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 ییزنان روستا ینیدر کارآفر یکسب و کار کشاورز یهاآموزش یاثربخش

 3یریمحمود منسوب بص و 2راد یرجی، ارسالن ا9یرحمت نینسر

 یمؤسسه آموزش عال ،یمنابع انسان یآموزش و بهساز ارشدیدانش آموخته کارشناس -1
 .رانیسمنگان، آمل، ا یرانتفاعیغ -یردولتیغ

 ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،ینیامام خم یمرکز آموزش عال اریاستاد -2
 .رانیکرج، ا

 .رانیسمنگان، آمل، ا یرانتفاعیغ -یردولتیغ یمؤسسه آموزش عال اریاستاد -3
 

 چکیده

 ینیدر رشد و توسعه کارآفر یکمتر یهاموجود از فرصت یهاتیبه واسطه محدود ییاز آنجاکه زنان روستا
 69-69 یهاسال ییزنان روستا یآموزش کشاورز یهابرنامه یاثربخش یبه بررس قیتحق نیبرخوردار هستند، ا

از لحداظ روش  ،یهدد،، کداربرد ظاز لحا قیتحق نیپرداخته است. ا ییزنان روستا نیدر ب ینیکارآفر جادیدر ا
. باشددینامه مدبا استفاده از ابدزار پرسدش یشیشبه آزما رهایو از لحاظ کنترل متغ یدانیاطالعات م یآورجمع

ساکن استان البرز است کده سدابقه شدرکت  ییزنان روستا یعضو تعاون ییتن از زنان روستا 679 یجامعه آمار
را داشدتند. بدا اسدتفاده از فرمدول  یو کدار کشداورزاشتغال و کسب  امرتبط ب یجیو ترو یآموزش یهادر دوره
 یآورجمع یاهیسهم یریگتن، به روش نمونه 149ها دقت داده شیافزا یو برا نییتن از آنان تع 139کوکران 

 یهدابددون سدابقه شدرکت در دوره ییتدن از زندان روسدتا 149گروه  کی سهیامکان مقا جادیشد. به منظور ا
 یتتا بیبا استفاده از ضر ییایو پا نیصبا استفاده از نظر متخص قیابزار تحق یی. روادیاستفاده گرد زین یآموزش
از تفداوت  یحداک یتندیمدن و یاآزمدون فراسدنجه جیقرار گرفت. نتدا دیی( مورد تاθ = 76/9 - 61/9) یبیترت
کده در  یافدراد نیچنبود. هم لو کنتر شیدو گروه آزما نیب ینانگیکارآفر یهایژگیاز لحاظ و یآمار داریمعن
و تحمل ابهام نسبت به گروه کنترل نمره  یطلبتیشرکت کرده بودند در دو مؤلفه موفق ینانگیکارآفر یهادوره
 تینگدرش بده کدار، سدن، وضدع ریدمتغ 9نشدان داد کده  زین یبیترت ونیرگرس لیکسب نمودند. تحل یباالتر
سدط   رییددرصدد از احتمدال تغ 33در مجمدوع  یابیاطالع  فتارها و ردرآمد، شرکت در دوره زانیم ،یاقتصاد
 .(R2=33/9) کنندیم نییرا تب ینانگیکارآفر یهایژگیوابسته و ریمتغ

 
 .  ینیآموزش کسب و کار، کارآفر ،یآموزش یاثربخش ،ییزنان روستا واژگان: هینما
 

 راد یرجیارسالن ا مسئول: نویسنده
 airajirad28@gmail.com رایانامه:

 

 39/99/1361 پذیرش:  92/19/1367 دریافت:
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 قدمهم
 یهادر سال یعلم و فناور عیو تحوالت سر رییتغ
جهدان سدوم را بدا  یکشدورها ژهیدکشورها به و ر،یاخ

روبرو سداخته اسدت کده گدزر از  یدیجد یهاچالش
 یهداو روش کردهدایبده کدارگرفتن رو ازمنددیها نآن

 یهداء یخلدق شد نددیفرا ینیخالقانه اسدت. کدارآفر
 شاختصدا  زمدان و تدال قیدو بداارزش از طر دیجد

و  یرواند ،یمدال یهاسدکیدر نظر گرفتن ر از،یمورد ن
 ،یپددول یهددابدده پاداش دنیهمددراه بددا رسدد یاجتمدداع

(. نقش 2991)متا،  باشدیو استقالل م یفرد تیرضا
رشدد و  نددیدر فرا نیو وجود افراد کدارآفر ینیکارآفر

 نیبده همد دیاست و شا کنندهنییتع یتوسعه اقتصاد
 یرا موتور رشد اقتصداد ینیاقتصاددانان، کارآفر لیدل
ها و کشف فرصدت قیاز طر ینیاند. کارآفرکرده ریتعب
اشدتغال  یهافرصت جادیمناسب از آنها، ا یبرداربهره
بده توسدعه کمدک  تواندیم یزندگ طیدر مح رییو تغ

دراکددر در  تددری(. پ1362و همکدداران،  ییکنددد )بابددا
 کید ینیکدارآفر دیدگویم نیچن ینیخصو  کارآفر
آن را فدرا  تدوانیمد گدریچون علوم دعلم است و هم

(. اگددر چدده 1361 ان،یددو جعفر یاکجوریددگرفددت )ک
شده است امدا  هیارا ینیاز کارآفر یگوناگون یهافیتعر

 نددددیرا فرآ ینینظران در مجمدددوع کدددارآفرصددداحب
کسدب و کدار و  جادیا ،یاقتصاد یهافرصت ییشناسا
 زیمو مخاطره آ ابندهینوآور و رشد  د،یجد یهاشرکت
شددده  ییشناسددا یهااز فرصددت یبددرداربهره یبددرا
 یدیدآن کاالها و خددمات جد جهیکه در نت دانندیم
 (. 2999)اردمن و همکاران،  شوندیو عرضه م دیتول

 ینیاز کارآفر ییتوسعه روستا دیجد یهاهینظر در
 یمناسدددب بدددرا یعنوان راهکددداربددده ییروسدددتا

در  ییدر مناطق روسدتا یسازتیو ظرف یتوانمندساز
کاهش شکا، شهر  ،یکنون یزندگ یالگو رییجهت تغ
و  یطدیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد یبرابر جادیو روستا، ا

 یابدزار ینیحدال کدارآفر نی. در عشودیم ادی ینهاد
 رودیبده شدمار مد داریبه توسعه پا دنیرس یمهم برا

حضدور  ی(. از طرفد1363و همکاران،  یفران یعقوبی)
 یهداتیهدا در فعالزنان در بدازار کدار و مشدارکت آن

مهددم  یهااز شناسدده یکددیبدده  ،یاجتمدداع -یاقتصدداد
 یهداتیفعال رایدشده است؛ ز لیتبد یانسان یتوسعه

بددا فقددر و رفدداه  میتقمسدد یوندددیزنددان، پ یاقتصدداد
و همکدداران،  ی؛ احمددد1311 ض،یدارد )فدد یاجتمداع
تا افزون  شودیتوسعه تالش م یها(. در برنامه1361
 ابدد،ی شیکه مشارکت زنان در بدازار کدار افدزا نیبر ا
فدراهم  زیزنان ن ینیتوسعه و کارآفر یالزم برا طیشرا
 یهاآوردن کسب وکار و فرصدت دیود تا زنان با پدش

 یبتوانندد مشدکل کندون گدران،یخود و د یبرا یشغل
و همکداران،  یفراند یعقدوبیبخشدند ) انیجامعه را پا

 ینی( کددارآفر2996) وریددراسددتا،   نی(. در همدد1363
 یخوداشدتغال ندهیزنانه دانسته کده زم تیزنان را فعال

و کسب و  ییمستقل، کارفرما یخوداشتغال ،یمشارکت
)به نقل از  ردیگیانحصار صورت م تیبا مالک ییکارها
 . (1361و همکاران،  یاحمد
 شیبر افزا ،ییروستا داریپا یتوسعه یهاهینظر در

 یبرابر به خصدو  بدرا یهافرصت جادیمشارکت و ا
و  راحسدنیشده است )بش دیتأک اریبس ،ییزنان روستا

از عوامدل  یکدیعنوان زندان بده(. 1369ندژاد،  یقربان
سددهم  ،یدر اقتصدداد کشدداورز یو نددامر  رمشددهودیغ
از بخددش یددمددورد ن یانسددان یرویدداز کددل ن یمددیعظ

 دهندددیمدد لیدر سددط  جهددان را تشددک یکشدداورز
تحدول و  جادیا یبرا ییرویها ن(. آن1369)خباززاده، 

 شیو افزا ییاقتصاد روستا شبردیپ یبالقوه برا یمنبع
هسدتند  ییمدواد غدزا دینرخ رشد تول ترشیهر چه ب

(. شدواهد موجدود 1363و همکداران،  یفران یعقوبی)
اند بدا توانسدته یوتداهزنان در زمدان ک دهدینشان م

در  یمددیورود بده عرصده کسددب و کدار، تحدوالت عظ
کنند. چنانچده آمارهدا  جادیکشورها ا یتوسعة اقتصاد

 % 39تا  29زنان،  یاقتصاد یهاتیفعال دهدینشان م
 دهددیمد لیجهان را تشدک یاقتصاد یهاتیکل فعال
کشدور را  تیدرصد از جمع 46(. زنان 2992)کانتور، 

 ینرخ مشدارکت اقتصداد کهی. درحالدهندیم لیتشک
است که با  4/13موجود  یآمارها نیها مطابق آخرآن

زنان در جهدان فاصدله  یاقتصاد تیمتوسط نرخ فعال
 یاز لحداظ برابدر رانیددارد. طبق آمار ا یادیز اریبس

 136 گداهیکشور جهان در جا 144 انیدر م یتیجنس
در شداخ  شدکا،  رانیدا ازیدقرار گرفتده اسدت. امت

( نسبت بده سدال قبدل 917/9) 2919سال  یتیجنس
 کیبه  زانیم نیاست. هرچه ا افتهیبهبود  یتا حدود
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کاهش  یتیباشد، شکا، جنس ترکیدرصد( نزد 199)
 یکشدورها ریسدا انیرا در م یباالتر گاهیو جا ابدییم

 ،یاقتصداد یهدایکسب خواهد کرد )معاوندت بررسد
گدروه  زورا جد رانیداقتصداد، ا ی(. مجمع جهان1369
 یبدرا یمهم یهایگزارهیدانسته که سرما ییکشورها

بدر سدر  ییهااند، اما بازدارنددهآموزش زنان انجام داده
کده رفدع راه مشارکت زنان در بازار کدار وجدود دارد، 

 یگزارهیاند بدازده سدرمانتوانسدته ن،یاند. بنابرانکرده
خدود مشداهده  یانسدان هیخود را از نظر توسعه سرما

 کنند. 
نشدان  ینیدر کدارآفر تیجنس نهیدر زم قاتیتحق

 ریها موجود در مسها و بازدارندهداده است که مشکل
در جوامع مختلدف  نیزنان کارآفر انیدر م ینیکارآفر

و همکاران،  ی)برون باشندیمطرح م تریو جد ترشیب
 سهیدر مقا ،یرانیزنان ا ترنیی(. نرخ مشارکت پا2994
توسددعه، بدده احتمددال  لدر حددا یکشددورها ریبددا سددا
 تدرشیها بها و مشدکلوجود بازدارندده یدهندهنشان
 نید(. ا1316 ،ینیرحسدی)م باشددیجامعه مد نیدر ا

و  یاز مشدکالت فرهنگد یناشد یادیدمساله تا حدد ز
از  یکی. باشدیغالب در جامعه م یتیجنس یهانگرش

 نده،یزم نیدمهدم در ا یتیجنسد-یفرهنگ یهایژگیو
نگدرش،  نید. در اباشدیزن م هنسبت ب ینگرش سنت

کده  شدودیعنوان جنس دوم در نظر گرفتده مدزن به
فرزنددان اسدت.  تیدو ترب یاو نگهدار یاصل یفهیوظ
 یهداتیزندان در فعال رفتنینپز ،ینگرش نیچن ةجینت

کارهدا بده مشداغل  یتیجنسد میخارج از خانه و تقس
 )همان منبع(.  باشدیمردانه و زنانه م
خدود  قید(، در تحق1367و همکاران ) یشاهمراد

که نبود تخص  و تجربده الزم  دندیرس جهینت نیبه ا
داندش  ،یابیدطرح کسب وکدار، بازار نیتدو نهیدر زم
اعتبدار  نیو عدم تدأم یشخص هیاکمبود سرم ؛یحقوق
بده  یعدم دسترس ؛یگزارهیمناسب جهت سرما یمال

آغداز تدا  زهمه جانبده ا تیاطالعات به روز؛ نبود حما
و ترس  نییپا یریپزسکیر ده؛یا یسازیاتیعمل انیپا

 نیتددراز مهم یخددانوادگ یهااز شکسددت و بازدارنددده
کسب وکار  یهادهیکردن ا یاتیعمل یفرارو یچالشها
پدا  زن و  قیداست. در تحق ییزنان روستا دگاهیاز د

 یی(، مهارت کسب و کار زنان روسدتا1369همکاران )

 دایدپ شیافدزا یآموزشد یهانامدهپس از شرکت در بر
از بهبدود  یآنرا ناشد توانیم یکرده است که به نحو

 یو شدکوفا کدردن اسدتعدادها نانهیکارآفر یهایژگیو
 بخش دانست.  نیدر ا ییزنان روستا
سبب  ییزنان روستا نانهیکارآفر یهایژگیو بهبود

 شدودیکشور م ییدر مناطق روستا ینیتوسعه کارآفر
 یاثربخشد شیامر بده نوبده خدود سدبب افدزا نیکه ا

 یاثربخشد شی. افدزاشدودیشدده مد هیارا یهاآموزش
باعث  زین یاز لحاظ سازمان ییزنان روستا یهاآموزش

در بحث  گرفتهصورت  یهانهیکه در قبال هز شودیم
 یهدداطیهددا را در محآن یآمددوزش، برونددداد عملدد

 ینیتوسدعه کدارآفر نیچنمشاهده گردد. هم ییروستا
حس اعتمداد بده  شیزنان باعث افزا نیدر ب ییروستا

امدر بده  نینفس آنان و استقالل آنان خواهد شد که ا
را سبب خواهد شدد.  یمثبت ینوبه خود اثرات اجتماع

 یبخصو  جهاد کشاورز یدولت یهاهر ساله سازمان
 یهددادوره یرا صددر، برگددزار یادیددز یهانددهیهز

. کده تداکنون کنددیمد ییزندان روسدتا یتوانمندساز
 ینیکدارآفر دیداز د ژهیدبده و هاتیفعال نیا یاثربخش

 قرار نگرفته است.  یچندان مورد بررس
ر توسددعه مددؤثر بدد یهددا(، عامل1361) یاحمددد

قدرار دادندد.  یرا مورد بررس ییزنان روستا ینیکارآفر
 یامدر ییزندان روسدتا ینیتوسعه کارآفر ج،یطبق نتا

توجده همزمدان بده  ازمنددیبوده، ن یو چند وجه ایپو
 یهداتیخدالق، حما یانسان یرویچون ن یعوامل فرد

و  یفرهنگد لعوامد ،ییاز زنان روستا یو اقتصاد یمال
 یدر روسدتاها یطیمح یرساختهایو ارتقاء ز یآموزش

 کشور است. 
خدود  قید(، در تحق1367فر و همکاران ) یاحسان

 یینارسددا ،یها فرهنگددو مشددکل زاتیددضددعف تجه
مدرتبط را از  یدولدت و سدازمانها یاستیو س یتیحما

زنددان  ینیجملدده عوامددل بازدارنددده توسددعه کددارآفر
 اند. ذکر کرده جانیشهرستان اله ییروستا
(، در 1369) یغددیو جهددان ت یدعبددا یهاافتددهی
بدر  یاو حرفده یفند یآموزشدها تیفیک ریتأث یبررس

آن  انگریدزندان شدهر زاهددان، ب یمهارت یتوانمندساز
آنددان را از  یتوانمنددد یآموزشدد یهددااسددت کدده دوره

 رییتغ جادیا ییقدرت، توانا شیمختلف؛ افزا یهاجنبه
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در  یاهقدرت داندش و آگد شیدر جهت مطلوب، افزا
قدرت توان انجام کدار  شیافزا ،یرابطه با رشته آموزش

در جهدت  زهیدانگ شیبهتدر، افدزا یو روشدها ریبا تدب
 یقددرت تدوان علمد شیشرکت مؤثر در کالس، افدزا

قدددرت اتکددا بدده خددود را در حددد  شیمطلددوب و افددزا
 دهد.  شیافزا یمتوسط

 ی(، بده بررسد1369) یبروجن یمانیو سل یموحد
زندان  ینیمؤثر در توسدعه کدارآفر یآموزش یهاوهیش

نشدان داد کده  قیدتحق نیا جیپرداختند. نتا ییروستا
 ینیکدارآفر رامدونیزنان مورد مطالعه پ یآگاه زانیم

 یها نگرش مثبتدآن ترشیو ب باشدیدر حد متوسط م
داشدتند.  ینینسبت به نقش آموزش در بهبود کارآفر

مدؤثر بدر توسدعه  یآموزشد یهاوهیش جیبر اساس نتا
در سده  تیداهم بیدبده ترت ییزنان روستا ینیکارآفر

اسدتفاده از  ،ینیکدارآفر یتخصصد یهداعامل آموزش
زن موفق و اسدتفاده از  نانیاطالعات و تجارب کارآفر

شدددند. بدده منظددور  یبنددسددته نترنددتیها و ارسددانه
اسددتفاده از  ییروسددتا نددانز نیبدد ینیتوسددعه کددارآفر

موفددق  نیزنددان کددارآفر ،یآمددوزش عملدد یهدداروش
 . شودیم شنهادیپ نینو یهارسانه نیچنهم

(، 1369) یرسدتم یو عباسد یدیداودکال یخانیعل
بددر توسددعه  یخددود اثددر عامددل آموزشدد قیدددر تحق
را مورد  ییزنان روستا یتعاون یدر شرکتها ینیکارآفر
 ینیتوسدعة کدارآفر جیقرار دادند. بر اساس نتا یبررس

زنان اسدتان گلسدتان  ییروستا یتعاون یهادر شرکت
 ریأثتدد یو روان شددناخت یاز هددر دو عامددل آموزشدد

 نیتدردرصد است. مهم 29 نییتب زانیکه م ردیپزیم
 یعامل روان شدناخت ،ینیعامل مؤثر بر توسعة کارآفر

 ینیبده در توسدعة کدارآفر زیدن یبوده و عامل آموزش
 داشته است.  ریتأث

(، بددا 1363) یفراندد یعقددوبیو  یموحددد پددژوهش
زنددان  ینیعوامددل مددؤثر بددر کددارآفر ییهددد، شناسددا

 یآمدار ةاسدتان همددان انجدام شدد. جامعد ییروستا
استان همدان بودندد  نیکارآفر ییپژوهش زنان روستا

معندادار  ةوجود رابط ۀکنند انیپژوهش ب یهاافتهیو 
و  یاقتصدداد تیوضددع ،یتیشخصدد یهددایژگددیو نیبدد
 ینیسدط  کدارآفر زنان بدا یفرهنگ -یاجتماع طیشرا
 یخانوادگ تیوضع نیمعنادار ب ةنبود رابط زیها و نآن

 جینتدا یبدر مبندا نیچنداست. هم ینیو سط  کارآفر
 ،یاقتصددداد تیوضدددع یرهددایمتغ ر،یمسددد لیددتحل
 یفرهنگد -یاجتمداع طیو شدرا یتیشخص یهایژگیو

را بددر سددط   راتیتددأث نیتددرشیب ب،یددزنددان بدده ترت
 ها داشته است. آن ینیرآفرکا

 یهدادوره ی(، اثربخش1362و همکاران ) یآقاجان
 ندانیزود بازده بر کارآفر یهاطرح ینیکارآفر یآموزش

نشان داد که کده  جینمودند. نتا یو بررس نییزن را تب
و همده ابعداد  ینیآموزش کدارآفر یهادوره یاثربخش

پددرورش  هددا،زهیانگ کیدد: تحریعنددی یمددورد بررسدد
قرار  یمطلوب تیوضعها، در و آموزش مهارت هایژگیو

 دییتا انگریب یمدل معادالت ساختار هاافتهینداشته و 
ها بددا مؤلفدده یداریها و ارتبددام معنددمدددل تیددکل

 بود.  ینیآموزش کارآفر یهادوره یاثربخش
 یها(، بازدارنددده1361و همکدداران ) دوسددتیعل

شهرستان گرمسار را  ییزنان روستا ینیتوسعه کارآفر
 قیدتحق یهاافتدهیدند. براسداس قرار دا یمورد بررس

مدورد مطالعده  یهابازدارنده انیمشخ  شد که از م
 نیتدرمهم یو آموزشد یاقتصاد یبازدارنده ریدو متغ

و  دهیدچیپ یمفهوم ینیکارآفر ت،ینها درموارد بودند. 
 هی( و نظر2997است )کوراتکو و همکاران،  یچندبعد

درصدد آنند تا  یدولت انیو مجر زانیرپردازان، برنامه
 یهااز بازدارندده دیدجد یهداراهکارها و روش هیبا ارا

شدددن  ریددتوسددعه آن کاسددته و بدده گسددترش و فراگ
اقشار جامعه از جملده زندان  یتمام نیدر ب ینیکارآفر

و مکاتدب  اتیدنظر ینیکدارآفر نهیکمک کنند. در زم
 یدگاهیداز متقددمان د یوجدود دارد. فرخد یگوناگون

داشدتند و منشداء آن را  ینیکارآفر به انهیگرا عتیطب
 کدهیدرحال دانسدتندیمد نیزمد قیثروت از طر جادیا

 یرویدرا ن ینیثدروت کدارآفر یعوامل اصل هاکیکالس
 تریاندد و شدومپکرده یمعرف هیاول دو موا هیکار، سرما
 دانددیمحرکده اقتصداد م یرویآن را ن ،ینیپدر کارآفر

 هادگاهیدد ی(. در برخ1361و همکاران،  پوریانی)ورک
 یروانشدناخت یهایژگیاز و یصرفاً ناش ینیکارآفر زین

. شددیمد یتلقد نیاز افدراد کدارآفر یموجود در برخد
و  یطدیمح مدلعا یاما معتقد به اثرگزار گریدسته د

 ایددما دگاهیددبودنددد. از د ینیبددر کددارآفر یروانشددناخت
یفدرد یهایژگیحاصل برخورد و ینیکارآفر (،2992)
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 چارچوب نظری تحقیق -9نگاره 

اسدت کده در آن نشدو و نمدا  یطدیبا مح نانیکارآفر
اگرچده  دگاهیدد نی(. در ا2994 بونگ،ی)آرچ اندافتهی
از عامددل  یبخددش مهمدد یتیشخصدد یهددایژگددیو

امدا بده  شدودیمد یدر آن تلقد تیدو موفق ینیکارآفر
 هیدو ارا طیبدودن شدرا ایداز جمله مه یطیعوامل مح
 نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیها و پرورش وآموزش
 . شودیتوجه م زیآموزش ن قیاز طر

 تیمؤثر توسدعه شخصد یهااز عامل یکی آموزش
اسدددت. بدددا  ییزندددان روسدددتا نیدر بددد ینیکدددارآفر

زندان  نیدر ب نانهیکارآفر یژگیو تیدرنظرگرفتن اهم
پژوهش بده  نیا ،ییروستا ینیبه منظور توسعه کارآفر

 یآموزشد یهاپرسش است که برنامه نیدنبال پاسخ ا
 ییزندان روسدتا یکشاورز یکسب و کارها یجیو ترو

و پدرورش  دیاز جمله تول یآموزش یهاکه شامل دوره
 یو پرورش قارچ خوراک دی(، تولی)صدف یقارچ خوراک
 نانده،یکارآفر یکسدب و کارهدا یانداز(، راهی)دکمه ا

پدرورش  ،یدیدارو اهدانیشت گکاشت و داشت و بردا
و  یمحصوالت باغ یزعفران، فرآور دیزنبور عسل، تول

 یبندبسدته ،یفرآور ،یمانآپارت یپرورش گلها ،یزراع
 ،یپرورش مرغ بدوم ،یو ثبت برند محصوالت کشاورز

 ،یخدوراک یهاجوانه دیتول ب،یسرکه س دیو تول هیته
و  دیددتول ،یو فددروش محصددوالت کشدداورز یابیددبازار

 ،یاهیدگ اتیدعرق هیداصول ته ،ینتیز انیپرورش ماه
 ن،یپدرورش بلددرچ وه،یم پسیچ دیتول ،یگل محمد
خدرد زندان  یهاصدندو  یآموزشد رگاهکا ،ینوغاندار
صدندو  خدرد  جادیو ا یگرلیو اصول تسه ییروستا

 زانیدبودند تا چده م یجامعه محل ژهیو ییزنان روستا
در زندان  ناندهیکارآفر یهایژگیتوانسته باعث بهبود و

 استان البرز شود؟ ییروستا
 ینهیشدیپ یسؤال ضمن بررسد نیپاسخ به ا یبرا
نشدان  1 یدر نگداره قیدتحق یچارچوب نظر قیتحق

وابسدته  ریدمتغ یدارا قیدتحق نیدداده شده اسدت. ا
زنددان اسددت کدده خددود از  نانددهیکارآفر یهددایژگددیو

شده اسدت. طبدق  لینشان داده شده تشک یهامؤلفه
 رهایاز متغ یادسته توانیبه عمل آمده م یهایبررس

را بدر  دیدگر ناممداخلده یرهدایکه تحت عندوان متغ
دانسدت.  لیدزندان دخ نانهیکارآفر یهایژگیتوسعه و

 زانیداطالعدات کامدل از م هیدبه منظدور ارا نیچنهم
گددروه  افددتیشددده از ره هیددارا یآموزشددها یاثربخشدد

 و کنترل بهره گرفته شده است. شیآزما
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 قیتحقابزار  ییایپا -9جدول 
 ضریب تتای ترتیبی مؤلفه

 17/9 رفتار اطالع یابی

 76/9 نگرش به کار

 61/9 توفیق طلبی

 19/9 کانون کنترل درونی

 13/9 خطرپزیری

 19/9 تحمل ابهام

 17/9 سالمت فکری

 19/9 رویاپردازی

 19/9 عمل گرایی

 76/9 چالش طلبی

 
 شناسیروش
و از لحداظ  یاز لحداظ هدد، کداربرد قیتحق نیا
و درجده  زانیو از لحاظ م یدانیاطالعات م یآورجمع

-یاست که به روش عل یشیشبه آزما رهایکنترل متغ
تدن از  679انجام شد. جامعه مورد پدژوهش  یارتباط

ساکن استان البرز بود کده  یعضو تعاون ییزنان روستا
و  یبا کشاورز طمرتب یجیو ترو یآموزش یهادر دوره

 1369و  1369 یهااشتغال و کسدب و کدار در سدال
 یاثربخشد یو بررسد سهیشرکت کردند. به منظور مقا

خددارج از  ییزن روسددتا 149اجددرا شدده از  یهدادوره
 نیدکده در ا زی( نشی)برابر با گروه آزما یجامعه آمار

ده عنوان گروه کنترل استفااند بهها شرکت نکردهدروه
فرمدول کدوکران  قین حجم نمونه از طریی. تعدیگرد

تدن  139انجام شد که با استفاده از ان، حجم نمونده 
نامه پرسش 149دقت،  شیافزا یکه برا دیبرآورد گرد

 ییاز زنددان روسددتا ازیددمددورد ن یهدداو داده لیددتکم
صدددورت به یریگشدددد. روش نمونددده یآورجمدددع
صورت کده مطدابق  نیبود. به ا یاهیسهم یریگنمونه
برگدزار شدده  یجدیو ترو یآموزشد یهادوره ستیبا ل
، چنددد دوره در 1369-1369زنددان در سددال  یبددرا

 نیدشرکت کنندگان در ا نیمرحله اول انتخاب و از ب
مطابق با حجم نمونه افدراد  ،یصورت تصادفها بهدوره

. ابددزار دیدگرد یآورهددا جمدعهدا از آنانتخداب و داده
 نیبود. ا ساختهنامه محقق ها، پرسشداده یآورجمع

از جملده اطالعدات  یمختلفد یهانامه از بخشپرسش
نگدرش بده کدار،  ،یابیدرفتار اطالع  ،یاو حرفه یفرد

 لیتشدک ناندهیکارآفر یهدایژگیو و یاقتصاد تیوضع
زندان از  ناندهیکارآفر یهدایژگیشده بود. در قسمت و

بهددره گرفتدده شددد  یرانددیا ینینامه کددارآفرپرسددش
نامه پرسدش نید( کده ا1319 ن،و همکدارا جی)کردنا 

 سدکیر یهاپرسدش اسدت و مقولده 69مشتمل بدر 
سدالمت  ت،یدبده موفق ازیدکدانون کنتدرل، ن ،یریپدز

و  یپردازایددتحمددل ابهددام، رو ،یددیعملگرا ،یفکددر
 ی. بدرادهددیرا مدورد سدنجش قدرار مد یطلبچالش
کدامالً  یاهدرجد 9 فیداز ط زیدسدواالت ن یازبندیامت

بهدره گرفتده شدد.  2=مدوافقمتدا کدامالً  -2مخالفم= 
چهددار  یهددااز نرم زیددن جینتددا ریدر تفسدد نیچنددهم

و  یقدو ف،یضدع ف،یضدع اری)بسد هدایژگیو یامقوله
 یدیروا ق،یدتحق نید. در ادید( استفاده گردیقو اریبس

ابزار سنجش با اسدتفاده از نقطده نظدر کارشناسدان و 
)جددول  یبیترت یتتا بیابزار با استفاده از ضر ییایپا
قدرار  دییدمحاسدبه و مدورد تا Rافدزار ( و تحت نرم1

 .گرفت
 EXCELLو  SPSSwin19 یافدددزار آمددداراز نرم

ها استفاده شد و از دو دسته آمدار جهت پردازش داده
 یاسدهیشدامل آزمدون مقا یو آمار استنباط یفیتوص
گدروه کنتدرل و  نیتفداوت بد لیدتحل یبرا یتیمن و
 لیددتحل ق،یددتحق یرهددایدر خصددو  متغ شیآزمددا
و  رهدایمتغ نیارتبدام بد یبه منظور بررس یبستگهم
عوامل مؤثر بدر  ییبه منظور شناسا یبیترت ونیرسرگ
 بهره گرفته شد.  قیوابسته تحق ریمتغ
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 هاافتهی

درصدد از  19حددود  ق،یدتحق یهاافتدهی براساس
تا  29درصد  11سال سن، حدود  29 ریز انیپاسخگو

تا  39درصد  31سال،  39تا  39درصد  19سال،  39
سال سن داشدتند.  49 یباال زین 14 کیو حدود  49
 6/37 زیدها نکننده در دورهسن زنان شرکت نیانگیم

 یکدار قهسداب نیانگیم نیچن. همدیسال محاسبه گرد
سدال محاسدبه  41/13هدا کننده در دورهزنان شرکت

 انیدگودرصدد از پاسدخ 19 زیدد. از لحداظ سدواد نش
 22 ،ییدرصدد در سدط  ابتدددا 11حدددود  سدواد،یبد

درصد  22و حدود  پلمیدرصد د 21 ،ییدرصد راهنما
درصدد از زندان  69 نیچندو باالتر بودند. هم سانسیل

 مجرد بودند.  صددر 19متاهل و تنها  ،یمورد بررس
 یاصدل شغل انیگودرصد از پاسخ 91 ج،ینتا طبق

درصد شدغل  32 کهیبود درحال یخانوارشان کشاورز
 19آنان حدود  نیداشتند که از ب یرکشاورزیغ یاصل

 دیدرا تول یمحصوالت کشاورز یصورت تجاردرصد به
خدود  تیشدیمع یتنها بدرا زیدرصد ن 19و  کنندیم

 یگروهد نیاز ب نیچنبودند. هم یمشغول به کشاورز
 96داشدتند،  یکشداورز یها شغل اصدلکه خانوار آن
 93بودند. حددود  یشخص نیزم تیمالک یدرصد دارا

هسددتند  یمهدارت شددغل یدارا انیدرصدد از پاسددخگو
 نیدرصددد بدددون مهددارت. از بدد 37کدده  یدرحددال
درصد در گزشته سدابقه  92 یمورد بررس انیگوپاسخ
 زیددرصدد ن 41کسدب و کدار را داشدتند و  یاندازراه

 نداشتند.  نهیزم نیدر ا یاسابقه
کسدب اطالعدات  یهدااز منبع یابیداطدالع  رفتار
مهدم از  نیدسدنجش ا یشد. بدرا یبررس انیپاسخگو
اسدتفاده روزانده  زانیدخواسته شد کده م انیپاسخگو

کدم تدا  یلدی= خ1را از  ریدخود از هرکدام از مدوارد ز
نشان دادند کده  هاافتهیمشخ  سازند.  ادیز یلی=خ9
 نترنتیا ،یارک یهاگروه و شرکت در ویراد ون،یزیتلو

اطالع  زانیم نیترشیب بیو مجالت و روزنامه به ترت
 را کسب نمودند. 

مربددوم بدده  یهاهیددگو یبندددمنظددور رتبه بدده
( کدده CV) راتییددتغ بیاز ضددر قیددتحق یهددااسیمق

اسدت، بهدره  نیانگیدبر م اریانحرا، مع میحاصل تقس
 یبا کار کردن بده اسدتقالل مدال ه؛یگرفته شد. سه گو

را کده  یهستم کسب و کار لیما کنم،یم دایدست پ
 یالهیعنوان وسداالن دارم گسترش دهم و کدار را بده

نخسدت را بده  یهاتیاولو دانم،یکسب درآمد م یبرا
 خود اختصا  دادند. 

 یرویدآسدان بده ن یدسترس ؛یها هیگو ن،یچنهم
مناسب جهدت  یکیزیف یفضا از،یماهر مورد ن یانسان

 یمددال یهدداشددروع کددار و امکددان اسددتفاده از کمک
نخست را بده  تیسه اولو ان،یخانواده، دوستان و آشنا
 خود اختصا  دادند. 

 یبدده منظددور بررسدد یبخددش آمددار اسددتنباط در
 جدادیدر ا ییآموزش زنان روسدتا یهابرنامه یاثربخش

از  ییزنددان روسددتا نیدر بدد نانددهیکارآفر یهددایژگددیو
بهره گرفتده شدد.  شیگروه کنترل و آزما نیب سهیمقا

 سددکیکدده از لحدداظ ر دهدددینشددان مدد 2در جدددول 
اخددتال،  ،یاپردازیددامکددان کنتددرل و رو ،یریپددز
و کنترل وجود نداشدت  شیگروه آزما نیب یداریمعن

و  تیدتحمل ابهدام، خالق ،یطلب تیاما، از لحاظ موفق
 یدو گدروه از لحداظ آمدار نیتفاوت بد یطلباستقالل

از سدط   شیمفهوم که گروه آزمدا نیبود بد داریمعن
ذکددر شددده برخددوردار بودنددد.  یهااز مؤلفدده یبدداالتر
 ینیکدارآفر یکلد یژگدیو نیانگیداز لحاظ م نیچنهم
 69در سدط   یآمدار داریدو گروه اختال، معند نیب

 تیوجدود دارد. بدا توجده بده وضدع ندانیدرصد اطم
درصدد  69گرفدت کده بدا  جدهینت توانیم هانیانگیم

کننده در زنددان شددرکت ینیکدارآفر یژگددیو ندانیاطم
 نیدشده اسدت و ا ترشیب یجیترو یآموزش یهادوره

 ییزنان روسدتا نانهیفرکارآ یژگیها در بهبود وآموزش
  .کننده مؤثر بوده استشرکت

 یاثربخشد نیتفداوت بد یدر ادامه به منظور بررس
کسدب و  یاندداز)راه ناندهیکارآفر یبا محتوا یهادوره
از  یصددرفاً مهددارت یهددا( و دورهنانددهیکارآفر یکارهددا

بهره گرفته شدد. جددول  یتنیمن و یاسهیآزمون مقا
 یبدا محتدوا یهاکه در دوره یافراد دهدینشان م 3

شدرکت کدرده بودندد تنهدا در دو مؤلفده  نانهیکارآفر
 کسدب یو تحمل ابهدام نمدرات بداالتر یطلبتیموفق

مشداهده  یداریها تفاوت معنمؤلفه ریکردند و در سا
 یژگدیکدل نمدره و نیانگیاز لحاظ م ن،ینشد. هم چن

 ناندهیکارآفر یکه در دورهدا یاگرچه افراد نانهیکارآفر
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 (n=140و گواه ) یشیگروه آزما نیدر ب نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیو سهیمقا -2جدول 
 من ویتنی انحراف معیار میانگین گروه ها ویژگی کارآفرینی

 ریسک پزیری
 949/9 32/9 آزمایش

5565 
 499/9 19/9 کنترل

 مکان کنترل
 917/9 44/9 آزمایش

5225 
 444/9 11/9 کنترل

 موفقیت طلبی
 942/9 71/9 آزمایش

*2606 
 471/9 29/9 کنترل

 تحمل ابهام
 999/9 99/9 آزمایش

**2228 
 311/9 61/9 کنترل

 رویاپردازی
 361/9 1/9 آزمایش

5000 
 392/9 99/9 کنترل

 خالقیت
 999/9 1 آزمایش

*3372 
 439/9 33/9 کنترل

 استقالل طلبی
 911/9 69/9 آزمایش

*3666 
 413/9 99/9 کنترل

 کارآفرینی
 711/9 79/9 آزمایش

*3373 
 992/9 239/9 کنترل

 
 یو مهارت ینیکارآفر یشرکت کنندگان در دورها نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیو سهیمقا -3جدول 

 من ویتنی انحراف معیار میانگین شمار دوره ویژگی

 موفقیت طلبی
 999/9 63/9 47 کارآفرینانه

*2494 
 993/9 49/9 63 مهارتی

 تحمل ابهام
 994/9 29/9 47 کارآفرینانه

*2558 
 493/9 12/9 63 مهارتی

 کارآفرینی
 999/9 191/9 47 کارآفرینانه

3270 
 999/9 969/9 63 مهارتی

 
را کسدب نمدوده  یباالتر نیانگیشرکت کرده بودند م

 .نبود داریمعن یتفاوت از لحاظ آمار نیا ابودند ام
 یهدایژگیو ریبا متغ قیتحق یرهایمتغ یبستگهم
 یهدایژگیو نی( نشان داده که ب4)جدول  ینیکارآفر
بددا سددط   ییزنددان روسددتا ینیکددارآفر یتیشخصدد
 یداریو تعدداد افدراد خدانوار رابطده معند التیتحصد

 یبدا سدن رابطده منفد ینیکارآفر نیوجود ندارد اما ب
. ردوجدود دا ندانیدرصدد اطم 69در سدط   داریمعن
 داریرابطه مثبت معند زیبا سابقه کار ن ینیکارآفر نیب

تعدداد  نیبد نیچندرصد وجود دارد. هم 69در سط  
در سدط   داریمعند یرابطه منف ینیفرزندان و کارآفر

 ینیدرآمد و کدارآفر زانیم نیدرصد وجود دارد. ب 69
درصدد وجدود  69در سط   داریرابطه مثبت معن زین

 ینیو کدارآفر یابیداطدالع  تاررف نیب نیچنداشت هم
درصدد مشداهده  69در سدط   داریرابطه مثبت معن

بددا  یاقتصدداد تینگددرش بدده کددار و وضددع نیشددد. بدد
و  69در سدط   داریرابطه مثبت معند زین ینیکارآفر
 .مشاهده شد بیبه ترت نانیدرصد اطم 66
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 ینیکارآفر یتیشخص یهایژگیو ریبا متغ قیتحق یرهایمتغ یبستگهم -9جدول 
 متغیر نوع آزمون بستگیضریب هم سطح معنی داری

 سط  تحصیالت اسپیرمن 193/9 132/9

 سن اسپیرمن -192/9* 932/9

913/9 944/9- ns تعداد افراد خانوار اسپیرمن 

 سابقه کار اسپیرمن 192/9* 942/9

 تعداد فرزندان اسپیرمن -996/9* 922/9

 میزان درآمد اسپیرمن 121/9* 924/9

 رفتار اطالع یابی اسپیرمن 112/9* 914/9

 نگرش به کار اسپیرمن 142/9* 916/9

 وضعیت اقتصادی اسپیرمن 266/9** 999/9

 درصد کیدر سط   یدار ی**معن در سط  پنج درصد یدار ی*معن  nsدار یعدم ارتبام معن

 
 آزمون نسبت احتمال جینتا -5جدول 

model Log likelihood Chi-square Df Sig 

Intercept only 123/11 44/91 9 999/9 

 
 یشدد، بدرا انیب یشناسچنان که در بخش روش

 یتیشخصد یهدایژگدینقش عوامل مؤثر بدر و نییتب
بدودن  یبدیو باتوجه بده ترت ییزنان روستا ینیکارآفر
بهره گرفتده شدد.  یبیترت ونیوابسته، از رگرس ریمتغ

از  شیاست پ یضرور یبیترت ونیدر استفاده از رگرس
وابسته،  برمستقل  یرهایمتغ یاثرگزار زانیم یبررس

 ی. بدراردیدمورد توجه قرار گ یونیبرازش مدل رگرس
 9آزمون نسبت احتمال در جددول  جهیمنظور نت نیا

محاسدبه  ریاسدکو ینشان داده شده است. مقددار کدا
مددل  دهدد،ی( نشان مدp ،44/68=x2=999/9شده )

 یمسدتقل بده خدوب یرهدایمناسب بوده و متغ تیلج
 .کنندیم نییوابسته را تب ریمتغ رییمال تغاحت
 1در جدول  یبیترت ونیحاصل از رگرس یهاافتهی

شدده در  ییکده شدش عامدل شناسدا دهددینشان م
 یهدایژگدیو انسیددرصد از احتمدال وار 33مجموع 
. مقددار سده کنددیمد نییرا تب نانهیکارآفر یتیشخص
کاکس و اسنل، ناگل کرک و مک فادن  نییتع بیضر

بده  شدوندیشدناخته مد نیدروغ نییتع بیکه به ضر
محاسددبه شددد کدده  194/9و  332/9، 339/9 بیددترت
 نیدیمسدتقل در تب یرهدایمتغ ییتواندا زانیم انگریب

وابسته هسدتند. بدا  ریسط  متغ یریپزرییاحتمال تغ
گرفددت کدده  جددهینت تددوانیآمدداره مدد نیددتوجدده بدده ا

 تیدرآمدد، نگدرش بده کدار، وضدع زانیدم یهامؤلفه
 نو سد یابیها، رفتار اطالع شرکت در دوره ،یاقتصاد

سددط   یریرپددزییاز احتمددال تغ یبخشدد توانندددیمدد
کنندد.  نییرا تب ییزنان روستا نانهیکارآفر یهایژگیو

آمداره والدد  جیاحتمال نتدا زانیبرآورد م 1در جدول 
ا نشدان مدؤثر ر یرهدایاز متغ کیهر یونیرگرس ریتأث
 . دهدیم

درآمد، شدرکت  زانیم یرهایمتغ ها،افتهی براساس
نسبت به  یترشیب تیها و نگرش به کار اهمدر دوره

زنددان  ناندهیکارآفر یژگددیو نیدیدر تب رهددایمتغ گدرید
 ریداساس شداخ  بدرآورد متغ نیداشت. برا ییروستا

آن  انگریمحاسبه شده است که ب 443/1درآمد  زانیم
مدل،  یرهایمتغ ریاست که در صورت ثابت ماندن تأث

 شیموجدب افدزا ریدمتغ نیدواحدد در ا کید شیافزا
 یژگددیو ریددمتغ تمیدر نسددبت لگددار یواحددد 443/1
 .باشدیم نانهیکارآفر

 یریگجهیبحث و نت
هدر  تیداز جمع یمدیکه زنان حددود ن ییاز آنجا

بده بهبدود  تواننددیمد دهندد،یمد لیرا تشک یکشور
کشور کمک کنند. مطالعات نشدان  یاقتصاد تیوضع
بدودن ندرخ مشدارکت  یرغم صعود یکه عل دهندیم
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 ییزنان روستا نانهیکارآفر یهایژگینقش عوامل مؤثر بر و -6جدول 
p Wald S. E متغیر برآورد 

 نگرش به کار 221/1 374/9 119/9 999/9

 سن 999/9 211/9 13/2 993/9

 وضعیت اقتصادی 669/9 342/9 424/9 999/9

 میزان درآمد 443/1 421/9 131/9 994/9

 شرکت در دوره ها 333/1 912/9 161/4 993/9

 رفتار اطالع یابی 126/1 999/9 234/9 993/9

R2 Cox and Snell = 0/330 R2 Nagelkerke =0/ 332R2 McFadden = 0/154 

 
 ،ینیاز جملده کدارآفر ،یاقتصداد یهاتیزنان در فعال
 نیددر ا یکشدورها زندان سدهم انددک یهنوز در برخ

صورت گرفته  قاتیاکثر تحق یدارند. از طرف هاتیعالف
ها و و مشدکل هدازهیمتمرکز بدر انگ زین نهیزم نیدر ا

 نید. بر اسداس اباشندیم نیزنان کارآفر یهابازدارنده
بدا  نیبه نسبت مردان کارآفر نیمطالعات، زنان کارآفر

و  راحسدنی)بش باشدندیمواجه مد یترشیها بمشکل
 نیددر ا رسددی(. آنچه به نظدر مد1369نژاد،  یقربان
است کده چده  نیگرفته شده است، ا دهیناد قاتیتحق
 ییبده زندان، خصوصداً زندان روسدتا توانندیم یعوامل

از  یکددیرا توسددعه دهنددد.  ینیکمددک کنددد و کددارآفر
 ایمنجر به حفظ  تواندیرابطه که م نیکه در ا یعوامل
 مدکها کگشته و به آن نیزنان کارآفر ۀزیانگ شیافزا

آموزش و  ند،یموجود غلبه نما یهاکند تا بر بازدارنده
در  یاتینقش ح یریادگی تاًیاست. چراکه نها یریادگی

اده راد و ملددک ز یرجددی)ا کندددیمدد فددایآمددوزش ا
و اشددتغال  ینی(. آمددوزش کددارآفر1369 ،ینصددرآباد

سدط  داندش و مهدارت زندان و  شیبدا افدزا تواندیم
و کدار موجدب  ببهبود نگرش آنان به کسد نیچنهم
 هدداتیفعال نانددهیکارآفر یدهو جهددت زهیددانگ شیافددزا

 یاثربخشد یحاضر بررسد قیهد، تحق نرویگردد. از ا
 ناندهیکارآفر یهایژگیبر و یجیترو یآموزش یهادوره

 استان البرز بود.  ییزنان روستا
 انیپاسددخگو یسددن نیانگیددحاضددر م قیدددر تحق 

و  یانیددادوک یخانیعل قیسال بود. در تحق 31حدود 
سددال  32 نیانگیددم نیدد( ا1369) یرسددتم یعباسدد

 نی(، زنان کدارآفر1669) یمحاسبه شد. پروفسور الو
اسدت  یکسد نیزن کدارآفر": کندیم فیتعر نیرا چن

را بدا  یکدار ،یاهیبا ارث ایبا مشارکت  ای ییکه به تنها

و بدا  رفتدهیپز ایدبده راه انداختده  یو ندوآور تیخالق
و  یو مددال یو ادار یاجتمدداع یهاتیمسددلول رشیپددز
عرضه کرده تدا  یاتازه یهافرآورد ه ،یمال یهاسکیر

شدود )گلدرد،  رهیچ بانیو فروش بر رق دیدر بازار خر
اول  دیدرو به توسدعه، زندان ام یورها(. در کش1317

خود  یو رشد و توسعه کشورها هاهارتقاء خانواد یبرا
در جوامدع  نیزنان کارآفر تی. موفقشوندیمحسوب م

بلکده مندافع  شودیم یاقتصاد ینه تنها سبب سودها
 لید. زنان بده دالکندیم جادیهم ا یو فرهنگ یاجتماع
و کدداهش دسددتمزدها و  یکدداریب ریددنظ یمتعدددد
. بدا شدوندیمد ینیوارد کارآفر یاز شغل قبل یتینارضا
سدهم اشدتغال زندان  ر،یداخ یرسدم یبه آمارها هتوج
زندان  انیددر م یکداریدرصد است و ندرخ ب 19فقط 

 یقابدل تدوجه شیکرده افدزا لیتحص یرویخصوصاً ن
 (. 1362و همکاران،  زیداشته است )مم

 نیدر بد نانهیکارآفر یهایژگیو تیتوجه به اهم با
جهت توسعه اشتغال و کسدب کدار در  ییزنان روستا

زندان از  تیدحاضر مشخ  شد کده کده اکثر قیتحق
 یکدیبرخوردارند.  ینییپا اریو بس نییپا یریپزسکیر

را  ییزنددان روسددتا نییپددا یریپزسددکیر لیدداز دال
نقش  یطیدانست. عوامل مح یطیعوامل مح توانیم
دار است، عهده یرا نسبت به عوامل فرد یمهم اریبس

 یرواند یهایو توانمند یتیشخص یهایژگیچرا که و
 تیاسددت. وضددع یطددیمتددأثر از عوامددل مح اریبسدد

و  یاسددیس ،ینددید ،یحقددوق ،یفرهنگدد ،یاجتمدداع
 تیدرا در تقو ییجامعه مطملناً نقش به سزا یاقتصاد

. در حدوزه ارددر امور متفداوت د هاتیفعال فیتضع ای
آنهددا،  یاشددتغال زنددان و فراتددر از آن خددود اشددتغال

برشدمرد. از  توانیرا م یاریبس یطیمح یهابازدارنده
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از  یبدا بخشد قیدتحق نیدا جیلحاظ کانون کنترل نتا
( در ارتبدام بدا 1691مطالعات مک کلده لندد ) جینتا
و مطالعدات  نانیکارآفر یطلبقیتوف یتیشخص یژگیو

بدده  ازیددن ،یاسددتقالل طلبدد ه( کدد2993هنسددمارک )
 یهدایژگدیرا از و یو کدانون کنتدرل دروند شدرفتیپ

 دارد.  یخوانشمرد، هم یبرم نانیکارآفر یتیشخص
ابعدداد  تددرشینشددان داد کدده در ب قیددتحق جینتددا

 نییزنان پدا نیسط  ابعاد در ب یتیشخص یهایژگیو
آموزش و مشداوره  قیاز طر توانیم نی. بنابراباشدیم
ها را مرتفع نمود و افدراد را آمداده ورود بده ضعف نیا
نشدان داد کده  قیدتحق جهیکرد. نت ینیکارآفر یایدن
 داریمعند یمنفد بطدهرا ینیکارآفر هیسن و روح نیب

نمدود کده  انیدب تدوانیم گریوجود دارد. به عبارت د
 یآموزش یهاکه سابقه شرکت در دوره ییزنان روستا

 یتر بودندد داراوانرا داشتند هرچقددر جد یجیو ترو
 نیدبودند. ا یباالتر نانهیکارآفر یتیشخص یهایژگیو
و  یعقدوبی(، 1319) یوریدده  قیدتحق جیبا نتدا افتهی

بده  تدوانیرو مد نید(، همسو بود. از ا1311) یقاسم
و  یجدیترو یهداآموزش یهیو ارا ییگراجوان تیاهم

 برد.  یاشتغال پ یبه جوانان برا ژهیبه و ینیکارآفر
از  یحداک جینتدا زیدن التیتحص ریرابطه با متغ در

و  التیسط  تحص نیب یداریآن است که رابطه معن
 نیچند توانیم جینتا نیوجود نداشت. از ا ینیکارآفر

 ریزنان تحت تدأث ینیکارآفر هیاستنبام نمود که روح
 قرار ندارد.  التیسط  تحص
 ینیکددل کددارآفر نیانگیدداز لحدداظ م جینتددا طبددق

 نانیدرصد اطم 69در سط   یآمار داریاختال، معن
کده سدابقه شددرکت در  یوجدود داشدت و گدروه زندان

 یهدایژگدیرا داشدتند از سدط  و یآموزشد یهادوره
برخوردار بودند. همسدو  یباالتر نانهیکارآفر یتیشخص
و  یانیددادو ک یخدانیعل قیدحاضدر در تحق قیبا تحق

از  ییزنان روسدتا ینی( توسعه کارآفر1369همکاران )
اسدت.  رفتدهیپز ریتأث یو روان شناخت یعامل آموزش

زنددان  ینیاسددت کدده کددارآفر نیددا انگریددب افتددهی نیددا
بلکده  د،یآیتجربه به دست نم قیتنها از طر ییروستا
 یهااز فرصددت یریددگبددا بهره تواندددیمدد ینیکددارآفر
 ییایدگدردد و مزا سیفراگرفتده شدود، تددر یآموزشد

 ییبده زندان روسدتا ناندهیکارآفر یهاتیحاصل از فعال
آمددوزش  ،ییشددود. از سددو جیو تددرو یرسدداناطالع
توسط  یآموزش یهادوره یبرگزار قیاز طر ینیکارآفر
کوتداه مددت  یهداکالس یموفق و اجدرا نانیکارآفر

قابل انجام و تحقق است.  ینیکارآفر یتوسعه مهارتها
و همکاران  یدیمطالعات جمش یهاافتهیموارد با  نیا
پهنه  ی( و زارع1363(، گلدوست و همکاران )1362)

  .( همسو بود1362و همکاران ) ییکال

 

 هابعمن
توسدعه  یها(. بازدارندده1367،.، فرحمند، ک. ) ،یقباد ی .، رستم ان،یم.، مراد ،یفر، ت.، شاهمراد یاحسان

در  ینیکدارآفر هی(. نشدرجدانیشهرسدتان اله نیالعده: زندان کدارآفر)مدورد مط ییزندان روسدتا ینیکدارآفر
 63-199(، 1) 9 ،یکشاورز
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 یهدادوره یاثربخشد یو بررسد نیدی(. تب1362ح. ) ،ییارکالیدم یح.، صدمد ،ییارکالیدم یح.، صمد ،یآقاجان
 4زن و جامعده   یپژوهشد -ینامه علمدزن. فصدل ندانیزود بدازده بدر کارآفر یهاطرح ینیکارآفر یآموزش
 . 21-1(  19)شماره

اسدتان سدمنان.  یهایدر تعاون ییزنان روستا ینیکارآفر یهایژگی(. و1362د. ) ،یم.، ثمر ،ینام کیم.، ن ،ییبابا
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: یمطالعده مدورد ییروسدتا یدر توسدعه اقتصداد نی(. نقش زنان کارآفر1369نژاد، ر. ) یم.، قربان راحسن،یبش
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 یفدرارو یچالشدها ی(. واکداو1367م. ) ،یی، و صحرا ،یفر، ت.، فرحمند، ک.، رستم یم.، احسان ،یشاهمراد
نامه )مدورد: اسدتان کرمانشداه(. فصددل ییزندان روسدتا دگاهیددکسدب و کدار از د یهادهیدکدردن ا یاتیدعمل

 992-993(، 4) 6 ،ییروستا یهاپژوهش
 یمهدارت یبر توانمندساز یاو حرفه یفن یآموزشها تیفیک ریتأث ی(. بررس1369م. ) ،یغیس.، جهان ت ،یعباد

 نیو چهدارم یملد شیهما نیان. پنجم: کارآموزان مرکز شماره سه خواهران شهر زاهدیزنان مطالعه مورد
 کشور.  یاو حرفه یو اشتغال. سازمان فن یمهارت آموز یالمللنیب شیهما

بدر  یو روان شدناخت یآموزشد یهدااثدر عامل ی(. بررسد1369  ع. ا. )یرسدتم یم.، عباس ،ییدادوکال یخانیعل
 9  ینامه تعداون و کشداورززندان اسدتان گلسدتان. فصدل ییروستا یتعاون یهادر شرکت ینیتوسعه کارآفر

(29  )171-164 . 
زندان  ینیمواندع توسدعه کدارآفر یبنددتی، اولو(1361.، ج. )ینیس.، لشگرآرا، ،.، فدرج الده حسد دوست،یعل

بابلسدر،  ان،یدداندش بن یکسدب و کارهدا تیریو مد ینیکارآفر یشهرستان گرمسار، کنفرانس مل ییروستا
 -https://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01طددرود شددمال،  یشددرکت پژوهشدد

NOWLEDGEBASE01_167. html 
دانشدگاه  ی: بررسدانیدانشدجو ناندهیکارآفر یتیشخصد یهایژگیبر و تیجنس ریتأث ی(. بررس1311د. ) ض،یف

 29-44(: 2) 7زنان،  یروان شناخت -یسمنان، مطالعات اجتماع
 مدرس.  تی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیرانیا نانی(. ابزار سنجش کارآفر1319م. ) ،یا.، زال ج،یکردنا 

. یسدازمان ینیدر توسعه کارآفر یمنابع انسان تیرینقش نظام مد ی(. بررس1361س. ) ان،ید. جعفر ،یاکجوریک
 . انیدانش بن یکسب و کارها تیریو مد ینیکارآفر یکنفرانس مل

 ینیکدارآفر یتوسعه یآموزش یهابازدارنده یفاز یگر(. غربال1363م. ) ،ی .، عابدم.  ،یاریم.، اله گلدوست،
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 . 176-296،  . 49 ۀشمار ،ینامه پژوهشنامه بازرگان. فصلیرانیا نیزنان کارآفر یور(. بهره1317 . ) گلرد،
زندان در  نییپدا ی(. بازتاب مشارکت اقتصاد1369تهران. ) یمعادن و کشاورز عیصنا ،یاقتصاد یبررس معاونت

 . رانیا یتیشکا، جنس
 ینامه تخصصدزندان. فصدل ینیعوامل مؤثر در توسعه کارآفر ی(. بررس1362،. ) ،یع. قاسم ،یآ.، قاسم ز،یمم

 39د. سال نهم، شماره پارکها و مراکز رش یرشد فناور
روان  ی. مطالعات اجتماعییزنان روستا ینیعوامل مؤثر بر کارآفر لی(. تحل1363ا. ) ،یفران یعقوبی  ر.، یموحد
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Abstract 

Since rural women have fewer opportunities to grow and develop entrepreneurship due to 

existing constraints, this study investigated the effectiveness of agricultural education programs 

for rural women in creating entrepreneurship among rural women in 1996-95. The purpose of 

this study is applied, in terms of field data collection method and in terms of quasi-experimental 

variables control using questionnaire. The population of the study was 970 rural women 

members of rural women cooperatives in Alborz province who had previous training and 

extension courses related to employment and agricultural business. Using Cochran formula, 135 

of them were identified and 140 individuals were selected by quota sampling to increase the 

accuracy of the data. Rural women with no background in training were also used to compare a 

group of 140 people. The validity of the research instrument was confirmed by expert opinion 

and the reliability was confirmed by ordinal theta coefficient (θ = 0.79 - 0.91). Results of Mann-

Whitney nonparametric test indicated a statistically significant difference in entrepreneurial 

characteristics between the experimental and control groups. Individuals who participated in 

entrepreneurship courses also scored higher on the two components of success and ambiguity 

than the control group. Sequential regression analysis also showed that 6 variables of attitude, 

work, age, economic status, income, participation in courses and information seeking behavior 

explained 33% of the probability of changes in the level of dependent variable of 

entrepreneurial characteristics (R2=0.33). 

 

Index Terms: rural women, educational effectiveness, business education, entrepreneurship.  
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