 توانمندسازیعبارتی عامل روانشناختی بر دهد. بهنشان نمی
تأیید کارآفرینی تأثیر مستقیم ندارد و فرضیه پژوهش 

 شود. نمی
ی هاپتانسل ی براجتماع-فرهنگیعامل  :4فرضیه 

 دارد. دارتأثیر معنیزنان روستایی  زاییاشتغال
نشان داد که ارتباط میان عامل  6های جدول یافته
زایی در سطح های اشتغالتماعی و پتانسیلاج-فرهنگی
ین ادار است. همچنین ضریب مسیر مابین معنی %95اطمینان 

ل ( است و میزان تأثیر مثبت عام217/0دو متغیر برابر )
زایی شرکت را های اشتغالماعی بر پتانسیلاجت-فرهنگی

های جتماعی بر پتانسیلا-دهد. لذا عامل فرهنگینشان می
ه فرضی زایی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین ایناشتغال

 شود. تأیید می
های پتانسل اقتصادی بر-مالیعامل : 5فرضیه 

 دارد.دار تأثیر معنیزنان روستایی  زاییاشتغال
ر د، حاکی از آن بود که 6دست آمده در جدول هب نتایج

-داری میان عامل مالی، ارتباط معنی%95سطح اطمینان 
عبارتی زایی وجود دارد. بهاشتغالهای اقتصادی و پتانسیل

 زایی تأثیر مثبتهای اشتغالقتصادی بر پتانسیلا-عامل مالی
 . شودیو مستقیمی دارد. بنابراین فرضیه پنجم پژوهش تأیید م

 زاییهای اشتغالپتانسل روانشناختی برعامل : 6فرضیه 
 دارد. دارتأثیر معنیزنان روستایی 

عامل  ها نشان داد که رابطه میان، یافته6مطابق با جدول 
 %95 زایی در سطح اطمینانهای اشتغالروانشناختی و پتانسیل

های ل. بنابراین، عامل روانشناختی بر پتانسیاستدار معنی
شم ضیه شزایی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. بنابراین فراشتغال

 شود. پژوهش نیز تأیید می
زایی بر توانمندسازی های اشتغال: پتانسل7فرضیه 

 دارد. دارتأثیر معنیزنان روستایی  کارآفرینی
های پتانسیل میانکه ارتباط نشان داد  6نتایج جدول 

 %95نی در سطح اطمینان زایی و توانمندسازی کارآفریاشتغال
زایی بر توانمندسازی های اشتغالدار است. لذا پتانسیلمعنی

کارآفرینی تأثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین این فرضیه 
شود. ضرایب مسیر و نتایج مربوط به پژوهش تأیید می

 داده شده است. 5های تحقیق در جدول معناداری فرضیه

 

 های پژوهشرزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیهنتایج حاصل از ا -6جدول 
Table 6. Results of structural model evaluation to test research hypotheses 

 (βضریب مسیر ) مسیر ردیف
 داریعدد معنی

(t-value) 
 نتیجه آزمون

 تأیید 641/2 165/0 توانمندسازی کارآفرینی اجتماعی-عامل فرهنگی 1
 تأیید 051/4 203/0 توانمندسازی کارآفرینی اقتصادی-عامل مالی 2
 رد 857/1 054/0 توانمندسازی کارآفرینی عامل روانشناختی 3
 تأیید 017/4 217/0 زاییهای اشتغالپتانسیل اجتماعی-عامل فرهنگی 4
 تأیید 916/4 253/0 زاییهای اشتغالپتانسیل اقتصادی-عامل مالی 5
 تأیید 278/7 363/0 زاییهای اشتغالپتانسیل عامل روانشناختی 6
 تأیید 823/7 360/0 ازی کارآفرینیتوانمندس زاییهای اشتغالپتانسیل 7
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اقتصادی -، مالیفرهنگی و اجتماعیهای : عامل10و  9، 8فرضیه 
زایی در های اشتغالو روانشناختی به واسطه نقش میانجی پتانسیل
 توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی تأثیر دارد.

، از روش بوت استرپ 10و  9، 8های برای بررسی فرضیه
شد. در این روش چنانچه مقدار حد پایین و حد باالی  استفاده

بوت استرپ هر دو مثبت و یا هر دو منفی باشند و صفر مابین 

مستقیم معنادار قرار نگیرد، در آن صورت مسیر غیردو حد  این
بوده و فرضیه پذیرفته خواهد شد. همچنین اگر سطح 

م باشد تأثیر غیرمستقی 05/0داری کوچکتر از مقدار معنی
داری داری یا عدم معنی، معنی7شود. در جدول پذیرفته می

 ه شده است.ئمسیرهای غیرمستقیم ارا

 
 نتایج حاصل از روش بوت استرپ برای بررسی معناداری اثر غیرمستقیم -7جدول 

Table 7. Results of bootstrap method to evaluate the significance of indirect effect 
یر اثر غ مسیر

 مستقیم
 مقدار بوت استرپ

 tآماره 
خطای 
 برآورد

سطح 
 حد پایین حد باال متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل معناداری

 فرهنگی و اجتماعیعامل 
های پتانسیل
 زاییاشتغال

توانمندسازی 
 001/0 021/0 726/3 038/0 118/0 078/0 کارآفرینی

های پتانسیل قتصادیا-عامل مالی
 زاییشتغالا

توانمندسازی 
 001/0 034/0 911/3 041/0 152/0 091/0 کارآفرینی

های پتانسیل عامل روانشناختی
 زاییاشتغال

توانمندسازی 
 001/0 027/0 859/4 081/0 187/0 131/0 کارآفرینی

 
 ، برای هر سه مسیر، سطح اطمینان7با توجه به جدول 

 10و  9، 8های دست آمد. بنابراین فرضهدار بمعنی 99%
فرهنگی و شوند. بدین معنا که عامل پژوهش پذیرفته می

مل روانشناختی به اقتصادی و عا-لی،  عامل مااجتماعی
زایی در های اشتغالواسطه نقش میانجی پتانسیل

 توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی تأثیر دارند. 
بر ترین عوامل اثرگذار دنبال تحلیل مهماین پژوهش، به

توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی سرپرست خانوار در 
واسطه نقش بهشهرستان سراب بود. مطابق نتایج تحقیق، 

ترین عوامل اثرگذار بر زایی، مهمهای اشتغالپتانسیلمیانجی 
رپرست خانوار توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی س

شناختی، های روانترتیب اولویت اثرگذاری، شامل عاملبه
دست آمد. اما در ه اجتماعی ب -اقتصادی و فرهنگی-مالی

ترتیب زمینه اثرگذاری مستقیم بر توانمندسازی کارآفرینی، به
 -و فرهنگیاقتصادی -اولویت اثرگذاری، دو عامل مالی

اساس آزمون فرضیات تحقیق، نتایج اجتماعی بودند. لذا بر
 بدین شرح است: 

میرزاخانی (، 1ده و بوداقی )زاعباسهای همگام با یافته
(، 14، حاجی حسنی و اختیاری )(30) یمیسپهوند و کر(، 24)

(، 36(، زمانی مقدم و افشانی )18پور و همکاران )حسن
حق و همکاران  -ال-(، ابرار8(، بایه )23منصوری و بقایی )

اجتماعی و -عوامل فرهنگی( 29پورنماواتی و یوتاما )( و 2)
زایی و توانمندسازی های اشتغالانسیلمالی بر پت-اقتصادی

های آموزش کارآفرینی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. ارائه
 در ویژهبه و اجتماعی -موانع فرهنگی برداشتن مرتبط با

خانواده، آموزش  اقتصادی مدیریت مختلف هایزمینه
 خود حقوق از زنان اگاهی های اجتماعی و بهبوددهندهمهارت

 حضور منظوربه روستایی دختران حصیلادامه ت ضرورت و
 توانمندی شغلی افزایش و روستایی توسعه یندفرآ در مؤثرتر

 در آموزشی هایدوره ضروری است. همچنین برگزاری آنان
 کاربردی هایمهارت فراگیری مناسب جهت مکان و زمان
روستایی صورت گیرد.  زنان شغلی بهبود توانمندی جهت

 در روستایی زنان بیشتر دادن بدیهی است مشارکت
ارتقای  جهت باشند ذینفع آن در نحویبه که آنان هاییپروژه

 توانمندی شغلی و اشتغال به پذیرش نسبت روستا فرهنگ
گردد. تقویت صندوق اعتبارات زنان زنان روستایی پیشنهاد می

 بازارهای رسمیت شناختن مشاغل خانگی، ایجادبه روستایی،
 شارکت حداکثری زنان روستایی برایبا م ایمنطقه و محلی
 هایزمینه ه آموزش جهت درئارا محصوالت تولیدی، فروش
خانواده و تعریف بیمه کار برای  اقتصادی مدیریت مختلف

ترین راهکارهای پیشنهادی در زمینه زنان روستایی از مهم
های روستایی اقتصادی زنان روستایی در محیط -عامل مالی

های اولویت دادن به طرح شودد میپیشنها همچنیناست. 
استفاده  با کوچک هایکارگاه راه اندازی و حمایتی کارآفرینی

 هاییا توسعه تعاونی بهره، تشکیلکم تسهیالت پرداخت از
روستایی و تقویت  شاغل تولیدی زنان محصوالت فروش

ریزان روستایی قرار مد نظر برنامه های اعتبارات خردصندوق
 گیرد.

ها، عامل روانشناختی بر توانمندسازی یافتهمطابق 
کارآفرینی زنان روستایی تأثیر مستقیم و معناداری ندارد. این 

لو و همکاران حاجی(، 12همکاران ) و  یافته برخالف قاسمی
وی و ( و 6(، بهمنی و همکاران )1زاده و بوداقی )عباس(، 15)

شناختی است. این در حالی است که عامل روان (34همکاران )
زایی، بیشترین تأثیر های اشتغالاز مسیر متغیر میانجی پتانسیل

( را در مقایسه با دیگر متغیرهای تحقیق بر 131/0)
ارتقاء توانمندسازی کارآفرینی زنان روستایی دارد. 

 طریق از روستایی زنان تشویق و روانی توانمندسازی
 هایو فعالیت کارآفرینی مورد در آموزشی هایکالس
 ایمنطقه و محلی نیازهای با توجه با زنان زایاشتغال

 کار و ایجاد کسب برای زنان انگیزه افزایش باعث تواندمی
گردد. در این  آنان اقتصادی توان افزایش نتیجه در و جدید

تقویت  مضامین با های انگیزشیبرنامه شودمی راستا پیشنهاد
روستایی  های روانشناختی زنانشاخص نفس و تقویت عزت

های محلی و رسانه در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی
 همچنین پیشنهاد .ریزان قرار گیردای در اولویت برنامهمنطقه

 برگزاری طریق از استانداری و شهرستان بانوان امور شودمی
محوریت تقویت ابعاد روانشناختی  با های آموزشیکارگاه

 و ظرفیت تو شناخ اشتغال در میان زنان روستایی
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وستایی را رخود، زمینه بهبود توامندسازی زنان  هایتوانمندی
 فراهم سازند.

ها حاکی از آن بود که توانمندسازی بخش دیگری از یافته
زنان روستایی در سه حیطه اشتغال )کشاورزی، صنعت و 
خدمات(، بیش از همه بر حیطه اشتغال کارآفرینانه صنعت 

نمندسازی کارآفرینانه زنان عبارتی تواگرایش داشت. به
های صنعتی فعالیتسمت روستایی در مناطق تحقیق، بیشتر به

 ، همگام با نتایج مبارک و همکارانهمچنینگرایش دارد. 
اندرسون و ( و 16هان و همکاران )(، 9وجیها ) و (، بوشرا25)

متغیر وجود شرایط و  ( نتایج نشان داد که5همکاران )
با  رابطه درایی برای زنان روستایی زهای اشتغالپتانسیل

روانشناختی و  اجتماعی،-فرهنگی تأثیرگذاری عوامل

 زنان نقش توانمندسازی کارآفرینی بر مالی-اقتصادی
که ایجاد  قوی دارد. این یافته بدین معنی است ایواسطه

تواند بر بهبود های روستایی میشرایط اشتغال زنان در محیط
بیش از انتظار اثرگذار باشد. زیرا هر  توانمندی زنان روستایی

تر باشد، تأثیر زایی در محیط فراهمهای اشتغالپتانسیل چه
 بر مالی-اقتصادی اجتماعی، روانشناختی و-فرهنگی عوامل

شود. لذا پیشنهاد توانمندسازی کارآفرینی آنان تشدید می
ریزان توسعه روستایی و امور زنان روستایی، شود تا برنامهمی
های رایط امکان اشتغال زنان روستایی را در قالب تعاونیش

های حمایتی فراهم سازند و با تولیدی، صنایع دستی و انجمن
های اعتباری کارآفرینی، شرایط بهبود توسعه صندوق

توانمندسازیی زنان روستایی را بیش از گذشته فراهم آورند. 
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Ignoring the main drivers affecting the empowerment of rural 
women, especially in the field of employment and entrepreneurship, always overshadows the 
employment potentials, entrepreneurial psychological capacities and the real position of women 
in the socio-cultural and economic development of a rural society. Therefore, improving the 
empowerment of rural women is a key factor in reducing gender gaps and one of the important 
pillars of the development of a rural community. In this regard, the purpose of the study in the 
form of 10 main hypotheses was to analyze the factors affecting the entrepreneurial 
empowerment of female-headed households in the villages of Sarab County. 
Material and Methods: This study is a descriptive-analytical research that was conducted by 
survey method. The statistical population included all female-headed households (N= 6101) in 
the villages of Sarab County. By multi-stage random sampling method with proportional 
assignment, 363 people from 18 villages and 5 districts (districts of Razliq, 77 people; Hoomeh, 
100 people; Aberghan, 96 people; Ardalan, 46 people and Alan Baraghosh, 43 people) were 
selected as a statistical sample. To analyze the research hypotheses, structural equation 
modeling was used by PLS method with the help of SmartPLS 3.0 and SPSS 22.0 software. The 
research instrument was a structured questionnaire that used convergent validity (with the help 
of AVE) and diagnostic validity to evaluate the validity of the research instrument and factor 
load values, combined reliability (CR) and Cronbach's alpha value were used for the reliability 
of the research instrument. 
Results: The results of structural equation modeling showed that in terms of direct impact on 
entrepreneurial empowerment of rural women, the factors of employment potential, financial-
economic and socio-cultural potentials had a positive and significant effect, respectively; But 
the effect of psychological factor on entrepreneurial empowerment of rural women was not 
significant. Also, the most important factors affecting the entrepreneurial empowerment of rural 
women due to the mediating role of job creation potentials (indirect impact), in order of priority, 
included psychological, financial-economic and cultural-social factors. 
Conclusion: The conceptual model of the research has been able to explain the factors affecting 
the empowerment of rural women at the desired level. Although the psychological factor did not 
have a direct and significant effect on the entrepreneurial empowerment of rural women; But 
due to the mediating variable of job creation potentials, it has the greatest effect (0.131) in 
comparison with financial-economic and cultural-social variables on empowerment. Promoting 
psychological empowerment and encouraging rural women through educational programs to 
improve the psychological capacity of women in employment and entrepreneurship, organizing 
the conditions for more social and economic participation of rural women in rural development 
and entrepreneurship programs, strengthening the fund credit schemes, creating local markets 
with maximum participation of rural women and supporting their entrepreneurial businesses can 
be effective in improving their empowerment. 
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