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اثربخشی آموزشهای کسب و کار کشاورزی در کارآفرینی زنان روستایی
3

نسرین رحمتی ،9ارسالن ایرجی راد 2و محمود منسوب بصیری

 -1دانش آموخته کارشناسیارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی ،مؤسسه آموزش عال ی
غیردولتی -غیرانتفاعی سمنگان ،آمل ،ایران.
 -2استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،
کرج ،ایران.
 -3استادیار مؤسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی سمنگان ،آمل ،ایران.

چکیده
از آنجاکه زنان روستایی به واسطه محدودیتهای موجود از فرصتهای کمتری در رشد و توسعه کارآفرینی
برخوردار هستند ،این تحقیق به بررسی اثربخشی برنامههای آموزش کشاورزی زنان روستایی سالهای 69-69
در ایجاد کارآفرینی در بین زنان روستایی پرداخته است .این تحقیق از لحاظ هدد ،،کداربردی ،از لحداظ روش
جمعآوری اطالعات میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها شبه آزمایشی با استفاده از ابدزار پرسدشنامه مدیباشدد.
جامعه آماری  679تن از زنان روستایی عضو تعاونی زنان روستایی ساکن استان البرز است کده سدابقه شدرکت
در دورههای آموزشی و ترویجی مرتبط با اشتغال و کسب و کدار کشداورزی را داشدتند .بدا اسدتفاده از فرمدول
کوکران  139تن از آنان تعیین و برای افزایش دقت دادهها  149تن ،به روش نمونهگیری سهمیهای جمعآوری
شد .به منظور ایجاد امکان مقایسه یک گروه  149تدن از زندان روسدتایی بددون سدابقه شدرکت در دورههدای
آموزشی نیز استفاده گردید .روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصین و پایایی با استفاده از ضریب تتای
ترتیبی ( )θ = 9/76 - 9/61مورد تایید قرار گرفت .نتدایج آزمدون فراسدنجهای مدن ویتندی حداکی از تفداوت
معنیدار آماری از لحاظ ویژگیهای کارآفرینانگی بین دو گروه آزمایش و کنترل بود .همچنین افدرادی کده در
دورههای کارآفرینانگی شرکت کرده بودند در دو مؤلفه موفقیتطلبی و تحمل ابهام نسبت به گروه کنترل نمره
باالتری کسب نمودند .تحلیل رگرسیون ترتیبی نیز نشدان داد کده  9متغیدر نگدرش بده کدار ،سدن ،وضدعیت
اقتصادی ،میزان درآمد ،شرکت در دورهها و رفتار اطالع یابی در مجمدوع  33درصدد از احتمدال تغییدر سدط
متغیر وابسته ویژگیهای کارآفرینانگی را تبیین میکنند (.)R2=9/33
نمایه واژگان :زنان روستایی ،اثربخشی آموزشی ،آموزش کسب و کار ،کارآفرینی.
نویسنده مسئول :ارسالن ایرجی راد
رایانامهairajirad28@gmail.com :
دریافت1367/19/92 :

پذیرش1361/99/39 :
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مقدمه
تغییر و تحوالت سریع علم و فناوری در سالهای
اخیر ،کشورها به ویدژه کشدورهای جهدان سدوم را بدا
چالشهای جدیدی روبرو سداخته اسدت کده گدزر از
آنها نیازمندد بده کدارگرفتن رویکردهدا و روشهدای
خالقانه اسدت .کدارآفرینی فرایندد خلدق شدی ءهدای
جدید و بداارزش از طریدق اختصدا زمدان و تدالش
مورد نیاز ،در نظر گرفتن ریسدکهای مدالی ،رواندی و
اجتمدداعی همددراه بددا رس دیدن بدده پاداشهددای پددولی،
رضایت فردی و استقالل میباشد (متا .)2991 ،نقش
کارآفرینی و وجود افراد کدارآفرین در فرایندد رشدد و
توسعه اقتصادی تعیینکننده است و شاید بده همدین
دلیل اقتصاددانان ،کارآفرینی را موتور رشد اقتصدادی
تعبیر کردهاند .کارآفرینی از طریق کشف فرصدتها و
بهرهبرداری مناسب از آنها ،ایجاد فرصتهای اشدتغال
و تغییر در محیط زندگی میتواند بده توسدعه کمدک
کنددد (بابددایی و همکدداران .)1362 ،پیتددر دراکددر در
خصو کارآفرینی چنین میگویدد کدارآفرینی یدک
علم است و همچون علوم دیگدر مدیتدوان آن را فدرا
گرفددت (کی داکجوری و جعفری دان .)1361 ،اگددر چدده
تعریفهای گوناگونی از کارآفرینی ارایه شده است امدا
صددداحبنظران در مجمدددوع کدددارآفرینی را فرآیندددد
شناسایی فرصتهای اقتصادی ،ایجاد کسدب و کدار و
شرکتهای جدید ،نوآور و رشد یابنده و مخاطره آمیز
بددرای بهرهبددرداری از فرصددتهای شناسددایی شددده
میدانند که در نتیجه آن کاالها و خددمات جدیددی
تولید و عرضه میشوند (اردمن و همکاران.)2999 ،
در نظریههای جدید توسعه روستایی از کارآفرینی
روسدددتایی بدددهعنوان راهکددداری مناسدددب بدددرای
توانمندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روسدتایی در
جهت تغییر الگوی زندگی کنونی ،کاهش شکا ،شهر
و روستا ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطدی و
نهادی یاد میشود .در عین حدال کدارآفرینی ابدزاری
مهم برای رسیدن به توسعه پایدار بده شدمار مدیرود
(یعقوبی فرانی و همکاران .)1363 ،از طرفدی حضدور
زنان در بدازار کدار و مشدارکت آنهدا در فعالیتهدای
اقتصددادی -اجتمدداعی ،بدده یک دی از شناسددههای مهددم
توسعهی انسانی تبدیل شده است؛ زیدرا فعالیتهدای
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اقتصددادی زنددان ،پیوندددی مسددتقیم بددا فقددر و رفدداه
اجتمداعی دارد (ف دیض1311 ،؛ احمدددی و همکدداران،
 .)1361در برنامههای توسعه تالش میشود تا افزون
بر این که مشارکت زنان در بدازار کدار افدزایش یابدد،
شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی زنان نیز فدراهم
شود تا زنان با پدید آوردن کسب وکار و فرصدتهای
شغلی برای خود و دیگدران ،بتوانندد مشدکل کندونی
جامعه را پایان بخشدند (یعقدوبی فراندی و همکداران،
 .)1363در هم دین راسددتا ،ی دور ( )2996کددارآفرینی
زنان را فعالیت زنانه دانسته کده زمینده خوداشدتغالی
مشارکتی ،خوداشتغالی مستقل ،کارفرمایی و کسب و
کارهایی با مالکیت انحصار صورت میگیرد (به نقل از
احمدی و همکاران. )1361 ،
در نظریههای توسعهی پایدار روستایی ،بر افزایش
مشارکت و ایجاد فرصتهای برابر به خصدو بدرای
زنان روستایی ،بسیار تأکید شده است (بشیراحسدن و
قربانی ندژاد .)1369 ،زندان بدهعنوان یکدی از عوامدل
غیرمشددهود و نددامر ی در اقتصدداد کشدداورزی ،سددهم
عظیم دی از کددل نی دروی انسددانی مددورد نی داز بخددش
کشدداورزی در سددط جهددان را تشددکیل مددیدهنددد
(خباززاده .)1369 ،آنها نیرویی برای ایجاد تحدول و
منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افزایش
هر چه بیشتر نرخ رشد تولید مدواد غدزایی هسدتند
(یعقوبی فرانی و همکداران .)1363 ،شدواهد موجدود
نشان میدهد زنان در زمدان کوتداهی توانسدتهاند بدا
ورود بده عرصده کسددب و کدار ،تحدوالت عظیم دی در
توسعة اقتصادی کشورها ایجاد کنند .چنانچده آمارهدا
نشان میدهد فعالیتهای اقتصادی زنان 29 ،تا % 39
کل فعالیتهای اقتصادی جهان را تشدکیل مدیدهدد
(کانتور .)2992 ،زنان  46درصد از جمعیت کشدور را
تشکیل میدهند .درحالیکه نرخ مشدارکت اقتصدادی
آنها مطابق آخرین آمارهای موجود  13/4است که با
متوسط نرخ فعالیت اقتصادی زنان در جهدان فاصدله
بسیار زیادی دارد .طبق آمار ایدران از لحداظ برابدری
جنسیتی در میان  144کشور جهان در جایگداه 136
قرار گرفتده اسدت .امتیداز ایدران در شداخ شدکا،
جنسیتی سال  )9/917( 2919نسبت بده سدال قبدل
تا حدودی بهبود یافته است .هرچه این میزان به یک
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( 199درصد) نزدیکتر باشد ،شکا ،جنسیتی کاهش
مییابد و جایگاه باالتری را در میان سدایر کشدورهای
کسب خواهد کرد (معاوندت بررسدیهدای اقتصدادی،
 .)1369مجمع جهانی اقتصداد ،ایدران را جدزو گدروه
کشورهایی دانسته که سرمایهگزاریهای مهمی بدرای
آموزش زنان انجام دادهاند ،اما بازدارنددههایی بدر سدر
راه مشارکت زنان در بازار کدار وجدود دارد ،کده رفدع
نکردهاند .بنابراین ،نتوانسدتهاند بدازده سدرمایهگزاری
خود را از نظر توسعه سرمایه انسدانی خدود مشداهده
کنند.
تحقیقات در زمینه جنسیت در کدارآفرینی نشدان
داده است که مشکلها و بازدارندهها موجود در مسیر
کارآفرینی در میان زنان کارآفرین در جوامع مختلدف
بیشتر و جدیتر مطرح میباشند (برونی و همکاران،
 .)2994نرخ مشارکت پایینتر زنان ایرانی ،در مقایسه
بددا سددایر کشددورهای در حددال توسددعه ،بدده احتمددال
نشاندهندهی وجود بازدارنددهها و مشدکلها بیشتدر
در این جامعه مدیباشدد (میرحسدینی .)1316 ،ایدن
مساله تا حدد زیدادی ناشدی از مشدکالت فرهنگدی و
نگرشهای جنسیتی غالب در جامعه میباشد .یکی از
ویژگیهای فرهنگی-جنسدیتی مهدم در ایدن زمینده،
نگرش سنتی نسبت به زن میباشد .در ایدن نگدرش،
زن بهعنوان جنس دوم در نظر گرفتده مدیشدود کده
وظیفهی اصلی او نگهداری و تربیدت فرزنددان اسدت.
نتیجة چنین نگرشی ،نپزیرفتن زندان در فعالیتهدای
خارج از خانه و تقسیم جنسدیتی کارهدا بده مشداغل
مردانه و زنانه میباشد (همان منبع).
شاهمرادی و همکاران ( ،)1367در تحقیدق خدود
به این نتیجه رسیدند که نبود تخص و تجربده الزم
در زمینه تدوین طرح کسب وکدار ،بازاریدابی ،داندش
حقوقی؛ کمبود سرمایه شخصی و عدم تدأمین اعتبدار
مالی مناسب جهت سرمایهگزاری؛ عدم دسترسی بده
اطالعات به روز؛ نبود حمایت همه جانبده از آغداز تدا
پایان عملیاتیسازی ایده؛ ریسکپزیری پایین و ترس
از شکسددت و بازدارندددههای خددانوادگی از مهمتددرین
چالشهای فراروی عملیاتی کردن ایدههای کسب وکار
از دیدگاه زنان روستایی است .در تحقیدق پدا زن و
همکاران ( ،)1369مهارت کسب و کار زنان روسدتایی

پس از شرکت در برنامدههای آموزشدی افدزایش پیددا
کرده است که به نحوی میتوان آنرا ناشدی از بهبدود
ویژگیهای کارآفرینانه و شدکوفا کدردن اسدتعدادهای
زنان روستایی در این بخش دانست.
بهبود ویژگیهای کارآفرینانه زنان روستایی سبب
توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی کشور میشدود
که این امر بده نوبده خدود سدبب افدزایش اثربخشدی
آموزشهای ارایه شدده مدیشدود .افدزایش اثربخشدی
آموزشهای زنان روستایی از لحاظ سازمانی نیز باعث
میشود که در قبال هزینههای صورت گرفته در بحث
آمددوزش ،برونددداد عملددی آنهددا را در محیطهددای
روستایی مشاهده گردد .همچنین توسدعه کدارآفرینی
روستایی در بین زنان باعث افزایش حس اعتمداد بده
نفس آنان و استقالل آنان خواهد شد که این امدر بده
نوبه خود اثرات اجتماعی مثبتی را سبب خواهد شدد.
هر ساله سازمانهای دولتی بخصو جهاد کشاورزی
هزینددههای زیددادی را صددر ،برگددزاری دورههددای
توانمندسازی زندان روسدتایی مدیکندد .کده تداکنون
اثربخشی این فعالیتها بده ویدژه از دیدد کدارآفرینی
چندان مورد بررسی قرار نگرفته است.
احمدددی ( ،)1361عاملهددای مددؤثر بددر توسددعه
کارآفرینی زنان روستایی را مورد بررسی قدرار دادندد.
طبق نتایج ،توسعه کارآفرینی زندان روسدتایی امدری
پویا و چند وجهی بوده ،نیازمندد توجده همزمدان بده
عوامل فردی چون نیروی انسانی خدالق ،حمایتهدای
مالی و اقتصادی از زنان روستایی ،عوامدل فرهنگدی و
آموزشی و ارتقاء زیرساختهای محیطی در روسدتاهای
کشور است.
احسانی فر و همکاران ( ،)1367در تحقیدق خدود
ضددعف تجهیددزات و مشددکلها فرهنگددی ،نارسددایی
حمایتی و سیاستی دولدت و سدازمانهای مدرتبط را از
جملدده عوامددل بازدارنددده توسددعه کددارآفرینی زنددان
روستایی شهرستان الهیجان ذکر کردهاند.
یافتددههای عبددادی و جهددان تیغددی ( ،)1369در
بررسی تأثیر کیفیت آموزشدهای فندی و حرفدهای بدر
توانمندسازی مهارتی زندان شدهر زاهددان ،بیدانگر آن
اسددت کدده دورههددای آموزش دی توانمندددی آنددان را از
جنبههای مختلف؛ افزایش قدرت ،توانایی ایجاد تغییر
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در جهت مطلوب ،افزایش قدرت داندش و آگداهی در
رابطه با رشته آموزشی ،افزایش قدرت توان انجام کدار
با تدبیر و روشدهای بهتدر ،افدزایش انگیدزه در جهدت
شرکت مؤثر در کالس ،افدزایش قددرت تدوان علمدی
مطلددوب و افددزایش قدددرت اتکددا بدده خددود را در حددد
متوسطی افزایش دهد.
موحدی و سلیمانی بروجنی ( ،)1369بده بررسدی
شیوههای آموزشی مؤثر در توسدعه کدارآفرینی زندان
روستایی پرداختند .نتایج این تحقیدق نشدان داد کده
میزان آگاهی زنان مورد مطالعه پیرامدون کدارآفرینی
در حد متوسط میباشد و بیشتر آنها نگرش مثبتدی
نسبت به نقش آموزش در بهبود کارآفرینی داشدتند.
بر اساس نتایج شیوههای آموزشدی مدؤثر بدر توسدعه
کارآفرینی زنان روستایی بده ترتیدب اهمیدت در سده
عامل آموزشهدای تخصصدی کدارآفرینی ،اسدتفاده از
اطالعات و تجارب کارآفرینان زن موفق و اسدتفاده از
رسددانهها و اینترنددت دسددتهبندی شدددند .بدده منظددور
توسددعه کددارآفرینی ب دین زنددان روسددتایی اسددتفاده از
روشهددای آمددوزش عملددی ،زنددان کددارآفرین موفددق
همچنین رسانههای نوین پیشنهاد میشود.
علیخانی داودکالیدی و عباسدی رسدتمی (،)1369
در تحقیددق خددود اثددر عامددل آموزشددی بددر توسددعه
کارآفرینی در شرکتهای تعاونی زنان روستایی را مورد
بررسی قرار دادند .بر اساس نتایج توسدعة کدارآفرینی
در شرکتهای تعاونی روستایی زنان اسدتان گلسدتان
از هددر دو عامددل آموزشددی و روان شددناختی تددأثیر
میپزیرد که میزان تبیین  29درصد است .مهمتدرین
عامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی ،عامل روان شدناختی
بوده و عامل آموزشی نیدز بده در توسدعة کدارآفرینی
تأثیر داشته است.
پددژوهش موحدددی و یعقددوبی فران دی ( ،)1363بددا
هددد ،شناسددایی عوامددل مددؤثر بددر کددارآفرینی زنددان
روستایی اسدتان همددان انجدام شدد .جامعدة آمداری
پژوهش زنان روستایی کارآفرین استان همدان بودندد
و یافتههای پژوهش بیان کنندۀ وجود رابطة معندادار
ب دین ویژگ دیهددای شخص دیتی ،وضددعیت اقتصددادی و
شرایط اجتماعی -فرهنگی زنان بدا سدط کدارآفرینی
آنها و نیز نبود رابطة معنادار بین وضعیت خانوادگی
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و سط کارآفرینی است .همچندین بدر مبندای نتدایج
تحلیددل مسدددیر ،متغیرهددای وضدددعیت اقتصدددادی،
ویژگیهای شخصیتی و شدرایط اجتمداعی -فرهنگدی
زنددان بدده ترتی دب ،بیشتددرین تددأثیرات را بددر سددط
کارآفرینی آنها داشته است.
آقاجانی و همکاران ( ،)1362اثربخشی دورههدای
آموزشی کارآفرینی طرحهای زود بازده بر کارآفریندان
زن را تبیین و بررسی نمودند .نتایج نشان داد که کده
اثربخشی دورههای آموزش کدارآفرینی و همده ابعداد
مددورد بررسددی یعنددی :تحریددک انگیزههددا ،پددرورش
ویژگیها و آموزش مهارتها ،در وضعیت مطلوبی قرار
نداشته و یافتهها مدل معادالت ساختاری بیانگر تایید
کلیددت مدددلها و ارتبددام معنددیداری مؤلفددهها بددا
اثربخشی دورههای آموزش کارآفرینی بود.
علیدوسددت و همکدداران ( ،)1361بازدارندددههای
توسعه کارآفرینی زنان روستایی شهرستان گرمسار را
مورد بررسی قرار دادند .براسداس یافتدههای تحقیدق
مشخ شد که از میان بازدارندههای مدورد مطالعده
دو متغیر بازدارندهی اقتصادی و آموزشدی مهمتدرین
موارد بودند .در نهایت ،کارآفرینی مفهومی پیچیدده و
چندبعدی است (کوراتکو و همکاران )2997 ،و نظریه
پردازان ،برنامهریزان و مجریان دولتی درصدد آنند تا
با ارایه راهکارها و روشهدای جدیدد از بازدارنددههای
توسددعه آن کاسددته و بدده گسددترش و فراگی در شدددن
کارآفرینی در بین تمامی اقشار جامعه از جملده زندان
کمک کنند .در زمینه کدارآفرینی نظریدات و مکاتدب
گوناگونی وجدود دارد .فرخدی از متقددمان دیددگاهی
طبیعت گرایانه به کارآفرینی داشدتند و منشداء آن را
ایجاد ثروت از طریق زمدین مدیدانسدتند درحالیکده
کالسیکها عوامل اصلی ثدروت کدارآفرینی را نیدروی
کار ،سرمایه و مواد اولیه معرفی کردهاندد و شدومپیتر
پدر کارآفرینی ،آن را نیروی محرکده اقتصداد میداندد
(ورکیانیپور و همکاران .)1361 ،در برخی دیددگاهها
نیز کارآفرینی صرفاً ناشی از ویژگیهای روانشدناختی
موجود در برخدی از افدراد کدارآفرین تلقدی مدیشدد.
دسته دیگر اما معتقد به اثرگزاری عامدل محیطدی و
روانشددناختی بددر کددارآفرینی بودنددد .از دی ددگاه مای دا
( ،)2992کارآفرینی حاصل برخورد ویژگیهای فدردی
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نگاره  -9چارچوب نظری تحقیق
کارآفرینان با محیطدی اسدت کده در آن نشدو و نمدا
یافتهاند (آرچیبونگ .)2994 ،در این دیددگاه اگرچده
ویژگددیهددای شخصددیتی بخددش مهمددی از عامددل
کارآفرینی و موفقیدت در آن تلقدی مدیشدود امدا بده
عوامل محیطی از جمله مهیدا بدودن شدرایط و ارایده
آموزشها و پرورش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه
از طریق آموزش نیز توجه میشود.
آموزش یکی از عاملهای مؤثر توسدعه شخصدیت
کدددارآفرینی در بدددین زندددان روسدددتایی اسدددت .بدددا
درنظرگرفتن اهمیت ویژگی کارآفرینانه در بین زندان
به منظور توسعه کارآفرینی روستایی ،این پژوهش بده
دنبال پاسخ این پرسش است که برنامههای آموزشدی
و ترویجی کسب و کارهای کشاورزی زندان روسدتایی
که شامل دورههای آموزشی از جمله تولید و پدرورش
قارچ خوراکی (صدفی) ،تولید و پرورش قارچ خوراکی
(دکمه ای) ،راهاندازی کسدب و کارهدای کارآفرینانده،
کاشت و داشت و برداشت گیاهدان دارویدی ،پدرورش
زنبور عسل ،تولید زعفران ،فرآوری محصوالت باغی و
زراعی ،پرورش گلهای آپارتمانی ،فرآوری ،بسدتهبندی
و ثبت برند محصوالت کشاورزی ،پرورش مرغ بدومی،

تهیه و تولید سرکه سیب ،تولید جوانههای خدوراکی،
بازاری دابی و فددروش محصددوالت کشدداورزی ،تولیددد و
پرورش ماهیان زینتی ،اصول تهیده عرقیدات گیداهی،
گل محمدی ،تولید چیپس میوه ،پدرورش بلددرچین،
نوغانداری ،کارگاه آموزشدی صدندو های خدرد زندان
روستایی و اصول تسهیلگری و ایجاد صدندو خدرد
زنان روستایی ویژه جامعه محلی بودند تا چده میدزان
توانسته باعث بهبود ویژگیهای کارآفرینانده در زندان
روستایی استان البرز شود؟
برای پاسخ به این سؤال ضمن بررسدی پیشدینهی
تحقیق چارچوب نظری تحقیدق در نگدارهی  1نشدان
داده شده اسدت .ایدن تحقیدق دارای متغیدر وابسدته
ویژگددیهددای کارآفریناندده زنددان اسددت کدده خددود از
مؤلفههای نشان داده شده تشکیل شده اسدت .طبدق
بررسیهای به عمل آمده میتوان دستهای از متغیرها
که تحت عندوان متغیرهدای مداخلدهگر نامیدد را بدر
توسعه ویژگیهای کارآفرینانه زندان دخیدل دانسدت.
همچنین به منظدور ارایده اطالعدات کامدل از میدزان
اثربخش دی آموزشددهای ارای ده شددده از رهیافددت گددروه
آزمایش و کنترل بهره گرفته شده است.
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جدول  - 9پایایی ابزار تحقیق
مؤلفه

ضریب تتای ترتیبی

رفتار اطالع یابی

9/17

نگرش به کار

9/76

توفیق طلبی

9/61

کانون کنترل درونی

9/19

خطرپزیری

9/13

تحمل ابهام

9/19

سالمت فکری

9/17

رویاپردازی

9/19

عمل گرایی

9/19

چالش طلبی

9/76

روششناسی
این تحقیق از لحداظ هدد ،کداربردی و از لحداظ
جمعآوری اطالعات میدانی و از لحاظ میزان و درجده
کنترل متغیرها شبه آزمایشی است که به روش علی-
ارتباطی انجام شد .جامعه مورد پدژوهش  679تدن از
زنان روستایی عضو تعاونی ساکن استان البرز بود کده
در دورههای آموزشی و ترویجی مرتبط با کشاورزی و
اشتغال و کسدب و کدار در سدالهای  1369و 1369
شرکت کردند .به منظور مقایسه و بررسدی اثربخشدی
دورههدای اجددرا شدده از  149زن روسددتایی خددارج از
جامعه آماری (برابر با گروه آزمایش) نیز کده در ایدن
دروهها شرکت نکردهاند بهعنوان گروه کنترل استفاده
گردید .تعیین حجم نمونه از طریق فرمدول کدوکران
انجام شد که با استفاده از ان ،حجم نمونده  139تدن
برآورد گردید که برای افزایش دقت 149 ،پرسشنامه
تکمیددل و دادههددای مددورد نیدداز از زنددان روسددتایی
جمدددعآوری شدددد .روش نموندددهگیری بهصدددورت
نمونهگیری سهمیهای بود .به این صورت کده مطدابق
با لیست دورههای آموزشدی و ترویجدی برگدزار شدده
بددرای زنددان در سددال  ،1369-1369چنددد دوره در
مرحله اول انتخاب و از بین شرکت کنندگان در ایدن
دورهها بهصورت تصادفی ،مطابق با حجم نمونه افدراد
انتخداب و دادههدا از آنهددا جمدعآوری گردیدد .ابددزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته بود .این
پرسشنامه از بخشهای مختلفدی از جملده اطالعدات
فردی و حرفهای ،رفتار اطالع یدابی ،نگدرش بده کدار،
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وضعیت اقتصادی و ویژگیهدای کارآفرینانده تشدکیل
شده بود .در قسمت ویژگیهدای کارآفرینانده زندان از
پرسددشنامه کددارآفرینی ایرانددی بهددره گرفتدده شددد
(کردنا یج و همکداران )1319 ،کده ایدن پرسدشنامه
مشتمل بدر  69پرسدش اسدت و مقولدههای ریسدک
پدزیری ،کدانون کنتدرل ،نیداز بده موفقیدت ،سدالمت
فکددری ،عملگرایددی ،تحمددل ابهددام ،رویدداپردازی و
چالشطلبی را مدورد سدنجش قدرار مدیدهدد .بدرای
امتیازبندی سدواالت نیدز از طیدف  9درجدهای کدامالً
مخالفم=  -2تدا کدامالً مدوافقم= 2بهدره گرفتده شدد.
همچنددین در تفسددیر نتددایج نیددز از نرمهددای چهددار
مقولهای ویژگیهدا (بسدیار ضدعیف ،ضدعیف ،قدوی و
بسیار قوی) استفاده گردیدد .در ایدن تحقیدق ،روایدی
ابزار سنجش با اسدتفاده از نقطده نظدر کارشناسدان و
پایایی ابزار با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (جددول
 )1و تحت نرمافدزار  Rمحاسدبه و مدورد تاییدد قدرار
گرفت.
از نرمافدددزار آمددداری  SPSSwin19و EXCELL
جهت پردازش دادهها استفاده شد و از دو دسته آمدار
توصیفی و آمار استنباطی شدامل آزمدون مقایسدهای
من ویتی برای تحلیدل تفداوت بدین گدروه کنتدرل و
آزمددایش در خصددو متغیرهددای تحقیددق ،تحلیددل
همبستگی به منظور بررسی ارتبدام بدین متغیرهدا و
رگرسیون ترتیبی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بدر
متغیر وابسته تحقیق بهره گرفته شد.
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یافتهها
براساس یافتدههای تحقیدق ،حددود  19درصدد از
پاسخگویان زیر  29سال سن ،حدود  11درصد  29تا
 39سال 19 ،درصد  39تا  39سال 31 ،درصد  39تا
 49و حدود یک  14نیز باالی  49سال سن داشدتند.
میانگین سن زنان شرکتکننده در دورهها نیدز 37/6
سال محاسبه گردید .همچنین میانگین سدابقه کداری
زنان شرکتکننده در دورههدا  13/41سدال محاسدبه
شد .از لحداظ سدواد نیدز  19درصدد از پاسدخگویدان
بدیسدواد ،حدددود  11درصدد در سدط ابتدددایی22 ،
درصد راهنمایی 21 ،درصد دیپلم و حدود  22درصد
لیسانس و باالتر بودند .همچندین  69درصدد از زندان
مورد بررسی ،متاهل و تنها  19درصد مجرد بودند.
طبق نتایج 91 ،درصد از پاسخگویان شغل اصدلی
خانوارشان کشاورزی بود درحالیکه  32درصد شدغل
اصلی غیرکشاورزی داشتند که از بین آنان حدود 19
درصد بهصورت تجاری محصوالت کشاورزی را تولیدد
میکنند و  19درصد نیز تنها بدرای معیشدیت خدود
مشغول به کشاورزی بودند .همچنین از بین گروهدی
که خانوار آنها شغل اصدلی کشداورزی داشدتند96 ،
درصد دارای مالکیت زمین شخصی بودند .حددود 93
درصدد از پاسددخگویان دارای مهدارت شددغلی هسددتند
درحددالی کدده  37درصددد بدددون مهددارت .از بددین
پاسخگویان مورد بررسی  92درصد در گزشته سدابقه
راهاندازی کسدب و کدار را داشدتند و  41درصدد نیدز
سابقهای در این زمینه نداشتند.
رفتار اطدالع یدابی از منبعهدای کسدب اطالعدات
پاسخگویان بررسی شد .بدرای سدنجش ایدن مهدم از
پاسخگویان خواسته شد کده میدزان اسدتفاده روزانده
خود از هرکدام از مدوارد زیدر را از  =1خیلدی کدم تدا
=9خیلی زیاد مشخ سازند .یافتهها نشان دادند کده
تلویزیون ،رادیو و شرکت در گروههای کاری ،اینترنت
و مجالت و روزنامه به ترتیب بیشترین میزان اطالع
را کسب نمودند.
بدده منظددور رتبهبندددی گویددههای مربددوم بدده
مقیاسهددای تحقی دق از ضددریب تغیی درات ( )CVکدده
حاصل تقسیم انحرا ،معیار بر میدانگین اسدت ،بهدره
گرفته شد .سه گویه؛ با کار کردن بده اسدتقالل مدالی

دست پیدا میکنم ،مایل هستم کسب و کاری را کده
االن دارم گسترش دهم و کدار را بدهعنوان وسدیلهای
برای کسب درآمد میدانم ،اولویتهای نخسدت را بده
خود اختصا دادند.
همچنین ،گویه های؛ دسترسی آسدان بده نیدروی
انسانی ماهر مورد نیاز ،فضای فیزیکی مناسب جهدت
شددروع کددار و امکددان اسددتفاده از کمکهددای مددالی
خانواده ،دوستان و آشنایان ،سه اولویت نخست را بده
خود اختصا دادند.
در بخددش آمددار اسددتنباطی بدده منظددور بررسددی
اثربخشی برنامههای آموزش زنان روسدتایی در ایجداد
ویژگ دیهددای کارآفریناندده در ب دین زنددان روسددتایی از
مقایسه بین گروه کنترل و آزمایش بهره گرفتده شدد.
در جدددول  2نشددان م دیدهددد کدده از لحدداظ ریسددک
پددزیری ،امکددان کنتددرل و رویدداپردازی ،اخددتال،
معنیداری بین گروه آزمایش و کنترل وجود نداشدت
اما ،از لحاظ موفقیت طلبی ،تحمل ابهدام ،خالقیدت و
استقاللطلبی تفاوت بدین دو گدروه از لحداظ آمداری
معنیدار بود بدین مفهوم که گروه آزمدایش از سدط
بدداالتری از مؤلفددههای ذکددر شددده برخددوردار بودنددد.
همچنین از لحاظ میدانگین ویژگدی کلدی کدارآفرینی
بین دو گروه اختال ،معندیدار آمداری در سدط 69
درصد اطمیندان وجدود دارد .بدا توجده بده وضدعیت
میانگینها میتوان نتیجده گرفدت کده بدا  69درصدد
اطمیندان ویژگ دی کدارآفرینی زنددان شددرکتکننده در
دورههای آموزشی ترویجی بیشتر شده اسدت و ایدن
آموزشها در بهبود ویژگی کارآفرینانه زنان روسدتایی
شرکتکننده مؤثر بوده است.
در ادامه به منظور بررسی تفداوت بدین اثربخشدی
دورههای با محتوای کارآفرینانده (راهانددازی کسدب و
کارهددای کارآفریناندده) و دورههددای صددرفاً مهددارتی از
آزمون مقایسهای من ویتنی بهره گرفته شدد .جددول
 3نشان میدهد افرادی که در دورههای بدا محتدوای
کارآفرینانه شدرکت کدرده بودندد تنهدا در دو مؤلفده
موفقیتطلبی و تحمل ابهدام نمدرات بداالتری کسدب
کردند و در سایر مؤلفهها تفاوت معنیداری مشداهده
نشد .هم چنین ،از لحاظ میانگین کدل نمدره ویژگدی
کارآفرینانه اگرچه افرادی که در دورهدای کارآفرینانده
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جدول  -2مقایسه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در بین گروه آزمایشی و گواه ()n=140
ویژگی کارآفرینی
ریسک پزیری
مکان کنترل
موفقیت طلبی
تحمل ابهام
رویاپردازی
خالقیت
استقالل طلبی
کارآفرینی

گروه ها

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

9/32

9/949

کنترل

9/19

9/499

آزمایش

9/44

9/917

کنترل

9/11

9/444

آزمایش

9/71

9/942

کنترل

9/29

9/471

آزمایش

9/99

9/999

کنترل

9/61

9/311

آزمایش

9/1

9/361

کنترل

9/99

9/392

آزمایش

1

9/999

کنترل

9/33

9/439

آزمایش

9/69

9/911

کنترل

9/99

9/413

آزمایش

9/79

9/711

کنترل

9/239

9/992

من ویتنی
5565

5225

*2606

**2228

5000

*3372

*3666

*3373

جدول  - 3مقایسه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه شرکت کنندگان در دورهای کارآفرینی و مهارتی
ویژگی
موفقیت طلبی
تحمل ابهام
کارآفرینی

دوره

شمار

میانگین

انحراف معیار

کارآفرینانه

47

9/63

9/999

مهارتی

63

9/49

9/993

کارآفرینانه

47

9/29

9/994

مهارتی

63

9/12

9/493

کارآفرینانه

47

9/191

9/999

مهارتی

63

9/969

9/999

شرکت کرده بودند میانگین باالتری را کسدب نمدوده
بودند اما این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود.
همبستگی متغیرهای تحقیق با متغیر ویژگیهدای
کارآفرینی (جدول  )4نشان داده که بین ویژگیهدای
شخصددیتی کددارآفرینی زنددان روسددتایی بددا سددط
تحصدیالت و تعدداد افدراد خدانوار رابطده معندیداری
وجود ندارد اما بین کارآفرینی بدا سدن رابطده منفدی
معنیدار در سدط  69درصدد اطمیندان وجدود دارد.
بین کارآفرینی با سابقه کار نیز رابطه مثبت معندیدار
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من ویتنی
*2494

*2558

3270

در سط  69درصد وجود دارد .همچنین بدین تعدداد
فرزندان و کارآفرینی رابطه منفی معندیدار در سدط
 69درصد وجود دارد .بین میزان درآمد و کدارآفرینی
نیز رابطه مثبت معنیدار در سط  69درصدد وجدود
داشت همچنین بین رفتار اطدالع یدابی و کدارآفرینی
رابطه مثبت معنیدار در سدط  69درصدد مشداهده
شددد .ب دین نگددرش بدده کددار و وضددعیت اقتصددادی بددا
کارآفرینی نیز رابطه مثبت معندیدار در سدط  69و
 66درصد اطمینان به ترتیب مشاهده شد.
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جدول  -9همبستگی متغیرهای تحقیق با متغیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
متغیر

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معنی داری

سط تحصیالت

اسپیرمن

9/193

9/132

سن

اسپیرمن

*-9/192

9/932

تعداد افراد خانوار

اسپیرمن

ns-9/944

9/913

سابقه کار

اسپیرمن

*9/192

9/942

تعداد فرزندان

اسپیرمن

*-9/996

9/922

میزان درآمد

اسپیرمن

*9/121

9/924

رفتار اطالع یابی

اسپیرمن

*9/112

9/914

نگرش به کار

اسپیرمن

*9/142

9/916

وضعیت اقتصادی

اسپیرمن

**9/266

9/999

*معنی داری در سط پنج درصد

عدم ارتبام معنی دارns

**معنی داری در سط یک درصد

جدول  -5نتایج آزمون نسبت احتمال
Sig

Df

Chi-square

Log likelihood

model

9/999

9

91/44

11/123

Intercept only

چنان که در بخش روششناسی بیان شدد ،بدرای
تبیین نقش عوامل مؤثر بدر ویژگدیهدای شخصدیتی
کارآفرینی زنان روستایی و باتوجه بده ترتیبدی بدودن
متغیر وابسته ،از رگرسیون ترتیبی بهره گرفتده شدد.
در استفاده از رگرسیون ترتیبی ضروری است پیش از
بررسی میزان اثرگزاری متغیرهای مستقل بر وابسته،
برازش مدل رگرسیونی مورد توجه قرار گیدرد .بدرای
این منظور نتیجه آزمون نسبت احتمال در جددول 9
نشان داده شده است .مقددار کدای اسدکویر محاسدبه
شده ( )44/68=x2 ،p=9/999نشان مدیدهدد ،مددل
لجیت مناسب بوده و متغیرهدای مسدتقل بده خدوبی
احتمال تغییر متغیر وابسته را تبیین میکنند.
یافتههای حاصل از رگرسیون ترتیبی در جدول 1
نشان میدهدد کده شدش عامدل شناسدایی شدده در
مجموع  33درصد از احتمدال واریدانس ویژگدیهدای
شخصیتی کارآفرینانه را تبیین مدیکندد .مقددار سده
ضریب تعیین کاکس و اسنل ،ناگل کرک و مک فادن
که به ضریب تعیین دروغین شدناخته مدیشدوند بده
ترتی دب  9/332 ،9/339و  9/194محاسددبه شددد کدده
بیانگر میزان تواندایی متغیرهدای مسدتقل در تبیدین
احتمال تغییرپزیری سط متغیر وابسته هسدتند .بدا
توجدده بدده ای دن آمدداره م دیتددوان نتیجدده گرفددت کدده

مؤلفههای میدزان درآمدد ،نگدرش بده کدار ،وضدعیت
اقتصادی ،شرکت در دورهها ،رفتار اطالع یابی و سدن
م دیتواننددد بخش دی از احتمددال تغییرپددزیری سددط
ویژگیهای کارآفرینانه زنان روستایی را تبیین کنندد.
در جدول  1برآورد میزان احتمال نتدایج آمداره والدد
تأثیر رگرسیونی هریک از متغیرهدای مدؤثر را نشدان
میدهد.
براساس یافتهها ،متغیرهای میزان درآمد ،شدرکت
در دورهها و نگرش به کار اهمیت بیشتری نسبت به
دیگدر متغیرهددا در تبیدین ویژگ دی کارآفرینانده زنددان
روستایی داشت .براین اساس شداخ بدرآورد متغیدر
میزان درآمد  1/443محاسبه شده است که بیانگر آن
است که در صورت ثابت ماندن تأثیر متغیرهای مدل،
افزایش یدک واحدد در ایدن متغیدر موجدب افدزایش
 1/443واحدددی در نسددبت لگدداریتم متغی در ویژگ دی
کارآفرینانه میباشد.
بحث و نتیجهگیری
از آنجایی که زنان حددود نیمدی از جمعیدت هدر
کشوری را تشکیل مدیدهندد ،مدیتوانندد بده بهبدود
وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند .مطالعات نشدان
میدهند که علی رغم صعودی بدودن ندرخ مشدارکت
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جدول  -6نقش عوامل مؤثر بر ویژگیهای کارآفرینانه زنان روستایی
متغیر

برآورد

S. E

Wald

p

نگرش به کار

1/221

9/374

9/119

9/999

سن

9/999

9/211

2/13

9/993

وضعیت اقتصادی

9/669

9/342

9/424

9/999

میزان درآمد

1/443

9/421

9/131

9/994

شرکت در دوره ها

1/333

9/912

4/161

9/993

رفتار اطالع یابی

1/126

9/999

9/234

9/993

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

زنان در فعالیتهای اقتصدادی ،از جملده کدارآفرینی،
هنوز در برخی کشدورها زندان سدهم انددکی در ایدن
فعالیتها دارند .از طرفی اکثر تحقیقات صورت گرفته
در این زمینه نیز متمرکز بدر انگیزههدا و مشدکلها و
بازدارندههای زنان کارآفرین میباشند .بر اسداس ایدن
مطالعات ،زنان کارآفرین به نسبت مردان کارآفرین بدا
مشکلها بیشتری مواجه مدیباشدند (بشیراحسدن و
قربانی نژاد .)1369 ،آنچه به نظدر مدیرسدد در ایدن
تحقیقات نادیده گرفته شده است ،این است کده چده
عواملی میتوانند بده زندان ،خصوصداً زندان روسدتایی
کمددک کنددد و کددارآفرینی را توسددعه دهنددد .یک دی از
عواملی که در این رابطه که میتواند منجر به حفظ یا
افزایش انگیزۀ زنان کارآفرین گشته و به آنها کمدک
کند تا بر بازدارندههای موجود غلبه نمایند ،آموزش و
یادگیری است .چراکه نهایتاً یادگیری نقش حیاتی در
آمددوزش ایفددا مددیکنددد (ایرجددی راد و ملددک زاده
نصددرآبادی .)1369 ،آمددوزش کددارآفرینی و اشددتغال
میتواند بدا افدزایش سدط داندش و مهدارت زندان و
همچنین بهبود نگرش آنان به کسدب و کدار موجدب
افددزایش انگی دزه و جهددتدهی کارآفریناندده فعالیتهددا
گردد .از اینرو هد ،تحقیق حاضر بررسدی اثربخشدی
دورههای آموزشی ترویجی بر ویژگیهای کارآفرینانده
زنان روستایی استان البرز بود.
در تحقی دق حاضددر می دانگین سددنی پاسددخگویان
حدود  31سال بود .در تحقیق علیخانی دادوکیدانی و
عباسددی رسددتمی ( )1369ایددن میددانگین  32سددال
محاسبه شد .پروفسور الوی ( ،)1669زنان کدارآفرین
را چنین تعریف میکند" :زن کدارآفرین کسدی اسدت
که به تنهایی یا با مشارکت یا با ارثیهای ،کداری را بدا
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خالقیت و ندوآوری بده راه انداختده یدا پزیرفتده و بدا
پددزیرش مسددلولیتهای اجتمدداعی و اداری و مددالی و
ریسکهای مالی ،فرآورد ههای تازهای عرضه کرده تدا
در بازار خرید و فروش بر رقیبان چیره شدود (گلدرد،
 .)1317در کشورهای رو به توسدعه ،زندان امیدد اول
برای ارتقاء خانوادهها و رشد و توسعه کشورهای خود
محسوب میشوند .موفقیت زنان کارآفرین در جوامدع
نه تنها سبب سودهای اقتصادی میشود بلکده مندافع
اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد میکند .زنان بده دالیدل
متعددددی نظیددر بیکدداری و کدداهش دسددتمزدها و
نارضایتی از شغل قبلی وارد کارآفرینی مدیشدوند .بدا
توجه به آمارهای رسدمی اخیدر ،سدهم اشدتغال زندان
فقط  19درصد است و ندرخ بیکداری در میدان زندان
خصوصاً نیروی تحصیل کرده افدزایش قابدل تدوجهی
داشته است (ممیز و همکاران.)1362 ،
با توجه به اهمیت ویژگیهای کارآفرینانه در بدین
زنان روستایی جهت توسعه اشتغال و کسدب کدار در
تحقیق حاضر مشخ شد کده کده اکثریدت زندان از
ریسکپزیری پایین و بسیار پایینی برخوردارند .یکدی
از دالیددل ریسددکپزیری پددایین زنددان روسددتایی را
میتوان عوامل محیطی دانست .عوامل محیطی نقش
بسیار مهمی را نسبت به عوامل فردی عهدهدار است،
چرا که ویژگیهای شخصیتی و توانمندیهای رواندی
بسددیار متددأثر از عوامددل محیطددی اسددت .وضددعیت
اجتمدداعی ،فرهنگددی ،حقددوقی ،دینددی ،سیاسددی و
اقتصادی جامعه مطملناً نقش به سزایی را در تقویدت
یا تضعیف فعالیتها در امور متفداوت دارد .در حدوزه
اشددتغال زنددان و فراتددر از آن خددود اشددتغالی آنهددا،
بازدارندههای محیطی بسیاری را میتوان برشدمرد .از
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لحاظ کانون کنترل نتایج ایدن تحقیدق بدا بخشدی از
نتایج مطالعات مک کلده لندد ( )1691در ارتبدام بدا
ویژگی شخصیتی توفیقطلبی کارآفرینان و مطالعدات
هنسددمارک ( )2993ک ده اسددتقالل طلب دی ،نی داز بدده
پیشدرفت و کدانون کنتدرل دروندی را از ویژگدیهدای
شخصیتی کارآفرینان برمی شمرد ،همخوانی دارد.
نتددایج تحقی دق نشددان داد کدده در بیشتددر ابعدداد
ویژگیهای شخصیتی سط ابعاد در بین زنان پدایین
میباشد .بنابراین میتوان از طریق آموزش و مشداوره
این ضعفها را مرتفع نمود و افدراد را آمداده ورود بده
دنیای کارآفرینی کرد .نتیجه تحقیدق نشدان داد کده
بین سن و روحیه کارآفرینی رابطده منفدی معندیدار
وجود دارد .به عبارت دیگر میتدوان بیدان نمدود کده
زنان روستایی که سابقه شرکت در دورههای آموزشی
و ترویجی را داشتند هرچقددر جدوانتر بودندد دارای
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه باالتری بودند .ایدن
یافته با نتدایج تحقیدق ده یدوری ( ،)1319یعقدوبی و
قاسمی ( ،)1311همسو بود .از ایدن رو مدیتدوان بده
اهمیت جوانگرایی و ارایهی آموزشهدای ترویجدی و
کارآفرینی به ویژه به جوانان برای اشتغال پی برد.
در رابطه با متغیر تحصیالت نیدز نتدایج حداکی از
آن است که رابطه معنیداری بین سط تحصیالت و
کارآفرینی وجود نداشت .از این نتایج میتوان چندین

استنبام نمود که روحیه کارآفرینی زنان تحت تدأثیر
سط تحصیالت قرار ندارد.
طبددق نتددایج از لحدداظ می دانگین کددل کددارآفرینی
اختال ،معنیدار آماری در سط  69درصد اطمینان
وجدود داشدت و گدروه زندانی کده سدابقه شددرکت در
دورههای آموزشدی را داشدتند از سدط ویژگدیهدای
شخصیتی کارآفرینانه باالتری برخوردار بودند .همسدو
با تحقیق حاضدر در تحقیدق علیخدانی دادو کیدانی و
همکاران ( )1369توسعه کارآفرینی زنان روسدتایی از
عامل آموزشی و روان شناختی تأثیر پزیرفتده اسدت.
ای دن یافتدده بی دانگر ای دن اسددت کدده کددارآفرینی زنددان
روستایی تنها از طریق تجربه به دست نمیآید ،بلکده
کددارآفرینی م دیتوانددد بددا بهرهگی دری از فرصددتهای
آموزشدی فراگرفتده شدود ،تددریس گدردد و مزایدایی
حاصل از فعالیتهای کارآفرینانده بده زندان روسدتایی
اطالعرسددانی و تددرویج شددود .از سددویی ،آمددوزش
کارآفرینی از طریق برگزاری دورههای آموزشی توسط
کارآفرینان موفق و اجدرای کالسهدای کوتداه مددت
توسعه مهارتهای کارآفرینی قابل انجام و تحقق است.
این موارد با یافتههای مطالعات جمشیدی و همکاران
( ،)1362گلدوست و همکاران ( )1363و زارعی پهنه
کالیی و همکاران ( )1362همسو بود.

منبعها
احسانی فر ،ت ،.شاهمرادی ،م ،.مرادیان ،. ،رستمی قبادی ،.، ،فرحمند ،ک .)1367( .بازدارنددههای توسدعه
کدارآفرینی زندان روسدتایی (مدورد مطالعده :زندان کدارآفرین شهرسدتان الهیجدان) .نشدریه کدارآفرینی در
کشاورزی63-199 ،)1( 9 ،
احمدی ،س ،.کوهسدتانی ،ح ،.یدادآور ،ح ،.شدعبانعلی فمدی ،ح .)1316( .فراتحلیدل عوامدل مدؤثر بدر توسدعه
کارآفرینی زنان روستایی .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی21-31 ،)1( 1 ،
ایرجی راد ،ا ،.ملک زاده نصرآبادی ،ا .)1369( .تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخداب شدغل
دانشجویان رشتهی کشاورزی .فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،شماره  ،49ص 112-122
آقاجانی ،ح ،.صمدی میدارکالیی ،ح ،.صدمدی میدارکالیی ،ح .)1362( .تبیدین و بررسدی اثربخشدی دورههدای
آموزشی کارآفرینی طرحهای زود بدازده بدر کارآفریندان زن .فصدلنامه علمدی -پژوهشدی زن و جامعده 4
(شماره.21-1 )19
بابایی ،م ،.نیک نامی ،م ،.ثمری ،د .)1362( .ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای اسدتان سدمنان.
فصلنامه تعاون و کشاورزی .19-96 )9( 2

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

93

اثربخشی آموزشهای ...

بشیراحسن ،م ،.قربانی نژاد ،ر .)1369( .نقش زنان کارآفرین در توسدعه اقتصدادی روسدتایی مطالعده مدوردی:
دهستان خرمرود واقع در شهرستان تویسرکان .فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال چهداردهم ،شدماره :94
ص 63-197
جمشیدی ،ع ،.جمینی ،د .نظری سرمازه ،ح .)1362( .بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسدعه کدارآفرینی
زنان روستایی ،زن و جامعه (جامعهشناسی زنان)197-137 ،)2( 4 .
خباززاده ،ن .)1369( .جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آنها در فرایند توسعه دهیاریهدا-12 :)33( 9 ،
19
زارعی پهنه کال ی ،ح ،.احمدپور ،ا ،.چرمچیان لنگدرودی ،م .)1362( .عوامدل مدؤثر بدر توسدعة کدارآفرینی در
شرکتهای تعاونی روستایی زنان استان مازندران .فصلنامه تعاون و کشاورزی .199-76 )7( 2
شاهمرادی ،م ،.احسانی فر ،ت ،.فرحمند ،ک ،.رستمی ، ،و صحرایی ،م .)1367( .واکداوی چالشدهای فدراروی
عملیداتی کدردن ایددههای کسدب و کدار از دی ددگاه زندان روسدتایی (مدورد :اسدتان کرمانشداه) .فصددلنامه
پژوهشهای روستایی992-993 ،)4( 6 ،
عبادی ،س ،.جهان تیغی ،م .)1369( .بررسی تأثیر کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای بر توانمندسازی مهدارتی
زنان مطالعه موردی :کارآموزان مرکز شماره سه خواهران شهر زاهدان .پنجمین همایش ملدی و چهدارمین
همایش بینالمللی مهارت آموزی و اشتغال .سازمان فنی و حرفهای کشور.
علیخانی دادوکالیی ،م ،.عباسی رسدتمی ع .ا .)1369( .بررسدی اثدر عاملهدای آموزشدی و روان شدناختی بدر
توسعه کارآفرینی در شرکتهای تعاونی روستایی زندان اسدتان گلسدتان .فصدلنامه تعداون و کشداورزی 9
(.164-171 )29
علیدوست ،س ،.لشگرآرا ،.، ،فدرج الده حسدینی ،.ج ،)1361( .اولویتبنددی مواندع توسدعه کدارآفرینی زندان
روستایی شهرستان گرمسار ،کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسدب و کارهدای داندش بنیدان ،بابلسدر،
شددرکت پژوهشددی طددرود شددمالhttps://www.civilica.com/Paper-KNOWLEDGEBASE01- ،
NOWLEDGEBASE01_167. html

فیض ،د .)1311( .بررسی تأثیر جنسیت بر ویژگیهای شخصدیتی کارآفرینانده دانشدجویان :بررسدی دانشدگاه
سمنان ،مطالعات اجتماعی -روان شناختی زنان29-44 :)2( 7 ،
کردنا یج ،ا ،.زالی ،م .)1319( .ابزار سنجش کارآفرینان ایرانی .تهران :انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
کیاکجوری ،د .جعفریان ،س .)1361( .بررسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سدازمانی.
کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان.
گلدوست ،م ،.الهیاری ،م ،. .عابدی ،م .)1363( .غربالگری فازی بازدارندههای آموزشی توسعهی کدارآفرینی
روستایی در استان گیالن .مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی ،دوره  ،9شماره  :39ص 31-43
گلرد .)1317( . ،بهرهوری زنان کارآفرین ایرانی .فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شمارۀ .176-296 . ،49
معاونت بررسی اقتصادی ،صنایع معادن و کشاورزی تهران .)1369( .بازتاب مشارکت اقتصادی پدایین زندان در
شکا ،جنسیتی ایران.
ممیز ،آ ،.قاسمی ،ع .قاسمی .)1362( .، ،بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زندان .فصدلنامه تخصصدی
رشد فناوری پارکها و مراکز رشد .سال نهم ،شماره 39
موحدی ر ،.یعقوبی فرانی ،ا .)1363( .تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی .مطالعات اجتماعی روان
شناختی زنان doi: 10.22051/jwsps. 2015.1493 .42-7 )4( 12
موحدی ،ر ،.سلیمانیان بروجنی ،ج .)1369( .بررسدی شدیوههای آموزشدی مدؤثر در توسدعه کدارآفرینی زندان
روستایی .راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی24-34 ،)9( 3 ،

99

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

9348  تابستان،94 شماره

 پایاننامده. شناسایی استراتژیهدای رهبدری خدود در زندان کدارآفرین موفدق ایراندی.)1316( . م،میرحسینی
 دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف،MBA کارشناسیارشد
 ارایه مددل توسدعه کدارآفرینی زندان بدا رویکدرد.)1361( . م، اشرفی،. ر، سمیعی،. م، حسینی،. ن،ورکیانیپور
-199 ،)94( 16 ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.توسعه پایدار روستایی در استان گلستان
 مطالعدات. تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روسدتایی.)1363( . ر، موحدی،. ع، سلیمانی،. ا،یعقوبی فرانی
7-42  ص،4  شماره،12  سال.اجتماعی روانشناختی زنان
 بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفریندان بخدش کشداورزی و راهکارهدای.)1311( . و قاسمی ج. ج،یعقوبی
.34-23 ،)4-3( 94 ، مجله تعاون.)حمایت از آنها (مطالعه موردی استان زنجان
Archibong, C. A (2004): Thechnology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the
government in bulding a sustainable economy, School of Business and Economics North
Caroliana & T State University. PP: 451-456.
Bruni, A., Gherardi, S., & Poggio, B. (2004). Entrepreneur-mentality, Gender and the study of
women entrepreneurs. Journal of Organizaitonal Change Management, 17 (3), 256-268.
Erdman, D. & Dennis E. Coates. (2005). “The Genesis of Train-to-Ingrain. ” Interview (Audio).
Retrieved from (http://www.train-to-ingrain. com/resources/genesis. asp).
Kantor, P, (2002). Promoting Women s Entrepreneurship Development Based on Good Practice
Programmes: Some Experience From the North to the South. ILO S In Focus Programme,
Working paper, 9: 79.
Kuratko, D. F. (2007). Entrepreneurial leadership in the 21st century: Guest editor's perspective.
Journal of Leadership & Organizational Studies, 13 (4), 1-11.

95

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

No 49, Summer 2019

The Effectiveness of Agricultural Business Education on Rural Women
Entrepreneurship
N. Rahmati1, A. Irajirad2, and M. M. Basiri3
1- Graduated of master of Human Resource Education and Resource
Improvement, Non-profit Institution of Higher Education samangan,
Amol, Iran.
2- Assistant Professor Imam Khomeini Higher Education Center,
Agricultural Research, Education and Extension Organization
(AREEO), Karaj, Iran.
3- Faculty member of Samangan Non-profit Higher Education
Institution, Amol, Iran.

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 MannWhitney 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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