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چکیده
مقوله كارآفريني به سرعت در حال گسترش است و به ويژه كارآفريني زنان موضوع خاص و مورد توجه جهان
است .كارآفريني زنان نه تنها سبب كسب منفعت اقتصادي است ،بلکهه منهاف اجتمهاعي و فرهنگهي نیه ايجهاد
مينمايد .هدف از انجام پژوهش پیمايشي حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر كارآفريني زنان عشاير استان ايهالم بهود.
زنان عشاير استان ايالم ،جامعه آماري مورد مطالعه بودند كه حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  380نفر تعیین
شد و به روش نمونه گیري در دسترس نمونههاي مورد مطالعه انتخاب شدند .اب ار گردآوري دادههها پرسشهنامه
محقق ساخته كه روايي صوري و محتوايي آن با استفاده از پانل متخصصان و پايهايي آن بها اسهتفاده از ضهريب
اطمینان آلفاي كرونباخ ( )α=0/89تأئید گرديهد .نتهاي آزمهون مقايسهه میهانگین نشهان داد میهان زنهان عشهاير
كارآفرين و غیر كارآفرين از نظر سن ،سطح تحمل ابهام و وضعیت تأهل تفاوت معنيداري وجود نهدارد امها از
نظر حمايت خانواده ،شرايط فرهنگي اجتماعي ،برخورداري از حمايهتههاي دولهت ،اسهتفاده از كانهالههاي
ارتباطي ،ريسک پذيري ،كنترل دروني ،پشتکار ،خالقیت ،استقالل طلبي ،نگهرش نسهبت بهه كهارآفريني ،میه ان
سرماية اولیه ،گذراندن دورههاي آموزشي براي كسب مهارت و سرپرست خانوار بودن زنان عشاير كهارآفرين و
غیركارآفرين استان ايالم تفاوت معنيدار وجود دارد .طبق نتاي برآورد رگرسیون الجیهت ،متغیرههاي مسهتقل
دارا بودن سرمايه اولیه ،گذراندن دورههاي آموزشي كسب مهارت كارآفريني ،ريسکپذيري ،اسهتقالل طلبهي،
حمايتهاي دولت ،شرايط فرهنگي اجتماعي و نگرش نسبت به كارآفريني ،بر متغیر وابستهي احتمال كارآفريني
زنان عشاير استان ايالم موثر شناخته شدند .ضريب تعیین كاكس-اسنل و نیجل كرک نشان ميدهد كه متغیرهاي
مستقل مدل مطالعه ميتوانند  72/1تا  78/9درصد از تغییرات متغیر وابسته (احتمال كارآفريني) را پیشبیني كنند.
واژههاي كلیدي :زنان عشایر ،كارآفرینی ،رگرسیون الجیت ،استان ایالم
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است .زنان در زمان كوتاهی توانستهاند با ورود به عرصه كسب

و كبار ،تحببول عظیمبی در تببوسهه اقتصبادی

كشورها ایجاد كنند .فهالیتهای اقتصادی زنان در جهان و جهتگیری آنان به سمت فهالیتهای كارآفرینانه به
دالیل متهددی از جمله بیکاری ،استقالل ،كس

درآمد ،پایین بودن دسبتمددها و عبدم رضبایت از شبلل قبلبی

است امبا عبوامل مختلفی در تسهیل و یا تضهیف این فهالبیتهبا مؤثر است .بررسبی ایبن عوامبل مبیتوانبد در
توسهه فهالیت كارآفرینانه زنان نقش مهمی ایفا نماید (.)Navabakhsh and Herafte, 2010
بسیاری از محققان مهتقدند كه فهالیتهای كارآفرینی توسط زنان ،نقش برجستهای در سالمت اقتصاد ملبتهبا
دارد ( .)Gelard, 2005زنان  49/3درصد از جمهیبت كشبور را دارا هسبتند ،ببا ایبن وجبود سبها زنبان كشبور در
فهالیتهای كارآفرینانه بسیار اندک است و فقط  11/2درصد زنان كشور از نظر اقتصادی فهال مبیباشبند .ایبن در

حالی است كه نرخ فهالیت اقتصادی زنان در جهان  25الی  35درصد است (.)Arasti, 2006
زنان عشایر نیمی از جمهیت عشایر را شامل میشوند و نقش عمدهای در تولیدات اقتصبادی ایفببا مبیكننبد .در
جوامع عشبایری ،فبرهنگ اقتدارگرا و مبرد ساالر همبواره رواجدهنبدهی بباورهبای سنتی و كلیشههببای جنسبیتی
بوده و از ابتدا ،تربیت و اجتماعی شدن دختران ،در نظر گرفتن خویش به عنبوان جبنس دوم و تضبهیف اعتمباد ببه
نفس و تهمیق حس حقارت و خود كا بینی تواناییهای خویش را در پی داشته است .این زنبان سبختكبوش ،در
كنار تربیت فرزندان و آشپدی روزانه مجبورند فهالیتهای متهدد دیگری را در خانواده داشته باشبند .ببافتن فبرش،
گلیا ،جاجیا ،تهیه مواد لبنی و تهیه هیدم ،بخشی از فهالیتهای روزانه زن عشبایر را تشکیل میدهند .نظر به اینکه
مهیشت خانوارهای عشایری از طریق دامداری است و با وجود خشکسالیهای اخیر و از بین رفتن مراتع و همچنبین
كاهش نیروی انسانی خانوارهای عشایر ،به سب

شهرنشین شدن اكثر اعضای خانواده ببه دالیبل مختلبف ،ازجملبه

ادامه تحصیل و دست تنها ماندن سرپرست خانوار (كه در موارد متهددی زنان سرپرست خانوار میباشند) ،فهالیبت
دامپروری بهتنهایی جوابگوی تأمین نیاز اقتصادی خانوار نیست .لذا زنان عشبایر ببا حمایبت مبدیریت امبور عشبایر
استان ایالم به فهالیتهای كارآفرینی و ایجاد كس

و كارهای خانگی روی آورده و از این طریبق در درآمبدزایی

خانوارها سها بسدایی را ایفاء میكنند.

در ارتباط با كارآفرینی و عوامل مؤثر بر فهالیتهای كارآفرینانه ،مطالهاتی انجام شده است ازجمله ،مسبهودنیبا
( )Masudnia, 2004در پژوهشی با عنوان ارزیابی شخصیتی -خصیصهای برای سنجش كبارآفرینی ،دوازده متلیبر
شخصیتی مؤثر را در جهت موفقیت كارآفرینان عنوان میكند كه عبارتند از انگیده موفقیت ،منبع كنتبرل ،گبرایش
به خطر پذیری ،نوآوری ،عدت نفس ،استقالل ،آغبازگر ببودن ،احسباس نسببت ببه دیگبران ،رهبببری ،مسبئولیت
پذیبری ،پشتکار و انبرژی فیبدیکی .فالح جلودارزاده ( )Fallah Jelodarzadeh, 2007در تحقیقی نتیجه گرفبت
خانواده بیشترین تأثیر را بر موفقیت كارآفرینی زنان روستایی شمال كشور دارد .از نظر ویژگبیهبای روانشبناختی،
زنان كارآفرین مورد بررسی ،عمدتاً آینده نگر ،نوگرا و خوداتکا بودند .همچنین بیش از نیمبی از زنبان كبارآفرین
در كالسهای آموزشی مرتبط با كس

و كار زنان كارآفرین شركت نمودهاند و از نظر مشاركت در فهالیبتهبای

اجتماعی بیشتر آنها در شركتهای تهاونی عضویت داشبتند .میبر غفبوری ( )Mir Qafoori, 2009موانبع مبؤثر ببر
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كارآفرینی زنان استان یدد را تحلیل نموده و به این نتیجه دست یافت كه  30مانع در شش بهبد خبانوادگی ،علمبی،
تحصیلی ،شخصیتی ،مالی ،فرهنگی ،اجتماعی و قانونی ،بر كارآفرینی زنان تأثیر گذار بوده و موانبع بهبد پرورشبی
تأثیرگبذار نیسبتند .نبوابخش و هرفتبه ( ،)Navabakhsh and Herafte, 2010در مطالهبهای ببه بببررسی عوامبل
فرهنگی اجتماعی مؤثر بر فرهنگ كبارآفبرینی زنبان پرداختند .ببر اساس نتبایج ،میان عبوامل فبردی (انگیدهها و
اهبداف ،سببرمایه انسانی) ،عوامل محیبطی(عبوامل فرهنبگی ،اجتماعی ،اقتصادی) و عببوامل شبکببهای (شببکه
اولیه) ،با شاخصهای توسبهة كبارآفرینی رابطبه وجبود دارد .سبجادی و همکباران ( )Sajadi et al,. 2011تبأثیر
عوامل درونی و بیرونی را بر بروز رفتارهبای كارآفرینانبه زنبان بررسبی نمبوده و نتیجبه گرفتنبد كبه ویژگبیهبای
شخصیتی ،شناختی و الگوی نقبش كبه جبدء عوامبل درونبی هسبتند ،ارتبباط خطبی مسبتقیمی ببا ببروز رفتارهبای
كارآفرینانه زنان دارند .همچنین عوامبل بیرونبی شبامل مؤلفبههبای سبازمانی و فرهنبگ اجتمباعی ،ارتبباط خطبی
مستقیا ،ولی مؤلفه های محیطی شامل سطح دسترسی به منابع و سطح پویایی محیطی ارتباط غیرخطی از نوع درجه
دوم با بروز رفتارهای كارآفرینانه زنبان دارنبد .ممیبد و همکباران ( )Momayez et al,. 2013عوامبل اثرگبذار در
توسهه كارآفرینی زنان را بررسی نموده و نتیجه گرفتند عوامبل اقتصبادی ،جمهیتبی ،فرهنگبی و ایبدیولوژیکی در
نقش اجتماعی زنان تأثیر دارد .سن ،وضیهت تأهل ،درجبه تحصبیالت و امکانبات شبللی از جملبه علبل و عبواملی
اسبت كبه ببه شبدت در اشبتلال زنبان دخالببت دارنبد .نامجویبان شبیرازی ( ،)Namjuyan Shirazi, 2014نقببش
صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی را در تأمین منابع مالی ببرای توسبهه كسب

كارهبای كوچبح و تحقبق

كارآفرینی در جوامع روستایی بررسی نمود و نتیجه گرفت كه تشکیل صندوقهبا ،باعب

افبدایش دسترسبی زنبان

روستایی به منابع اعتباری گردیده و مشاركت اجتماعی ،اعتماد به نفس و قبدرت تصبمیاگیبری آنهبا را افبدایش
داده است.
ورهول ( )Verheul, 2002در تحقیقی با عنوان فهالیتهای كارآفرینانه ،خود ادراكی و جنسیت ،نتیجه گرفتنبد
كه در سطح كالن ،زنان و مردان كارآفرین از نظر نوع فهالیتهای كارآفرینانبه كبه در آنهبا درگیبر مبیشبوند و
روشی كه فهالیتهای خود را مدیریت میكنند با یکدیگر تفاوت دارنبد .كبوالول و تبوریمیرو ( Kolawole and

 )Torimiro, 2005در مطالهه ای كه در نیجریه تحت عنبوان توسبهه مشباركت كارآفرینبان روسبتایی ببرای ایجباد
تلییرات اساسی انجام دادند ،نتیجه گرفتند برای توسهه كارآفرینی روستایی در مناطبق مختلبف نیجببریه سبه عامبل
كلیدی شکلگیری تهباونیهبای روسبتایی ،وجببود زیببرساختهبای كباربردی و پایبدار ،راهانبدازی پبروژههبای
مشاركتی توسهه را الزم میداند .گوپتا ( )Gupta, 2009ویژگبیهبای شخصبیتی و رفتباری كارآفرینبان را در سبه
كشور تركیه و آمریکا و هند بررسی نمودند و نتیجه گرفتند كه برخی ویژگیهای نسبت داده شده ببه كارآفرینبان
در كشورهای مختلف یکسان میباشبد ولبی برخبی ویژگبیهبا در كشبورهای مختلبف متفباوت اسبت و دیبدگاه
كشورها نسبت به كارآفرینان تفاوت دارد.
كارآفرینی به نوبه خود فرآیند پیچیدهای است كه عوامل متهدد شخصیتی ،فرهنگبی ،اجتمباعی ،اقتصبادی و ...
در آن تأثیرگذار میباشند و شاید همین پیچیدگی و ناهمواری توجیهكننده میدان قابل تأمل عدم موفقیت بانوان در
كارآفرینی و اساساً عدم ورود ایشان به فهالیتهای كارآفرینانه باشبد .از ایبن رو شناسبایی عوامبل مبؤثر در فراینبد
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راهاندازی فهالیت كارآفرینانه از اهمیت ویژهای برخوردار است ( .)Arasti, 2006مطالهه حاضبر ببر آن اسبت كبه
ویژگیهای زنان عشایر كارآفرین و غیركارآفرین را مقایسه نموده و عوامل مؤثر بر كارآفرینی زنان عشبایر اسبتان
ایالم را مورد تحلیل قرار دهد.
مواد و روشها

پببژوهش حاضببر از نظببر هببدف كاربببردی ،بببه لحباج تجدیببه و تحلیببل عببددی دادههببا ،كمببی و از نظببر روش و
گردآوری دادهها ،در گبروه تحقیقات توصیفی ،از نبوع پیمایشبی مقطهبی و از سبری تحقیقبات همبسبتگی اسبت.
جامهة آماری این تحقیق زنان عشایر استان ایالم میباشند كه بر اساس گبدارش سبازمان امبور عشبایر اسبتان ایبالم
تهداد زنان عشایر در فصل ییالق  31084نفر و در زمان قشالق  25961نفر میباشد .نظر به اینكه مطالهه حاضبر در
بهار  1394و در زمان ییالق عشایر انجام شد ،جمهیت زنان در ییالق بهعنوان جامهبه آمباری مبورد مطالهبه در نظبر
گرفته شد .حجا نمونه نید بر اساس جدول مورگان  379نفر تهیین شد و بهروش نمونه گیری در دسترس نمونبههبا
انتخاب شده و مورد مطالهه قرار گرفتند .جهت جمعآوری دادههای تحقیق ،از پرسشنامبه محقق ساخته كه مشبتمل
بر هفت بخش ویژگیهای فردی ،اقتصادی ،آموزشی ،فرهنگی -اجتماعی ،سیاستهای حمبایتی ،سبابقه كسب

و

كار خانواده و نگرش نسبت به كارآفرینی میباشد ،استفاده شد .روایی ظاهری و محتوایی توسط صاحبنظران تأیید
گردید و برای اطمینان از عدم ابهام در سؤاالت و انطباق هر چه بیشتر با جامهبه آمباری ،اقبدام ببه انجبام مطالهبات
اولیه و تهیین اعتبار پرسشنامه شد و با استفاده از فرمول آلفای كرونباخ ( ) α =0/89پایایی پرسشنامه تأیید گردید.
متلیر وابستة این تحقیق وضهیت كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم میباشبد .متلیرهبای مسبتقل نیبد عبارتنبد از
ویژگیهای فردی (سن ،تحصیالت ،وضبهیت تأهبل ،سرپرسبت خبانوار ببودن ،ریسبح پبذیری ،اسبتقالل طلببی،
پشتکار ،خالقیت ،نگرش ،مركد كنترل درونی ،تحمل ابهام) ،شرایط فرهنگی -اجتماعی ،عامل اقتصادی داراببودن
سببرمایه اولیببه ،گذرانببدن دورههببای آموزشببی مببرتبط بببا كببارآفرینی و میببدان اسببتفاده از كانببالهببای ارتببباطی و
حمایتهای دولت.
برای خالصه كردن ،و تفسیر دادههای جمعآوری شده از جامهه آماری مورد نظر ،از آمار توصیفی و ببه منظبور
تحلیل دادهها از آمار تحلیلی اسبتفاده شبد .در بخبش آمبار تحلیلبی ببه منظبور مقایسبه ویژگبیهبای زنبان عشبایر
كارآفرین و غیركارآفرین استان ایالم با توجه به مقیاس متلیرها ،از آزمونهبای مقایسبه میبانگین مناسب

(  X2 ،tو

كروسکال والیس) استفاده شد .جهت پیشبینی متلیر وابسته تحقیق ،از طریبق متلیرهبای مسبتقل و تبیبین سبها هبر
یح از متلیرهای مستقل در تبیین متلیر وابسته ،مدل رگرسیون برآورد گردید .نظر ببه اینکبه متلیبر وابسبته تحقیبق
(كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم) ،از نوع اسمی دو وجهی است كبه ببرای زنبان كبارآفرین یبح و ببرای زنبان
كارآفرین صفر در نظر گرفته شده ،از رگرسیون الجیت 1استفاده شد .مدل رگرسبیون الجیبت ببر اسباس احتمبال
تجمهی الجستیح بنا نهاده شده است .براساس این الگو ،احتمال كارآفرینی زنان از رابطه  1محاسبه میشود:

1

. Logit
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()1
در رابطة  Pi ،1احتمال كارآفرین بودن نمونه iام F ،رابطبه تبابهی  β0 ،عبر

از مببدأ مبدل βj ،پارامترهبای مبورد

برآورد مدل χij ،متلیرهای مستقل مبدل ( x1سبن x2 ،سبطح تحصبیالت x3 ،وضبهیت تأهبل x4 ،سرپرسبت خبانوار
بودن x5 ،ریسحپذیری x6 ،كنتبرل درونبی x7 ،پشبتکار x8 ،خالقیبت x9 ،تحمبل ابهبام x10 ،اسبتقالل طلببی، x11 ،
نگرش x12 ،شركت در دورههای آموزشی كسب

مهبارت x13 ،حمایبت خبانواده x14 ،میبدان اسبتفاده كانبالهبای

ارتباطی x15 ،شرایط فرهنگی -اجتماعی x16 ،برخورداری از حمایتهای دولت و  x17میدان سرمایه اولیه) i ،نمونه
مورد مطالهه n ،تهداد كل مشاهدات ،شاخص واكنش كشباورز اسبت Zi .شباخص وضبهیت نمونبه مبورد مطالهبه
است .شاخص وضهیت ،متلیری تصادفی است كبه اگبر مقبدار آن از حبد خاصبی بیشبتر باشبد ،نمونبه مبورد نظبر
كارآفرین خواهد بود و در غیر این صورت كارآفرین نخواهد بود .این شاخص از رابطه  2قابل محاسبه است:
() 2
همانگونه كه در رابطة فوق مشاهده میشود ،مقدار  Ziاز طریق برآورد رابطه رگرسیونی  3قابل برآورد میباشد:
( )3
سپس با به كارگیری پارامترهای مدل برآورد شده برای متلیرهای مسبتقل در مبدل الجیبت اثبر نسببی هبر یبح از
متلیرهای توصیفی بر احتمال كارآفرینبودن با مشتقگیری از مبدل نسببت ببه متلیبر مسبتقل ببرای هبر نمونبه قاببل
محاسبه است:

با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسبان در مبدل الجیبت و ببرای ببه دسبت آوردن پارامترهبای كبارا ،الگبوی
مذكور از طریق روش حداكثر درستنمایی برآورد میشود.
نتاي و بحث

میانگین سن زنان عشایر مورد مطالهه  41سال ،جوانترین نمونه  17سال و مسنترین آنهبا  80سبال سبن داشبتهانبد.
بیشترین فراوانی مربوط به طبقات سنی 30تا  45سال و كمترین فراوانی مربوط به طبقه سنی بیش از  60سال اسبت.
از نظر تحصیالت ،بیشترین فراوانی مربوط ببه افبرادی ببوده كبه دارای تحصبیالت زیبر دیبپلا ببا  44/59درصبد و
كمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیالت دانشگاهی با  9/23درصد بود .بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان
بر حس

وضهیت تأهل حاكی از آن است كه  72/82درصد متأهل و  27/18درصد دیگر مجرد ( 24/27درصد از

این افراد تجربه یکبار ازدواج را داشتهاند) بودند .براساس یافتههای پژوهش  39/54درصد پاسخگببویان در زمینببه
صنایع دستی 36/43 ،درصد دامپروری و  24/03درصد در سایر زمینهها كارآفرینی نمودهاند (جدول .)1
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 توزي فراواني جامعه مورد بررسي بر حسب ويژگيهاي فردي-1جدول
Table 1- Distribution of the surveyed population of individual properties
درصد

فراوانی

ویژگی

Percent

Frequency

Property

28.23

107

24.54

93

26.39

100

20.84

79

More than 60 years

27.18

103

مجرد

 سال30 زیر
Under 30 years
 سال40 تا30
30-45 years
60 تا45
45-60 years

سن
Age

60 بیشتر از

Singles

وضهیت تأهل
Marital status

72.82

276

17.15

65

44.59

169

متأهل
Married
بیسواد
Illiterate
زیر دیپلا
Below the diploma

سطح سواد
Literacy

دیپلا

29.02

110

9.23

350

Collegiate

34.04

129

كارآفرین

Diploma
دانشگاهی

Entrepreneurship

وضهیت كارآفرینی
Status of Entrepreneurship

غیر كارآفرین

65.96

250

35.93

51

36.43

47

صنایع دستی

24.03

31

سایر

Non Entrepreneurship
دامپروری
Animal husbandry

Crafts

زمینه فهالیت كارآفرینانه
Entrepreneurial activities

Others

Source: Research findings

 یافتههای تحقیق:مأخذ
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جهت مقایسة میانگین متلیرهای سن ،حمایت خبانواده ،شبرایط فرهنگبی اجتمباعی ،برخبورداری از حمایبتهبای
دولت ،استفاده از كانالهای ارتباطی ،ریسح پبذیری ،كنتبرل درونبی ،پشبتکار ،خالقیبت ،تحمبل ابهبام ،اسبتقالل
طلبی ،نگرش نسبت به كارآفرینی و میدان سرمایه اولیه زنبان عشبایر كبارآفرین و غیبر كبارآفرین اسبتان ایبالم ،از
آزمون مقایسه میانگین  tاستفاده شد و نتایج حاصل در جدول ( )2ارایه شده است.
جدول  -2نتاي آزمون مقايسه میانگین t
Table 2- Results of t average comparision
متلیر

آماره t

Variable
سن

T statistic

Age
حمایت خانواده

sig

-1.221

0.232

**2.120

0.003

Family support
شرایط فرهنگی -اجتماعی

1.981

Socio- cultural conditions
حمایتهای دولت

0.032

**2.076

0.001

*

Government support
استفاده كانالهای ارتباطی

**

Communication channels used
ریسح پذیری

**

Risk disclosure
كنترل درونی

**

The inner control
پشتکار

*

Perseverance
خالقیت

**

2.283
4.365
1.993

1.897
2.105

Creativity
تحمل ابهام

1.586

Tolerance of ambiguity
استقالل طلبی

*

Independence
نگرش نسبت به كارآفرینی

**

Attitudes towards entrepreneurship
میدان سرمایه اولیه

**

1.932
4.650
2.354

Amount of initial capital
مأخذ :یافتههای تحقیق

0.001
0.000
0.008
0.049
0.003
0.093
0.041
0.000
0.001

Source: Research findings

همانگونه كه نتایج آزمون مقایسه میانگین جدول ( )2نشان میدهد ،میان زنان عشایر كارآفرین و غیركبارآفرین از
نظر سن و تحمل ابهام تفاوت مهنیداری وجود ندارنبد امبا از نظبر حمایبت خبانواده ،شبرایط فرهنگبی اجتمباعی،
برخورداری سیاستهای حمایتهای دولت ،استفاده از كانالهای ارتباطی ،ریسحپذیری ،كنترل درونی ،پشتکار،
خالقیت ،استقاللطلبی ،نگرش نسبت به كارآفرینی و میدان سرمایه اولیه زنان عشبایر كبارآفرین و غیبر كبارآفرین
استان ایالم تفاوت مهنیدار وجود دارد.
به منظور مقایسه زنان عشایر كارآفرین و غیركارآفرین از نظر وضهیت تأهل ،گذرانبدن دورههبای آموزشبی
برای كس

مهارت و سرپرست خانواربودن از آزمون  x2استفاده شد .نتایج نشان داد ،تفباوت مهنباداری ببین زنبان
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عشایر كارآفرین و غیر كارآفرین شهرستان ایالم از نظر وضهیت تأهل وجود ندارد اما وجبود تفباوت مهنبادار ببین
مهبارت و

زنان عشایر كارآفرین و غیر كارآفرین شهرستان ایالم از نظر گذراندن دورههای آموزشی ببرای كسب
سرپرست خانواربودن تأیید شد (جدول .)3
آزمون X2

جدول  -3نتاي

Table 3-Rresults of X2 Test
متلیر
Variable
وضهیت تأهل

2
X

sig

1.720

0.189

Marital status
آموزش برای كس مهارت

*

Education for acquisition of skills
سرپرست خانوار بودن

**

5.587

0.015

6.433

0.008

Household well-being
Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

آزمون كروسکال والیس نید در خصوص مقایسه زنان عشایر شهرستان استان ایالم از نظر تحصیالت نشبان داد كبه
در سطح  5درصد خطا ،تفباوت مهنباداری ببین تحصبیالت زنبان عشبایر كبارآفرین و غیبركبارآفرین وجبود دارد
(جدول.)4
جدول -4نتاي آزمون كروسکال والیس
Table 4- Results of kruskal-wallis test
متلیر
Variable
سطح سواد
Literacy
مأخذ :یافتههای تحقیق

Sig
*

Chi-square

0.015

DF=k-1
6

12.07
Source: Research findings

به منظور بررسی عوامل مؤثر بر كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم ،از تحلیل رگرسبیون لجسبتیح ببا روش پیشبرو
گام به گام اسبتفاده شبده اسبت .در نهایبت پبس از هفبت گبام ،متلیرهبای مسبتقل گذرانبدن دورههبای آمبوزش
كارآفرینی ،دارا بودن سرمایه اولیه ،استقاللطلبی ،ریسحپذیری ،حمایتهای دولت ،شرایط فرهنگی و اجتمباعی
و نگرش نسبت به كارآفرینی بهنوان عوامل مؤثر بر كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم وارد مدل شده است.
شاخصهای برازش مدل در گامهای هفتگانه در جدول  5ارایه شدهاست .بر اساس نتایج بهدسبت آمبده ،آمباره
شاخص نسبت درستنمایی))LR= -2 log likelihoodكه جهت بررسی نکویی برازش مبدل مبورد اسبتفاده قبرار
میگیرد ،از  1447/551در گام اول به  96/645در گام هفتا كاهش یافته است و این كاهش نشباندهنبدهی بهببود
مقدار كای اسکویر از گام اول تا گام هفتا است .ضری
ضری

تهیین كاكس و اسنل 1و نیجل كبرک 2كبه تقریب هبای

تهیین در رگرسیون خطی هستند نید نشان میدهند كه متلیرهای مسبتقل مبدل مطالهبه مبیتواننبد  0/721تبا

 0/789درصد از تلییرات متلیر وابسته (احتمال كارآفرینی) را پیشبینی كنند.
Cox& Snell
Nagelkerke
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جدول شماره  -5شاخصهاي برازش مدل الجیت
Table 5- Indicators of Logit model
مراحل
Steps
گام اول
Step1
گام دوم
Step2
گام سوم
Step3
گام چهارم
Step4
گام پنجا
Step5
گام ششا
Step6
گام هفتا
Step7

-2 log likelihood

Cox & Snell R Square

Nagelkerke R Square

147.551

0.344

0.379

138.675

0.450

0.497

127.699

0.535

0.581

120.874

0.559

0.611

110.018

0.652

0.702

102.453

0.691

0.748

96.645

0.721

0.789
Source: Research findings
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نتایج گام هفتا برآورد مدل الجیت در جدول  6گدارش شدهاست .همانگونه كه سبطح مهنبی داری آمباره والبد
نشان میدهد ،ضری

كلیهی متلیرهای وارد شده در مدل در سطح خطای كمتر از  %5دارای اثر مثببت و مهنبیدار

بر احتمال كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم میباشند .آماره ) Exp(Bكه به نسبت بختها 1مهروف است ،عببارت
است از نسبت احتمال وقوع یح پدیده به احتمال عدم وقوع آن كه مهادل ضرای

رگرسبیونی اسبتانداردشبده در

رگرسیون خطی میباشد .در واقع این آماره عبارت است از تلییر پیشبینبیشبده در بخبتهبا ببه ازای یبح واحبد
افدایش در متلیر مستقل .اگر این آماره بیشتر از عدد یح باشبد در آن صبورت ببا افبدایش مقبادیر متلیبر مسبتقل،
احتمال وقوع پدیده افدایش مییابد (اثر مثبت) و بالهکس .همانگونه كه در جدول مشاهده میشود مقبادیر عبددی
آماره نسبت بختها نید حاكی از اثر مثبت متلیر های گذراندن دورههای آمبوزش كبارآفرینی ،دارا ببودن سبرمایه
اولیه ،استقاللطلبی ،ریسحپذیری ،حمایتهای دولت ،شرایط فرهنگی و اجتماعی و نگرش نسبت به كبارآفرینی
بر احتمال كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم میباشد.
براساس نتایج ،از نظبر میبدان حمایبتهبای دولبت تفباوت مهنبیداری میبان زنبان عشبایر كبارآفرین و غیبر
كارآفرین است و در رگرسیون برآوردشده نید مشاهده میشود كه میدان حمایتهای دولت اثر مثببت مهنبیداری
بر كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم داشته است .این نتیجبه همسبو ببا نتبایج میبر غفبوری ()Mir Qafoori, 2009
میباشد .همچنین طبق نتایج تحلیل رگرسیون ،شرایط اجتماعی فرهنگی ،ببر كبارآفرینی زنبان عشبایر اسبتان ایبالم
مؤثر شناخته شد .نتایبج پبژوهشهای نوابخش و هرفته ( )Navabakhsh and Herafte, 2010وجرالبد ( Gerald,

 )2005نید این یافته را تأیید میكند .آزمببون مقایسبه میبانگین نشبببان داد بیببن زنببان عشایببر كارآفببرین و غیببر
كارآفرین از نظر دارا بودن روحیبة مخاطبرهپذیری تفاوت مهنیدار وجبود دارد .تحلیل رگرسیون نید حاكی از اثبر
Odd Ratio
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مهنیدار متلیر روحیه ریسح پذیری بر كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم اسبت .مسبهود نیبا ()Masudnia, 2004
نید با این نتیجه همسو است .تحلیل رگرسیون ،حاكی از اثبر مهنبیدار روحیبه اسبتقالل طلببی ببر كبارآفرینی زنبان
عشایر است .نتایبج مطالهه مسهود نیا ( )Masudnia, 2004این یافته را تأیید میكند .نگرش نسبت به كارآفرینی نید
بهعنوان یح عامل مؤثر بر افدایش احتمال كارآفرینی زنبان عشبایر اسبتان ایبالم شبناخته شبد .ببر اسباس یافتبههبا،
گذراندن دورههای آموزش كارآفرینی تفاوت مهنیدار وجود دارد و زنان كارآفرین نسبت به گبروه دیگبر بیشبتر
در این دورهها شركت نمودهاند .مدل رگرسیون برآورد شده نید نشبان مبیدهبد گذرانبدن ایبن دورههبا ببر متلیبر
وابسته تحقیق اثر مثبت مهنیدار دارد.
جدول -6رگرسیون الجیت مربوط به كارآفريني زنان عشاير استان ايالم
Table 6- Logit model reggresion of nomads women's entrepreneurship in Ilam province
متلیر

ضری B

خطای مهیار SE

آماره Wald

Sig

)EXP(B

1.668

0.441

9.375

0.000

0.012

Education for acquisition of skills
میدان سرمایه اولیه

2.881

1.054

7.473

0.006

1.056

2.186

1.0151

5.426

0.020

1.680

استقالل طلبی

2.059

0.529

8.769

0.001

1. 127

3.348

1.431

5.927

0.015

1.310

1.682

0.649

6.715

0.010

1.354

1.927

0.842

5.234

0.022

2.638

1.073

0.402

7.141

0.008

2.092

Variable
ضری ثابت
Constant coefficient
آموزش برای كس مهارت

Amount of initial capital
Independence
ریسح پذیری
Risk disclosure
حمایتهای دولت
Government support
اجتماعی–شرایط فرهنگی
Socio- cultural conditions
نگرش نسبت به كارآفرینی
Attitudes towards entrepreneurship

Source: Research findings

مأخذ :یافتههای تحقیق

از نظر میدان حمایت خانواده نید بین زنان عشایر كارآفرین و غیركارآفرین تفاوت مهنبیدار وجبود دارد .نتبایج
آزمون مقایسه میانگین حاكی از آن اسبت كبه از نظبر میبدان اسبتفاده از كانبالهبای ارتبباطی ،افبراد كبارآفرین و
غیركارآفرین شبرایط متفباوتی داشبتهانبد كبه ایبن نتیجبه همسبو ببا نتایببج پببژوهش فبالح جلبودارزاده ( Fallah

 )Jelodarzadeh, 2007میباشد .همچنین بین زنان عشایر كارآفرین و غیر كارآفرین از نظر كنترل درونی تفباوت
وجود دارد .پبژوهش مسهودنیا ( )Masudnia, 2004نید این یافته را تأیید میكند .بین زنان عشایر كارآفرین و غیبر
كارآفرین از نظر داشتن پشتکار تفاوت وجود دارد .ببین زنبان عشبایر كبارآفرین و غیبر كبارآفرین از نظبر داشبتن
خالقیت تفاوت مهنیدار وجبود دارد .همچنبین ببر اسباس یافتبههبای تحقیبق ،ببین زنبان عشبایر كبارآفرین و غیبر
كارآفرین از نظر روحیه تحمل ابهام تفاوت وجود دارد.
نظر به اینکه سیاستهای حمایتی دولت بر كارآفرینی زنان عشایر مؤثر است ،لذا دولت با تبدوین سیاسبتهبا و
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تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان عشایر استان ایالم

اجرای برنامههای حمایتی مناس  ،در حیطههای موردنیاز از جمله اعطای اعتبارات مبالی مناسب  ،مبیتوانبد زمینبه
كارآفرینی این قشر را فراها آورد .شرایط فرهنگی -اجتماعی نید به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر كارآفرینی زنبان
شناخته شد ،لذا لدوم تلییر و تحول در ساختارهای موجود فرهنگی -اجتماعی آشکار میشود .بنابراین مبیتبوان ببا
اجرای برنامههای متنوع ،در جهت فرهنگسازی و تلییر نگرش جامهه نسببت ببه توانمنبدی زنبان در فهالیبتهبای
اقتصادی برای حمایت جامهه از كارآفرینی زنان اقدام نمود .با آموزش افراد خبانواده در راسبتای تلییبر توقهبات و
شناخت تواناییهای خود میتوان به حل مشکل تضاد نقشها ،توزیع مناسب

مسبئولیتهبا میبان اعضبای خبانواده،

انجام هماهنگیهای الزم در كارهای خانه و نگهداری از فرزندان كمح نمود .با برگداری دورههبای آموزشبی ببا
هدف توسهه دانش و مهارتهای كارآفرینانه شامل آموزشهای مرتبط با استمرار فهالیبتهبای كسب

و كارهبای

كوچح و آموزش آگاهیدهنده در خصوص مهارتهای كارآفرینانه ،ارایه خبدمات آموزشبی  -ترویجبی مبورد
نیاز كارآفرینان از جمله برگداری دورههای آموزشی ترویجی ،بازدیدهای علمی -ترویجی از كارگاههبای كسب
و كار موفق ،توزیع نشریات ترویجی مورد نیباز ببرای كارآفرینبان در زمبان و مکبان مناسب  ،مبیتبوان در جهبت
افدایش كارآفرینی زنان عشایر استان ایالم گام برداشت .با توجه به اینکه حمایبت خبانواده زنبان عشبایر نسببت ببه
زنان غیر كارآفرین دارای تفاوت مهنیدار است ،لذا پیشنهباد میگردد خانوادهها با ایجاد دلگرمی و حمایبتهبای
همه جانبة خود ،زمینه كارآفرینی و موفقیت اعضاء خانواده را فراها آورند ،خانواده به عنوان انتقالدهنده جبهبهای
از اصطالحات ،آیینها و رفتارهای اجتماعی ،می توانبد نقبش ثمبربخش خبود را جهبت آشبنایی ببا مفباهیمی مثبل
«توفیق طلبی»« ،استقاللطلبی» و «خطر پذیری» در عرصه فهالیت اقتصبادی و همسبازی ببا واقهیبتهبای كباری در
جامهه ،به فرزندان خود آموزش دهد و نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خبود و چگبونگی تجسبا ارزشهبای
اجتماعی برای فرزندان ،در شکلگیری آینده آنها میتواند راه را برای دستیابی به اقتصاد سالا هموار سازد.
References
Arasti, Z. (2006), Iranian women entrepreneur, effective in social and cultural structures, and
the creation of women's discovering the business. Women Research Journal, 4(1): 93)101. (In Persian with English abstract
Fallah Jelodarzadeh, R. (2007), Analysis of factors affecting the success of the rural women's
entrepreneurship in the north of country. PhD. Thesis to Promote Agricultural
Education and Extension. Islamic Azad University, Tehran's science and research
)Branch. (in Persian
Gelard, P. (2005), Effective factors on the development of women entrepreneurship. women in
development and policy. The Center of Women's Studies and Research, University of
Tehran, 3(2): 101-123.
Gupta, V. (2009), Cross-cultural similarities and differences in characteristics attributed to
entrepreneurs. Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 15( 3): 4 -318.
Kolawole, O. D. and Torimiro, D. O. (2005), Participatory rural entrepreneurship development
for grassroots transformation: A Factor Analysis. Journal of human Ecology, 18 (3):
193-198.
Masudnia, A. (2004), Personality assessment approach for measuring entrepreneurship. Journal
of management development, 15: 81-96. (in Persian with English abstract).
Mir Qafoori, H. (2009), The Analysis of obstacles affecting women's entrepreneurship (Case
Study: Yazd Province). Transformation Management Journal, 1(2): 47-64. (in Persian
)with English abstract

11

1394  بهار،3  شماره،سال دوم

مجله پژوهشهای اقتصاد روستا

Momayez, A. Ghasemi, S. A. and Ghasemi, S. F. (2013). Investigation influencing factors on
women's entrepreneurship. Technology Development (Roshd-e-Fanavari) Journal,
9(35): 15-22. ( in Persian with English abstract)
Namjuyan Shirazi, Z. (2014), The micro-credit funds for Rural Women in the Development of
Entrepreneurship and Small Businesses. Journal of Entrepreneurship and agriculture,
1(3):65-82. (in Persian with English abstract)
Navabakhsh, M. and Herafte, Z. (2010), Social and cultural factors affecting entrepreneurial
culture (Case Study: Tehran and Suburbs Entrepreneur Women). Journal of cultural
management, 4(7):1-23. (in Persian with English abstract)
Sajadi Qeydari, H. A. Paluj, M. Rokn Edin Eftekhari, A. A. and Sadeghlou, T. (2011),
Provide agricultural entrepreneurship development strategies in rural areas by using
methods of multivariate analysis, SWOT and MCDM. Agricultural Economic and
Development, 19(74): 149-180. (in Persian with English abstract)
Verheul, I. Uhlaner, L. A. and Thurik, R. (2002), Entrepreneurial activity, self-perception
and gender. Erim Repurt series Research in Management January, 30.

12

