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 Education is one of the most important factors in developing 
entrepreneurial activities. Rural women entrepreneurs would be 
able to cope with barriers and also use new methods in 
accordance with modern technology and market changes through 
education. The main purpose of the study was to analyze the 
effects of entrepreneurship education on the function of rural 
women's businesses. All rural women members of the 
Agricultural Development Specialized Holding Companies in Fars 
Province were included in this research statistical population. The 
study was conducted using survey method and the sample 
included 269 rural women based on stratified random sampling. 
Required data was collected through a questionnaire. The findings 
revealed that attending educational classes had a great impact on 
motivation, skills, awareness, and entrepreneurship knowledge of 
rural women. Based on the results of analysis of variance, there 
were significant differences between women in the three different 
groups regarding their participation in entrepreneurship classes 
in terms of entrepreneurial activities development, individual 
resilience, business resilience, marketing methods and the virtual 
social networks use. Furthermore, there were significant 
differences between groups with different entrepreneurial 
knowledge in terms of entrepreneurial activity development, 
individual resilience, business resilience, marketing methods and 
the virtual social networks use. Finally, the study attempted to 
provide some applicable recommendations in order to improve 
rural women's entrepreneurial businesses. 
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. است  کارآفرینی   های فعالیت   توسعه   در   عوامل  ترین مهم   از  یکی   آموزش،  از   مندی بهره 
 های روش   کارگیری به   و   موانع  با  مقابله  توانایی   آموزش،   طریق  از  کارآفرین،  روستایی   زنان 

 کلی  هدف   با   تحقیق،   این .  کنند می   پیدا  را   بازار   و   تکنولوژی   تغییرات   با   متناسب  و   جدید 
 انجام  روستایی  زنان  وکارهای کسب   های فعالیت   عملکرد  بر   کارآفرینی  آموزش   تأثیر

 از  حمایت   مادرتخصصی  های شرکت   عضو   زنان   کلیه   شامل  تحقیق،   آماری   جامعه.  گرفت
 روش  از  گیری بهره   با   حاضر   پژوهش.  بود  فارس   استان   کشاورزی   های فعالیت   توسعه

 پرسشنامه   از  استفاده  با  نفر  269  تعداد  با  ایطبقه   تصادفی  گیری نمونه   روش  و  پیمایش 
 انگیزه،  بر   مطلوبی   تأثیر   آموزشی،   های کالس   در   شرکت   که   داد   نشان   نتایج .  شد   انجام 

 نشان  واریانس   تحلیل   نتایج .  است   داشته   روستایی   زنان   کارآفرینی   دانش   و   آگاهی   مهارت، 
 از  ، آموزشی  های کالس   در   شرکت  دفعات   تعداد  با   متفاوت  گروه  سه  در   زنان   بین که   داد 
 بازاریابی   های روش   وکار، کسب   آوری تاب   فردی،  آوری تاب   کارآفرینی،  فعالیت   توسعه   نظر 

 زنان   همچنین، بین .  دارد   وجود   داری معنی   تفاوت   مجازی،   اجتماعی   های شبکه   تأثیر   و 
 نظر   های معناداری از نیز تفاوت   کارآفرینی   دانش   از لحاظ میزان   متفاوت،   های گروه   در 

 و   بازاریابی   های روش   وکار،کسب   آوری تاب   فردی،  آوری تاب   کارآفرینی،   فعالیت   توسعه
 زنان  کارآفرینی   ارتقای   منظور   به   نهایت   در .  دارد   وجود   مجازی   اجتماعی   های شبکه   تأثیر 

 .است   گردیده   ارائه   پیشنهادهایی   روستایی، 
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 مقدمه 
  کشورها   پرالتهاب   موضوع   زنان،   کارآفرینی   بین،   این   در   است.   پیشرفت   حال   در   سرعت   به   امروز   جهان   در   کارآفرینی 

  ، ی نداف )   نیست   پذیر امکان   اقتصادی   - اجتماعی   وجوه   در   زنان   مشارکت   بدون   توسعه   تحقق،   . ( ۲۰۱۶  ، و همکاران   قرونه )   است 
  دارند   خود   کشورهای   اقتصادی   رفاه   و   کارآفرینی   های فعالیت   در   زیادی   مشارکت   زنان،   جهان،   نقاط   از   بسیاری   . در ( ۲۰۱۲

  بوده،   درصد   5۰/ 85  متوسط   طور   به   ۲۰۱8  سال   در   جهان   سراسر   در   زنان   کار   نیروی   مشارکت .  ۱( ۲۰۱۹  ، و همکاران   اوجو ) 
  کرده   کسب   را   رتبه   کمترین   درصد   ۶/ ۱۲  با   یمن   کشور   و   رتبه   باالترین   درصد   84/ ۱7  با   مرکزی   آفریقای   در   رواندا   کشور 
  ایفا   وکارها کسب   زمینه   در   گسترشی   حال   در   و   مهم   نقش   زنان   نیز،   ایران   امروز   جامعه   در   . ۲( ۲۰۱8  ، ی تصاد جهان اق ) است  
  کرده طی   را   رشدی   به   رو   روند   غیردولتی   و   خصوصی   وکارهای کسب   در   زنان   سهم   اخیر،   های سال   در   که   ای گونه به   اند کرده 
  کار نیروی   مشارکت   ۲۰۱8  تا   ۲۰۱4  سال   از   ایران   در   جهانی   آمار   اساس   بر   . ( ۲۰۱۶  ، ی بروجن   ان ی مان ی سل   و   ی موحد ) است  
  بوده   روستایی   زنان  به   مربوط   آن   درصد   43/ ۹  که  ( ۲۰۱8  ، ی اقتصاد جهان ) است    رسیده   درصد   ۱۶/ 77  به   ۱3/ ۶8  از   زنان 
  کشاورزی   وضعیت   توسعه   در   دیرباز   از   طبیعی   منابع   مدیران   اولین   عنوان   به   روستایی   زنان  .  ( ۲۰۱8  ران، ی مرکز آمار ا )   است 
  جوامع   خصوص   به   جوامع   در   کارآفرین   زنان   . موفقیت ( ۲۰۱۶قرونه و همکاران،  )   اند داشته   توجهی   درخور   های نقش 

  گذشته   های سال  با  مقایسه  در  روستاها  در  فرهنگی  و  اقتصادی  شرایط  بهبود   و  زندگی  کیفیت   افزایش  موجب  روستایی 
  و   ها ظرفیت   از   استفاده   برای   مهم   راهکارهای   از   یکی   روستایی   زنان   کارآفرینی .  ( ۲۰۱3لشگرآرا،  و    ی محمد )   است   شده 

  حرکت   راستای   در   بزرگی   گام   مناسب،   های ریزی برنامه   و   ها سیاست   وجود   صورت   در   و   است   محلی   جامعه   های توانمندی 
  کارآفرینی   انکارناپذیر   مزایای   وجود   با   . ( ۲۰۱8  ، ی موحد   ان ی سام   ; ۲۰۱7  ، ی جابر   پور و   ی خسرو )   است   پایدار   توسعه   مسیر   در 
  دارد   وجود   روستایی   زنان   بین   در   کارآفرینی   سوی   به   حرکت   برای   متعددی   های محدودیت   و   موانع   جوامع،   توسعه   در 
  به   توجه   . با ( ۲۰۱3  ، و همکاران   ی فران   ی عقوب ی )   است   آموزشی   موانع   ها محدودیت   این   از   یکی   . ( ۲۰۱5  ، و همکاران   ی ن ی جم ) 

  ها آن   کارآفرینی   های فعالیت   ی توسعه   برای   الزم   شرایط   که   است   ضروری   ملی،   اقتصاد   در   روستایی   زنان   مشارکت   افزایش 
  یعنی   انسانی   نیروی   از   مهم   ی جنبه   یک   به   باید   جامعه   از   قشر   این   توانمندسازی   و   توسعه   برای   رو   این   از .  شود   فراهم 

  سبب   و   یابد   افزایش   کارآفرین   زنان   صالحیت   و   ها مهارت   ، آموزش   طریق   از   که   نحوی   به   ( ۲۰۱۲  ، ی نداف ) پرداخت    آموزش 
  های برنامه   توسعه .  ( ۲۰۱3و لشگرآرا،    ی محمد )   شود   جامعه   و   وکار کسب   خانواده،   در   کارآفرین   زنان   بیشتر   چه   هر   اثربخشی 
  زندگی   سطح   در   زیادی   اقتصادی   - اجتماعی   پیامدهای   روستایی،   زنان   به   نوین   اطالعات   انتقال   با   توأم   کارآفرینی   آموزشی 

 . ( ۲۰۱۲  ، ی نداف ) داشت    خواهد   همراه   به   روستایی   زنان 
  کارآفرینی   های مهارت   و   نگرش   ذهنیت،   شکوفایی   آن   هدف   که   شود می   گفته   هایی فعالیت   تمام   به   کارآفرینی،   آموزش 

  کارآفرینی،   . آموزش 3( ۲۰۱5  ، و همکاران   لو ی نا )   است   نوآوری   و   رشد   آپ، استارت   ایده،   تولید   مانند   متعدد   موارد   از   طیفی   در 
  آموزش   به   توجه   گردد. علت می   ارائه   افراد   به   وکار کسب   موفقیت   و   کارآفرینی   کیفیت   توسعه   هدف   با   که   است   آموزش   نوعی 

  . بدون ( ۲۰۱۶قرونه و همکاران،  )   است   تکنولوژی   تغییرات   با   شدن   سازگار   برای   جوامع   امروز   نیاز   کارآفرینی،   حوزه   در 
  دیدبان   منظر   از .  باشد می   جامعه   در   کارآفرینی   ترویج   های برنامه   در   ضروری   و   مهم   ابعاد   از   یکی   کارآفرینی،   آموزش   شک، 

  نقش   کارآفرینی   آموزش   و   هستند  یادگیری   و   آموزش   قابل  کارآفرینانه  رفتارهای  و   ها نگرش  ها، مهارت   کارآفرینی   جهانی 
  ران ی جما   ی عبد ) ؛  ( ۲۰۱۶  ، ی بروجن   ان ی مان ی و سل   ی موحد ) )   کند می   ایفا   فرهنگ   و   ها مهارت   ها، نگرش   گیری شکل   در   ضروری 

  گیری اندازه   و   تحلیل   منظور   به   را   معتبری   ( چارچوب ۱۹۹۱)   4شده آجزن   ریزی برنامه   رفتار نظریه  .  ( ۲۰۱7  ، و همکاران 
  ول ی فا   )   آورد مـی   فـراهم   آن   فراگیـران   رفتارکارآفرینانه   و   نیات   و   ها نگرش   بر   آمـوزش کارآفرینی   هـای برنامه   تأثیر   چگونگی 
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های کارآفرینانه، نیات و یا  ای بین آموزش کارآفرینی و نگرش . برخی از محققان معتقدند که رابطه ۱( ۲۰۰4  ، ی ل ی گ   و 
  در   کارآفرینی   آموزش   . بنابراین اهمیت ۲( ۲۰۰8و پاروت،    ی روم   ; ۲۰۰3  ، ی کند   و   ترمن ی پ )   رفتارهای کاآفرینانه وجود دارد 

تحقیقات، 3( ۲۰۱5و شات،    ی چراغ )   است   انکار غیرقابل   زنان   کارآفرینی   موفقیت    در   زنان   کم   مشارکت   دهنده نشان   . 
سوختانلو،    ; ۲۰۱۹اوجو و همکاران،    ; ۲۰۱3،  و همکاران   ی موغار   ی م ی کر )   است   مردان   به   نسبت   کارآفرینی   های فعالیت 
  ریشه   تفاوت،   این .  شوند می   متوسل   درآمد کم   مشاغل   به   زنان   که   حالی   در   دارند،   کارآفرینی   به   زیادی   تمایل   . مردان ( ۲۰۱7

  روستایی   . زنان ( ۲۰۱۹اوجو و همکاران،  )   دارد   زنان   مشاغل   گسترش   برای   منابع   و   فرصت   آموزش،   کمبود   چون   عواملی   در 
  بوده   برخوردار   جامعه   کل   در   آموزشی   های برنامه   مواهب   از   کمتری   خیلی   مقدار   به   جوامع،   همین   مردان   با   مقایسه   مقام   در 
  به  زنان   برای   کارآفرینی  آموزش   مناسب   ادامه   و   شروع   آوردن   . فراهم ( ۲۰۱۲  ، ی نداف   ; ۲۰۱7  ، ی ت ی عنا و    ی جالل )   هستند   و 

  تالش   کارآفرینی،   آموزش   در .  دهد می   کاهش   را   اقتصادی   مشارکت   در   نابرابری   و   کند می   کمک   ها آن   کارآفرینی   موفقیت 
  کنند   کسب   جدید   تجارب   آورند،   دست به   سود   رساندن   حداکثر   به   در   را   جدید   های روش   و   ها مهارت   زنان   که   است   این   بر 
  که   است   متنوعی   های استراتژی   ها . این ( ۲۰۱۹اوجو و همکاران،  ) بدانند    مسئولیت   یک   را   وکار کسب   اهداف   به   رسیدن   و 
  فراهم   زنان   برای   را   تر محوری   رویکرد   یک   باید   کارآفرینی   آموزش   جدید   های استراتژی .  آیند می   دست   به   زمان   مرور   به 

  تعاملی   سبک   یک   معنا که   به   این .  شود   متمرکز   فردی   رشد   و   فعال   یادگیری   شیوه   بر   باید   آموزش   جدید   استراتژی .  آورد 
  یک   به   را   یادگیری   و   کند   کسب   دانش   از   جدیدی   کاماًل  ابعاد   باید   که   است   فردی   های توانایی   و   نیازها   بر   مبتنی   آموزش   و 

 . 4( ۲۰۱۲،  و همکاران   چ ی مارکوو   چ ی رادوو )   کند   تبدیل   تر راحت   فرایند 
  در   ( ۲۰۱3و لشگرآرا،    ی محمد )   پژوهش   نتایج .  اند کرده   تأکید   روستایی   زنان   کارآفرینی   آموزش   بر   متعددی   مطالعات 

  آموزش   های قابلیت   که   داد   نشان   ایالم   استان   روستایی   کارآفرین   زنان   توانمندسازی   در   کارآفرینی   آموزش   نقش   با   ارتباط 
   . است   داشته   زنان   توانمندسازی   بر   زیادی   تأثیر   کارآفرینی، 
  که   داد   نشان   پاکستان   در   کارآفرین   زنان   پیشرفت   و   توسعه   موانع   با   ارتباط   در   ( ۲۰۰8و پاروت،    ی روم )   تحقیق   نتایج 

   . است   آموزش   به   کم   دسترسی   کارآفرینی،   توسعه   در   زنان   روی پیش   موانع   ترین مهم   از   یکی 

  روستایی   زنان   کارآفرینی   توسعه   در   مؤثر   آموزشی   های شیوه   بررسی   در   ( ۲۰۱۶  ، ی بروجن   ان ی مان ی و سل   ی موحد ) 
  های آموزش   عامل   سه   در   اهمیت   ترتیب به   را   روستایی   زنان   کارآفرینی   توسعه   بر   مؤثر   آموزشی   های شیوه   بروجن،   شهرستان 
 . کردند   بندی دسته   اینترنت   و   ها رسانه   از   استفاده   و   موفق   زن   کارآفرینان   تجارب   و   اطالعات   از   استفاده   کارآفرینی،   تخصصی 

  روستایی   زنان   غیررسمی   ای فنی و حرفه   های آموزش   ارزشیابی   هدف   با   تحقیقی   در   ( ۲۰۱۱  ، و همکاران   اپ زن پ ) 
  در   شرکت   از   پس   دستی   صنایع   زمینه   در   روستایی   زنان   کنونی   و   پیشین   مهارت   بین   معناداری   تفاوت   که   دریافتند 

   . دارد   وجود   ای حرفه   و   فنی   آموزش   های برنامه 
  روستایی  زنان  کارآفرینی  بر  سازمانی   - نهادی   و  آموزشی  عوامل  تأثیر  بررسی   در  ( ۲۰۱3و همکاران،   ی فران   ی عقوب ی ) 
  دسترسی   میزان   و   آموزشی   های فرصت   از   مندی بهره   میزان   بین   داری معنی   و   مثبت   رابطه  که  دادند   نشان   همدان   استان 
   . دارد   وجود   ها آن   کارآفرینی   سطح   با   سازمانی   - نهادی   عوامل   به   زنان 

  کارآفرینی   رشد   بر   مؤثر   عوامل   ، ( ۲۰۱7  ، ی پور و جابر   ی خسرو )   مطالعه   در   روستایی   زنان   نظرات   محتوای   تحلیل   نتایج 
  ترویجی،  - آموزشی   انگیزشی،   اجتماعی،   - فرهنگی  محیطی،   فردی،   کلی   عوامل   دسته   هفت  را   کوچک   وکارهای کسب  در 

  آوردن   فراهم   که   رسید   بندی جمع   این   به   توان می   شده   اشاره   های پژوهش   از .  داد   نشان   مدیریتی   و   سیاستگذاری 
 .  دارد   روستایی   زنان   کارآفرینی   توسعه   در   بسزایی   تأثیر   آموزشی،   های حمایت 

 
1 Fayolle & Gailly 
2 Peterman & Kennedy; Roomi & Parrott  
3 Cheraghi & Schøtt 
4 Radovic Markovic 
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وکارهای زنان کارآفرین روستایی  آوری کسب کارآفرینی و بهبود تاب   بین آموزش   ( ۲۰۱۹بادزبان،  )   مطالعه طبق  
داری بین آموزش  داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که همبستگی مثبت و معنی معنی   و   مثبت   همبستگی 

   آوری فردی زنان کارآفرین روستایی وجود دارد.  کارآفرینی و تاب 

داد که شرکت در کالس   ( ۲۰۱۹مقدم،    یی گلکارفرد ورضا )   نتایج مطالعه  های آموزشی، دانش کارآفرینی،  نشان 
  براساس   ندسازی زنان کارآفرین تأثیرگذار است. های حمایتی شرکت و مهارت در تدوین طرح تجاری بر توانم سیاست 
  و   کوچک   های شرکت   عملکرد   و (  آموزش )   یادگیری   بازاریابی،   نوآوری،   قابلیت   بین   ( ۲۰۱4زاده،    ی لطف  و   ی شمس )   مطالعه 
  ی ادامه   و   شروع   برای   آموزشی   های حمایت   که   است   احتیاج   مکانیسمی   به   رو   این   از   . دارد   وجود   داری معنی   رابطه   متوسط 
  عشایری   و   روستایی   زنان   کشاورزی   های فعالیت   توسعه   از   حمایت   شرکت .  دهد   ارائه   روستایی   زنان   به   کارآفرینی   های فعالیت 

  در   کشاورزی   بخش   در   گذاری سرمایه   توسعه   از   حمایت   صندوق   مشترک   همکاری   با   غیردولتی   شرکت   اولین   عنوان   به 
  های شرکت .  هستند   مند بهره   غیردولتی   های صندوق   مزایای   کلیه   از   قانون   اساس   بر   ها شرکت   این .  است   شده   تشکیل   کشور 

.  هستند   فعالیت   حال   در   که   است   سال   ۹  حدود   که   هستند   فارس   استان   در   استهبان   و   مرودشت   شیراز،   شهرستان   سه 
  و   دام   پرورش   کشاورزی،   وکارهای کسب   زمینه   در   خانوادگی   و   گروهی   فردی،   صورت   به   ها شرکت   این   عضو   کارآفرین   زنان 

  کردن   فراهم   ها شرکت   این   اهداف   از   یکی .  کنند می   فعالیت   خدماتی   های فعالیت   و   تبدیلی   صنایع   دستی،   صنایع   طیور، 
  یی گلکارفرد و رضا ) است   وکار کسب   های فعالیت   اجرای  در  ها آن  مهارت   و  آگاهی  افزایش  منظور  به  اعضا  آموزش  امکان 

  اختیار   در   آموزشی   های برنامه   و   تسهیالت   کشاورزی   های فعالیت   توسعه   از   حمایت   شرکت   راستا   این   . در ( ۲۰۱۹مقدم،  
  پژوهش   این   هدف   بنابراین .  دارد   ادامه   نیز   اخیر   سال   چند   در   آموزشی   های دوره   این   برگزاری   که   طوری به   دهد، می   قرار   زنان 

در راستای    . باشد می   ها شرکت   این   عضو   روستایی   زنان   کارآفرینی   های فعالیت   بر عملکرد   کارآفرینی   آموزش   تأثیر  تحلیل 
 این هدف، اهداف اختصاصی زیر مد نظر است: 

 یی های کارآفرینی زنان روستا ی فعالیت شناخت تأثیر آموزش کارآفرینی در توسعه  −
 روستایی   زنان   وکار آوری فردی و کسب بر بهبود تاب   کارآفرینی   آموزش   شناخت تأثیر  −
 . روستایی   زنان   های بازاریابی فعالیت   بر   کارآفرینی   آموزش   شناخت تأثیر  −

 روش پژوهش

  توسعه  از   حمایت   های شرکت   اعضای   تحقیق،  آماری   جامعه .  شد   انجام   پیمایش   روش   از  گیری بهره   با   پژوهش   این 
.  بودند   استهبان   و   شیراز   مرودشت،   های شهرستان   در   شرکت   سه  قالب   در   فارس  استان   در  زنان   کشاورزی   های فعالیت 
  بندی طبقه   تصادفی   نوع   با   احتمالی   گیری نمونه   روش   از   و   نفر   ۲۶۹  مورگان   جدول   اساس   بر   مطالعه   مورد   نمونه   حجم 

  شد   داده   اختصاص   هاآن   به  نمونه  حجم  از   درصدی   شرکت،   هر  در  ها شرکت   اعضای   تعداد  کل   با   متناسب  و   استفاده 
میزان مشارکت    شرکت،   در   عضویت   زمان مدت   تحصیالت،   سطح   شامل   پژوهش   متغیرهای .  ( ۲۰۱5و شات،    ی چراغ ) 

برنامه  آموزشی، در    دانش   شرکت،   حمایت   ها، شرکت   توسط   شده   اجرا   آموزشی   های کالس   در  شرکت  تأثیر   های 
  کارگیری به   کارآفرینی،   فعالیت   مجازی،   اجتماعی   های شبکه   تأثیر   تجاری،   طرح   تدوین   در  مهارت   کارآفرینی،
  برای .  بود   زنان   وکارهای کسب   آوری تاب   و   فردی  آوری تاب   بازاریابی،   های روش   کارگیری به   بازاریابی،   های استراتژی 

  های کالس   در  شرکت   دفعات   تعداد   شاخص   سه   از   ها، شرکت   آموزشی   های برنامه   در   زنان   مشارکت   میزان   بررسی 
  و  شد   استفاده   پوستر   و   ترویجی   نشریه   مطالعه  دفعات   تعداد   و   آموزشی   های کارگاه   در   شرکت   دفعات   تعداد   آموزشی، 

  بررسی   برای .  گرفت   قرار   نظر   مد   گویه  ۶  زنان  کارآفرینی  های فعالیت   بر   آموزشی   های برنامه   تآثیر   تحلیل   منظور   به 
  گویه   5  و   8  ، ۶  از  ترتیب   به   زنان   تجاری   طرح   تدوین   در   مهارت   و   کارآفرینی  دانش   زنان،   از   شرکت   حمایت   میزان 

  مورد   زنان   کارآفرینی  فعالیت   بر   اجتماعی   های شبکه   تأثیر   بررسی  برای   . ( ۲۰۱۹مقدم،    ییگلکارفرد و رضا) شد    استفاده 
  آوری تاب   سنجش  المللی بین  مقیاس  از  زنان  فردی  آوری تاب  سنجش  منظور  به . گرفت  قرار  نظر  مد  گویه  ۱۶ مطالعه 
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  آوری تاب   مقیاس  از  زنان   وکارهای کسب   آوری تاب   میزان  سنجش   برای     استفاده شد.   ۱(۲۰۰3  دسون، ی و ی د  کانر و)   فردی 
بازاریابی    های استراتژی   کارگیری به   بررسی   . برای ۲(۲۰۱۰،  و همکاران   فرگوسن )  شد   استفاده   وکارکسب   عمر   طول   در 
  کارگرفته   به   گویه   ۱4  ، ۱5  ترتیب   به   ( ۲۰۱۹  ، ی زد ی ا   مقدم و   یی رضا ) بازاریابی    های روش   و   3( ۲۰۰۹  اس، ی ک ی ساالوو و هال ) 

  ، ی زدی مقدم و ا   ییرضا ) شد    سنجیده  ایزدی   و  مقدم رضایی   توسط  شده   ارایه  های مؤلفه   اساس   بر  کارآفرینی  فعالیت.  شد 
  ابزار   از  ها داده   آوری جمع   منظور   به.  گرفتند   قرار   سنجش   مورد   لیکرت  سطحی   پنج  طیف  قالب   در  متغیرها  .( ۲۰۱۹

.  کردند   تأیید   پرسشنامه   صوری   روایی   شیراز،   دانشگاه   کشاورزی   آموزش   و   ترویج   متخصصان .  شد   استفاده   پرسشنامه 
  کارآفرین   زنان  از  نفر   3۰  با  راهنما   مطالعه   یک   انجام   با  کرونباخ   آلفای   ضریب   محاسبه  طریق   از  سنجش   ابزار   پایایی 
  از   خارج   که زرقان  بندامیر  روستای   در  واقع   شیراز   شهرستان   در  کشاورزی   های فعالیت   توسعه از   حمایت  شرکت   عضو 
  پژوهش   اصلی  نمونه   مطالعه   به  گرفتهصورت   اصالحات   از  بعد (.  ۱  جدول ) شد    محاسبه   بودند،   مطالعه   مورد   نمونه 

 . شدند   تحلیل   ۲4  نسخه   SPSS  افزار نرم   از   استفاده   با   ها داده   و   شد   پرداخته 

 پژوهش متغیرهای کرونباخ آلفای ضریب .1جدول 
 (αآلفا ) متغیر

 ۰/ ۹5 های آموزشی تأثیر شرکت در کالس

 ۰/ 8۹ حمایت شرکت

 ۰/ 85 دانش کارآفرینی 

 ۰/ 8۶ مهارت در تدوین طرح تجاری 

 ۰/ ۹8 های اجتماعی مجازی تأثیر شبکه

 ۰/ 87 وکار کسبآوری تاب 

 ۰/ 88 آوری فردی تاب 

 ۰/ ۹۶ فعالیت کارآفرینی 

 ۰/ ۹۰ های بازرایابی روش

 ۰/ ۹5 های بازاریابی استراتژی

 هایافته 

  فراوانی،   درصد  بیشترین.  بودند  سال  8  حدود  تحصیالت  سطح  میانگین  دارای  مطالعه  مورد  زنان  هایافته  براساس
 که  است  زنانی  به  متعلق  فراوانی  درصد  ترینکم  و  متوسطه  و  ابتدایی  تحصیالت  دارای  که  است  افرادی  به  مربوط
  میزان  نتایج.  است  سال  5  حدود  شرکت  در  زنان  عضویت  زمانمدت   میانگین.  اندداشته  کاردانی  تحصیالت  سطح

  دفعات  تعداد  میانگین  هایافته  طبق.  است  شده  گزارش  ۲  جدول  در  شرکت  آموزشی  هایبرنامه   در  زنان  مشارکت
  در  زنان  شرکت  میزان  باالترین.  است  دفعه  ۶  حدود  شرکت،  توسط  شده  برگزار  آموزشی  هایکالس   در  زنان  شرکت
  نشریه  مطالعه  دفعات  تعداد  میانگین.  است  بوده  دفعه  صفر  آن  میزان  کمترین  و  دفعه  ۲۰  آموزشی،  هایکالس 

  مطالعه   میزان  باالترین.  باشدمی  دفعه   3  حدود  کارآفرینی،  هایفعالیت  با  رابطه  در  زنان  توسط  پوستر  و  ترویجی
  دفعات  تعداد  میانگین  هایافته   براساس.  است   بوده  دفعه  صفر  آن  میزان  کمترین  و  دفعه  5۰  پوستر،  و  ترویجی  نشریه

 
1 Connor & Davidson 
2 Ferguson 
3 Salavou & Halikias 



   و همکاران فاطمه بادزبان                                                                   81-97(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

87 

 

  هایکارگاه  در  زنان  شرکت  دفعات  میزان  باالترین.  باشدمی  دفعه   ۲  حدود  کارآفرینی،   هایدرکارگاه   زنان  شرکت
  در  زنان  کم  مشارکت  میزان  بیانگر  هایافته  این.  است  بوده  دفعه   صفر  آن  میزان  کمترین  و  دفعه   ۱۲  کارآفرینی

 . است  شرکت  توسط  شده  برگزار  آموزشی  هایدوره 
 

 های آموزشی توزیع فراوانی میزان مشارکت زنان روستایی مورد مطالعه در برنامه  .2جدول  
 بیشینه کمینه  انحراف معیار  میانگین   شاخص 

 ۲۰ ۰ 5/ ۱۱ ۶/ ۰۲ آموزشی  هایکالس در تعداد دفعات شرکت

 5۰ ۰ 5/ ۰۱ ۲/ 7۱ پوستر  و نشریه ترویجی تعداد دفعات مطالعه

 ۱۲ ۰ ۲/ ۶۱ ۲/ ۲8 های آموزشی کارگاه  در شرکت دفعات تعداد

 
  که  است  این  بیانگر(  ۶۶/۲۲)  زنان  بر   شرکت  توسط  شده  برگزار  آموزشی  هایدرکالس   شرکت  تأثیر  میانگین

  مربوط   میانگین  بیشترین.  است  داشته  کارآفرین  زنان  بر  باالیی  به  رو  متوسط  تأثیر  آموزشی  هایکالس   در  شرکت
  بوده  وکارشانکسب  توسعه  و  گروهی  هایفعالیت  در  شرکت  برای  زنان  انگیزه  بر   آموزشی  هایکالس  تأثیر  یگویه  به
  افزایش  کارآفرینی،  دانش  افزایش  کاریشان،  جدید  هایروش   با  زنان  آشنایی  هایگویه  بر  ترتیب  به  آن  از  بعد  و

 داشته  خوبی  تأثیر  آنان  کارآفرینی  هایمهارت   افزایش  و  محیطیزیست   مشکالت  از  آگاهی  بازاریابی،  هایمهارت 
  شرکت  آموزشی، هایدوره  در زنان کم نسبتاً  مشارکت  وجود با که داشت بیان توانمی  رو این  از(. 3 جدول)  است

 .  است  داشته  روستایی  زنان  کارآفرینی  دانش  و  آگاهی  مهارت،  انگیزه،  بر   خوبی  نسبتاً  تأثیر  هاآموزش   این  در

های آموزشی، حمایت شرکت، دانش کارآفرینی و مهارت توزیع فراوانی میزان تأثیر شرکت در کالس .3جدول 
 در تدوین طرح تجاری 

 میانگین کلی رتبه  میانگین  گویه متغیر

 

 

های تآثیر شرکت در کالس

 آموزشی 

 

  ۱  4/ ۰3 انگیزه افزایش

 

۶۶ /۲۲ 

 (۶-3۰طیف )

 ۲  3/ 77 کاری  جدید هایروش  با آشنایی

 3  3/ 74 کارآفرینی  دانش افزایش

 4  3/ 7۲ بازاریابی  هایمهارت  افزایش

 4  3/ 7۲ محیطیزیست مشکالت از آگاهی

 5  3/ 7۱ کارآفرینی  هایمهارت  افزایش

 

 

 حمایت شرکت

  ۱  3/ ۲۹ آموزشی امکانات ارائه

 

74 /۱8 

 (۶-3۰طیف )

 ۲  3/ ۲۲ کارآفرینی  تولیدات هاینمایشگاه  برگزاری

 3  3/ ۲۰ مالی  هایحمایت  کردن فراهم

 4  3/ ۱۱ نمونه کارآفرینان تشویق و معرفی

 5  3/ ۰5 محصول  فروش برای شرایط کردن فراهم

 ۶  ۲/ 87 کارآفرینان  نیاز مورد اولیه مواد تهیه امکان

 

 

  ۱  4/ ۱۹ کارآفرینی  در خالقیت

 

 

 ۲  4/ ۱۶ مختلف منابع کارگیریبه و شناسایی

 3  4/ ۱۰ جدید  بازار شناسایی
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 میانگین کلی رتبه  میانگین  گویه متغیر

 

 دانش کارآفرینی 

 

 

 

 3۱/ 7۶ 4  4/ ۰8 درکارآفرینی  نوآوری

 5  4/ ۰7 جدید  هایفرصت شناسایی (8-4۰طیف )

  ۶  4/ ۰3 تولید  مختلف هایروش

 

 

 7  3/ 7۶ جدید محصول تولید

 8  3/ 3۶ کارآفرینی  در پذیریریسک 

 

 

 مهارت در تدوین طرح تجاری 

  ۱  4/ ۰4 اقتصادی  و مالی هایبررسی به اهمیت

 

5۶ /۱5   

 (5-۲5طیف )

 ۲  3/ ۱۰ تجاری   طرح  ساختاربندی  و  تهیه  اصول  رعایت

 3  ۲/ 84 ها طرح سایر  به نسبت مهارت تطابق

 4  ۲/ 8۰ تجاری  طرح نوشتن در مهارت

 5  ۲/ 7۹ مشابه  هایطرح به نسبت نوآوری

 
  به  رو  متوسط   حد  در  زنان،  کارآفرینی  فعالیت   از  شرکت  حمایت   که  کرد  بیان  توان می   3  جدول   های یافته   طبق 

(  3/ ۲۹)   آموزشی   امکانات   ارائه   ی گویه   به   مربوط   میانگین   بیشترین  ها، یافته   براساس .  است   بوده (  ۱8/ 74  میانگین )   باال 
  کردن   فراهم   زنان،   کارآفرینی  تولیدات   های نمایشگاه   برگزاری   های گویه   ترتیب،   به  آن،  از   بعد .  است   بوده   زنان   به 

  میانگین   دارای   زنان   محصوالت   فروش   برای   شرایط   کردن   فراهم   و   نمونه   کارآفرینان   تشویق   و   معرفی   مالی،   های حمایت 
  شرکت   حمایت   اما   کند؛ می   حمایت   مطلوب   حد   در  زنان  های فعالیت   از   شرکت   که   است   این  بیانگر   این .  اند بوده   مطلوبی 

  ها گویه   سایر   به   نسبت(  ۲/ 87)   کمتری   ای رتبه   میانگین   کارآفرینان  نیاز   مورد   اولیه   مواد   تهیه   امکان   لحاظ   به   زنان   نظر   از 
  متغیر،   طیف   به   توجه   با (.  3  جدول )   شد   برآورد   3۱/ 7۶  مطالعه  مورد   زنان  کارآفرینی دانش   میانگین .  است   کرده   کسب 

  کارگیری به   و   شناسایی   خالقیت،   های گویه   نظر   از   زنان .  است   زنان   باالی   نسبتًا  کارآفرینی دانش   دهنده نشان   میانگین   این 
  میانگین   ترتیب  به   تولید   مختلف   های روش   و   جدید   های فرصت   شناسایی   نوآوری،   جدید،   بازار   شناسایی   مختلف،   منابع 
  باشد   باید  چگونه  کارآفرینی  که اند گرفته   یاد خوب  خیلی  زنان  که  است  این  دهنده نشان   این . اند داشته  باالیی  ی ا رتبه 

  میانگین   اما .  دهند می   زیادی   اهمیت  نوآوری   و  خالقیت،   تنوع، بازار،   و  منابع   بودن   جدید  فرصت،  به   خود   فعالیت   در  و 
  تولید  ی گویه   میانگین  بودن  کمتر . است  بوده  کمتر  نسبتًا ها گویه  سایر  به  نسبت ( 3/ 3۶)  کارآفرینی  در  پذیری ریسک 

  همراه   جدید   محصول   تولید  زیرا   باشد؛   زنان   پذیری ریسک   از  ناشی   تواند می   نیز  هاگویه  سایر   به  نسبت   جدید   محصول 
  با .  شد   برآورد   ۱5/ 5۶  مطالعه   مورد  زنان   تجاری   طرح   تدوین   در  مهارت   میزان   میانگین  ها یافته   طبق   .است   ریسک   با 

  اساس   بر.  باشد می   متوسط  حد   در  تجاری   طرح   تدوین   در  زنان  مهارت  که  شود می   مشخص  متغیر،  این  طیف  به  توجه 
  مهارت   تطابق   تجاری،   طرح   نوشتن  در  مهارت   مشابه،  های طرح   به  نسبت  نوآوری   های گویه   میانگین  3  جدول   نتایج

  میانگین   اما   اند، داشته   متوسطی  رتبة  ترتیب   به  تجاری   طرح   ساختاربندی   و  تهیه   اصول   رعایت   و  ها طرح   سایر  به  نسبت 
  و   مالی  های بررسی   زنان،   که  است   این   بیانگر   که  باشد می   باال  تقریبًا  تجاری،   طرح   در   اقتصادی   و   مالی   های بررسی 

 . دانند می   مهم   را   تجاری   طرح   در   اقتصادی 

    آموزشی هایکالس   در شرکت  میزان نظر   از زنان  گروه  سه  در متغیرها مقایسه
 متوسط  کم،  شرکت  دفعات  تعداد  با  گروه  سه  در   زنان  بین  4  جدول  در  طرفه  یک  واریانس  تحلیل  نتایج  اساس  بر

 نتایج .  دارد  وجود(  =۰۰۹/۰P)  داریمعنی  تفاوت  کارآفرینی،  فعالیت  توسعه  نظر   از  آموزشی  هایکالس   در  زیاد  و
  شرکت   آموزشی  هایکالس  در   زیاد  که  زنانی  کارآفرینی  فعالیت  توسعه  میانگین  بین   که  داد  نشان  LSD  آزمون
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  میانگین،   این   که  ایگونه  به  دارد؛  وجود  داریمعنی  تفاوت  اند،کرده  شرکت  هاکالس  این  در   کم   که   زنانی  و  اندکرده 
  های کالس   در  کمتر  که  است  زنانی  از  بیشتر(  ۶۹/۱۰۰)   اندکرده   شرکت  آموزشی  هایکالس   در  زیاد  که  زنانی  مورد  در

  های کالس   از  که  زنانی  وکارکسب  در  کارآفرینی  هایفعالیت   توسعه  عبارتی،  به .  اندکرده (  ۹7/۹۱)  شرکت  آموزشی
  دهد می   نشان  هایافته.  باشدمی   بیشتر  اند،کرده   شرکت  کم  هاکالس   این  در  که  زنانی  از  اند،برده   بهره  بیشتر  آموزشی

  آوری تاب  نظر  از  آموزشی  هایکالس  در  زیاد  و  متوسط  کم،   شرکت  دفعات  تعداد  با  گروه  سه  در   زنان  بین   که
  آوری تاب  میانگین  بین   که   داد  نشان  LSD  آزمون  نتایج.  دارد  وجود(  =۰۰۶/۰P)  داریمعنی  تفاوت  وکار،کسب
  شرکت   هاکالس   این  در  زیاد  و  متوسط  که  زنانی  و  اندکرده   شرکت  کم  آموزشی،  هایکالس   در  که  زنانی  وکارکسب
 آموزشی  هایکالس   در  کم   که  زنانی  مورد  در  میانگین  این  که  ایگونه  به  دارد؛  وجود  داریمعنی  تفاوت  اندکرده 

(  3/۱33)  زیاد  و(  8/۱۲۹)  متوسط  آموزشی،  هایکالس  در  که  است  زنانی  از  کمتر  ،(34/۱۲3)  اندکرده   شرکت
  وکارهای کسب   اند،کرده   شرکت  آموزشی  هایکالس   در   بیشتر  که   زنانی  گفت  توانمی  بنابراین.  اندکرده   شرکت

 . دارند  آورتریتاب
 
 

 های آموزشی از نظر شرکت در کالس طرفه برای مقایسه متغیرها بین زنان در سه گروه  تحلیل واریانس یک   .4  جدول 
 زیاد متوسط  کم  متغیر

 

F 

 سطح

 میانگین   داریمعنی
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 c۹7 /۹۱ ۰8 /۱۶ ac۲۰ /۹5 8۶ /۱7 ab۶۹ /۱۰۰ 35 /۱8 7۹ /4 ۰۰۹ /۰ فعالیت کارآفرینی 

 a34 /۱۲3 ۲۶ /۱۹ b8۰ /۱۲۹ ۲۰ b3۰ /۱33 33 /۲3 ۱8 /5 ۰۰۶ /۰ وکار آوری کسبتاب 

 bc۱۲ /۹5 ۲ /۱۱ ac۶8 /۹7 4۰ /۱3 a8۱ /۱۰۰ ۲7 /۱۲ ۲5 /4 ۰۱5 /۰ آوری فردی تاب 

استراتژی به کارگیری 

 بازاریابی 

a53 /۶۰ ۹۶ /۹ a۱۹ /54 ۹۲ /۱۰ a54 /۹7 ۰۱ /۱۰ 3۹۲ /۰ 7۲۰ /۰ 

های  روش  کارگیریبه

 بازاریابی 

b8۲ /3۰ ۹۹ /۹ b۲۲ /3۲ 88 /۹ a8۶ /37 34 /۹ 7۱ /8 ۰۰۰۱ /۰ 

های  شبکه تأثیر

 اجتماعی 

b۶8 /48 5 /۱8 b۶8 /5۱ 4۲ /۱7 a۹7 /58 8 /۱3 ۹۱ /5 ۰۰3 /۰ 

 اند.نداشته ۰/ ۰5داری در سطح احتمال حروف یکسان، تفاوت معنیهای با میانگین*  

 
  در   متفاوت  شرکت  دفعات  تعداد  با  گروه  سه  در  زنان  بین  که  دهدمی  نشان  طرفهیک   واریانس  تحلیل   نتایج

  نشان  LSD  آزمون  نتایج.  دارد  وجود(  =۰۱5/۰P)  داریمعنی  تفاوت  فردی،  آوریتاب  نظر  از  آموزشی  هایکالس 
  این   در  کم  که  زنانی  و اندکرده   شرکت  آموزشی   هایکالس   در  زیاد  که  زنانی فردی  آوریتاب   میانگین  بین  که  داد

  در  زیاد  که  زنانی  مورد  در  میانگین  این  که  ایگونه  به  دارد،  وجود  داریمعنی  تفاوت  اند،کرده   شرکت  هاکالس 
  شرکت   کم  آموزشی  هایکالس  در  که  است  زنانی  از  بیشتر(  8۱/۱۰۰)  اند کرده   شرکت  آموزشی  هایکالس 

  در  که   زنانی  از  اند،کرده   شرکت  آموزشی  های کالس   در  زیاد  که  زنانی  فردی  آوریتاب   عبارتی،  به.  اندکرده (۱۲/۹5)
  دفعات  تعداد  با  گروه  سه  در  زنان  بین  که  دهدمی   نشان  نیز  هایافته.  باشدمی   بیشتر  اند،کرده   شرکت  کم  هاکالس   این

  داری معنی  تفاوت  بازاریابی،  هایروش   کارگیریبه   نظر  از  آموزشی،  هایکالس   در  شرکت  نظر  از  متفاوت
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(۰۰۰۱/۰P=  )آزمون  نتایج.  دارد  وجود  LSD  در  زیاد   که  زنانی  بازاریابی  هایروش   میانگین  بین  که   داد   نشان 
  داری معنی   تفاوت  اند،کرده   شرکت  هاکالس   این  در  کم  و  متوسط  که  زنانی  و   اندکرده   شرکت  آموزشی  هایکالس 
(  8۶/37)  اندکرده   شرکت  آموزشی  هایکالس   در  زیاد  که  زنانی  مورد  در  میانگین  این  که  ایگونه   به  دارد؛  وجود
  توانمی   بنابراین.  اندکرده   شرکت(  8۲/3۰)  کم  و(  ۲۲/3۲)  متوسط  آموزشی  های کالس   در  که  است  زنانی  از  بیشتر
 .  اندکارگرفته  به  بیشتر  را  بازاریابی  هایروش   اند،کرده   شرکت  آموزشی  هایکالس   در   بیشتر  که  زنانی  که  کرد  بیان

  از   آموزشی  هایکالس  در  زیاد  و  متوسط  کم،  شرکت  دفعات  تعداد  با  گروه  سه  در  زنان  بین  هایافته   اساس  بر
.  دارد  وجود(  =۰۰۰۱/۰P)  داریمعنی  تفاوت  وکار،کسب   بر  مجازی  اجتماعی  هایشبکه   کارگیریبه   و  تأثیر  نظر

 زنانی   وکارکسب   بر  مجازی  اجتماعی  هایشبکه  کارگیریبه  و  تأثیر  میانگین  بین   که   داد  نشان  LSD  آزمون  نتایج
  تفاوت  اند،کرده   شرکت  هاکالس  این  در  کم  و  متوسط  که  زنانی  و  اندکرده  شرکت  آموزشی  هایکالس  در   زیاد  که

  اندکرده   شرکت  آموزشی  هایکالس  در  زیاد  که   زنانی  مورد  در   میانگین  این  که  ایگونه  به  دارد؛  وجود  داریمعنی
  بنابراین .  اندکرده  شرکت(  ۶8/48)  کم  و (  ۶8/5۱)  متوسط  آموزشی  هایکالس   در  که  است  زنانی  از  بیشتر(  ۹7/58)

  در   اجتماعی  هایشبکه  تأثیر  و  کارگیریبه  اند،کرده  شرکت  آموزشی  هایکالس   در   بیشتر  که   زنانی  گفت   نتوا می
  های فعالیت  بهبود  در  آموزشی  هایکالس   در   شرکت  که   گفت  توانمی  بنابراین.  بوده است  بیشتر  وکارهایشانکسب

  بیشتر  آموزشی هایدرکالس که زنانی است تأثیرگذار زنان وکارهایکسب  آوریتاب  و فردی آوریتاب کارآفرینی،
گرفتهبه  بهتر  را  بازاریابی  هایروش   اند،کرده   شرکت   بر  بهتری  تأثیر  اجتماعی  هایشبکه  کارگیری به  و  اندکار 
 . است  گذاشته  هاآن   وکارهایکسب

 متفاوت  کارآفرینی  دانش با  زنان گروه سه  در متغیرها میانگین  مقایسه
بین زنان در سه گروه با دانش کارآفرینی کم، متوسط و    5طرفه در جدول  بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک 

نشان داد    LSDوجود دارد. نتایج آزمون  (  =۰۰۰۱/۰P)داری  زیاد از نظر توسعه فعالیت کارآفرینی، تفاوت معنی
داری  زیاد، متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی  که بین میانگین توسعه فعالیت کارآفرینی زنانی که دانش کارآفرینی

( بیشتر از دو  ۱3/۱۰۰ای که این میانگین در مورد زنانی که دانش کارآفرینی زیادی دارند )وجود دارد؛ به گونه 
( میانگین  3۹/8۹گروه زنان با دانش کارآفرینی کم و متوسط است. همچنین زنان با دانش کارآفرینی متوسط )

توان گفت که هر چه دانش کارآفرینی ( دارند. بنابراین می88/8۰زنان دارای دانش کارآفرینی کم )باالتری نسبت به  
دهد که بین زنان  ها همچنین نشان میزنان باالتر باشد، توسعه فعالیت کارآفرینی آنان نیز بیشتر خواهد بود. یافته

( =۰P/ ۰۰۰۱)داری  وکار، تفاوت معنیی کسبآوردر سه گروه با دانش کارآفرینی کم، متوسط و زیاد از نظر تاب 
وکار زنانی که دانش کارآفرینی زیاد،  آوری کسبنشان داد که بین میانگین تاب  LSDوجود دارد. نتایج آزمون  

ای که این میانگین در مورد زنانی که دانش کارآفرینی داری وجود دارد؛ به گونه متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی 
( بیشتر از دو گروه زنان با دانش کارآفرینی کم و متوسط است. همچنین زنان با دانش  ۶8/۱33زیادی دارند )

( دارند. بنابراین  73/۱۱۰( میانگین باالتری نسبت به زنان دارای دانش کارآفرینی کم )۶۱/۱۲۰کارآفرینی متوسط ) 
 آنان نیز بیشتر خواهد بود.   وکارآوری کسب توان گفت که هرچه دانش کارآفرینی زنان باالتر باشد، تاب می

 با دانش کارآفرینی متفاوت  طرفه برای مقایسه متغیرها بین زنان در سه گروه تحلیل واریانس یک .5جدول 
 زیاد متوسط  کم  متغیر

 

F 

سطح 

 داریمعنی
 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

 c88 /8۰ ۰4 /۱۰ b3۹ /8۹ 3۱ /۱۶ a۱3 /۱۰۰ ۲4 /۱۶ ۰۲ /۲7 ۰۰۰۱ /۰ کارآفرینی فعالیت 
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 زیاد متوسط  کم  متغیر
 

F 

سطح 

 داریمعنی
 

 میانگین 
انحراف  

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

انحراف   میانگین 

 استاندارد 

آوری  تاب 

 وکارکسب

c73 /۱۱۰ ۹3 /۱4 b۶۱ /۱۲۰ ۶7 /۱8 a۶8 /۱33 44 /۱۹ ۲۶ /۲7 ۰۰۰۱ /۰ 

 b8۹ /۹۱ ۲۱ /۹ b3۱ /۹۲ ۹ /۱۰ a7۹ /۱۰۰ ۶8 /۱۱ 8۰ /۲۲ ۰۰۰۱ /۰ آوری فردی تاب 

کارگیری به

 استراتژی بازاریابی  

c7۰ /45 ۶ /8 b۲5 /5۲ 7۶ /۹ a۹7 /5۶ 43 /۹ 7۶ /۲۱ ۰۰۰۱ /۰ 

کارگیری به

 های بازاریابی  روش

c۰8 /۲۶ 53 /۶ b۹۲ /3۰ ۱4 /۱۰ a53 /34 ۱4 /۱۰ 53 /۱۱ ۰۰۰۱ /۰ 

شبکه های تأثیر 

 اجتماعی 

c۱4 /3۹ 5۹ /۱3 b57 /47 34 /۱7 a8۹ /55 48 /۱7 ۰8 /۱۶ ۰۰۰۱ /۰ 

 اند.نداشته ۰/ ۰5داری در سطح احتمال های با حروف یکسان، تفاوت معنیمیانگین* 

 
طرفه بیانگر این است که بین زنان در سه گروه با دانش کارآفرینی کم، متوسط  های تحلیل واریانس یک یافته

نشان داد که بین    LSD( وجود دارد. نتایج آزمون  =۰۰۰۱/۰Pداری )آوری فردی تفاوت معنیو زیاد از نظر تاب 
آوری فردی زنانی که دانش کارآفرینی زیادی دارند و زنانی که دانش کارآفرینی متوسط و کمی دارند،  میانگین تاب 
(  7۹/۱۰۰ای که این میانگین در مورد زنانی که دانش کارآفرینی زیادی دارند )داری وجود دارد؛ به گونه تفاوت معنی

توان گفت  ( هستند. بنابراین می 8۲/3۰( و کم )۲۲/3۲شتر از زنانی است که دارای دانش کارآفرینی متوسط )بی
دهد که بین زنان در  ها نشان میآوری فردی باالتری نیز دارند. یافتهزنانی که دانش کارآفرینی زیادی دارند، تاب

به نظر  از  زیاد  و  متوسط  با دانش کارآفرینی کم،  استراتژی کسه گروه  معنیارگیری  تفاوت  بازاریابی،  داری  های 
(۰۰۰۱/۰P=  وجود دارد. نتایج آزمون )LSD  کارگیری استراتژی بازاریابی توسط زنانی  نشان داد که بین میانگین به

ای که این میانگین در مورد  داری وجود دارد؛ به گونهکه دانش کارآفرینی زیاد، متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی
( بیشتر از دو گروه زنان با دانش کارآفرینی کم و متوسط است.  ۲5/5۲انی که دانش کارآفرینی زیادی دارند )زن

با دانش کارآفرینی متوسط ) باالتری نسبت به زنان دارای دانش کارآفرینی کم 7/45همچنین زنان  ( میانگین 
بنابراین می73/۱۱۰) باشد، به توان گفت که هرچه دانش کارآفرینی زن( دارند.  باالتر  های  کارگیری استراتژی ان 

دهد که بین زنان در سه گروه با دانش کارآفرینی متفاوت،  بازاریابی توسط آنها نیز بیشتر خواهد بود. نتایج نشان می 
( وجود  =۰۰۰۱/۰Pداری )وکارشان، تفاوت معنیهای اجتماعی مجازی در کسبکارگیری و تأثیر شبکه از نظر به 

وکار  های اجتماعی مجازی بر کسب کارگیری و تأثیر شبکهنشان داد که بین میانگین به  LSDآزمون    دارد. نتایج
ای که این میانگین در مورد زنانی داری وجود دارد؛ به گونهزنانی که دانش کارآفرینی متفاوت دارند، تفاوت معنی

دانش کارآفرینی کم و متوسط است. همچنین    ( بیشتر از دو گروه زنان با8۹/55که دانش کارآفرینی زیادی دارند )
(  ۱4/3۹( نسبت به زنان دارای دانش کارآفرینی کم )57/47زنان با دانش کارآفرینی متوسط میانگین باالتری )

های اجتماعی کارگیری و تأثیر شبکه توان گفت که هرچه دانش کارآفرینی زنان باالتر باشد، بهدارند. بنابراین می 
دهد که بین زنان در سه گروه با دانش کارآفرینی ها نشان میکارشان نیز بیشتر خواهد بود. یافتهومجازی بر کسب

 LSD( وجود دارد. نتایج آزمون  =۰P/ ۰۰۰۱داری )های بازاریابی، تفاوت معنیکارگیری روش متفاوت، از نظر به 
دانش کارآفرینی زیاد، متوسط و کمی های بازاریابی توسط زنانی که  کارگیری روش نشان داد که بین میانگین به
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داری وجود دارد؛ به طوری که این میانگین در مورد زنانی که دانش کارآفرینی زیادی دارند  دارند، تفاوت معنی
( بیشتر از دو گروه زنان با دانش کارآفرینی کم و متوسط است. همچنین زنان با دانش کارآفرینی متوسط  53/34)
توان گفت که  ( دارند. بنابراین می۰8/۲۶ی نسبت به زنان دارای دانش کارآفرینی کم )( میانگین باالتر ۹۲/3۰)

های بازاریابی نیز توسط آنها بیشتر خواهد بود. بر این  کارگیری روش هرچه دانش کارآفرینی زنان باالتر باشد، به 
آوری  آوری فردی و تابتابهای کارآفرینی،  توان گفت که افزایش دانش کارآفرینی در بهبود فعالیتاساس می 

های بازاریابی  ها و روش اند استراتژی وکارهای زنان تأثیرگذار است و زنانی که دانش کارآفرینی باالتری داشتهکسب
 ها گذاشته است.  وکارهای آن های اجتماعی تأثیر بهتری بر کسبکارگیری شبکهاند و به کارگرفتهرا بهتر به 

 ر سه گروه زنان از نظر مهارت در تدوین طرح تجاری   د میانگین متغیرها مقایسه 
بین زنان در سه گروه با مهارت در تدوین طرح تجاری    ۶طرفه در جدول  بر اساس نتایج تحلیل واریانس یک 

وجود دارد. نتایج آزمون  (  =۰۰۰۱/۰P)داری  کم، متوسط و زیاد از نظر توسعه فعالیت کارآفرینی، تفاوت معنی
LSD   نشان داد که بین میانگین توسعه فعالیت کارآفرینی زنانی که مهارت در تدوین طرح تجاری زیاد، متوسط و

ای که این میانگین در مورد زنانی که مهارت زیادی در تدوین  داری وجود دارد. به گونهکمی دارند، تفاوت معنی
ز دو گروه زنان با مهارت کم و متوسط از نظر تدوین طرح تجاری است.  ( بیشتر ا73/۱۱۲طرح تجاری دارند )

( دارای میانگین باالتری نسبت به زنان با مهارت  44/۹7همچنین زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری متوسط )
  توان گفت که هرچه مهارت زنان در تدوین طرح تجاری ( هستند. بنابراین می ۰۲/8۶کم در تدوین طرح تجاری )

دهد که بین زنان در سه گروه با  ها نشان میباالتر باشد، توسعه فعالیت کارآفرینی آنان نیز بیشتر خواهد بود. یافته
وجود دارد.  (  =۰۰۰۱/۰P)داری  وکار، تفاوت معنیآوری کسب مهارت در تدوین طرح تجاری متفاوت، از نظر تاب 

وکار زنانی که مهارت زیاد، متوسط و کمی در تدوین  کسب آوری  نشان داد که بین میانگین تاب   LSDنتایج آزمون  
ای که این میانگین در مورد زنانی که مهارت زیادی در  داری وجود دارد. به گونه طرح تجاری دارند، تفاوت معنی 

( بیشتر از دو گروه زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری کم و متوسط است.  88/۱48تدوین طرح تجاری دارند )
( میانگین باالتری نسبت به زنان با مهارت کم ۱۱/۱۲۹زنان با مهارت متوسط در تدوین طرح تجاری )  همچنین

توان گفت که هرچه مهارت زنان در تدوین طرح تجاری باالتر  ( دارند. بنابراین می 8/۱۱7در تدوین طرح تجاری )
 وکار آنان نیز بیشتر خواهد بود.  آوری کسب باشد، تاب

 با مهارت در تدوین طرح تجاری متفاوت طرفه برای مقایسه متغیرها بین زنان در سه گروه  اریانس یک تحلیل و   .6جدول  

 زیاد متوسط  کم  متغیر
 
F 

 سطح

 میانگین   معنی داری
انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 
 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

 c۰۲ /8۶ 5۲ /۱4 b44 /۹7 5۱ /۱5 a73 /۱۱۲ 35 /۱8 43 /4۹ ۰۰۰۱ /۰ فعالیت کارآفرینی 

 c8 /۱۱7 ۱7 /۱8 b۱۱ /۱۲۹ 7۱ /۱8 a88 /۱48 8۲ /۱۱ 8 /4۲ ۰۰۰۱ /۰ وکار آوری کسبتاب 

 b7۹ /۹۱ ۶ /۱۰ b۶3 /۹8 47 /۱۱ a5 /۱۰7 5 /۹ 3۹ /3۱ ۰۰۰۱ /۰ آوری فردی تاب 

کارگیری به

 استراتژی بازاریابی  

c۹8 /4۹ ۲۲ /۱۰ b87 /55 ۶7 /8 a3۲ /۶۲ ۲۲ /7 ۶4 /۲7 ۰۰۰۱ /۰ 

کارگیری به

 های بازاریابی روش

c3۲ /۲۹ ۱7 /۹ b۰۹ /33 8۱ /۹ a۲۶ /4۰ ۰7 /۱۰ ۲7 /8 ۰۰۰۱ /۰ 

شبکه های  تأثیر 

 اجتماعی 

c۶۱ /44 85 /۱۶ b۶5 /53 ۰4 /۱8 a58 /۶5 38 /8 85 /۲3 ۰۰۰۱ /۰ 

 اند.درصد نداشته ۰/ ۰5داری در سطح احتمال های با حروف یکسان، تفاوت معنیمیانگین* 
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بیانگر این است که بین زنان در سه گروه با مهارت    ۶های حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه در جدول  یافته
وجود دارد. نتایج آزمون  (  =۰۰۰۱/۰P)داری  آوری فردی تفاوت معنیدر تدوین طرح تجاری متفاوت، از نظر تاب 

LSD  ی در تدوین طرح تجاری دارند و زنانی که  آوری فردی زنانی که مهارت زیادنشان داد که بین میانگین تاب
ای که این میانگین در  داری وجود دارد؛ به گونه مهارت متوسط و کمی در تدوین طرح تجاری دارند تفاوت معنی

( بیشتر از زنانی است که دارای مهارت در تدوین  5/۱۰7مورد زنانی که مهارت در تدوین طرح تجاری زیادی دارند )
 ( بنابراین می 7۹/۹۱( و کم )۶3/۹8طرح تجاری متوسط  توان گفت زنانی که مهارت در تدوین طرح  ( هستند. 

دهد که بین زنان در سه گروه با مهارت  ها نشان می آوری فردی باالتری نیز دارند. یافته تجاری زیادی دارند، تاب
به نظر  از  زیاد  و  متوسط  کم،  تجاری  طرح  تدوین  استراتژی در  بازاریابکارگیری  معنیهای  تفاوت  داری  ی، 

(۰۰۰۱/۰P=  )  وجود دارد. نتایج آزمونLSD  کارگیری استراتژی بازاریابی توسط زنانی  نشان داد که بین میانگین به
ای که این  داری وجود دارد؛ به گونه که مهارت در تدوین طرح تجاری زیاد، متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی

( بیشتر از دو گروه زنان با مهارت  3۲/۶۲وین طرح تجاری زیادی دارند )میانگین در مورد زنانی که مهارت در تد
( دارای  87/55در تدوین طرح تجاری کم و متوسط است. همچنین زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری متوسط )

که  توان گفت  ( هستند. بنابراین می 4۹/ ۹8میانگین باالتری نسبت به زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری کم )
های بازاریابی توسط آنها نیز بیشتر  کارگیری استراتژی هرچه مهارت زنان در تدوین طرح تجاری بیشتر باشد، به 

دهد که بین زنان در سه گروه با مهارت در تدوین طرح تجاری متفاوت، از نظر  نشان می  ۶خواهد بود. نتایج جدول  
وجود  (  =۰۰۰۱/۰P)داری  وکار، تفاوت معنیزی بر کسبهای اجتماعی مجاکارگیری و تأثیر استفاده از شبکه به

وکار  های اجتماعی مجازی بر کسب کارگیری و تأثیر شبکهنشان داد که بین میانگین به  LSDدارد. نتایج آزمون  
ای که  داری وجود دارد؛ به گونه زنانی که مهارت در تدوین طرح تجاری زیاد، متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی

( بیشتر از دو گروه زنان با مهارت  58/۶5گین در مورد زنانی که مهارت زیادی در تدوین طرح تجاری دارند ) این میان
متوسط و کم در تدوین طرح تجاری است. همچنین زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری متوسط دارای میانگین  

توان گفت که  ( هستند. بنابراین می۶۱/4۶( باالتری نسبت به زنان با مهارت کم در تدوین طرح تجاری )۶5/53)
به  باشد،  باالتر  زنان  تجاری  طرح  تدوین  در  مهارت  شبکههرچه  تأثیر  و  بر  کارگیری  مجازی  اجتماعی  های 

دهد که بین زنان در سه گروه با مهارت در تدوین طرح  ها نشان مییافتهوکارشان نیز بیشتر خواهد بود.  کسب
( وجود دارد. نتایج آزمون  =۰۰۰۱/۰Pداری )های بازاریابی تفاوت معنیری روش کارگیتجاری متفاوت، از نظر به

LSD  های بازاریابی توسط زنانی که مهارت در تدوین طرح تجاری  کارگیری روش نشان داد که بین میانگین به
که مهارت در  داری وجود دارد؛ به طوری که این میانگین در مورد زنانی  زیاد، متوسط و کمی دارند، تفاوت معنی

( بیشتر از دو گروه زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری کم و متوسط  ۲۶/4۰تدوین طرح تجاری زیادی دارند )
( دارای میانگین باالتری نسبت به زنان با  ۰۹/33است و همچنین زنان با مهارت در تدوین طرح تجاری متوسط )

رتی هرچه مهارت در تدوین طرح تجاری زنان باالتر  ( هستند. به عبا3۲/۲۹مهارت در تدوین طرح تجاری کم )
توان گفت که افزایش مهارت در  های بازاریابی نیز توسط آنها بیشتر خواهد بود؛ بنابراین میکارگیری روش باشد، به 

وکارهای زنان تأثیرگذار  آوری کسب آوری فردی و تابهای کارآفرینی، تابتدوین طرح تجاری در بهبود فعالیت
کار  های بازاریابی را بهتر به ها و روشاند، استراتژی زنانی که مهارت باالتری در تدوین طرح تجاری داشته   است و
 ها گذاشته است. وکارهای آنهای اجتماعی تأثیر بهتری بر کسب کارگیری شبکه اند و به گرفته

 گیریبحث و نتیجه 

های کارآفرینی است. سرعت تغییرات تکنولوژی  عالیتف  ترین عوامل در توسعهمندی از آموزش، یکی از مهمبهره 
و بازار، کارآفرینان را واردار به سازگاری و مقابله با معضالت کرده است. کارآفرینانی که توانایی سازگاری با تغییرات  
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ای  ههای مقابله با این معضالت، یادگیری و آموزش روش نداشته باشند محکوم به شکست خواهند بود. یکی از راه
وکار است. زنان روستایی کارآفرین از طریق آموزش توانایی مقابله با موانع و  جدید و کاربردی مربوط به کسب 

  توسعه  از  حمایت  صندوق   کنند.های جدید و متناسب با تغییرات تکنولوژی و بازار را پیدا می کارگیری روش به
گلکارفرد و  )  مطالعه   با  یافته  است. این  داده   قرار  زنان  اختیار  در  نسبتاً  را  آموزشی  امکانات  کشاورزی  هایفعالیت

های  نتایج تحقیق نشان داد که زنان مورد مطالعه مشارکت نسبتاًکمی در برنامه  .دارد  سوییهم  (۲۰۱۹مقدم،    ییرضا
های آموزشی تأثیر مطلوبی بر انگیزه،  اند اما با این وجود شرکت در کالس برگزار شده توسط شرکت داشتهآموزشی  

 آموزشی  هایکالس  در شرکت که است این  مهارت، آگاهی و دانش کارآفرینی زنان روستایی داشته است و بیانگر
  ، ( ۲۰۱3و همکاران،    یفران  یعقوبی)  مطالعه  نتایج  راستای  در  یافته  این  .است  داشته  کارآفرین  زنان  بر  زیادی  تأثیر

کارآفرینی رغم دانش ها نشان داد که علی یافته  .است (۲۰۱۱پاپ زن و همکاران،  )   و  (۲۰۱3و لشگرآرا،    یمحمد )
های کارآفرینی و به لحاظ تدوین طرح تجاری نیز مهارت کمتری  یری کمتری در فعالیت پذمناسب، زنان، ریسک 

ای  مقایسهنتایج حاصل از تحلیل    ..دارد مطابقت  نیز   (۲۰۱۹مقدم،    ییگلکارفرد و رضا)  نتایج   با  هایافته  دارند. این
وکارهای زنان تأثیر  آوری کسبآوری فردی و تابهای آموزشی در بهبود تابنشان داد که شرکت بیشتر در کالس

  بیشتر شرکت کند. بر اساس نتایجها را تأیید می افته این ی  (۲۰۱۹بادزبان، )شتری داشته است که نتایج مطالعه بی
 ی عقوب ی) است. این یافته در راستای نتایج مطالعه  داشته بیشتری تأثیر زنان کارآفرینی  توسعه  در هاکالس این در

های  اند روش اند توانسته ها بیشتر شرکت کرده است. طبق نتایج زنانی که در این کالس  (۲۰۱3و همکاران،    یفران
ها داشته  وکارهای آن های اجتماعی مجازی، تأثیر بهتری بر کسب بازاریابی را بهتر به کارگیرند و استفاده از شبکه 

وکارهای زنان  آوری کسب و تاب   آوری فردیهای کارآفرینی، تاب افزایش دانش کارآفرینی در بهبود فعالیت است.  
داشته  باالتری  کارآفرینی  دانش  زنانی که  و  است  استراتژی تأثیرگذار  روش اند،  و  بهها  بهتر  را  بازاریابی  کار  های 

ها گذاشته است. همچنین افزایش  وکارهای آن های اجتماعی تأثیر بهتری بر کسب کارگیری شبکه اند و به گرفته
وکارهای زنان  آوری کسب آوری فردی و تاب های کارآفرینی، تابری در بهبود فعالیت مهارت در تدوین طرح تجا

های بازاریابی را  ها و روش اند، استراتژی تأثیرگذار است و زنانی که مهارت باالتری در تدوین طرح تجاری داشته
ها گذاشته است. در یک  ای آن وکاره های اجتماعی تأثیر بهتری بر کسبکارگیری شبکه اند و بهکار گرفتهبهتر به

های کارآفرینی زنان روستایی توان گفت که آموزش کارآفرینی، سهم زیادی در بهبود فعالیتبندی کلی میجمع 
های  استان فارس داشته است. یکی از نکات مشاهده شده در این پژوهش، مشارکت کم زنان روستایی در برنامه 

های آموزشی برگزار  اطالعی زنان یا جذاب و کارا نبودن دورهتمایل و بی  تواند ناشی از کاهشآموزشی است که می
  به   آموزشی   هایکالس   در  شرکت  بههایی برای تشویق زنان  شود که برنامه شده باشد. در این زمینه پیشنهاد می

  و   گرفته شود کاری در نظر    جدید  هایروش   آشنایی با  و  آگاهی، دانش کارآفرینی  مهارت،  انگیزه،  افزایش  منظور
با توجه به مهارت کم زنان روستایی در    .گیرد  صورت  هاآموزشی برای آن   های دوره   زمینه  در  قوی  رسانیاطالع 

  های روش   و  هامهارت   مفاهیم،  های آموزشی به منظور آشنایی زنان بادوره   که  شودمی   تدوین طرح تجاری، پیشنهاد
آن   تجاری  طرح  تدوین برگزار شودبرای  به   در  .ها  در  آموزش  نقش مهم  به  توجه  با  روش نهایت  و  کارگیری  ها 

  منظور   بهشود که  وکار پیشنهاد می های اجتماعی مجازی در کسب های شبکه کارگیری های بازاریابی و بهاستراتژی 
  استفاده   هدف  با  آموزشی  هایکارگاه   خود،  مخاطبان  دیگر  و  مشتریان  با  کارآفرین  زنان  بیشتر  ارتباط  و  سازیشبکه 

وکار برای  کسب   در  مجازی  اجتماعی  هایاز شبکه   شغلی  فرایند  با  مطابق  و  کاربردی  صحیح،  هایروش   کارگیریبه  و
بازاریابی در    هایروش   و  هااستراتژی   صحیح  کارگیریهای آموزشی الزم در راستای به و برنامه   زنان برگزار شود

 ها در نظر گرفته شود. نیز برای آن  وکارکسب
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