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چکیده
شک توجه همزمان به این دو موضوع از و روحیه کارآفرینی آنان، بیبا توجه به نقش و اهمیت مشارکت زنان روستایی

بررسی نقش آموزش دربه همین دلیل، هدف مطالعه حاضر برخوردار است. روستاییهاي توسعهاي در پیشبرد برنامهاهمیت ویژه
تن از زنان روستایی کارآفرین شهرستان بروجن تشکیل 110است. جامعه آماري تحقیق را توسعه کارآفرینی زنان روستایی 

ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی تن از آن86گیري تصادفی ساده تعداد که با استفاده از روش نمونهندداد
آزمون و با کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن نیز در طی پیشسواالت پرسشنامه با استفاده از نظرات

19نسخه SPSSافزار دست آمده توسط نرمههاي بمحاسبه شد. داده899/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ بررسی و به میزان 
ها نگرش باشد و بیشتر آنامون کارآفرینی در حد متوسط میمیزان آگاهی زنان مورد مطالعه پیردادنشانتحقیقتحلیل شد. نتایج

هاي آموزشی مؤثر بر توسعه مثبتی نسبت به نقش آموزش در بهبود کارآفرینی داشتند. بر اساس نتایج آزمون تحلیل عاملی، شیوه
طالعات و تجارب کارآفرینان هاي تخصصی کارآفرینی، استفاده از اترتیب اهمیت در سه عامل آموزشکارآفرینی زنان روستایی به

هاي بندي شدند. به منظور توسعه کارآفرینی بین زنان روستایی استفاده از روشها و اینترنت دستهاستفاده از رسانهزن موفق و
شود.هاي نوین پیشنهاد میآموزش عملی،  زنان کارآفرین موفق  همچنین رسانه

، بروجنهاي آموزشی، توسعه روستاییارآفرین، دورهکارآفرینی روستایی، زنان کهاي کلیدي:واژه

مقدمه
و شکوفایی توسعهدر رشد، ضرورت کارآفرینیمروزه ا

). 30ه است (مشهود گردیداز پیشبیشجوامع انسانی 
عنوان کارآفرینان مبتکر بهنوآور واکنون، افراد خالق،هم

تولیدي وهاي صنعتی، در زمینهتحوالت بزرگیباعث ایجاد 
کارآفرینان کسانی هستند .اندشدهدر سرتاسر جهانخدماتی

یازخدمات مورد نمحصوالت وجدید، کاروکسبایجاد که با
در این کنند. درآمد خوبی کسب میرا تولید کرده و مردم
توجه به روستائیان و روحیه کارآفرینی آنان به عنوان ،میان

اي جامعه از اهمیت ویژهعوامل مهم اجتماعی و اقتصادي در 
کارهاي توسعه هراترینمهماز شک برخورداربوده و بی

هم هست روستایی که زیرمجموعه توسعه پایدار کشور
است که تاکنون از کارآفرینی مفهومی.)19(شودمحسوب می

هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و همه بر دیدگاه
رکه توسعه اقتصادي موتور مح1این باورند که کارآفرینی

کارآفرین به است. در حال توسعهو یافته کشورهاي توسعه
شود که به تنهایی یا با مشارکت دیگران، فردي گفته می

هاي اجتماعی، ي ایجاد کرده و با قبول مسئولیتکاروکسب
). 3،25اداري و مالی، در اداره امور روزانه شرکت کند (

نان نقش مهم و در حال ، زایراندر جامعه امروز
ي که دراگونهرها ایفا کرده بهگسترشی در زمینه کسب و کا

و خصوصیکارهايوکسبدرزنانسهماخیر،هايسال
با ،بنابراین. استکردهطیرارشديبهروروندغیردولتی

بله مقاوملیاقتصاددرزنانسهميتوسعهتوجه به ضرورت
وري است که شرایط الزم براي ضر،با بحران بیکاري زنان

با ایجاد هم تا زنان ،توسعه کارآفرینی زنان فراهم گردد

به  هاي شغلی براي خود و دیگران بتوانند و فرصتکاروکسب
توسعه کارآفرینی و ،حل این بحران کمک کنند. بنابراین

ايفزایندهطوربهو کوچکخردکاروکسبارتقاءواندازيراه
ویژههبپایداراشتغالهايایجاد فرصتبرايابزاريعنوانبه

توجه موردمعلولافرادوفقرازنان،مانندايحاشیهافرادبراي
2کارآفرینیبان جهانی دیدهبراساس آخرین آمار ). 29است (

میلیارد در جهان، 2/4وضعیت کارآفرینی زنان از بین درباره 
). در ایران 21(ستنددرگیر امر کارآفرینی هزنان نصف مردان

وضعیت اشتغال زنان مشابه با کشورهاي در حال توسعه، نیز 
هاي شغلی در وضعیت مطلوبی نیست، همواره زنان فرصت

غالب در بخش غیررسمی با اندك طور بهو شتهکمتري دا
مشارکتنرخ، 1395. طبق آمارهستندکارهدستمزد مشغول ب

4/40کشورکلدربیشتروساله10جمعیتدراقتصادي
محاسبه درصد9/15درصد بوده که این شاخص در بین زنان 

5/52در بخش خدماتزنانبیشترین فعالیتشده است.
در بخش درصد4/23و در بخش صنعت درصد1/24و درصد

کشاورزي است. این در حالی است که سهم و نقش زنان 
ده کننکشاورزي تعیینبخشتوسعهدرروستایی در ایران

سهم1395سالسرشماريبراساساي کهگونهاست، به
شاغالنازآن درصد8/38درصد بوده که5/12زنان اشتغال

). بنابراین، الزم است با 16دهند (میتشکیلزنان روستاییرا
هاي اشتغال و کارآفرینی در روستاها وضعیت اجراي برنامه

آنان را بهبود بخشید.
به مقوله کارآفرینی زنان تاکنون کشورهاي زیادي

توان به کشور فیلیپین اند، از آن جمله میروستایی پرداخته
هاي توسعه روستایی زنان اشاره کرد که به تأسیس باشگاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي

1- Entrepreneurship 2- Global Entrepreneurship Monitoring
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بهباالبردن اعتمادبا هدفتوسط سازمان ترویج این کشور 
مبادرت کرده است. همچنین در نفس زنان و دختران روستایی

با هدف اعطاي1983در سال انک گرامینطرح ببنگالدش، 
بسیاري از افراد محروم را وام به زنان روستایی فقیر توانست 

در خود غلبه کنند. قادر کند که از طریق کارآفرینی، بر فقر
زمینه توسعه و ترویج کشور ما هم در هاي اخیر در سال

. کارآفرینی زنان و دختران روستایی اقداماتی انجام شده است
هاي کارآفرینی ویژه زنان روستایی درکشور کی از برنامهی
دفتر "طرح مرکز رشد و توسعه کارآفرینی زنان روستایی"

امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزي بوده که از سال 
زنان روستایی و عشایري، ایجاد سازيبا هدف توانمند1388
، ایجاد هاي موفقکاروکسباندازي هاي الزم براي راهمهارت
هاي جدید براي زنان روستایی، افزایش درآمد و فرصت

ها و کمک به خودکفایی و استقالل آنان به اجرا سرمایه آن
درآمد. حال با توجه به نکات یاد شده براي رسیدن به پاسخ 
این سؤال که آموزش چه نقشی در بهبود کارآفرینی زنان 

ر گرفته شدند:روستایی دارد؟ اهداف زیر در این تحقیق در نظ
هاي آموزشی مؤثر بر توسعه شیوهبندياولویتشناسایی و 

شناسایی میزان آگاهی و مهارت زنان کارآفرینی زنان روستایی
هاي آموزشی مؤثر بر تحلیل شیوهروستایی درباره کارآفرینی

.توسعه کارآفرینی زنان روستایی
توسعه هاي کارآفرینی روستایی راهکاري جدید در نظریه

سازي در مناطق روستایی در براي توانمندسازي و ظرفیت
هاي برابر جهت کاهش شکاف شهر و روستا، ایجاد فرصت

اقتصادي، اجتماعی، محیطی و نهادي است و ابزاري مهم 
). کارآفرینان 29براي رسیدن به توسعه پایدار است (

توانند بر روي بر خالف کارآفرینان شهري می	روستایی
کشاورزي ارگانیک، محصوالت پایدار هاي سبز،کاروکسب

گذاري هاي تجدیدپذیر سرمایهجنگلی، اکوتوریسم و انرژي
تواند اقتصاد هاي متنوع و کوچک میکاروکسبکنند. حضور 

روستایی را در برابر تغییرات اقتصادي ملی محافظت کند. 
ها، استعدادها و منابع خود توانند از مهارتمردم محلی می

هاي کاروکسبهاي کارآفرینانه استفاده کنند و براي فعالیت
گیري محلی مشوق دانش بومی بین ساکنان کوچک با جهت

) معتقدند رشد کارآفرینی روستایی 33است. سیدوهو و کائور (
موجب دسترسی بیشتر زنان روستایی به منابع الزم براي 

در شوند. کارآفرینی ها به کارآفرین میتبدیل شدن آن
هاي کشاورزي و هاي کشاورزي براساس فعالیتفعالیت

خانگی استوار است و زنان در این دو فعالیت حضوري 
) زن کارآفرین را 12و رابرت فیلیون (	چشمگیر دارند. دیناالوي

چنین تعریف می کنند: کسی که به تنهایی یا با مشارکت یا با 
ه انداخته یا اي، کاري را با خالقیت و نوآوري به راارثیه

هاي اجتماعی و اداري و مالی و پذیرفته و با پذیرش مسئولیت
اي عرضه کرده تا در بازار هاي تازههاي مالی، فرآوردهریسک

. خرید و فروش بر رقیبان چیره شود
هاي مختلف در روستا به کاروکسباندازي و ارتقاء راه

غال پایدار به ویژه هاي اشتعنوان ابزاري براي ایجاد فرصت
اي مانند زنان، فقرا و افراد معلول محسوب براي افراد حاشیه

گردد که تأثیر شود. توانمندسازي اقتصادي زنان  موجب میمی

نفس، مذاکره و موقعیت زنان دردرون مثبت دراعتماد به
گیري خانواده و افزایش حضور زنان در فرایند تصمیم

دسازي اقتصادي زنان از طریق وجودآید. مزایاي توانمنبه
). امروزه به حضور 30شود (ها میافزایش کارآفرینی نصیب آن

زنان در اجتماع به دیده کفه دیگر موازنه اقتصادي نگریسته 
شود و نادیده گرفتن تأثیر آنان در عرصه اجتماعی و می

شود. اقتصادي برابر، موجب عدم دستیابی به اهداف توسعه می
باشد، اولین اهرم به که متشکل از زن و مرد مینیروي انسانی

آنجا که زنان حرکت درآوردن موتور توسعه است و از
ریزان بزرگترین گروه محرومان در جهان هستند تالش برنامه

وکارشناسان زنان روستایی نخست باید معطوف به جبران 
ها وسوق دادن زنان روستایی به ها و محرومیتمحدودیت

تماعی و اقتصادي باشد و این امر جز با سوي تساوي اج
).14(نیست تواناسازي آنان از طریق کارآفرینی میسر

زنان بسیار مهم است کاروکسبارائه پشتیبانی مؤثر براي 
ها ازجمله آنکاروکسباین پشتیبانی به منظور تسهیل 

هاي کارآفرینی هاي آموزشی زنان و ارائه مهارتبرنامه
راه مهم دیگري براي کاروکسبایجاد مراکز رشد باشد می

). ضرورت 30هاي زنان است (کاروکسبکمک به اطمینان از 
ریزان زنان روستایی نیز کند کارشناسان و برنامهایجاب می
اي به موضوع آموزش کارآفرینی زنان و دختران توجه ویژه

روستایی و عشایري مبذول دارند.
ی یکی از ابعاد مهم و بدون شک آموزش کارآفرین

باشد هاي ترویج کارآفرینی در جامعه میضروري در برنامه
و 1950هاي کارآفرینی از اواخر دهه تمایل به کسب آموزش

، از زمانی که مباحث کارآفرینی از سوي 1960اوایل دهه 
مور مطرح شد، تاکنون رشد سریعی یافته لند، کولنیز، کلهمک

اخیر آموزش کارآفرینی در حیطه هاي است. در طول سال
هاي جدید بیشتر مورد توجه بوده و از سوي کاروکسب

کنفرانس کاخ سفید، به عنوان ششمین نکته قابل توجه براي 
هاي کوچک اقتصادي مطرح شده است حل مشکالت بنگاه

)35.(
) در گزارش خود 34کمیسیون آموزش کارآفرینی اروپا (

هاي دانش، نگرش و مهارتاعالم کرده است که  توسعه
هاي خود را به عمل دهد ایدهکارآفرینانه به افراد امکان می

تبدیل کنند. از نظر این کمیسیون یکی از نتایج آموزش 
).7کارآفرینی، تغییر نگرش افراد درباره کارآفرینی است (
ها، همچنین، از منظر دیدبان جهانی کارآفرینی مهارت

فرینانه قابل آموزش و یادگیري ها و رفتارهاي کارآنگرش
گیري هستند و آموزش کارآفرینی نقش ضروري در شکل

.کندها و فرهنگ ایفا میها، مهارتنگرش
دهند که آموزش کارآفرینی تحقیقات اخیر نشان می

تأثیر مثبتی بر توسعه برخی عوامل ادراکی مانند خود کارآمدي 
هاي دورهدررادي که). محققان در این تحقیقات، اف5دارد (

را با فراگیرانی که در این شرکت نکردندآموزشی کارآفرینی 
ند و در طی آن دریافتند که نمودمقایسه ند،ها شرکت کرددوره

داري بر سطح خود هاي کارآفرینی تأثیر معنیگذراندن دوره
اي قبل و کارآمدي افراد دارد. همچنین، در یک مطالعه مقایسه

) 26اي آموزش کارآفرینی، پیترمن و کندي (هبعد از دوره
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هاي کارآفرینی، مشاهده کردند که فراگیران پس از اتمام دوره
هاي خود دست کاروکسببه سطح باالتري از مطلوبیت در 

پذیري آموزش ) در مورد امکان6یافتند. از سوي دیگر، دانا (
کارآفرینی، معتقد است که اگرچه آموزش کارآفرینان بالقوه 

ها پذیر است، ولی آموزش آنها امکانبراي شناسایی فرصت
اي نیست. بر این اساس وي ها کار سادهبراي ایجاد فرصت

هاست گیرد که کارآفرینی مبتنی بر شناسایی فرصتنتیجه می
(کارآفرینی مد نظر کریزنر) که قابل آموختن است ولی 

مد نظر هاست (کارآفرینی کارآفرینی که مبتنی بر خلق فرصت
شومپیتر)، قابل آموختن نیست. 

هاي هاي آموزشی در برنامهبا توجه به نقش فعالیت
هاي ترویج کارآفرینی، در ادامه به تبیین ساختار، محتوا و شیوه

بندي شود. بر اساس تقسیمآموزش کارآفرینی پرداخته می
هاي آموزش هدف اساسی براي برنامه4توان اینترمن، می
تصور شد که عبارتند از: آگاهی نسبت به کارآفرینی م

هاي کارآفرینانه، توسعه کاروکسبکارآفرینی، نحوه ایجاد 
گران هاي کارآفرینانه کوچک و آموزش آموزشکاروکسب
هاي آموزش ) برنامه18هاي کارآفرینی. جوهانیسون (دوره

دانش «هدف یادگیري عمده شامل 5کارآفرینی را داراي 
هاي صحیح براي ها و انگیزهعه نگرشبراي توس» چرایی

هاي فنی و براي توسعه قابلیت» دانش چگونگی«کارآفرینی، 
شناسایی «، کاروکسبهاي مورد نیاز براي توسعه مهارت

مدیریت «هاي ارتباطی کارآفرینان، براي توسعه شبکه» افراد
دانش «براي نحوه عمل صحیح در زمان مناسب و » زمان

دانش و اطالعات مورد نیاز براي توسعه براي کسب » چیستی
داند. هاي جدید میکاروکسب

دهند که نوع آموزش کارآفرینی در ها نشان میبررسی
هاي کارآفرینانه کاروکسباندازي و اداره مراحل مختلف راه

یکسان نیست و نیازهاي یادگیري افراد بر حسب مراحل 
سازي، نظیر مرحله آگاههاي کارآفرینانه مختلف توسعه فعالیت

اندازي، مرحله رشد و مرحله بلوغ متفاوت مرحله قبل از راه
اطالعات مورد نیاز افراد در مرحله ،است. به عنوان مثال

باشد، ها میسازي، عمدتاً شامل شناسایی و تحلیل فرصتآگاه
، توانایی کاروکسباندازي حال آنکه در مرحله قبل از راه

، کاروکسباندازي ار و در مرحله راهسنجی بازامکان
جدید داراي کاروکسباندازي ریزي و محاسبه براي راهبرنامه

هاي اهداف برنامه،باشد. بر این اساساهمیت بیشتر می
آموزش کارآفرینی تحت تأثیر نیازهاي افراد در مراحل مختلف 

دبیات بنابراین، در ا).20گیرد (هاي کارآفرینانه قرار میفعالیت
نظر وجود دارد که مربوط به آموزش کارآفرینی نوعی اتفاق

هاي آموزش کارآفرینی، افزایش موفقیت هدف اصلی برنامه
باشد. بر همین اساس، هاي جدید میکاروکسبافراد در ایجاد 

هاي آموزشی که بر حسب تعداد فراگیران بر خالف سایر دوره
آفرینی بایستی بر هاي آموزش کاردورهشوند،ارزشیابی می

هایی که کاروکسباساس تأثیرات اقتصادي و اجتماعی 
کنند، ارزشیابی شده و از معیارهایی مانند میفراگیران ایجاد

هاي هاي جدید ایجاد شده، تعداد فرصتکاروکسبتعداد 
هاي ایجاد شده و کاروکسبشغلی ایجاد شده، انواع 

رشد اقتصادي استفاده شود ها در افزایش هاي بالقوه آنتوانایی
)، اگرچه تاکنون اهداف 20). به اعتقاد لی و وونگ (36،37(

مشخصی براي آموزش کارآفرینی تعریف نشده است، ولی
هاي آموزش کارآفرینی را توان اهداف دورهطور خالصه میبه

به صورت زیر معرفی کرد: 
اندازي شناسایی و تربیت کارآفرینان بالقوه براي راه- 

هاي جدیدکاروکسب
هاي کارآفرینانه جدید توانمندسازي افراد براي تهیه طرح- 
هايتأکید بر موضوعات مهم و ضروري براي اجراي طرح- 

کارآفرینانه، از قبیل آشنایی با بازار و مسائل مالی و حقوقی
تحمل ریسک در افرادهایی نظیر استقالل وارتقاء قابلیت- 

درکلیدينقشمتغیري باعنوانبهکارآفرینیازامروزه
با ی، در تحقیق)28(شود. رحمتی و همکارانمییاداقتصاد

آموزشبرايگذاريمشیخطو بررسی نظامهدف  تحلیل
سزاییبهسهمکارآفرینانوکارآفرینیغیررسمی اشاره کردند،

زایش درحیاتیعاملدارند. کارآفرینیاقتصاديتوسعهدر
وجدیدکسب وکارهايوهاشرکتید، خلقجدهايایده

) در 15اقتصاد است. ایدروس و همکاران (پرورشطورکلیبه
و کاروکسببرنامه کارآفرینی به ایجاد پژوهش خود دریافتند 

زمینه را براي تحقیقات آینده کمک کرده و مشاغل جدیدرشد
) به نقل از 25(یعقوبی فرانیموحدي و کند. میمشخص 

یک نیرويمنزلهبهکارآفرینیزمینه بررسی نقشدر پترین
د کارآفرینینگیرروستایی نتیجه میتوسعهدراقتصادي
برايروستاامکاناتومنابعينوآورانهکارگیريهبروستایی

) در پژوهش خود 1وکاراست. آراستی (کسبهايفرصتخلق
- با هدف بررسی کارآفرینی به عنوان ساختار فرهنگی

رسد که به این نتیجه میو کاراعی مؤثر در ایجاد کسباجتم
، تنها کاروکسباجتماعی مؤثر بر - از میان عوامل فرهنگی

نگرش موافق اطرافیان به زن کارآفرین کننده،تقویتعامل
و) در تحقیقی با هدف بررسی خانواده11باشد. گلرد (می

نتیجه ایرانی زنانکارآفرینیيتوسعهراهکارهايشناخت
وملیاقتصادزنان درسهمتوسعهضرورتبهگیرد بنامی

الزمکه شرایطاستضروري،زنانبحران بیکاريبامقابله
زنانگردد تافراهمنیزکارآفرینزنانکاروکسبتوسعهبراي

دیگرانخود وبرايشغلیهايو فرصتکاروکسبایجادبا
بخشند. یعقوبی فرانی و پایانراکنونی جامعهمعضلبتوانند

- آموزشیعواملبا هدف بررسی ی) در تحقیق38همکاران (
يبر کارآفرینی زنان روستایی دریافتند توسعهنهادي موثر

تردید بیایرانروستایی درزنانکارهاي کوچککسب و
هایی کههزینهازوکاهش دهدرامیزان بیکاريتواندمی

کارآفرینی زنان نقش .کاهدبکند،ایجاد شغل میصرفدولت
وها دارد. جمشیدياي در سالمت اقتصاد ملتبرجسته

برنده و با هدف بررسی عوامل پیشی) در تحقیق17همکاران (
برنده دارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی، عوامل پیشباز
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توسعه کارآفرینی زنان روستایی را عوامل اقتصادي، اجتماعی، 
، فردي، رفتاري و محیطی برشمردند. مک زیرساختی، ترویجی

روستایی جوامعدري کارآفرینیتوسعهکند ) بیان می22الوي (
اجتماعی،هاي فرهنگی،زمینهسازيفراهمنیازمند

ساختارهايباآموزشیهاينظامهمکاريطرفیازواقتصادي
باشد.میحمایتیهايسازوکارسایرتداركوو مالیاداري

کهسطوح عملکرديوکارآفرینییندآفردرش آموزشنق
آنکارها بهوکسبموفقیتورشدوبقايکارآفرینان برا

) در 10اهمیت خواهد بود. گلرد (شوند، بسیار پرمینایل
با هدف شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی یتحقیق

ی گیرد نقش عوامل فردي در توسعه کارآفرینزنان نتیجه می
ترینمهمتر است و همچنین زنان از سایر عوامل مؤثر

رضایت شغلی و کسب کاروکسبها و اهداف زنان در انگیزه
) در مطالعه خود با هدف 30اعتبار است. صابریان و صبوري (

تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عضو صندوق اعتبارات 
عباتند از: ترتیبگیرد عوامل مؤثر بهخرد سمنان نتیجه می

روانی،پذیريریسکدرونی،کنترلسختکوشی، کانون
پشتکار،خالقیت،ابهام،تحملنوآوري،مالی،پذیريریسک
) در مطالعه خود با 9طلبی. قادرمرزي و همکاران (فرصت

روستایی نتیجه زنانکارآفرینیِتوسعهموانعهدف شناسایی
کافی،اندازپس ومالیپشتوانهنداشتنعامل3گیرد می

عدمواعتبارات دولتیازاستفادهبرايضامنووثیقهنداشتن
اقتصاد مانع وتجارتعرصهدرمردانبارقابتدرتوانایی

و همکارانژوتوسعه کارآفرینی زنان روستایی خواهد شد. 
ویتنامدردرزنانبا هدف بررسی کارآفرینیی) در پژوهش40(

خانواده،اجتماعیيهسرمایزنان به عنوانکهدریافتند
باشند و با دارا میشدنکارآفرینهاي زیادي برايظرفیت

ها دولت ویتنام سیاست حمایت از توجه به این ظرفیت
هاي با هاي خرد زنان روستایی همچنین تشکلکاروکسب

وفیروزآباديمالکیت زنان را در اولویت قرار داده است.
اعتماديهرابطارزیابیهدفاباي) در مطالعه8نصرالهی (

هرچهدریافتندروستاییزنانکارآفرینیيهروحیواجتماعی
روستاییزنانو نهادي)عمومی(فردي،اجتماعیاعتماد
درویابدمیافزایشهاآنپذیريریسکقدرتباشد،بیشتر

شوند. میبرخورداربیشتريخالقیتازکاري خودهايفعالیت
بررسی نقش زنان در با هدفی) در تحقیق32سینکه و باك (

رهیافت یک(منظوره در مزارع خانوادگیتوسعه کارآفرینی چند
هايجنبه) به این نتیجه رسیدند که کارآفرینییادگیري 
ی چندکارآفرینو آموزش  زنان در توسعه  یادگیري ضرورت 

هاي جدید بر شیوهمعرفی هویت و- 1:منظوره عبارتند از
نشست در هاي جدید ودسترسی به شبکه- 2وي مزرعه ر

آغاز مذاکرات در خانواده کشاورزي با -3یادگیري محیط
منظوره. چرمچیان چندمزرعه به سمت تولیدگرایشتوجه به

عوامل) در تحقیقی با هدف بررسی4بیگی (لنگرودي و امیر
روستایی نتیجه زنانروانشناختیتوانمندسازيبرثرؤم

ازگروهی، استفادهآموزشهايروشازگیرند، استفادهمی
طریقازو ارائه خدمات آموزشیدیدهآموزشزنان

مهندسیوفنیمشاورهخدماتخصوصیهايشرکت

نیازبهتوجهزنان،بینونظراتافکارتبادلباعثکشاورزي
کردنآشناواجتماعهايفعالیتبههاآنورود  بیشترزنان،

باعثوگرددمیکاربرديوگوناگونهايا مهارتبهاآن
یعقوبی گردد. میهاآنتربیشتوانمندسازيوخوداتکایی

عوامل ) در تحقیقی با هدف بررسی 39فرانی و همکاران (
ازمنديبهرهکارآفرینی زنان روستایی دریافتند میزانموثر بر
- نهاديعواملبهدسترسیهاي آموزشی و میزانفرصت

مانی از جمله عوامل مؤثر برافزایش سطح کارآفرینی زنان ساز
آموزشی توسط هايباشد و معتقدند ایجاد کارگاهروستایی می

ترغیبوآموزشیهايبرنامهدرتنوعایجادمراکز ترویجی،
متنوعهايو شبکههارسانهازمنديبهرهبهروستاییزنان

موردايفهحروشغلیتخصصیاطالعاتکسببرايارتباطی
هاي نیاز از جمله راهکارهاي مؤثر براي  توسعه فعالیت

) در 23محمدي و لشگر آرا (کارآفرینی زنان روستا خواهد بود.
تحقیق خود با هدف بررسی نقش آموزش کارآفرینی در 
توانمندسازي زنان کارآفرین روستایی استان ایالم به این 

نی با توانمندسازي هاي کارآفرینتیجه رسیدند که بین قابلیت
گرایی پذیري، نیاز به موفقیت و عملمواردي چون ریسکدر

داري وجود دارد و الزم است جهت افزایش رابطه معنی
هاي اي به برگزاري دورهتوانمندي زنان کارافرین توجه ویژه

رسمی کرده  و همچنین با دعوت از زنان آموزش غیر
عنوان الگویی اثربخش موفق بهکارآفرین روستایی با تجربه و

) در تحقیق 24(موحدي و همکارانشبر موفقیت آن افزود. 
هاي آموزشی موثر بر کارآفرینی شیوهخود با هدف بررسی 

هاي تخصصی کارآفرینی، استفاده از برگزاري دورهدریافتند که 
هاي کارآفرینی، تناسب هاي آموزش عملی در دورهروش

ی با نیاز و عالقه مخاطبان، هاي کارآفرینمحتواهاي برنامه
هاي متنوع کارآفرینی، تقویت فرهنگ کارآفرینی برگزاري دوره

و استفاده از مربیان با تجربه در زمینه آموزش کارآفرینی از 
باقرصاد هاي بهبود آموزش کارآفرینی هستند. ترین شیوهمهم

با شناسایی عوامل کلیدي موفقیت آموزش ی) در تحقیق2(
گیرد که آموزش الکترونیک و کارآفرینی نتیجه میالکترونیکی 

هاي مؤثر براي توسعه کارآفرینیاز راه دور یکی از روش
باشد که خود تابع عوامل گوناگونی چون مدیریت آموزشی می

) 13باشد. هشیم و همکاران (صحیح و وجود رهبري فنی می
سازي زنان کارآفرین روستاییتوانمنددر پژوهش خود با هدف

به این نتیجه هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتبا مهارت
مهارت در هاي آموزشی رسیدند که زنان با  شرکت در دوره

دسترسی به اینترنت، مشارکت واستفاده از کامپیوتر 
داشته و ارزش اجتماعی و کاروکسبآمیزتري در موفقیت

توان یابد. بنابراین، به طور کلی میاقتصادي آنان افزایش می
بندي رسید که هایی که اشاره شد به این جمعاز پژوهش

هاي هاي آموزشی به ویژه آموزشآموزش و برگزاري دوره
ثیر مستقیمی در توسعه أاي تتخصصی و فنی و حرفه

کارآفرینی بین زنان روستایی دارا است. به سبب توسعه 
کارآفرینی و افزایش زنان کارآفرین، میزان مشارکت زنان در 

هاي مختلف اجتماعی و اقتصادي تقویت شده و این عرصه
هاي زنان روستایی خواهد شد.مساله باعث افزایش توانمندي
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مدل مفهومی تحقیق-1شکل 
Figure 1. Conceptual model of the research

هامواد و روش
کاربردي است و از لحاظ نحوه تحقیق از نوعاین

توصیفی - ها از نوع پیمایشیلیل دادهگردآوري و تجزیه و تح
است. جامعه آماري این تحقیق زنان روستایی کارآفرین 

اندازي کوچکی راهکاروکسبشهرستان بروجن است که 
نفر بوده که بر اساس جدول 110اند و تعدادشان کرده

نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب 86کرجسی و مورگان تعداد 
اطالعات،آوريفاده جهت جمعابزار مورد استشدند.

اي بود که سواالت آن توسط محقق و بر اساس پرسشنامه
بخش استخراج 4هاي انجام شده در پیشنه و سوابق پژوهش

شد. بعد از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید ترویج 
نفر از زنان 25و آموزش کشاورزي، براي سنجش پایایی آن، 

ها را تکمیل کردند و با استفاده از ایی کارآفرین پرسشنامهروست
محاسبه شد. بعد 899/0آلفاي کرونباخ میزان پایایی به مقدار  

پرسشنامه 86ها بین جامعه آماري، از توزیع کامل پرسشنامه
دست آمده با استفاده از ههاي بآوري شد و دادهتکمیل و جمع

حلیل و بررسی قرار گرفت. مورد ت19نسخه SPSSافزار نرم

هايآمارهها، به تناسب ازبخش تجزیه و تحلیل دادهدر
روش تحلیل عاملیوتغییراتضریبمیانگین، انحراف معیار،

دهد.)، مدل مفهومی تحقیق را نشان می1شکل (استفاده شد.

نتایج و بحث
هاي فردي زنان روستایی کارآفرینویژگی

مربوط به زنان کارآفرین فیتوصیآمارازحاصلنتایج
درصد6/68ها  روستایی مورد مطالعه نشان داد که از بین آن

مجرد بودند. میانگین سن زنان کارآفرین درصد4/31متاهل و 
سال بود. همچنین از لحاظ سطح تحصیالت 39مورد مطالعه 

کننده سطح سواد به ها در سطح دیپلم بودند، که بیانبیشتر آن
7/33نان روستایی کارآفرین هست. همچنین،  نسبت خوب ز

دهنده همکاري و درصد از زنان عضو تعاونی بودند که نشان
،مشارکت در حد متوسط زنان کارآفرین است. همچنین

سال 10ها در زمینه کارآفرینی حدود آنمیانگین سابقه کار
هاي فردي زنان کارآفرین را نشان )، ویژگی1جدول (باشد.می
.دهدمی

هاي فردي زنان کارآفرینویژگی- 1جدول 
Table 1. Women entrepreneurs' individual features

درصدفراوانیگویهمتغیر

هلتأوضعیت 
2413مجرد
13187متاهل
155100جمع

میزان تحصیالت

46/4سوادبی
66خواندن و نوشتن

106/11ابتدایی
1214راهنمایی

322/37مدیپل
67فوق دیپلم

166/18لیسانس و باالتر
155100جمع

عضو شرکت تعاونی
297/33بله
573/66خیر
86100جمع
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آگاهی و مهارت شخصی پیرامون کارآفرینی
گویه 9، از میان 2هاي بدست آمده در جدول طبق یافته

ینی به مربوط به آگاهی و مهارت شخصی پیرامون کارآفر
کاروکسباندازيراهوکارآفرینیبهزنانعالقهترتیب، میزان

کارآفرینی، توسعهبهنسبتزنانباورواعتقادکوچک، میزان
کارآفرینی، میزان آشنایی با مزایاي بازنانآشناییمیزان

را به خود 4تا یککوچک، اولویت کاروکسباندازي راه
.نداختصاص داد

هاي آگاهی و مهارت شخصی پاسخگویان پیرامون کارآفرینیگویهبنديلویتاو-2جدول
Table 2. Ranking the items related to the respondents' personal awareness and skill about entrepreneurship

اولویتضریب تغییراتاف معیارانحرمیانگینها                                                              گویه
54/399/0279/03کارآفرینی                                           باآشناییمیزان
94/302/1258/02کارآفرینی                          توسعهبهباورواعتقادمیزان
19/402/1243/01کار کوچک وکسباندازيراهوکارآفرینیبهعالقهمیزان

71/306/1285/04کار کوچک        واندازي کسبمیزان آشنایی با مزایاي راه
24/337/14228/06با  کارآفرینیآشناییآموزشیهايکالسدرتعداد شرکت

02/334/1443/08هاي آموزشی مرتبط با کارتولیدي      تعداد شرکت در  کالس
67/227/1475/09اي                هاي فنی وحرفهآموزشرخورداري  ازمیزان ب

89/228/14429/07وحسابداري   مالیحقوقی،مهارتودانشبامیزان آشنایی
88/209/1378/05ي بازاریابی     زمینهدراطالعاتودانشمیزان آشنایی با

1، خیلی کم=2، کم=3دي=، تا حدو4، زیاد=5مقیاس: خیلی زیاد=

هاي آموزشی مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان شیوه
روستایی

ثر بر توسعه ؤهاي آموزشی مبراي سنجش شیوه
گویه به عنوان 16کارآفرینی زنان روستائی، تعداد 

هاي آموزشی در پرسشنامه مطرح شد. بر اساس نتایج شاخص
شود همه ده میمشاه3طور که در جدول به دست آمده، همان

قبولی بر توسعه هاي آموزشی مورد بررسی به میزان قابلگویه
مورد داراي 5ها، اند. ولی از بین این گویهثر بودهؤکارآفرینی م

اولویت باالتري بودند که به ترتیب عبارتند از: بازدید از 
هاي موفق مرتبط با حوزه کاري زنان، تأکید بر کاروکسب
هاي کارآفرینی، آشنایی با ی در دورههاي آموزش عملروش

مندي از نظرات و خدمات فرین برتر و موفق و بهرهآزنان کار
آموزشی در خصوص هايکارگاهآموزشی آنان، شرکت در 

هاي ارائه شده از مندي از آموزشتولیدي و بهرهکاروکسب
ها.آنکاروکسبهاي جمعی مرتبط با طریق رسانه

دست آمده از آزمون تحلیل عاملی هبر اساس نتایج ب
99و آزمون بارتلت با اطمینان 855/0به میزان KMOمقدار 

ها شرایط دار شد. این امر بیانگر آن است که دادهدرصد معنی
باشند. طبق الزم براي انجام آزمون تحلیل عاملی را دارا می

ثر بر توسعه کارآفرینی ؤهاي آموزشی م، شیوه4نتایج جدول 
بندي شد که به ترتیب اهمیت، عامل دسته3روستایی به زنان

و کارآفرینی با  کاروکسبهاي تخصصی عامل آموزش
عنوان عامل اول، استفاده از اطالعات وبه 575/77واریانس 

عنوان عامل دوم و به543/66تجارب دیگران با واریانس 
عنوان به379/60ها و اینترنت با واریانس استفاده از رسانه

باشد.عامل سوم می

هاي آموزشی مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنانشیوهبندياولویت- 3جدول 
Table 3. Ranking the educational methods affecting  women's entrepreneurship development

اولویتضریب تغییرف معیارانحرامیانگینها                                                       گویه
74/399/1532/016آموزشی آشنایی با کارآفرینی     هايکارگاهشرکت در 
69/319/1322/04کار تولیدي    وآموزشی کسبهايکارگاهشرکت در 
53/335/1382/013بندي محصوالت کشاورزي آموزشی فرآوري و بستههايکارگاهشرکت در 
15/325/1396/014آموزشی آشنایی با مدیریت مالی و حسابداري                   هايرگاهکاشرکت در 
54/333/1375/012آن           هايشیوهآموزشی آشنایی با بازاریابی وهايکارگاهشرکت در 

51/307/1304/02کارآفرینی              عملیآموزشهايروشبرتاکید
تلویزیون) مرتبط جمعی (رادیو،هايرسانهطریقازشدهارائههايآموزشمندي  ازبهره 

44/313/1328/05کاروبا کسب
31/320/1362/010کار     ومندي از کتاب و مجالت و نشریات مرتبط با موضوع کسببهره
کار شما وبا کسبي ترویجی مرتبطهاديهاي ارائه شده ازطریق سیمندي از آموزشبهره
27/311/1339/06هاي آموزشیفیلم
23/339/1430/015مندي از اینترنت و آموزش مجازي                   بهره

62/327/1350/08میزان دسترسی به کارشناسان ترویجی                      
50/320/1342/07اي         هاي خدمات مشاورهمیزان دسترسی به شرکت

56/308/1303/01هاي موفق                             کاروبازدید از کسب
41/307/1313/03آشنایی با زنان کارآفرین برتر، با تجربه و موفق          

35/319/1355/09تولید  هاي جدیدشیوهوها، ابزارروشمیزان آشنایی با
51/328/1364/011بازاریابی، توزیع و فروش محصوالت تولیدي  هاي آموزشی جدیدروشريآشنایی و بکارگی

1، خیلی کم=2، کم=3، تا حدودي=4، زیاد=5مقیاس: خیلی زیاد=
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هاي آموزشی و بار عاملیشیوهتحلیل عاملی - 4جدول 
Table 4. Analyzing factors about educational methods and their factor eigenvalue

درصد بارعاملیهاگویهعامل
واریانس

درصد 
تجمعی

هاي تخصصی کارآفرینیآموزش

852/0آنهايشیوهوآشنایی با بازاریابی

575/75575/75
822/0تولیديکاروکسبآشنایی تخصصی با 

794/0کار کوچکواندازي کسبآشنایی با کارآفرینی راه
723/0بندي محصوالتآوري و بستهدر زمینه فر

688/0آشنایی با مدیریت مالی و حسابداري
استفاده از اطالعات و تجارب موفق 

کارآفرینان
749/0کارشناسان ترویجی و اطالعات تخصصی آنان

543/66543/66 748/0اي  و کارشناسان آنشرکتهاي خدمات مشاوره
499/0ربه و موفقزنان کارآفرین برتر و با تج

ها و اینترنترسانه

818/0هاي آموزشی جدید بازاریابی و فروشروش

379/60379/60

762/0ها و ابزار  آموزشی جدید تولیدروش
628/0کارومندي از کتاب و نشریه مرتبط با کسببهره

588/0هاي موفق با حوزه کاريکاروکسببازدید از 
558/0ي از اینترنت و آموزش مجازيمندبهره

513/0کاروکسبمندي از فیلم آموزشی مرتبط با بهره
457/0هاي کارآفرینیهاي عملی در دورهبر روشتأکید

نتایج این پژوهش نشان داد که میزان آگاهی زنان مورد 
باشد. عالوه بر مطالعه پیرامون کارآفرینی در حد متوسط می

هاي آموزشی در ها نسبت به نقش شیوهانگین نگرش آنآن می
دهد بیشتر توسعه کارآفرینی به نسبت باال بود که نشان می

ها نگرش مثبتی نسبت به نقش آموزش در توسعه  آن
) را 1کارآفرینی داشتند. این یافته، نتیجه  پژوهش آراستی (

ی اجتماع- کند که معتقد بود از میان عوامل فرهنگیتأیید می
، عامل نگرش موافق اطرافیان به زنان کاروکسبمؤثر بر 

کارآفرین نقش مهمی در توسعه کارآفرینی بین زنان 
دارد.همچنین طبق نتایج بدست آمده مشخص شد از بین 

هاي آموزشی مختلفی که بر توسعه کارآفرینی زنان شیوه
دارا راتريعامل نقش مهم5گذار هستند، روستایی تاثیر

ترتیب شامل بودند از: بازدید از ها بهشند. این شیوهبامی
وکارهاي موفق مرتبط با حوزه کاري، تأکید بر کسب
هاي کارآفرینی، آشنایی با هاي آموزش عملی در دورهروش

مندي از نظرات و خدمات زنان کارفرین برتر و موفق و بهره
آموزشی در خصوص هايکارگاهآموزشی آنان، شرکت در 

هاي ارائه مندي از آموزشکار تولیدي و در نهایت بهرهوکسب 
کار زنان وهاي جمعی مرتبط با کسبشده از طریق رسانه

کارآفرین روستایی. 
دست آمده از آزمون تحلیل عاملی نشان داد که هنتایج ب

هاي آموزشی مختلف مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان شیوه
ترتیب بندي کرد که بهتهدسگروه،3توان به روستایی را می

و کارآفرینی بهکاروکسبهاي تخصصی اهمیت، آموزش
عنوان عامل اول، استفاده از اطالعات و تجارب مفید 

ها و اینترنت عنوان عامل دوم و استفاده از رسانهکارآفرینان به
يتوسعهيباشد. بنابراین الزمهعنوان عامل سوم میبه

ستایی فراهم کردن بسترهاي الزم از کارآفرینی براي زنان رو
اندازي راهيهاي تخصصی در زمینهطریق آموزش

شود براي میباشد. پیشنهادهاي مرتبط با روستا میکاروکسب
هاي توسعه بیشتر کارآفرینی در بین زنان روستایی از روش
هاي آموزش عملی، از زنان کارآفرین موفق  همچنین رسانه

ي تخصصی استفاده شود.هاجمعی براي آموزش
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Abstract
According to rural women's contribution and importance also their entrepreneurial spirit,

there is no doubt these two issues are very important to better achieve rural development
programs if they will consider together. Therefore, the main aim of this study was to review the
education role in improving rural women's entrepreneurship. The study population included all
110 rural women entrepreneurs in Borujen city, of those a sample of 86 people was selected by
a simple randomized method. The content validity of questions was verified by a group of
experts and specialists and reliability of the questions was done during a pre-test using a
Cronbach's alpha coefficient and it was 0.899. Data were analyzed using SPSS software 19
version. The results showed that the women's awareness about entrepreneurship is at average
level, but majority of them agreed to the role of education in improving entrepreneurship with a
positive attitude. The results of factor analysis test revealed that the factors affecting the
development of rural women entrepreneurship can be divided into three main factors that
respectively were: specialized training about entrepreneurship, use from pioneer women's
entrepreneurs' information and experiences, and use from mass media and internet. In order to
develop entrepreneurship among rural women to use practical training courses, experienced
women's entrepreneurs and modern media are strongly recommended.

Keywords: Borujen, Educational Courses, Entrepreneur's Women, Rural Development, Rural
Entrepreneurship
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