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ي کارآفرینی با ابعاد توانمندي زنان روستایی استان فارسرابطه

2و کورش رضایی مقدم1مرجان گلکارفرد

موخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیرازآدانش-1
)dr.rezaeimoghaddam@gmail.com: ولونویسنده مس(، دانشیار بخش ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز- 2

9/6/98:تاریخ پذیرش18/4/98:تاریخ دریافت
10تا1صفحه: 

چکیده
و بر ارتقاي کیفیتتأکیدروستایی و کشاورزي، آنچه بیشتر باید مورد دقت و توجه قرار گیرد، يتوسعهدر چارچوب مفهوم 

کارآفرینی و يتوسعهجوامع روستایی است.يعرصهن در آناو بهبود وضعیت و شرایط کار زنان روستاییتوانمندسازي 
مختلف کارآفرینی اعم از اجتماعی، اقتصادي و هايفعالیتبه زنان در بخشیدنقدرتتوانمندسازي مکمل یکدیگر بوده و باعث 

گذار بر ابعاد مختلف تأثیرهايسازهبین کارآفرینی با ابعاد توانمندي و تحلیل يرابطهه بررسی طالعهدف این م.شودمیفرهنگی 
زنان روستایی کارآفرین در بین تحقیق به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه . استتوانمندي زنان روستایی استان فارس 

در مجموع انجام شد.نفر)3600استهبان (شیراز، مرودشت وهايشهرستانکشاورزي در هايفعالیتعضو شرکت حمایت از 
پژوهش، بین ابعاد مختلف هايیافتهطبق ، مورد بررسی قرار گرفت.ايطبقهتصادفی گیرينمونهاز طریق روش نفر 393

اتی توانمندي با سطح خالقیت زنان رستایی، روحیه و دانش کارآفرینی، فضاي کسب و کار و همچنین میزان ارتباط با مراکز اطالع
کارآفرینی، يتوسعهکارآفرینی، يروحیهبر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهاي وجود دارد. يردامعنیو همبستگی مثبت 

آموزشی، دانش کارآفرینی، میزان استفاده از منابع اطالعاتی، عوامل محیطی (فضاي کسب و کار)، هايکالسشرکت در 
. متغیر بینی کردندپیشتغییرات توانمندسازي زنان را از درصد 56،رح تجاري تواناییمهارت در تدوین طحمایتی وهايسیاست

حمایتی و هايسیاستمتغیر توانمندسازي زنان و متغیر بینیپیشکارآفرینی بیشترین قدرت هايفعالیتکارآفرینی در يروحیه
دادن مواد خام ند. در دسترس قرارزي زنان را داشتیرات توانمندساتغیبینیپیشمهارت در تدوین طرح تجاري کمترین قدرت 

شده توسط آموزشی برگزارهايکالساولیه؛ تصویب قوانین متناسب و در راستاي بهبود کسب و کار زنان؛ شرکت زنان در 
شرکت و توجه به نیازهاي شغلی زنان يشرکت؛ بهبود شرایط براي فروش محصوالت؛ افزایش عالقه و احساس مثبت اعضا

.مطالعه استمهم هاياز پیشنهادعضو

کارآفرینیيانگیزهروحیه و ، کسب و کار روستایی، طرح تجاري، زنان روستایی، : کارآفرینی، توانمنديکلیديهايواژه

مقدمه
که انددادهامروز ایران، زنان روستایی نشان يجامعهدر 
مناسب فراوانی دارند و تحت شرایطهايقابلیتو هاتوانایی

اقتصادي، اجتماعی و يتوسعهمشارکت مؤثري در توانندمی
چندگانه هاينقشفرهنگی کشور داشته باشند. با توجه به 

در دستیصنایعو داريخانهزنان در کشاورزي، دامپروري، 
گفت زنان با انجام توان میایران و سایر نقاط جهان 

هاينقشاردعهدهدرون منزل و بیرون منزل هايفعالیت
). در عین 13(هستندروستایی يتوسعهمهمی در رسیدن به 

مناطق روستایی يعمدههاي فعالیتحال با توجه به اینکه 
يتوسعه، لذا در چارچوب مفهوم پذیردمیتوسط زنان انجام 

روستایی و کشاورزي، آنچه بیشتر باید مورد دقت و توجه قرار 
توانمندسازي این منابع عظیم بر ارتقاي کیفیت و تأکیدگیرد، 

انسانی و بهبود وضعیت و شرایط کار زنان در عرصه جوامع 
روستایی است.

در برگیرنده ابعاد روانی، سیاسی، فرهنگی و توانمندي
یک عنوان به). توانمندي روانی 10(استزیستیمحیط

به دهیشکلکه توانایی استدر افرادي وضعیت روانشناختی
کاري خود را دارا باشند هاي زمینهگذاري بر تأثیرو ها فعالیت

فرهنگی از هاي بنیان). توانمندي فرهنگی شامل تقویت 6(
انسانی و هايگروهاجتماعی و هايشبکهطریق گسترش 

). توانمندي سیاسی به 25(استبرقراري ارتباط با دیگران 
معناي برقراري روح دموکراسی و دستیابی افراد به حقوق 

تواندمی. دستیابی به چنین حقوقی استونی خود در جوامع قان
، ارائه نظرات براي گیريتصمیممانند حضور در هایی مؤلفهبا 

). در 9حل مشکالت و شرکت در انتخابات محلی و ملی باشد (
که توانایی افراد، شودمیگفته زیستیمحیطتعریف توانمندي 

ن به موضوعات مرتبط با و نهادها در پرداختهاسازمان، هاگروه
الزم براي هايفعالیتبخشی از عنوان بهزیست محیط

).7پایدار است (يتوسعهدستیابی به 
زنان روستایی یک "کارآفرینیهايمهارتيتوسعه"

اقتصادي هر کشور است که از يتوسعهجدید در يمرحله
ه . بگرددمیطریق ایجاد شغل باعث استقالل اقتصادي زنان 

گروه ترینبزرگزنان )16(لشگرآرا و همکارانعقیده 
و کارشناسان باید ریزانبرنامهمحرومان جهان هستند، 

و ها محدودیتکاهش سمت بهخود را هايتالش
برابري سمت بهسوق دهند و زنان روستایی را ها محرومیت

مگر شود نمیاقتصاي و اجتماعی هدایت نمایند. این امر میسر 
مهارت طورکلی، به. )16(کارآفرینی هايمهارتيوسعهتبا 

کارآفرینی شامل مهارت فردي، مدیریتی و فنی یک کارآفرین 
کارآفرینی زنان روستاییهايمهارتيتوسعه). براي 8است (

و وجود حداقل هابایستهگوناگونی وجود دارد که "الزامات"

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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2.......... ........................................................................................................................................ي کارآفرینی با ابعاد توانمندي زنان روستایی استان فارسرابطه

کارآفرینی زنان هايمهارتيتوسعهنیاز براي ایط موردشر
يدستهدر سه توانمیستایی است. بعضی از این الزامات را رو

کرد. در ارتباط با بنديتقسیمالزامات فردي، مدیریتی و فنی 
کارآفرینی زنان روستایی تحقیقات هايمهارتيتوسعه

الزامات )4(متعددي صورت گرفته است، چودهاري و ریالوار 
ا تغییر در کارآفرینی زنان روستایی رهايمهارتيتوسعه

نگرش سنتی، خدمات حمایتی از قبیل آموزش، تخصیص 
هايساختزیرتأمینبودجه جداگانه براي زنان کارآفرین، 

مناسب، تقدیر دولت از کارآفرینان نمونه و رقابت در بازارهاي 
هايمهارتمحلی و ملی عنوان نمودند. کارآفرینان نیازمند 
هايواناییتمختلفی هستند. عواملی که سبب ارتقاي 

کارآفرینان کسب و کارهاي کوچک شامل توانایی اشاعه 
، توانایی تشخیص اشتباهات، دسترسی به هافرصتتجارب و 

بخشی از تیم عنوانبهمنابع و جذب اعضاي بیرونی 
کارآفرینی و توانمندسازي يتوسعه). 21(استکارآفرینانه 

به زنان دربخشیدنقدرتمکمل یکدیگر بوده و باعث 
مختلف کارآفرینی اعم از اجتماعی، اقتصادي و هايفعالیت

).20(شود میفرهنگی 
اعتبارات خرد در حل مشکالت مالی زنان روستایی تأثیر
بدهی و مخاطراتی اند توانستهنه تنها هاآنکه دهدمینشان 

با اي عدهرا از سر بگذرانند، بلکه ها بیماريهمچون درمان 
و از این رهگذر، اند آوردهکارآفرینی نیز روي اعتبارات خرد به 

).18(اندشدهدر کسب درآمد براي خانواده خود مؤثر واقع 
اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان فقیر عاملی مهم تلقی 

و عقیده بر این است که زنان، چه در سطح خرد و شودمی
خانواده و چه در سطح کالن عناصر مهم تغییر در راستاي 

). 24(آیندمیشمار بهنمندي اقتصادي و اجتماعی توا
) حاکی است که ترکیب 22نامجویان شیرازي (هاي یافته

کارآفرینی نقش مهمی در هاي مهارتاعتبارات کوچک با 
140کاهش فقر روستایی دارد. وي در مطالعه خود از 

کارآفرین کوچک روستایی که از اعتبارات خرد استفاده کرده 
این نتیجه دست یافت که خدمات وام و اعتبارات، بودند، به 

، بر شوندمیمین انداز و بیمه که توسط منابع مالی خرد تأپس
روي کاهش فقر و بهبود محیط کارآفرینی و آموزش فنی 

.استداشتهثیر مستقیم تأهاآن
رویکرد توانمندسازي براي زنان روستایی ایران با راهبرد 

خوداشتغال هايتعاونیجاد و تشکیل اعتبارات خرد و با ای
اعتبار و آموزش و ترویج براي تأمینهايصندوقمحلی زنان، 

است. اعطاي تسهیالت کردنپیادهتغییر فرهنگ قابل 
دیگر اعتبارات خرد موجب توانمندسازي زنان عضو نسبت به 

در نفسبهو از طریق افزایش درآمد و اعتمادعضزنان غیر
ستان لکستان شهرستان سلماس گردید نواحی روستایی و ده

میزان مشارکت و افزایش میزان بردنباالدر،). همچنین5(
کارایی زنان، تغییر نگرش مردان نسبت به توانایی زنان و 

گذار بوده است. نتایج تأثیراز طریق کمک هاآنبعضأ تشویق 
اعتبارات هايصندوقتأثیردر خصوص شدهانجامتحقیقات 

نشان داد که بین زنان عضو و ندي زنان روستاییخرد بر توانم
عضو صندوق اعتبارات خرد از لحاظ توانمندي اقتصادي، غیر

،وجود دارد. همچنینداريمعنیاجتماعی و خانوادگی تفاوت 

اندازپساعتبارات خرد با داشتن درآمد و هايصندوقاعضاي 
م سی به منابع و تسهیالت، قدرت بازپرداخت وامستقل، دستر

به تسهیالت (اعم از دسترسیعضو که اکثراًو ... از زنان غیر
و درآمدي ندارند، توانمندتر اندازپسبانکی) و نیز بانکی و غیر

ند. از طرفی توانمندسازي خانوادگی زنان عضو صندوق بود
بیشتر در مورد گیريتصمیماعتبارات خرد با داشتن قدرت 

ازدواج و ... نسبت ، مسائل مختلفی همچون تحصیل، اشتغال
). شایان ذکر است که 2(استبودهعضو باالتر به زنان غیر

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ابعاد مختلف 
اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندگی زنان 

زنان رويپیشهايچالش. استداشتهمثبت تأثیرروستایی 
نان کارآفرین از که زاستدادهکارآفرین در نیجریه نشان 

و 17برابر با مردان همتاي خود برخوردار نیستند (هايفرصت
12.(

کارآفرینی در پیشرفت و مؤثربا توجه به اهمیت و نقش 
مختلف هر کشور، لزوم توجه به کارآفرینی هايبخشتوسعه 

زنان در روستا از سوي مسئولین و کارشناسان بیش از پیش 
مسائل و مشکالتی که کارشناسان . شناسایی شودمیاحساس 

کشاورزي و روستاییان در استفاده و بکارگیري کارآفرینی با آن 
گیرد موردتوجه قرارریزانبرنامهاز سوي تواندمیمواجه هستند 

تا بتوان جایگاه کنونی وضعیت کارآفرینی را در بخش 
آینده مدنظر ریزي برنامهکشاورزي بهتر مشخص نموده و در 

بین کارآفرینی با يرابطهبررسی این مقالههدف .گیردقرار
گذار بر ابعاد مختلف تأثیرهايسازهتحلیلوابعاد توانمندي 

توانمندي زنان روستایی عضو شرکت صندوق حمایت از 
.استکشاورزي استان فارسهايفعالیتتوسعه 

روش تحقیق
هايشرکتاعضاي يکلیهآماري تحقیق شامل يجامعه

بخش کشاورزي زنان در استان يتوسعهوق حمایت از صند
که در قالب سه شرکت در استنفر) 3600(فارس 

يحیطهدر مرودشت، شیراز و استهبانهايشهرستان
در این د. هستنکارآفرینیهايفعالیتکشاورزي داراي 

گیرينمونهروش و طبقپیمایش با استفاده از فنپژوهش 
تعداد اعضاي ، بر اساسب متناسبانتسابنديطبقهتصادفی 

نفر انتخاب 10-15از هر روستا در هر شهرستان ،هر شرکت
هنفر برآورد شد393گردید. حجم نمونه طبق جدول مورگان 

در هر شرکتءتعداد کل اعضاکه با توجه بهطوريبه؛)15(
نفر و در 127نفر، در مرودشت 160تعداد نمونه در شیراز 

از طریق پرسشنامه برآورد گردید و اطالعات نفر106استهبان 
اطالعات ابتدا پیشینه تحقیق و آوريجمعبراي شد.آوريجمع

آورياي جمعکتابخانهمبانی نظري آن از طریق مطالعه 
، متغیرهاي مورد نظر نظرانصاحبگردیده و پس از مصاحبه با 

مه روایی صوري پرسشناشناسایی و پرسشنامه تدوین گردید. 
یید قرار گرفت و سپس سط متخصصان دانشگاهی موردتأتو

مطالعه راهنما براي بررسی پایایی آن با استفاده از یک نمونه 
تایی از زنان کارآفرین روستایی خارج از نمونه اصلی در 30

ضرایب شهرستان شیراز انجام گرفت. دارنگونسیاخروستاي 
با هادهدامحاسبه شد.98/0تا 68/0آلفاي متغیرها بین 

تحلیل موردAMOSافزارنرمو SPSS19افزارنرماستفاده از 
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3.......... ...........................................................................................................1398بهار و تابستان/ 11م/ شماره ششراهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال 

قرار گرفت. 
گیرنده میزان استفاده دربرمیزان استفاده از منابع اطالعاتی

خدمات، ارتباط ، ارتباط با کارشناس مرکزهمراهتلفناز رادیو، 
ورزي با سایر زنان کارآفرین و مراجعه به مدیریت جهاد کشا

. میزان اثربخشی منابع اطالعاتی به معنی استشهرستان 
هايفعالیتاطالعاتی مورداستفاده در گذاري منابع تأثیرمیزان 

کارآفرینی زنان مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و شرکت در 
. خالقیتاستکشاورزيجهادي ادارهکالس آموزشی توسط 

آن از جمله هايمؤلفهاالتی در رابطه با با استفاده از سؤ
متنوع، انجام کارها به هايایدهپاگذاشتن قواعد، داشتن زیر

). مهارت در تدوین طرح 11روش معمول و ... سنجیده شد (
هايطرحاین مهارت شامل آگاهی از انواع معنی بهتجاري 

. بر اساس است... تجاري، نحوه نوشتن طرح کسب و کار و
، جابهگیريتصمیمآفرین با متغیر روحیه کارآفرینی، فرد کار

ط کاري خود را پویا و تکیه بر وجدان کاري و انضباط محی
میزان عالقه کارآفرینی،يانگیزه. کندمیخداپسندانه 

زنان، هايتواناییشخصی، کسب درآمد و سود، شناساندن 
ایجاد اشتغال براي خود، استقالل مالی و خودکفایی و ...، را 

سنجد.می
میزان آگاهی فرد نسبت به مفهوم و ابعاد رآفرینی،دانش کا

کارآفرینی (کارآفرینی مبتنی بر دانش، کارآفرینی مبتنی بر 
یزان ارتباط با مراکز م. سنجدمی) را مبتنی بر منابعتجربه و 

میزان ارتباط با مرکز خدمات روستایی، مدیریت مختلف شامل
. استو ... جهاد کشاورزي شهرستان، سازمان جهاد کشاورزي 

شرکت هايسیاستاز سازيآگاهمعنیبهحمایتی هايسیاست
...) ، حمایت کافی شرکت (مالی، خدماتی و فرهنگی وءو اعضا

شدهصرفزمان مدت بهاست. فضاي کسب و کار شامل توجه 
براي آغاز فعالیت کارآفرینی، مدت زمان انتظار براي دریافت 

توان . است... وثیقه وعنوان بههاداراییوام، استفاده از انواع 
به این معنی است که مدیران هاصندوقعامل مدیریتی مدیر

، توانایی مذاکره، ءبتوانند توانایی برقراري ارتباط با اعضا
را داشته ارتباط با سایر رقبا و مهارت امور بازاریابی،زنی چانه

کارآفرینی یک فرآیند تکاملهايفعالیتيتوسعه.باشند
ریزيبرنامهسازي و پیگیري است که نیازمند ساختاریابنده 

متغیر با استفاده از ). این1شده کارکردهاي حمایتی است (
، رضایت مشتري، پذیريانعطافسودآوري، هايمؤلفه
، رضایت زیستمحیط، نوآوري، حفظ زاییاشتغال، پذیريرقابت

افراد صندوق، رفاه منطقه، پایداري کسب و کار و 
).23(ایده سنجیده شد سازيتجاري

برگیرنده ابعاد روانی، سیاسی، فرهنگی و درمتغیر توانمندي
ک گرایش کاري یی توانمندي روان). 10(استزیستیمحیط

دهی به که توانایی شکلستافعال در زنان روستایی 
کسب و کاري هاي زمینهو تأثیرگذاري بر ي صندوقهافعالیت

به ). توانمندي فرهنگی 6را دارا باشند (انکار خود و دیگر
و تولیدي زنان روستاییهاي گروهاجتماعی و هاي شبکهبهبود

اشاره داردزنان کارآفرین سایر روستاهابرقراري ارتباط با 
به حقوق زنان کارآفرین ).  توانمندي سیاسی به دستیابی 10(

به چنین اشاره دارد. دستیابی روستاییقانونی خود در جوامع
گیريتصمیممانند حضور در هایی مؤلفهبا تواند میحقوقی 

ت و شرکت براي حل مشکال، اظهارنظرمسائل مختلف روستا
باشد. در توانمندي در انتخابات محلی و فعالیت صندوق

(استفاده از مدیریت آبيمؤلفه3ی به زیستمحیط
وگیري از هاي نوین آبیاري، افزایش راندمان آبیاري، جلروش

(انجام آزمون خاك، خاكمدیریت ، هدررفت آب و ...)
هاينهادهو مصرف هاي کشاورزي حفاظتی و ...)شیوه

، حفظ سالمت طبیعیمنابع(حفاظت از محیط و شیمیایی
بر اساس انسان و سایر موجودات، حفظ کیفیت خاك و...)

استفاده شد. بررسی روستاییمطالعات براي توانمندي زنان 
هايبحثبا توجه به زیستمحیطپایداري کشاورزي و حفظ 

مختلفی که در مورد کشاورزي و عناصر و کارکردهاي آن 
کنندهتعیینکه ايهگونبه؛بسیار مهم استگیردمیصورت 

کشاورزي در صورت ادامه روند فعلی يآیندهجهت وضعیت 
توجه به یزیستمحیطعد طبیعی و است. بنابراین در ب ،

تارهاي مدیریتی زنان کارآفرین نسبت به منابع خاك و آب رف
).10(شیمیایی امري ضروري استهاينهادهو مصرف 

و بحثنتایج
نمونه تأهلبا توجه به نتایج توزیع فراوانی وضعیت 

درصد 5/15و متأهلدرصد) 5/84اکثر پاسخگویان (،آماري
در رابطه با تعداد نتایج حاصل از تحقیق.اندبودهمجرد هاآن

که بیشترین تعداد اعضاي خانوار، دهدمیاعضاي خانوار نشان 
9بوده و بیشینه برابر با 4در بین پاسخگویان برابر با 

سال با 39مطالعه، برابر با  میانگین سن نمونه مورد. استبوده
دامنه سنی پاسخگویان ،. همچنیناست53/9انحراف معیار 

از نظر تحصیالت، افراد قرار داشت.سال 65تا 16بین 
.اندبودهسال 8مطالعه داراي میانگین سطح سواد حدود مورد

کارآفرینی با ابعاد يتوسعههمبستگی بین یکجدول 
روانی، توانمندي فرهنگی، توانمندي سیاسی، هاي مندينتوا

و توانمندي کل در نمونه مورد بررسی زیستیمحیطتوانمندي 
کارآفرینی با توانمندي يتوسعه. بین متغیر دهدمیرا نشان 

، =0001/0p(وجود دارد داري معنیروانی رابطه مثبت و 
41/0r= .(هايفعالیتزنان کارآفرینی که از عبارتی، به

داراي توانمندي روانی ،دار باشندرکارآفرینی بیشتري برخو
يتوسعهبیانگر آن است که بین دولنتایج ج.اندبودهبیشتري 

داريمعنیکارآفرینی و توانمندي فرهنگی نیز رابطه مثبت و 
). زنان کارآفرینی که داراي =0001/0p= ،43/0rوجود دارد (

توانمندي فرهنگی اندبودهکارآفرینی بیشتري هايفعالیت
بین 1. بر اساس نتایج جدول انددادهبیشتري از خود نشان 

بطه مثبت و سی راو توانمندي سیازنان کارآفرینیيتوسعه
يتوسعه). بین =0001/0p= ،55/0r(وجود دارد داريمعنی

مثبت و يرابطهنیز زیستیمحیطکارآفرینی و توانمندي 
). در واقع زنان =0001/0p= ،37/0rوجود دارد (داريمعنی

توانمندي ،اندداشتهکارآفرینی باالیی يتوسعهکارآفرینی که 
1. نتایج جدول انددادهود نشان بیشتري از خزیستیمحیط

کارآفرینی با توانمندي کلی يتوسعهبین که بیانگر آن است
0001/0p= ،58/0وجود دارد (داريمعنیرابطه مثبت و زنان 

r= این گونه بیان نمود که زنان کارآفرینی توانمی). در واقع
داراي ،کارآفرینی بیشتري برخوردار باشنديتوسعهکه از 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
je

a.
6.

11
.1

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

13
98

.6
.1

1.
7.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jea.6.11.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1398.6.11.7.2
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-188-fa.html


4.......... ........................................................................................................................................ي کارآفرینی با ابعاد توانمندي زنان روستایی استان فارسرابطه

این نتایج .اندبودهعاد مختلف برخوردار از ابتوانمندي بیشتري 
) 12مقدم (ایزدي و رضائیيمطالعههايیافتهدر راستاي 

.است

زنانبا ابعاد توانمندسازيکارآفرینیهايفعالیتيتوسعهمتغیر بیننتایج همبستگی پیرسون - 1جدول 
Table 1. Pearson correlation results between entrepreneurial activities development and women empowerment

)p(داريمعنیسطح  )r(مقدار ضریب همبستگی متغیر
0001/0 41/0 توانمندي روانی
0001/0 43/0 توانمندي فرهنگی
0001/0 55/0 توانمندي سیاسی
0001/0 37/0 زیستیمحیطتوانمندي 
0001/0 58/0 توانمندي کل

با پژوهشمتغیرهاي همبستگی بین2جدول 
در کل زیستیمحیطفرهنگی، سیاسی و، روانیهايتوانمندي

بین اثربخشی منابع . دهدمینمونه مورد بررسی را نشان 
وجود داريمعنیاطالعاتی با توانمندي روانی رابطه مثبت و 

اثربخشی هرچه). بر این اساس =0001/0p= ،28/0rدارد (
زنان داراي توانمندي روانی بیشتر ،باالتر باشداطالعاتیمنابع

. بین خالقیت و توانمندي روانی رابطه مثبت و هستند
). این یافته بیانگر =002/0p= ،34/0rوجود دارد (داريمعنی

آن است که زنان کارآفرینی که داراي خالقیت باالتري 
. بین مهارت در اندداشتهتوانمندي روانی بیشتري ،هستند

ي و توانمندي روانی رابطه مثبت و تدوین طرح تجار
). زنان =0001/0p= ،32/0rوجود دارد (داريمعنی

کارآفرینی که مهارت در تدوین طرح تجاري بیشتري دارند، 
گر بیان2. نتایج جدول اندبودهيتوانمندي روانی بیشترداراي 

آن است که بین روحیه کارآفرینی و توانمندي روانی رابطه 
). بر این =0001/0p= ،42/0rوجود دارد (ريدامعنیمثبت و 

،کارآفرینی زنان کارآفرین بیشتر باشديروحیهچه اساس هر
نشان 2هاي جدول توانمندي روانی بیشتري دارند. یافته

که بین دانش کارآفرینی و توانمندي روانی رابطه دهدمی
). این =0001/0p= ،36/0rوجود دارد (داريمعنیمثبت و 

زنان کارآفرین از دانش هرچهته بیانگر آن است که یاف
از توانمندي روانی بیشتري ،کارآفرینی باالتري برخوردار باشند

. بین انگیزه کارآفرینی و توانمندي روانی خواهندبودمندبهره
). =0001/0p= ،41/0rوجود دارد (داريمعنیرابطه مثبت و 

نان روستایی بیشتر کارآفرینی زيانگیزههرچهاین اساس بر 
. استبیشتر هاآنباشد توانمندي روانی 

که بین میزان دهدمینتایج همبستگی پیرسون نشان 
ارتباط با مراکز مختلف و توانمندي روانی رابطه مثبت و 

). بر این اساس =0001/0p= ،29/0rوجود دارد (داريمعنی
مراکز ارتباط زنان کارآفرین با مراکز مختلف از جملههرچه

سازي کاال و کارآفرینی و واحد استانداردهايفعالیتحامی 
... بیشتر باشد، از توانمندي روانی بیشتري محصوالت و

بیانگر آن است که بین 2جدول هايیافته. هستندبرخوردار 
حمایتی و توانمندي روانی رابطه مثبت و هايسیاست

،ر این اساس). ب=0001/0p= ،26/0rوجود دارد (داريمعنی
حمایتی از طرف بخش دولتی و شرکتی هايسیاستهرچه

. هستندباالتر باشد زنان از توانمندي روانی بیشتري برخوردار 
بین عوامل محیطی (فضاي کسب و کار) و توانمندي روانی 

). =0001/0p= ،25/0rوجود دارد (داريمعنیرابطه مثبت و 
ضاي کسب و کار و فهرچهاین یافته بیانگر این است که 

محیط مناسب براي اخذ وام و مدت زمان طی مراحل اداري و
هاآنتوانمندي روانی ،گرددترمناسب... براي زنان کارآفرین 

عامل مدیرمدیریتیتوانبین ،. همچنیناستبیشتر 
وجود دارد داريمعنیصندوق و توانمندي روانی رابطه مثبت و 

)0001/0p= ،36/0r=مدیریتی توانهرچه،اساسین). بر ا
باالتر باشد توانمندي روانی زنان هاصندوقهايعاملمدیر

.استکارآفرین بیشتر 
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متغیرهاي پژوهش با ابعاد مختلف توانمنديبیننتایج همبستگی پیرسون - 2جدول 
Table 2. Correlation results between the research variables with empowerment aspects

متغیرها
زیستیمحیطتوانمندي توانمندي سیاسیتوانمندي فرهنگیتوانمندي روانی

)r()p()r()p()r()p()r()p(
28/00001/028/00001/041/00001/041/00001/0اثربخشی منابع اطالعاتی

27/00001/032/00001/043/00001/031/00001/0میزان استفاده از منابع اطالعاتی
34/0002/026/00001/027/00001/025/00001/0خالقیت

32/00001/029/00001/027/00001/028/00001/0مهارت در تدوین طرح تجاري
42/00001/044/00001/051/00001/034/00001/0کارآفرینیيروحیه

36/00001/044/00001/043/00001/036/001/0دانش کارآفرینی
41/00001/032/00001/047/00001/041/00001/0کارآفرینیيانگیزه

30/00001/035/00001/032/00001/030/00001/0آموزشیهاي کالسشرکت در 
29/00001/027/00001/026/00001/025/0001/0میزان ارتباط با مراکز مختلف

26/00001/0063/0210/031/00001/034/00001/0حمایتیهاي سیاست
25/00001/024/00001/027/00001/032/0002/0عوامل محیطی (فضاي کسب و کار)

36/00001/042/00001/044/00001/031/00001/0عامل صندوقتوان مدیریتی مدیر

با توانمندي فرهنگی منابع اطالعاتیبین میزان استفاده از
). =0001/0p= ،32/0r(وجود دارد داري معنیرابطه مثبت و 

این یافته بیانگر آن است که زنان کارآفرینی که از منابع 
از توانمندي فرهنگی بیشتري ،اندبردهاطالعاتی بیشتري بهره 

برخوردار هستند. بین اثربخشی منابع اطالعاتی با توانمندي 
0001/0وجود دارد (داريمعنیفرهنگی نیز رابطه مثبت و 

p= ،28/0r= بیانگر آن است که بین دو). نتایج جدول
کارآفرینی و توانمندي فرهنگی رابطه مثبت و يروحیه
،). بر این اساس=0001/0p= ،44/0rوجود دارد (داري معنی
انمندي کارآفرینی زنان کارآفرین بیشتر باشد تويروحیههرچه

که دهدمینشان 2جدول هايیافتهفرهنگی بیشتري دارند. 
بین دانش کارآفرینی و توانمندي فرهنگی زنان رابطه مثبت و 

). این یافته =0001/0p= ،44/0rوجود دارد (داريمعنی
بیانگر آن است که هرچه زنان کارآفرین از دانش کارآفرینی 

بین . هستندتوانمندترگی فرهننظراز ،باالتري برخوردار باشند
کارآفرینی و توانمندي فرهنگی نیز رابطه مثبت و يانگیزه
). =0001/0p= ،32/0rوجود دارد (داريمعنی

که بین میزان دهدمینتایج همبستگی پیرسون نشان 
ارتباط با مراکز مختلف و توانمندي فرهنگی رابطه مثبت و 

). هرچه زنان =0001/0p= ،27/0rوجود دارد (داريمعنی
کارآفرین داراي ارتباط بیشتر با مراکز مختلف از جمله مراکز 

سازي کاال و کارآفرینی و واحد استانداردهايفعالیتحامی 
... داشته باشند، از توانمندي فرهنگی بیشتري محصوالت و

که بین دهدمینشان 2جدول هايیافته. هستندخوردار بر
نمندي فرهنگی رابطه مثبت و برخورداري از آموزش و توا

هرچه ،اینبنابر). =001/0p= ،35/0rوجود دارد (داريمعنی
توانمندي ،زنان کارآفرین از آموزش بیشتري برخوردار باشند

نتایج حاصل از همبستگی متغیرها . استها بیشتر فرهنگی آن
) 23(و ایزدي مقدمرضائیحاصل از پژوهش هاي یافتهبا 
بین عوامل محیطی (فضاي کسب و همچنین، .خوانی داردهم

وجود دارد داريمعنیکار) و توانمندي فرهنگی رابطه مثبت و 
)0001/0p= ،24/0r= هرچه). این یافته بیانگر این است که

فضاي کسب و کار و محیط مناسب براي اخذ وام و مدت 

... براي زنان کارآفرین بیشتر زمان طی مراحل اداري و
. خواهد شدبیشتر هاآند توانمندي فرهنگی مناسب گرد

اهمیت عوامل محیطی مانند فضاي کسب و کار با نتایج 
بین توان ) مطابقت دارد.19پژوهش مظهري و همکاران (

عامل صندوق و توانمندي فرهنگی رابطه مثبت یریتی مدیرمد
ین ). بر ا=0001/0p= ،42/0rوجود دارد (داريمعنیو 

باالتر هاصندوقهايمدیرعاملتوان مدیریتی هرچه،اساس
.استتوانمندي فرهنگی زنان کارآفرین بیشتر ،باشد

منابع اطالعاتی، بین میزان استفاده از 2جدول نتایج بر اساس 
وجود دارد داري معنیبا توانمندي سیاسی رابطه مثبت و 

)0001/0p= ،43/0r= این یافته بیانگر آن است که زنان .(
از ،اندبردهآفرینی که از منابع اطالعاتی بیشتري بهره کار

بین همچنین،توانمندي سیاسی بیشتري برخوردار هستند. 
اثربخشی منابع اطالعاتی با توانمندي سیاسی رابطه مثبت و 

هرچه). =0001/0p= ،41/0rوجود دارد (داريمعنی
نان توانمندي سیاسی ز،اثربخشی منابع اطالعاتی باالتر باشد

کارآفرینی و توانمندي سیاسی رابطه يروحیه. بین استبیشتر 
). بر این =0001/0p= ،51/0rوجود دارد (داريمعنیمثبت و 

توانمندي کارآفرینی زنان بیشتر باشد،يروحیههرچه،اساس
که دهدمینشان 2جدول هايیافتهسیاسی بیشتري دارند. 

سی رابطه مثبت و بین دانش کارآفرینی و توانمندي سیا
). این یافته =0001/0p= ،43/0rوجود دارد (داريمعنی

بیانگر آن است که هرچه زنان کارآفرین از دانش کارآفرینی 
مند بهرهباالتري برخوردار باشند از توانمندي سیاسی بیشتري 

کارآفرینی و توانمندي سیاسی رابطه يانگیزه. بین هستند
). بر این =0001/0p= ،47/0rارد (وجود دداريمعنیمثبت و 

کارآفرینی زنان روستایی بیشتر باشد يانگیزههرچه،اساس
. استها بیشتر توانمندي سیاسی آن

که بین میزان دهدمینتایج همبستگی پیرسون نشان 
ارتباط با مراکز مختلف و توانمندي سیاسی رابطه مثبت و 

نشان ها یافته). =0001/0p= ،26/0rوجود دارد (داريمعنی
که بین برخورداري از آموزش و توانمندي سیاسی دهدمی

). =0001/0p= ،32/0rوجود دارد (داريمعنیرابطه مثبت و 
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6.......... ........................................................................................................................................ي کارآفرینی با ابعاد توانمندي زنان روستایی استان فارسرابطه

زنان کارآفرین از آموزش هرچهاین یافته بیانگر آن است که 
. استبیشتر هاآنبیشتري برخوردار باشند، توانمندي سیاسی 

حمایتی و توانمندي سیاسی رابطه مثبت و هايسیاستبین 
). بر این اساس =0001/0p= ،31/0rدارد (وجود داريمعنی
حمایتی از طرف بخش دولتی و شرکتی هايسیاستهرچه

زنان از توانمندي سیاسی بیشتري برخوردار ،باالتر باشد
. بین عوامل محیطی (فضاي کسب و کار) و توانمندي هستند

، =0001/0pوجود دارد (داريمعنیسیاسی رابطه مثبت و 
27/0r=فضاي کسب هرچهفته بیانگر این است که ). این یا

گردد، توانمندي ترمناسبو کار و محیط براي زنان کارآفرین 
بین توان مدیریتی ،خواهد بود. همچنینبیشتر هاآنسیاسی 

عامل صندوق و توانمندي سیاسی رابطه مثبت و مدیر
). بر این اساس =0001/0p= ،44/0rوجود دارد (داريمعنی
باالتر باشد هاصندوقهايمدیرعاملدیریتی توان مهرچه

است.توانمندي سیاسی زنان کارآفرین بیشتر 
، بین میزان استفاده از منابع 2جدول نتایج بر اساس

داري معنیرابطه مثبت و زیستی محیطاطالعاتی با توانمندي 
). این یافته بیانگر آن است =0001/0p= ،31/0r(وجود دارد 

،اندبردهفرینی که از منابع اطالعاتی بیشتري بهرهکه زنان کارآ
بیشتري برخوردار هستند. بین زیستیمحیطاز توانمندي 

رابطه زیستیمحیطاثربخشی منابع اطالعاتی با توانمندي 
). بین =0001/0p= ،41/0rوجود دارد (داريمعنیمثبت و 

رابطه مثبت و زیستیمحیطروحیه کارآفرینی و توانمندي 
،). بر این اساس=0001/0p= ،34/0rوجود دارد (داريعنیم

توانمندي ،روحیه کارآفرینی زنان کارآفرین بیشتر باشدهرچه
که بین دهدمینشان هایافتهبیشتري دارند. زیستیمحیط

رابطه مثبت و زیستیمحیطدانش کارآفرینی و توانمندي 
زنان رچهه). =0001/0p= ،36/0rوجود دارد (داريمعنی

از ،کارآفرین از دانش کارآفرینی باالتري برخوردار باشند
. بین انگیزه هستندمندبهرهبیشتري زیستیمحیطتوانمندي 

داريمعنیرابطه مثبت و زیستیمحیطکارآفرینی و توانمندي 
هرچه،). بر این اساس=0001/0p= ،41/0rوجود دارد (

توانمندي ،ر باشدانگیزه کارآفرینی زنان روستایی بیشت
. استبیشتر هاآندر زیستیمحیط

که بین میزان دهدمینتایج همبستگی پیرسون نشان 
رابطه مثبت زیستیمحیطارتباط با مراکز مختلف و توانمندي 

). بر این =0001/0p= ،33/0rوجود دارد (داريمعنیو 
زنان کارآفرین ارتباط بیشتري با مراکز مختلف هرچه،اساس

بیشتري برخوردار زیستیمحیطداشته باشند، از توانمندي 
حمایتی و هايسیاستبیانگر آن است که بین ها یافته. هستند

وجود دارد داريمعنیرابطه مثبت و زیستیمحیطتوانمندي 
)0001/0p= ،34/0r= بین عوامل محیطی (فضاي کسب و .(

وجود داريمعنیرابطه مثبت و زیستیمحیطکار) و توانمندي 
). این یافته بیانگر این است که =0001/0p= ،32/0rدارد (
فضاي کسب و کار و محیط براي زنان کارآفرین هرچه

خواهد بیشتر هاآنزیستیمحیطگردد، توانمندي ترمناسب
عامل صندوق و بین توان مدیریتی مدیر،بود. همچنین

جود دارد وداريمعنیرابطه مثبت و زیستیمحیطتوانمندي 
)0001/0p= ،31/0r=وان مدیریتی تهرچه،). بر این اساس

زیستیمحیطتوانمندي ،باالتر باشدهاصندوقهايمدیرعامل
.استزنان کارآفرین بیشتر 

جمعی متغیرهاي مستقل بر تأثیرگیري اندازهمنظوربه
متغیر وابسته توانمندي زنان کارآفرین از رگرسیون گام به گام 

در Fيآماره، میزان3ستفاده شد. با توجه به اطالعات جدول ا
متغیرهاي ،کلیطوربهاست. دار شدهمعنییک درصدسطح 

درصد تغییرات واریانس 56شده در تحلیل رگرسیون، وارد
. اولین عامل کنندمیتبیین را توانمندي زنان روستایی 

ها فعالیتکارآفرینی دريروحیهگذار بر توانمندي زنان، تأثیر
کارآفرینی، داراي قدرت يروحیه. متغیر است
درصد تغییرات متغیر وابسته توانمندي 35کنندگی بینیپیش

هايفعالیتيروحیهمتغیر شدناضافهزنان است. با 
درصد افزایش یافت. 47کارآفرینی، ضریب تغییرات به 

گذار سوم، بر تأثیرمتغیر عنوانبهبرخورداري از آموزش 
دارد. تأثیرکارآفرینی زنان روستایی، هايفعالیتانمندي تو

. با استدانش کارآفرینی زنانگذار، تأثیرچهارمین متغیر 
درصد افزایش 52این متغیر، ضریب تغییرات به شدناضافه
یافت.

میزان استفاده از منابع اطالعاتی از جمله استفاده از تلفن 
آموزشیهاي سکالهمراه، گفتگو با دوستان، شرکت در 

رشناسان ، تلویزیون، رادیو، روزنامه و ارتباط با کاشدهبرگزار
ر توانمندي بگذار دیگر تأثیرجهاد کشاورزي از عوامل 

هرچهعبارتیبه.کارآفرینی زنان روستایی استهاي فعالیت
کارآفرینی از منابع هايفعالیتزنان کارآفرین روستایی در 
انتظار داشت که از توان مییند، اطالعاتی بیشتري استفاده نما

توانمندي باالتري برخوردار خواهند شد. ششمین متغیر 
هاي فعالیتگذار عوامل محیطی (فضاي کسب و کار) در تأثیر

کارآفرینی که در هاي فعالیت. استکارآفرینی زنان روستایی 
فضاي کسب و کار مطلوب و بهتري انجام شوند و در واقع 

ایجاد هافعالیتبراي انجام این نوع شرایط محیطی مناسبی
انتظار داشت که زنان کارآفرین از توانمندي توان ، میشود

حمایتی دولت از جمله در هاي سیاستباالتري برخوردار شوند.
مورد بهبود شرایط براي فروش محصوالت، در دسترس قرار 
دادن مواد خام اولیه، تصویب قوانین متناسب و در راستاي 

شرایط زیربنایی از عوامل کردنفراهمسب و کار و بهبود ک
کارآفرینی زنان هاي فعالیتگذار دیگر در توانمندي تأثیر

کارآفرینی زنان هاي فعالیتهرچهعبارتی،بهروستایی هستند 
روستایی با حمایت بیشتري از سوي دولت برخوردار باشد، 

ت در داشت. مهارراهاآنانتظار توانمندي باالترتوان می
گذار دیگري است که اثر مثبتی تأثیرتدوین طرح تجاري متغیر 

دارد که با اضافه شدن آن به مدل، ضریب زنانبر توانمندي 
پژوهش ایزدي و هاي یافته.رسدمیدرصد 56تغییرات به 

کند.نیز این نتایج را تأیید می) 11(مقدمرضائی
عات برآورد معادله تخمین، با توجه به اطالمنظوربه

مدل نهایی رگرسیون چندگانه در بودناردمعنیو آمده دستبه
میزان توانمندي زنان در توان می)1(يرابطهاین تحقیق، با 

کارآفرینی را تخمین زد:هاي فعالیت
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7................................................ .....................................................................1398بهار و تابستان/ 11م/ شماره ششراهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي/ سال 

)1(
Y= 61/16 + 92/1 (X1)+ 31/0 (X2)+ 00/1 (X3) +

66/0 (X4)+ 63/0 (X5) + 47/0 (X6) + 33/0 (X7) + 37/0
(X8)

در این تحلیل بر اساس بتاي استاندارد به دست آمده، 
میزان شرکت در کارآفرینی، يتوسعهکارآفرینی، يروحیه
منابع ، میزان استفاده از دانش کارآفرینی، آموزشیهايکالس

هايسیاستطی (فضاي کسب و کار)، ل محی، عواماطالعاتی
حمایتی و مهارت در تدوین طرح تجاري به ترتیب متغیرهایی 
بودند که بیشترین سهم را در میزان تغییرات متغیر وابسته 

هر ازايبهکه دهد می. نتایج تحلیل رگرسیون نشان اندداشته

در 60/0کارآفرینی، يروحیهواحد تغییر در انحراف معیار 
معیار توانمندي زنان کارآفرین و به ازاي هر واحد انحراف 

38/0کارآفرینی،هايفعالیتيتوسعهتغییر در انحراف معیار 
در انحراف معیار توانمندي زنان روستایی افزایش ایجاد 

هر واحد تغییر در انحراف معیار ازايبه،چنینشود. هممی
معیار در انحراف 17/0، آموزشیهايکالسمیزان شرکت در 

هر واحد تغییر در ازايبهوتوانمندي زنان کارآفرین روستایی
در انحراف معیار توانمندي زنان 16/0، دانش کارآفرینی

با ها یافتهاین .شودمیکارآفرین روستایی افزایش ایجاد 
خوانی دارد.) هم14مطالعه کوهی و چهارسوقی امین (

وانمندي زنان روستایی گذار بر تتأثیرهاي سازهنتایج - 3جدول 
Table 3. Effective factors on rural women empowerment

BBetatRR2R2Adمتغیرها

X192/160/081/1460/036/035/0کارآفرینیيروحیه
X231/038/034/969/047/047/0کارآفرینیي توسعه
X3 00/117/078/471/050/050/0آموزشیهايکالسشرکت در
X466/016/022/472/052/052/0دانش کارآفرینی
X563/013/042/373/054/053/0میزان استفاده از منابع اطالعاتی
X6(فضاي کسب و کار) 47/012/047/374/055/054/0عوامل محیطی
X733/009/067/275/056/055/0حمایتیهاي سیاست
X837/008/011/275/056/056/0وین طرح تجاريمهارت در تد

F: 51.27 Sig:0.0001 constant: 16.61

مهم براي تحقق توانمندي زنان، وجود فردي نیاز پیش
هافعالیتیه باالیی براي انجام این کارآفرین است که از روح

هايفعالیتحقق توانمندي زنان در اي تبرخوردار باشد. بر
کارآفرینی، ایجاد محیط و شرایط مناسب براي برخورداري از 

منظور،بدین. استآموزش براي زنان کارآفرین ضروري 
شرکت در کالس آموزشی از طرف شرکت، استفاده از 
کارشناسان، استفاده از نشریات ترویجی و استفاده از وسایل 

هرچهطبق نتایج تحقیق، . رددگمیدیجیتالی مفید واقع 
توانمندي ،کارآفرینی زنان روستایی بیشتر باشدهايفعالیت

.یابدمیزنان افزایش 
کارآفرینی، هاي فعالیتبراي تحقق بیشتر توانمندي زنان در 

عوامل همچنینوافزایش میزان استفاده از منابع اطالعاتی 
ر داراي دولت و فضاي کسب و کاهاي سیاستمحیطی شامل 

، اعمال براي تحقق توانمندي زناناز سوي دیگر .استاهمیت 
مهارت در تدوین و تقویتحمایتی توسط شرکت هاي سیاست

يروحیه، مطابق با نتایج.استضروري نیز طرح تجاري 
کارآفرینی، برخورداري از هاي فعالیتيتوسعهکارآفرینی، 

تفاده از ، میزان اسدانش کارآفرینیآموزش توسط شرکت، 
منابع اطالعاتی، فضاي کسب و کار (عوامل محیطی)، 

عوامل مهارت در تدوین طرح تجاريهاي حمایتی وسیاست
. پیشنهاد استبر توانمندي زنان کارآفرین روستایی مؤثر
برايمناسببسترهايتوسعهوایجادهدفکه باشود می

اعطايبا، نتوانمندي آناباهمراهروستاییزنانپایداراشتغال

هایی تشکلقالبدرراها آنزنان،بهمشارکتیهاي وام
برايرازا اشتغالوتولیديکارهايانجامزمینهوآوردهمگرد

در دسترس ،همچنین.آوردفراهمروستاسطحدرنانآ
خام اولیه؛ تصویب قوانین متناسب در راستاي قراردادن مواد

هاي آموزشی کالسدر بهبود کسب و کار زنان؛ شرکت زنان 
توسط شرکت؛ بهبود شرایط براي فروش کاربردي و متنوع

شرکت و يمحصوالت؛ افزایش عالقه و احساس مثبت اعضا
مورد توجه قرار گیرد.باید توجه به نیازهاي شغلی زنان عضو 

کارآفرینی از جمله عوامل يروحیهدانش کارآفرینی و 
شود.میرآفرین محسوب تأثیرگذار بر بهبود توانمندي زنان کا

جدید کارآفرینی را بهتر هايفرصتزنان بتوانند هرچه
شناسایی کرده، در بکارگیري و شناسایی منابع مختلف تواناتر 

مختلف تولید محصول را بکار گرفته، هايروشبوده و 
يارائهمنظور بههمچنین در شناسایی بازارهاي جدید 

الزم برخوردار باشند، محصوالت خود نیز از شناخت کافی و 
تا در شودمیکارآفرینان توانمندتري خواهند بود. پیشنهاد 

کسب و کارهاي زنان روستایی در کنار اندازيراهرابطه با 
توجه به فاکتورهاي اقتصادي به سایر عوامل فردي و 

خالق و يروحیهاجتماعی اثرگذار مانند ایجاد و تقویت 
ستایی و همچنین ارتقاي سطح کارآفرینانه زنان رويانگیزه

در زمینه ملزومات و مقدمات ورود به فرآیند هاآنآگاهی 
کارآفرینی مانند کسب مهارت در نوشتن یک طرح تجاري 

خوب و منطقی نیز توجه ویژه گردد.
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Abstract
In the conceptual frame of rural  and agricultural development, the emphasis on improving

the quality and empowerment of rural women and advancement of their working conditions in
rural communities is what needs to be carefully stressed. Entrepreneurship development and
empowerment are in complementary touch with each other and lead to strengthening women in
various entrepreneurial activities including social, economic and cultural fields. This research is
set out to investigate the relationship between entrepreneurship, empowerment capacities and
analyze the structures affecting the various aspects of rural women's empowerment in Fars
province. Implementing a survey method and questionnaires, the present research is conducted
among rural women entrepreneurs membered in Agricultural Activities Backing Company  in
Fars. Totally, a sample of 393 participants was selected through stratified random sampling.
According to the findings of regression analysis, the variables of entrepreneurship motivation,
entrepreneurship development, participation in training courses, entrepreneurship knowledge,
the rate of applying information resources, environmental factors (business environment),
supportive policies, and skills in compiling a business plan were able of predicting 56% of
women's empowerment changes. The variables of entrepreneurship motivation in
entrepreneurial activities, supportive policies and the skills of compiling a business plan
depicted the maximum and minimum rate of predicting women's empowerment changes,
respectively. The availability of  raw and in process materials, ratification of the appropriate
laws in line with improving women's business, women's participation in training courses held by
the company, improving the conditions for selling products, increasing more positive interest
and motivation among the company members and paying attention to the  professional needs of
membered women are among the focal suggestions of the present research.

Keywords: Entrepreneurship, Empowerment, Rural Women, Business Plan, Rural Business,
Entrepreneurial Moral and Motivation
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